
1940 

1.1. ”Uudenvuodenpäivä. Vuosi 1940 alkoi sodan merkeissä, miten päättynee. Olympialaiset 
taitaa jäädä Helsingissä pitämättä sodan takia samoin kuin jäi Tokiossakin.”
1.2. ”Töissä jälleen, mitäs siinä ehdään uusi linja Mannerheim-linjan tueksi.”
7.1. ”Pakkasen takia ei oltu töissä kuin 1 ½ tuntia. Pakkasta lie ollut noi 33-37 astetta. Suurvoitto 
Suomussalmella. Raatteen tien suunnalla...”
19.1. ”Toiset lähti töihin ja minä lääkäriin. Jouduin korvani
takia Ison-Pappilan kenttäsairaalaan.”
20.1. ”Tänään… Kirvun luonnonparantolaan
hoidettavaksi. Autolla mentiin.” Käkisalmen Sanomat 23.1.1940
23.1. ”Viimeinen päivä sairaalassa… olin klo 23.30… Tienristissä.”
24.1. ”Sain luvan palata Joroisiin, joten pääsin siis eroon tästä 
firmasta. Eero on vielä jossain sairaalassa.” Kirvun luonnonparantola
25.1. ”...paluumatkalle Joroisiin. Menin autolla                                        Museovirasto. Historian kuvakokoelma.
Sairalan asemalle, josta juna lähti klo 19.30.
puolenyön maissa oltiin Elisenvaarassa.
26.1. ”Aamulla klo 6.00 olin Joroisten asemalla.”

 Sairalan
  rautatieasema
  www.luovutettukarjala.fi
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3.2. ”Kävin eno-Jussin tänään Katajamäessä katsomassa eilen ammutun koneen jäännöksiä.”
Kone oli DB-3. Neljän hengen miehistö sai surmansa (Carl-Fredrik Geustin kirjasta Red stars, vol. 
7. Tampere : Apali, 2011). Käkisalmen Sanomat 3.2.1940
4.2. ”Kotisilla, jos tätä voi nyt kodikseen sanoa kun joka päivä haukutaan ja käsketään pois 
muuttamaan.”    Käkisalmen Sanomat 6.2.1940
9.2. ”Lainakirjoja haettiin lainastosta. Pakkasta 35 ast.” Käkisalmen Sanomat 27.2.1940
29.2. ”Karkauspäivä. Ajelin pyörällä kirkonk. ostoksilla. Aurinkoinen sää taas ja pakkasta.”
4.3. ”Isä lähti tänään n. Klo 15 kohti Kouvolaa, hän kun joutui nyt myös reserviin.”
13.3. ”Rauha solmittu.” Käkisalmen Sanomat 14.3.1940   Käkisalmen Sanomat 19.3.1940
25.3. ”Tänään oli Joroisten kirkonkylässä kolmannet sankarihautajaiset. Me käytiin Mairen ja 
Unton kanssa siellä. Kansaa oli palkon, 7 haudattavaa oli. Käkisalmen Sanomat 25.3.1940
1.4. ”Tänään me muutettiin… noin kilometri ja isännän nimi Aabram Viljakainen.”
8.4. ”Kuume jatkuu… isännän hevosella kirkonkylään
sairaalaan… lienee lievää keuhkokuumetta.” (pois 13.4.)
21.4. ”Talonväki kävi kirkonk. sankarihautajaisissa. Isä 
kotiutui tänään armeijasta. Hän oli Virolahdella.” 
23.4. ”Uusi Kivennapa on Hämeessä, Hauhon pitäjässä.”
K  äkisalmen Sanomat 23.4.1940
24.4. ”Päivä kului taas... Monte Criston lukemisessa.”
1.5. ”Vappu. Äiti täytti tänään 44 vuotta.”
28.5. ”Viime yönä vähän yli klo 3:n junamme ’vislasi’                 Joroisten kunnansairaala
Joroisten asemalta ja matka Luopioisiin alkoi… Pieksä-
Mikkeliin… Kouvolaan.”     
