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SOTAPOLKUJEN MUISTOJA 
 

Hyvät ystävät. 
 

Kahdeksankymmentä vuotta. Se on pitkä aika. 
 

Tiistaina 10. kesäkuuta 1941 lähiseudun miehet 

olivat saanet kutsun kertausharjoituksiin, tänne 

Sunilaan. 

Täällä muodostettiin 42. Rajajääkärikomppania 

vakinaisista rajamiehistä, rajavartiojoukoissa 

palvelleista varusmiehistä ja rajakunnista 

kootuista reserviläisistä. [Komppanian 

vahvuus n. 240 miestä.] 
 

Pari viikkoa myöhemmin komppania siirtyi 

valtakunnan rajan pintaan, noin 12 km. tästä 

etelän suuntaan, Rapattilan seudulle. 

Heinäkuun 27. päivänä, sunnuntaina, 

komppania taisteli Kärkjärven eteläpäässä 

Kärksillan kukkulasta, joka saatiin vallattua 

takaisin. Taistelussa kaatui kuusi (6) 

kotiseudun miestä ja kolme (3) haavoittunutta 

kuoli sairaalassa. 

Kärksillan taistelun jälkeen komppania siirtyi 

lepoon Kärkjärven luoteispäähän. 
 

Sieltä elokuun 20. päivänä [keskiviikko] 

komppania siirtyi Kokkilan kylään ja jatkoi 

sieltä etenemistä Saimaan kanavan varren 

kylien kautta Viipurin suuntaan ja saapui 

Yläsommeen maastoon sunnuntaina 31. 

elokuuta 1941. 

Syyskuun 5. päivänä komppania sai käskyn 

siirtyä Nurmin asemalle, josta se 32. 

Rajakomppanian kanssa lähti junalla kohti Itä-

Karjalaa. Veskelykseen saavuttiin 8. 

syyskuuta, josta marssittiin Säämäjärvelle. Itä-

Karjalassa edettiin kohti Petroskoita, jonka 

länsiranta saavutettiin 1. lokakuuta 1941.  

Partiointia, tulikosketuksia, lepoa ja etenemistä 

aina kohteesta seuraavaan, tässä muistokivessä 

mainituille seuduille. 
 

Helmikuussa 1942 siirtyivät 42. RjK sekä 32. 

Rajajääkäriosasto uuteen perustettavaan 

yksikköön, RjP 5:een. 

Sotapolku jatkui Seesjärven länsipuolen 

maastossa, edeten Jolmajärven seudulle. 

Asemasotaa jatkui kesään 1944 saakka. 
 

Heinäkuun 2. päivänä [sunnuntai] 1944 tuli 

käsky irtaantua Jänkäjärvi-linjalle, 4.7. 

siirryttiin Pälväjärvelle ja edelleen 

Tolvajärvelle lähelle nykyistä itärajaa, josta 

vihollisuuksien 4.9.1944 loputtua RjP 5:n 

matka jatkui Kaurilan pysäkiltä, 

Tohmajärveltä, kohti Lappia. 

 

Käyttämäni sotapäiväkirjan tiedot päättyvät 

24.11.1944, jolloin pataljoona oli Paltamon 

kunnan Kiehimän kylän maastossa, josta 

kotiuttaminen silloin alkoi.  

Moniko 42.RjK:n ja 32.RjK:n vahvuuteen 

kuuluneista oli tuolloin pataljoonan mukana, 

siitä ei minulla tässä vaiheessa ole tietoa. 
 

Pro Patria = Isänmaan puolesta; 

sankaritauluissa on kaatuneiden 

sankarivainajien nimet.  

Keskityn tässä lähiseudun kolmeen silloiseen 

kansakoulupiiriin. Kansakoulujen seinille 

asetettiin 1940-luvun lopulla Pro Patria-taulut.  
 

Kasukkalan silloisesta koulupiiristä jatkosodan 

aikana kaatui yhdeksäntoista (19), joista 

42.RjK:ssa taistelleita oli yksitoista (11); 

Haapajärven koulupiiristä kaatui 

kaksikymmentä (20), joista 42.RjK:ssa ja 

RjP5:ssä oli yhdeksän (9) sekä Rapattilan 

kansakoulupiiristä, entisen Nuijamaan 

puolelta, kaatui jatkosodassa yhdeksän, heistä 

42.RjK:sta neljä (4) ja yksi (1) 32:sta. 
 

Jussi-setäni, syntynyt 1902, sotapolku alkoi 

myös täältä Sunilasta 42.RjK:n vahvuudessa. 

Setäni siirrettiin tammikuussa 1942 JR 45/8 

komppaniaan, josta hänet kotiutettiin 

ikäluokkansa mukana 10. maaliskuuta 1942.  
 

Myös edesmennyt lappeelainen kansanedustaja 

ja kunnallisneuvos Mikko Kaarna, jo 

talvisodassa mukana ollut, lähti jatkosotaan 

tältä paikalta. Hänen sotapolkunsa jatkui 1942 

tammikuun lopulta III/Jr 45:ssä, ja kesän 1942 

jälkeen Karjalan kannaksella ja Syvärillä.   

Kesän 1944 aikana JR 45 vetäytyi kohti 

Laatokan koillispuolta, josta 19. syyskuuta 

alkoi paluu Suomen puolelle. Mikon 

sotilaspassiin merkittiin 20.11.1944 yleinen 

kotiuttaminen. Mikko eli pitkän ja ansiokkaan 

veteraanin elämän. 
 

Olemme kiitollisia isänmaamme puolesta 

taistelleille ja kaatuneille läheisillemme. Me ja 

tulevat sukupolvet muistamme heitä ja heidän 

uhrauksiaan. 
 

Kiitos. Laihalassa 10.6.2021 airi musto 


