
PV kuka
Eero on sitten saanut jo kai tiedon lähdöstä sotaväkeen 29.12.1939 ej
Ensiviikon alussa Eero lähtee monniksi, en tiedä mihin häntä ensin viedään. 3.1.1940 hj
Vai Eero joutuu myös lähtemään. Sano terveiset hänelle että ei tämä niin erikoista ole. 9.2.1940

ej
Aloin nyt kirjoittamaan sinulle, koska olen muuttanut paikkakunta taasen niin että saat 
uuden osoiteeni ei se ole paljonkaan muuttunut yksi kirjain vaan muuttui. Me olemme nyt 
täällä ryhmän johtajina täällä on koko komppania nostomiehiä että on vähä nolo komentaa 
sellaisia vanhuksia olisi paljon mukavampiniitä 20 syntyneitä komentaa 

16.4.1940

ea - Opp. 
Airola 
Eero

Terveiseni täältä Turusta sain siirron kun anosin tänne, mutta kyllä olen jo ikävöinyt sitä 
kun tänne tahdoin täältä ei pääse ulos ollenkaan. Tohtor sanoin eilen että Ruotsiin pääsen 
lähtemään 15 pv mutta tänään se sanoi etten pääsekään viellä siinä lähetyksessä 

9.1.1942

ea
Eero on sitten jo Ruotsissa, emme ole viellä saaneet sieltä kirjettä mutta varmaan siellä on 
pojalla hyvää olla 

24.1.1942
hj

Terveiset täältä Ruotsin maalta ja kiitos kirjeestä. Minua leikkasivat pari kertaa ottivat luun 
siruja kätestä eilen leikkasivat ilman nukuttamatta koski niin kovasti että et voi kuvitella. 

15.2.1942

ea
Eerolta ei ole tullut kun 21 pv kirjoitettu kirje – siinä hän arveli että niinä päivinä aletan 
hänelle tehdä sitää hermoleikkausta. 

31.3.1942
hj

Minä voin hyvin täällä aika vaan alkaa käydä hyvin pitkäksi kun olen jo yli kahdeksan 
kuukautta ollut sairalassa (Göteborg)

10.4.1942
ea

Eero on tänään kotona ja voi hän kokooo hyviin (oli tainnut tulla jo ennen vappua) 14.5.1942 hj

Eero on ollut Turussa arkipäivät, nytkin tänään hän tuli taas tänne – se levoton luonto on 
pojalla edelleen sillä nyt hän taas yrittä Ruotsiin johonkin invaliidikursseille

23.5.1942

hj
Eero on edelleen täällä minun luonaani ja käy joka päivä hierottavana 2.6.1942 ia
”Ylipäällikön myöntämät kunniamerkit”: Alikersantti Eero Kalervo Airola s. 8.9.19 VR.4. 
9.5.42”. Hän on siis saanut Vapauden ristin (4 lk)

17.6.1942
ej



PV kuka
Eero elele siellä Turussa, ja mikä pahinta on hän vajonut aika rappio tilaan, kun olemme 
hänelle jotain puhunet niin hän vaan sanoo ”mitää tällaisen invaaliidin on väliä”- 

10.7.1942

hj
Eero on nyt myös kotona käymässä, häntä hoidetaan edelleen siellä läänin sairaalassa. 5.9.1942

hj
Eero on keskiviikkona joutunut taas sairaalan, käsi on ruvennut särkemän taas ja on sieltä 
tullut jotain luun paloja pois, kuume on aika korkealla ja jotain leikkauksia on taas tehty – 
raskas on tämään osaa, toista vuotta on kulunut eikä vielläkän ole varma paraneko se 
ollenkaan.

10.10.1942

hj
sitten pappilassa hakemassa Eerolle Papin todistusta hän aikoo hakea jonnekkiin invaaliidien
kursseille – kivaa muuten että poika on alkanaut ajatella jotain tulevaisuuten tähtäävä. 

9.11.1942

hj
Eero oli päässyt pois sairaalasta ja on hän nyt kotona kai muutaman päivään, ei häneen 
aikansa tahdo kulua täällä hiljaisuudessa oikein vaan. 

6.1.1943
hj

Eero kävi kaupunkissa ja toi sen pankkikirjan johon oli korko merkattu. Oli hän tuonut 
jotain väkevämpäkin ainetta Suvannon pojille ja ottanut itse vähään liikaa sillä äsken juuri 
parii poikaa ja parii neitosta toivat häneen kotiin sillä ei hänestä olisi ollut yksin tulia, 
surullinen näky tämä on ja jos se kuka tahansa ja joteenkin tulee niin sääli kun omaa veli on 
tuollaisena, viinan orjana.