29.5. ”Lahden kautta Riihimäelle… Hämeenlinnaan… linja-autot hakemaan ihmisiä…
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Mentiin n. 50 km Luopioisten pitäjän Puutikkalan kylään. Majoituimme illalla kansakoululle. ”
30.5. ”Päästiin majoittumaan erääseen taloon. Isännän nimi on Matti Anttila ja paikan toinen 
nimi on ’Eerola’. Lähimpään kauppaan on matkaa 2,5 km.” (Kartan alareunassa Sappeessa)
9.6. ”Käytiin ongella erään 
naapurin pojan kanssa 
järvellä, mutta saalis niukka 
edelleen. Järven nimi on 
’Kukkia’, iso järvi.”
L  aatokka 11.6.1940
18.6. ”Laiskuus on hyvä 
lahja kun osaa sitä oikein 
käyttää… Ranska laskenut 
aseensa!”
Laatokka 20.6.1940
28.6. ”Maire on keskivii-
kosta alkaen ollut Tampe-
reella vieraisilla Arvi-sedäl-
lä ja samalla ostoksilla.., 
Arvi-setä asuu Nokialla.”
7.7. ”Käytiin taas Luop. 
kirkonk. äiti, Maire ja minä. 
Siellä oli nuorisojuhlat, 
joissa oli puhujana m.m. Kivennavan kirkkoherra    Kartta perustuu v. 1953 ilmakuvaan
O. Appelgreen [Appelgren, myöh. Autere]  Laatokka 9.7.1940
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23.7. ”Mustikoita ’noppimassa’ myös tänään. Hinta edelleen 3,5 mk kilo (1 € v. 2018). Käytiin 
Mairen kanssa Kuohijoen v.p.k. talolla (n. 5 km Puutikkalasta koilliseen) tansseissa.”
5.8. ”Tänään lähdettiin pitkälle reis[s]ulle me isän kanssa sekä M. Veijalainen ja V. Munne… 
lähdettiin Kemijärvelle rautatietöihin.. linja-autossa Oriveden asemalle… sieltä junalla.”
6.8. ”Illalla Kemijärvellä… kuorma-autolla noin 50 km Sallaan päin… Salmivaaran kylään.”
11.8. ”Tänään käytiin katsomassa tätä Salmivaaran hävitettyä kylää… asumuksia nousee.”
12.8. ”Luovutettiin työasut pois ja pyydettiin lopputiliä koko roskasta.” He olivat Orivedellä 13.8.
”Junamatka maksoi 173,5 mk (50 € v. 2018).”  Laatokka 15.8.1940
15.8. ”Maire lähti Pälkäneelle erääseen palveluspaikkaan. Isä rupesi jälleen motintekoon.
Elokuvat illalla v.p.k. talolla (Jääkärin morsian).”
1.9. “Maire tuli aamulla Pälkäneeltä käymään tänne. Hänelle sattui huononlainen paikka...”
7.9. ”Loistava alku kolmimaaottelussa. Noin 45.000 henkeä seuraamassa kilpailuja stadionilla.” 
8.9. ”Iltap. käytiin isän kanssa Rantilla kolmimaaottelua radiosta seuraamassa. Pentin loma 
loppui ja hän lähti tänään takaisin Liperiin.”Laatokka 9.9.1940    
18.10. ”Isä taas kävi Hauholla korvausasioiten takia. Kyllä niissä hommaa näyttää olevan. Siis 
kahden halkometsässä taas Unton kanssa. Laatokka 18.10.1940
4.11. ”Lähdin aamulla Parolaan Lemmetyn Yrjön kanssa töitä kysymään lentokenttätyömaalta. 
’Kortteerin’ sain hommattua Viisarin kylästä eräältä leskeltä”
5.11. ”Pääsin nyt töihin asuntojen – rakennuspuolelle. Sekahommia.” Laatokka 6.11.1940
15.11. ”Kortteerissa olen yhä ollut… Ida Sinisalon mökissä. Vuokra on 25 mk (7 € v. 2018) 
viikossa, johon saan myös ruokaa jonkunverran. Halpa lysti.”