14.1.1943

hj
Eero oleskele täällä Vinkkilässä nykyään ja kai se on häneen heikolle luonnolleen parempi 
sillä ei hän ole oikein vahva vastustamaan kiusauksia.

23.1.1943
hj

Eero lähti perjantai aamulla sinne Raumalle sillä hän joutuu aina ilmoittautumaan sinne. Ja 
oli hän puhunut että hän joutu kai sitten vähään vettäleipää syömään, taas sillä kerran tässä 
juuri hän oli vaikkei vanhukset siitä tiedäkkään. Hän oli siellä Turussa taas juopunena 
rähjänyt ja häneen vaikutta viellä se sotilas lakii, saa nähdä eikö noista reisuistaan viisastu 
ollenkaan. Se olisi aika tärkeä että hän saisi jonkuun hommaan niin jäisi tuo ryyppäminen 
vähempään.

31.1.1943

hj
Eerosta ei ole jälkeen lähtönsä kuulunut mitään, mutta kai hän ”tallella” on ja ehkä 
hyväässäkin.

2.2.1943
hj

Eerolle tuli tänään tapaturmavakuutus-yhtiön päätös hänelle tulevasta korvauksesta. Hän 
alkaa saada vuodessa 1800:- mk, vähään toistasataa kuukaudessa. Kyllä tämää vähään 
pahasti otti kun ajattele että parhaassa iässä menettä työkykynsä...

3.2.1943

hj



PV kuka
Eero on Raumalla 14 vrk sitää sakkoaan suorittamassa, hän kirjoitti kyllä ettei siellä ole 
mitään hätää olla, saavat samalaista ruokaa kun sotilaatkin.

6.2.1943
hj

Eero tuli taas Turusta, hän oli tavannut sen isään velipojaan Mietoisista, hän on näet 
sellainen metsään ostaja, Eeron pitäisi mennä häneen kaverikseen kauppoja tekemään,

27.2.1943

hj
Eilen illalla täällä kävi sellainen ikävä tapaus, kun Eero näet menii tuonne kylille oli kaatunut 
siellä Santlan mäessä sen kipeän kätensä poikki

28.2.1943
hj

Irma oli käynyt katsomassa Eeroa, särkyä ja kuumetta oli häneellä ollut, lääkärit oli sanoneet 
että sen takia se niin helposti menii poikki kun ne luut oli olleet ristissä 

2.3.1943
hj

Eero on edelleen kovaassa kuumeessa ja on sitää taas molemmilta puoliin leikattu, lääkärit 
oli epäilleet että olisko siinä luu mätää 

6.3.1943
hj

Tämä Eeron juttu on perin ikävä, sillä olisi hänelle jo piisannut se sairaalassa makaaminen, 
ettei tällaista olisi tarvinnut tulla enää

10.3.1943
ej

Eerolta tuli myös kirje, omiin käsiin kirjoitettu ja kertoi hän että siinä kädessä on luumätää 10.3.1943
hj

parempia uutisia sieltä Turusta, kädestä on lakannut mätää tulemasta sekää olivat lääkärit 
arvellet luiden ja vähään ottaneen kiinni.

29.3.1943
hj

Eero tuli myös pois sairaalasta, ei se käsi ollut mitenkän hyvää mutta hän yrittä nyt taas 
Ruotsin joillekin fiilarin tai sorvarin kursseille, ei se ole kylläkän viellä varmaa jos sinne 
pääse – kyllä jotain pitäis saada oppia sillä se 1800:- vuodessa vaan sitten pojalle tulee 
korvausta.

21.5.1943

hj
Naapurin puolella on kovaa touhu kun valmistellaan poikaa sinne Ruotsin matkalle, 
huomenna hän lähtee jo kotoa Turkuun.

29.5.1943
hj

Huomen aamulla Eero siis lähtee pois ”Turun rannasta” -  - toivottavasti hän saa siellä 
kiinni elämän uransa

31.5.1943
hj

Se oli muuten kiva, että Eero pääsi sinne Ruotsiin ja kunnyt vaan muistaisi ottaa oikein 
hyvin oppia, että saisi kivan paikan täältä tai miksei sieltäkin.

6.6.1943
ej

Eerolta tuli kirje sieltä Tukholmasta ja kaikki muuten kun satua mutta rahaa ei tule kun 18 
mk päivässä 

12.6.1943
hj

Paljon terveisiä täältä Ruotsista. Olen täällä ollut nyt jo 17 päivää ja aika on mennyt oikein 
hyvin vaikka olenkin jo ollut 10 päivää sairaalassa. En nimittäin ehtinyt olla kun puolitoista 
päivää työssä kun jo käteni ajettui niin helkkaristi ja kuumetta oli 40º. Stockholm K. 
Mariebergkasern.