24.11. ”Iltap. kävin Hämeenlinnassa elokuvissa (Kersantilleko Emma nauroi).”
14.12. ”Syntymäpäiväni on tänään. Poika täytti vuosia 18. Isä oli taas Vehkosaaressa Kukkialla
ja minä olin Matin mailla halkotöissä.” Laatokka 16.12.1940
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19.12. ”Suomen presidentiksi valittiin… Risto Ryti.” Laatokka 20.12.1940
24.12. ”Joulusaunassa käytiin ja sen jälkeen olimme naapurissa Heinäsellä viettämässä Eevan 
nimipäivää. Ja sen jälkeen nukkumaan.”

1941 

3.1. ”Jälleen tehtiin Matille halkoja kaiken päivää, Unton kanssa… Pentti lähti tänään takaisin 
’väkeen Ylämyllylle’. Isä kävi kalastamassa tänään. Laatokka 3.1.1941
4.1. “Eerokin lähti tänään illalla sotapoliisi komppaniaansa Lappeenrantaan.”
9.1. ”Nälkäsaaressa eli Vehkasaaressa olimme jälleen
Unton kanssa halkoa lyömässä… 5-10 ast. Pakkanen.”
6.2. ”Urheilupakinaa. Yhdistetty kilpailu, johon kuuluu 
18 km hiihto ja mäenlasku… Laatokka   7.2.1941
13.2. ”Isä rupesi tekemään suksia Teuvolle sekä 
itselleen, vaikka talvi on jo puolessa.”
20.2. ”Tänään kävin aamup. Aitoossa nimismiehellä
Y. L[emme]:tyn kanssa matkaluvan ottamassa Kemi-
järvelle menoa varten.  Laatokka 21.2.1941
14.2. ”Tänään sitten alkoi reis[s]u Pohjolaan.”
Sama kylä Sallan Salmivaarassa kuin aikaisemmin.
Nyt siltatöihin, tuntipalkka 10 mk (2,43 € v. 2018).  Vehkasaari, v. 1953 ilmakuvaan perustuva
20.3. ”Murheen päivä, alensivat tuntipalkkaa 2 markalla!!??” Laatokka 21.3.1941                kartta
2.4. ”Montulla… ikävä onnettomuus… eräs Oulun poika loukkaantui…  vietäessä kuoli.”
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3.5. ”Olin tänään n.s. ’topparoikassa’ koko päivä. Topattiin ratapölkkyjen alle maata, kiviä y.m. 
joten rata tulee tukevaksi. Laatokka 4.5.1941    Laatokka 7.5.1941    Laatokka 9.5.1941
11.5. ”Kiire on radalla, sillä junan piti tulla… illalla tulikin. Se oli Salmivaaran ensimmäinen juna.”
18.5. ”Käytiin maaottelumarssilla melkein koko Salmivaaran ’jätkäsakki’.”
21.5. ”Otin aamulla lopputilin.” Aikaisemmin pudotettu tuntipalkka oli noussut 10 markkaan.
Maaottelumarssi: Laatokka 30.5.1941
1.6. ”Illalla tuli käytyä Sakerin kalliolla nuorten piirileikeissä… täällä Hämeessä... muodissa.”
8.6. ”Tänään Unton kanssa Tuuloksessa Toivo-setää tapaamassa Syrjäntaan [Syrjäntausta] 
kylässä. Siellä kuluikin päivä iltaan aika sukkelaan.”
11.6. ”Töitä kysymässä. Huomenna pääsee töihin [Koskenkylän sahalle].”
17.6. ”Nyt tuli taas sellainen erikoinen päivä. Tuntuu taas sellaiselta kuin syksyllä v. 1939…
kuin tulisi sota. Tänään yöllä jaettiin reserviinkutsulappuja melkein joka ’ukolle’. Meidän isäkin 
sai kutsun saapua leijonan palvelukseen. Saksalaisiakin kun nähkääs on Suomessa aika paljon.”
18.6. ”Isä joutui K. Koohon patruunain kantajaksi.” Lopputili sahalta 19.6. Laatokka 18.6.1941
22.6. ”Saksa sodassa Venäjää vastaan. Hitler julisti sodan 22 p:n aamuna Saksan radiossa klo 
5.30. Myös venäläiset tekivät rajaloukkauksia Suomen puolelle.” Laatokka 23.6.1941
25.6. ”Venäläiset ilmavoimat hyökkäsivät oikein tosimielessään Suomeen.”   Laatokka 27.6.1941
29.6. ”Tilkitsin mökkiä loppupäivän tänään… tämä olikin viime talvena kylmä.”
4.7. ”Tänään minä sitten ajelin ne lantapatterit loppuun ruispellolla. ” Laatokka 4.7.1941
7.7. ”Kävin illalla kylässä ilmavartiossa klo 8-10 (20-22).”
30.7. ”Tänään kirkonkylässä lääkärissä… oikea korvani tuli... kipeäksi.”   Laatokka 30.7.1941
6.8. ”Isä tuli eilen… kotia sodasta, sillä ikäluokat 1895-96 vapautettiin reservistä? Isä oli kans 
rintamalla n.s. Aunuksen suunnalla… Pentti on... ollut tulilinjoilla… Mantsinsaaressa. Eero on vielä 
Lappeenrannan kaupungissa.” Laatokka 13.8.1941   Laatokka 1.9.1941   Laatokka 3.9.1941
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3.9. ”Kivennavan kirkonkylä on taas vapaa.” Laatokka 5.9.1941     Laatokka 10.9.1941
11.9. ”Tänään oli… kutsunta vuosiluokalle 1922… Luop[ioisten] kirkolla suojeluskunnan talolla 
klo 9. Sotamies kelpuutettiin minustakin… täytyykin mennä väkeen jo 16 päivä tätäkuuta.”
15.9. ”Pentti ei enää ole Mantsinsaaressa, vaan he menevät taas päin idän laumoja Petroskoin 
suunnalla… Joten siis hyvästi siviilielämä. Hyvästi!” Laatokka 15.9.1941
16.9. ”Aamulla klo 9.30 lähdettiin linja-autolla Luopioisten kirkolta Hämeenlinnaan, josta jatket-
tiin matkaa junalla Riihimäelle… kasarmille, jossa yövyttiin.” 
24.9. ”On siis jo tämäkin päivä kulunut iltaan viimein…
meneehän ne kun ei ajattele mitään vaan tekee sen mitä 
käsketään...kyllä tänäänkin pompittiin.” Laatokka 24.9.1941
12.10. ”Jälleen… merkkipäivä minunkin ’historiassani’…
nimittäin sotilasvalanteko. Tuli lähes 2000 uutta sotamiestä.”
31.10. ”Jopa loppui lokakuukin vaan, kyllä se aikansa kestikin… 
aamupäivällä oli kova suunnistamiskilpailu ryhmittäin. Meidän 
ryhmä oli toinen, jäätiin puoli minuuttia.” Laatokka 31.10.1941
16.11. ”Tästä päivästä lähtien olemme sotamiehiä ja saadaan
7 markkaa päivärahaa?!”    Laatokka   17.11.1941
26.11. ”Iltap. oli myös lukon hajoittamis- ja kokoamiskilpailut.
Minua tuurasi niin hyvin, että tulin ensimmäiseksi… ja kolman-          Hugo Riihimäellä
neksi piipunvaihdossa… meitä oli 23 poikaa.”   Laatokka 5.12.1941
6.12. ”Itsenäisyyspäivä siis tänään… itsenäisyysjuhlissä käytiin kauppalassa… Sää… lumisateinen.”