18.6.1943

ea



PV kuka
Eerolta tuli myös tänään kirje, ei hän ole muuttanut sentään niille maalarin kurseeille ja 
parempi se minuun mielestäni onkin että opettele sen metalialaan kunnollisesti.

18.9.1943
hj

Eerolta tuli myös kirje, jossa hän kertoi lähtevänsä 20 pv sieltä tänne Suomeen päin, saa 
nähdä miteen sitten järjesty häneen elämänsä, se nyt olisi tärkeintä että hän saisi pikaa puolin
työpaikan ettei se elämä alkaisi luisua niin paljon alaspäin kun silloin ennen sitää matkansa.

14.11.1943

hj
Äiti soitti myös tänään Irmalle ja tiedusteli sitää Eeron tuloa. He oli tulleet 21 pv 
aamupäivällä 11 aikaan, punasen ristin auto oli heitä vastassa ja vietiin heidät jonnekkiin 
sellaiseen punaisen ristin majaan, pikimiteen oli hän käynyt Irman tykönä ja sitten he lähtii 
Helsinkiin

22.11.1943

hj
Eero tuli tänään Raumalta kotiin ja oli hän vapautettu kokonaan sotaa meiningeistä 
vapaaksi. Huomenna hän kai lähtee Turkuun katsomaan minkälainen se hänelle varattu 
paikka on.

25.11.1943

hj
Huomenna on viikko kulunut Eeron lähdöstä Turkuun, emme ole kuulleet mitään nyt 
hänestä mutta kun äiti soitti alkuviikolla Irmalle oli hän jutellut että kai se pistää hulinaksi 
niin kauvan kun taas parane

2.12.1943

hj
Eero on kuulema töissä jo sentään, pommeija sorvaamassa, on hyvää juttu kukn nyt vaan 
säilyisi

5.12.1943
hj

Kävin tänään kansanhuollossa hakemassa uusia kortteja taas, sekää oliin myös pappilassa 
muuttamassa Eeron kirjat.

24.1.1944
hj

Eero tuli myös kotona käymän ja oli häneen kätensä jo parempi. 5.2.1944 hj
Eero tuli nyt ilta junaalla kotiin,. pelkään että hän on taas rällännyt viikon ja on ottanut 
lopputilinkin, syyn hän sanoi olleen että jokuu etu mies moitti ettei tule tarpeeksi ja se sisutti 
kai kun on invaliidi ja vaarittaisin vaan terveen miehen työ.

9.3.1944

hj
Eero on täällä kotona ja katuu syntejään Olen minäkin pitänyt hänelle sellaista rippi saarnaa 
ja on hän koviin sitää mieltä että hän varmasti muutta nyt tapansa,

16.3.1944
hj

Eero tuli myös pyhäksi kotiin, maanantaina häneen pitäisi kai menna uuten työpaikkansa, en 
tullut sitää kysyneeksi sen paremmin mitää se oli ja minkälainen firma.

24.3.1944

hj
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Sain eilen myös toisen postiosoituksen. Eero lähetti 500 mk velkansa lyhennykseksi. Eero 
tahtoo vaan pitää sellaista humuu elämä ja oli hän tässä hiljattain ollut viikon putkassakin, 
oli lyönyt nimittäin erään mieheen katukäytävän ja oli se ollut 3 vuorokautta tajuttomana 
sairaalassa ja peljättiin jo pahinta, mutta oli se kuitenkin virvonnut mutta tulee siitä 
jokatapauksessa hänelle reisu ja lisääksi sairaala ynnä muut kulut.

16.7.1944

hj
Nyt ovat Tepaa sekää Eero molemmat kotona, Ee on heivanut taas työpaikastaan ja on 
tietysti rahaton niin täytyi turvautua tänne, saa nähdä koska se poika parkaa alkaa ymmärtää 
omaan etunsa

29.7.1944

hj
Eero tuli myös nyt päiväjunaalla käymään kotona, ei kai se elämä taida olla oikein hyväässä 
mallissa, sillä hänellä oli päällään sellainen huono harmaa puku jota hän on jo töissäkin 
käyttänyt 

27.8.1944

hj
Tepaa ja Eero ovaat kovasti pelanneet sakkipeliä 8.9.1944 hj
Eero on nyt viettänyt rauhallisempaa elämä, taitaa hän viellä muuttua ja lupasi hän liittyä 
Miehelän Mikon kehoituksesta työvän mieskuoroon.

24.9.1944
hj

Hän Eero siis ei vielä ollut alkanutkaan sitä ”lusimistaan” koska kerran siellä oleskelee 11.11.1944
ej
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