17.12. ”Illalla oli ruokalassa n.s. ’pikkujoulu’ jossa käytiin sakilla.” Laatokka 17.12.1941
24.12. ”Iltap. ei palvelusta… saimme oikein jouluaterian… illalla joulujuhla ruokalassa.”
Laatokka 24.12.1941   Laatokka 31.12.1941
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1942

5.1. ”Hiihtokilpailut… pituus noin 5,5 tai 6 kilometriä… suksen pohjat jäätyivät eräässä ojassa.
Vedin silti siksi lujastai, että pääsin kolmannelle sijalle.” Laatokka 5.1.1942
13.1. ”Tänään jynssättiin kämppiä ja… pakkaukset kuntoon. Klo 18.30 lähdettiin marssimaan 
asemalle ja majoituimme ’härkävaunuihin’ ja klo 20.15 junamme vislasi pois Riihimäeltä ja se 
jyskytteli Syvärille päin.” Laatokka 12.1.1942
14.1. ”Lappeenrannassa saimme hernekeittoa… pakkasta n. 30 ast. Kylmä tuppaa vaivaamaan.”
15.1. ”Jänisjärvellä saimme toisen kerran mtkan kestäessä ruokailla.” Laatokka 16.1.1942
16.1. ”Tänään aamulla n. klo 7 aikaan junamme saapui Uuksuun… siitä kuorma-autoihin… 
pimeällä saavuimme sitten Aunukseen ja jäimme paikkaan nimeltä Nurmoila.”
18.1. ”Ensimmäinen sunnuntai ’ulkomailla’.”
20.1. ”Marssittin ’tulipalopakkasessa’ pakkaus selässä 
n. 20 km taival… tulimme kylään nimeltä Pienselkä.”
25.1. ”Hiihtokilpailut… osanottajia... 34… pääsin toiselle 
tilalle… voittajaksi T. Pesonen… 38.30… minä 38.44.”
30.1. ”Tänään... taas ampumassa radalla.”
15.2. ”Kämpillä päivä melkein kului, iltap. kävin kyllä 
hiihtelemässä metsässä aikani kuluksi.”
21.2. ”Myös tänään käytiin piikkilankatolppia teke-
mässä… Iltapäivällä käytiin elokuvissa Kuittisten Kaivolla pestään samovaareja.
Kansakoululla. Pienselkä 22.8.1942. SA_kuva
2.3. ”Tänään aamulla klo 6.30 lähdettiin Pienselästä suksilla Kuittisiin, josta autoilla Nurmoilaan.
Klo 11 olimme perillä… olen ’ammatiltani’ tästä lähtien taist.lähetti.” Laatokka 3.3.1942
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6.3. ”Kaksi venäläistä konetta teki aamup. hyökkäyksen tähän kasarmialueelle, mutta toinen 
niistä ammuttiin alas.”
10.3. ”Hommamme on vastoin odotuksia ollut pääasiassa työpalveluksia vain.”
15.3. ”Me lähdettiin Nurmoilasta klo 11.30 autoilla, ja saavuimme Kuittisiin noin klo 14 ajoissa. 
Loppumatka hiihdettiin Pienselkään.” Laatokka 31.3.1942 Itä-Karjala 4.4.1942
7.4. ”Tämä päivä kului lähdön merkeissä… taivallettiin koko yö kohti  Lotinanpeltoa. Tulimme tänne 
lähelle linjoja noin viiden aikaan aamulla… rasittava matka, varsinkin hevosille.”
12.4. ”Yöllä... ’vanjat’ vähän tuppaa kokeilemaan Syvärin yli, mutta tuloksetta.”
17.4. ”Voimalaitoksen suunnalla on ollut kovia taisteluja.”  Laatokka 18.4.1942
22.4. ”Ilalla kävin ’töpinässä’ anomassa lomaa,

mutta ei tärpännyt vielä tällä kertaa.”
L  aatokka 28.4.1942

28.4. ”Kovaääninen syötti taas ryssille hieman 
’pajunköyttä’ ja palkaksi saatiin muutamia 
paketteja Syvärin takaa.” Laatokka 16.5.1942
17.5. ”Tänään pataljoonan murtomaajuoksu-
kilpailut...tulin kolmantena maaliin...matkaa oli 
noin 8 km ja osanottajia n. 25 miestä.”
26.5. ”Rauhallista… tällä lohkolla.”
30.5. ”Tämä päivä urheilun merkeissä… 5 divi-
sioonan murtomaamestaruuskilpilut. Osanottajia 
lähes 230 miestä… Minä olin 35 s. Ajalla 25.51… 
Palkintojenjakotilaisuuden jälkeen näytettiin Tienviitta Lotinanpellolle päin. Aunus 20.4.1942.
elokuva ’Markan tähden’.” Laatokka 2.6.1942 SA-kuva
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6.6. ”Tänään vihdoinkin... lomalle… Uutujärvelle… Sortavalaan.” Puutikkalassa 8.6.
11.6. ”Illalla Unton kanssa laskemassa ’pitkäsiima’ Kukkiajärveen.” 
18.6. ”Aamulla lähdin… autolla H.linnaan.     Laatokka 18.6.1942
19.6. ”Näin Matkaselän asemalla ensimmäisen kerran armeijan ylipäällikköä, Mannerheimiä.”
21.6. ”Täällä sitä ollaan taas Syvärin rantamilla.” Laatokka 7.7.1942
9.7. ”Tänään kävin aikani kuluksi taas ’rannassakin’ katsomassa kuinka kaverit jaksaa. Samalla 
kävin ampumassa muutamia kertoja rysien bunkkerin luukkuja kohti.”
20.7. ”Aamupäivällä uimassa Vekkajärvellä lähellä Kinkinevan kylää (matkaa n. 6-7 km). 
Iltapäivällä käytiin jalkapalloa pelaamassa.”     Laatokka 25.7.1942
27.7. ”Jokaisen täytyy hakata ’motti’ halkoja heinäk. 10-31 päivien välisenä aikana.”
31.7. ”Harvoin… koko kuukauden sataa vettä, niinkuin satoi tässä kuussa.” Laatokka   15.8.1942
16.8. ”Unohtuneena uutisena täytyy nyt vasta kirjoittaa, että koko meidän perhe on... palannut... 
Kivennavalle… ollut siellä jo heinäk. 22 p.tä alkaen. Pentti ja Eero olivat myös lomalla Karvalassa.”
21.8. ”Kävin hieman juoksemassa aikani kuluksi.”
23.8. ”Tänään patalj. mestaruuskilpailut… otin myös osaa 800 metrin juoksuun, mutta jäin 
viidenneksi ajalla 2.32 min.”  Laatokka 29.8.1942           Laatokka   1.9.1942
1.9. ”Tänään rakennettiin korsumme katto lopullisesti valmiiksi.” Laatokka 12.9.1942
12.9. ”Olin tänään ’sanomalehtimiehenä’… otin vastaan lehtitilauksia.”
13.9. ”Ratkaisua odotellaan etelässä Stalingardista.”    Laatokka 15.9.1942
4.10. ”Myöskin lepopäivä sujui rauhallisesti. Yöt olleet pimeitä, joten vartiossa saa olla tarkkana, 
ettei ’vanja’ pääse yllättämään.” Laatokka 6.10.1942
30.10. ”Sotatoimet on yhä vähäisiä, vain pientä tohinaa.”    Laatokka 31.10.1942
19.11. ”Lämmitettiin sauna taas punais. lipun sillan lähellä.” Laatokka 19.11.1942
29.11. ”N.s. viihdytyspartio vieraili tukikohdassa (ilvespartio).” Laatokka 5.12.1942
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7.12. ”Lomareisu alkoi tänään aamulla klo 7… karttuu matkaakin kun L.pellosta matkustaa 
Pitkäänrantaan… jossa juna varttui meitä.  Laatokka 8.12.1942
9.12. ”Tänään aamulla klo 3n. Aikaan saavuttiin Raivolan asemalle.
Tunnin kuluttua saavuin Karvalaan… Kyllä on seudut... muuttuneet.
Eero on myös parhaillaan lomalla täällä.”
10.12. ”Penttikin saapui… Lämmin sää tänään.”
13.12. ”Taloja on palanut… jonkinverran rakennettu tilalle.”
17.12. ”Illalla klo 17 lähdettiin Karvalasta.” Raivolan asema 1920-30-luku.
18.12. ”Saavuttiin eilen illalla klo 22.30 tänne Tienhaaraan, jossa      Museovirasto. Historian  
jäätiin junasta pois ja mentiin tervehtimään Ida-tätiä… lähdin illalla          kuvakokoelma
klo 15.30 jatkamaan matkaa.”   Laatokka 19.12.1942
19.12. ”Kello 17 pääsin… perille pataljoonan komentopaikalle.”
26.12. ”Tapaninpäivä… Päivä kului rauhallisesti, mutta ilta muodostui pieneksi sodaksi. Me 
mentiin kavereiden kanssa klo 17 tykistön kanttiiniin katsomaan elokuvaa ’Hätävara’. Heti sieltä 
palattuamme alkoi tilanne, ryssät alkoi ammuskella tykeillään.” Laatokka 31.12.1942

1943
4.1. ”Tänään muodostui iltapäivä pieneksi sodaksi… omat tappiot olivat 4 kaatunutta ja 
muutamia haavottuneita. Ryssien tappiot olivat paljon suuremmat.” Laatokka 6.1.1943
17.1. ”Ylihuomenna tulee meille rykmentin vaihto. Tänne tulee nyt J.r. 23.”
19.1. ”Matkanteko… raskasta… hiihtäen koko tämä lähes 40 km. Kuittisiin tästä on n. 5-6 km.”
26.1. ”Tänään... hiihtomarssilla Mäkriän kylän suunnassa.         Laatokka 6.2.1943
7.2. ”Tänään… kova hiihtopäivä 6x10 km viestinhiihdossa… joukkueemme… jäi viimeiseksi… 
mieskohtaisessa kilpailussa olin kolmas.”
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23.2. ”Tänään… kantiinissa pastorin oppitunti (aihe: isänmaan historiaa).”
27.2. ”Tänään olimme vapaita kaikki, sillä täällä vieraili Luopiosten lähetystö tuoden ’tunte-
mattoman sotilaan’ paketteja y.m. hyvää.”    Laatokka 6.3.1943
6.3. ”Karsinnat pataljoonan kilpailuja varten. Kompp, hiihti 18 parasta: parhaan ajan saavutti
ylik...  20.17 min, seuraavana olin minä ajalla 20.57.” Laatokka 18.3.1943
19.3. ”Myös tämä päivä sujui mukavasti tässä kämpillä… perunateatterissa käytiin.”
2.4. ”Sellainen komennus, että pääsen 12 vrk lomalle… autolla Alavoisiin, josta… junaan.
Rautatie… rakennettu jo Aunukseen saakka.” Laatokka 2.4.1943
4.4. ”Klo 15 olin perillä Karvalassa.”
12.4. ”Illalla käytiin Raivolassa elokuvissa.”
13.4. ”Viimeinen lomapäiväni… klo 16 lähdin autolla
Raivolaan, josta klo 17.50 lähti juna. Juna oli 
Tienhaarassa klo 22.30.
14.4. ”Tänään käytiin Keijo serkun kanssa
Viipurissa aamupäivällä. Valokuvassa käytiin. 
Etu-Simolassa pääsin Äänislinnan pikajunaan.”
15.4. ”Alavoisiin… klo 13. Loppumatka tultiin 
autoilla tänne Lamperoon.”
20.4. ”Tehtiin kapulatietä Kuittisten-Lamperon 
välillä.”       Laatokka 23.5.1943
29.5. ”Aamup. käytiin marssilla (n. 13-15 km).”
1.6. ”Käytiin Röntgen läpivalaistuksessa… me pian 
jätetään koko Lampero ja mennään taas silmä-
tysten ryssän kanssa Syvärin varrelle.”                         Äänislinna hyppyrimäen tornista 17.10.1941. SA-kuva.
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3.6. ”Klo 18.45 lähdettiin marssimaan. Uutujärven… lähellä pystytettiin teltat ja yövyttiin.”
4.6. ”Illalla taas klo 19 jatkettiin matkaa marssien
luostarin [Syvärin luostari] kautta n. 3-4 km päähän linjoista.”
5.6. ”Olemme nyt linjoilla Segesan alalohkolla… Segesan joki 
laskee Syväriin juuri tästä meidän kohdaltamme.”
24.6. ”Juhannus sujui aika mukavasti tässä kotikorsullamme.”
30.6. ”Laguksen miehet ryssän kanssa tykistökaksin-
taistelussa.”  Laatokka 30.6.1943
3.7. ”Rauhallinen päivä täällä meidän ’Esko’ tukikohdassa.”     Syvärin luostari. Troitsan kontu.
17.7. ”Huonoa sotatuuria tänään iltap. kun krh. joukk. Joht.     7.6.1942. SA-kuva.
Luutantti Kekkonen ja eräs alik. Kaatuivat.”       Laatokka 24.7.1943
20.7. ”Illalla klo 18 karsinnat… juoksin 800 m… Voitin… ajalla 2.22 min.”
25.7. ”J.r. 44 yleisurheilumestaruuskilpailut… jouduin edustamaan pataljoonaamme 800 m 
juoksussa. Jäin kilpailussa kuudenneksi ajalla 2.19, joka on oma ennätykseni.”
28.7. ”Pääsin lähtemään 12 vrk lomalle. Illalla klo 21.15 lähdettiin.”
30.7. ”Kotona klo 11.”
1.8. ”Käytiin Pentin ja Unton kanssa metsässä marjoja syömässä. Uitiin Vahalammilla.”
3.8. ”Pentti lähti... kohti Juksovaa.”
9.8. ”Tänään aamulla jo klo 3.30 lähdin lomalaisautolla kohti Raivolaa.”
10.8. ”Illalla klo 21... tukikohdassamme.”
22.8. ”3000 m… kilpailussa oli minulla toiseksi parhain aika… 10.38,0 min. Juoksin paljain jaloin.”
2.9. ”Jouduin taas lähettihommiin.”  Laatokka 25.9.1943
25.9. ”Ei erikoisempaa, tosin vanja ampuu säännöllisesti tänne… eräs poika kaatui tänään
(T. Pesonen Hauholta).”
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20.10. ”Tänään tein loput 109 ’ritiläpuuta’, joten nyt on yksi lomavuorokausi suoritettu.”
3.11. ”Päivä taas illassa. Illalla tuli käytyä töpinässä postia hakemassa.”  Laatokka 4.11.1943
7.11. ”Kävin uimassa viimeksi eilen… Kyllähän se vesi tässä Segesan purossa hiukan kylmää oli.”
16.11. ”Sattui... mukava konnuus, että pääsin lomalle. Illalla klo 17 lähdin.”
18.11. ”Taas ollaan kotona. Sateinen sää.”  Laatokka 20.11.1943
21.11. ”Eero kävi kotona ’punttaamassa’… hän tätänykyä… kannaksella.”
23.11. ”Viipurin Tienhaaraan Alhasia katsomaan.” Laatokka 30.11.1943
1.12. ”Lähdin Karvalasta klo 13 autolla Raivolaan.”
2.12. ”Klo 19... Segesassa. Olin ensimmäisen yön töpinässä. Laatokka 19.12.1943
21.12. ”Rikitetään taas korsuamme luteiden takia.”
31.12. ”Niinpa se meni tämäkin vuosi kokonaan sotaa käyden.” Laatokka 31.12.1943
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