
PAIKKA AIKA KUKA
6/J.R.13., Kenttäp.k. N:o 3   Stm. Jalava E.O. 29.10.1939

osoitteeseen Kirkkokatu 14, Uusikaupunki kortti Paavolta Erkille 10.8.1939 pj
Kuolemajärven pitäjässä 29.10.1939
Me muutettiin telttoja eilen noin 8 km. vähän lähemmälle asemaa. Että on hyvä "kraapaista" siviiliin kun 
tilanne on ohi. Vaikkei tämä paikka ole niinkään lähellä kylää kun edellinen sillä täällä on kaksi ja puoli km 
aseman seudulle eli lähimpään kylään.

14.11.1939

Me olemme tässä vaan samalla paikalla kun on jo oltu 3 viikkoa 2.12.1939 Erkki J
Täällä vaan ollan ja eletään vanhaan malliin ja vanhoilla paikoilla edelleen 7.12.1939 ej
Me muutettiin taas vähän tänne sotaan päin mutta ei mitään iivanoita ole näkynyt. 13.12.1939 EJ

Parhaat terveiseni täältä Hangon rintamaalta sinne kotiseudun rauhaan. 24.11.1941 ej

. Olemme nyt rintaman takana lepäämässä. n. 20 km Viipurista rajalle päin. 9.1.1940 ej
Vaikkei tässä mitään kauppoja ole kun tämä on metsässä. Tai ei noissa kylissäkään enää ole siviili ihmisiä. 
Ne tuovat autoilla tänne myytäväksi. Tämä on Heinjoen ja Kuolemajärven pitäjien rajalla noin 20 km 
Viipurista. 

16.1.1940

ej
Tästä lähtien talvisodan loppuun  ks. Sotatilanne
Parhaimmat terveiseni Sinulle ja pienelle Matillemme täältä jostain sairaalan tai huoltotoimiston suojista. 
Sain nyt 7 päivänä ryssän granaatista pienen sirpaleen vasempaan reiteeni ja on tässä vähän kuljettu paikasta 
toiseen. Ja tästä kai lähdetään tänään vielä junassa eteenpäin jonnekin sisemmäksi Suomeen

9.3.1940

ej 
sairaalasta

Parhaat terveiseni sinne kotiseudulle Teille kaikille, Sinulle, Matillemme, Äidille ja Isälle sekä kotoväelle. 
Olen nyt täällä sotasairaalassa ja on täällä olot kuin presidentin linnassa. (Jyväskylän Sotas.)

12.3.1940

ej
Tulin maaliskuun 18 p:nä, koko päivän, kotiin päin. Muistan Toijalasta Turkuun päin tullessa, miten hanki 
kiilsi aurinkon paisteessa, kun sellaista ei ollut koko talvena nähnyt siellä kannaksella. Vinkkilään saavuttiin 
illalla 21.30 paikkeilla ja kun kävelin kotiin, olivat Matti ja Helli jo petillä. Vanhempani vielä ylhäällä. -- 
Arvaatkaahan oliko mukavaa? OLI.

18.3.40 / 22.11.1982

EJ
Luumäellä omassa joukko-osastossa: .  Olen nyt onnellisesti saapunut tänne omaan joukkoosastooni ja täällä sitä 
nyt vaan kai ollaan

16.4.1940
ej
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Sen verran liikutaan että ruoka paremmin sulaa ja loppuaika maataan teltoilla. Tämä on joku kylän tapainen 
myös ja on tässä talojakin. Nämä teltat ovat yhden talon vieressä, muutamia äijiä on talossa sisälläkin 
(Luumäki)

21.4.1940

ej
Täällä sitä vaan taas ollaan ja pysytäänkin kai koska ei ole sellaisen näköistä naamaa että se edellyttäisi 
siviiliinkään pääsemistä. Täältä pääsee nyt ensi torstaina taas n. 25 miestä mutta ei siinä ainakaan vielä ole 
yhtään tämän kaliberin miehiä. Tämä on nyt kolmas sakki joka lähtee jo ja saa nähdä joko seuraavissa 
kolmessa on tään pojan tuuri. (Luumäki) 29.4.1940 ej
Kyllä tämä loppu sakki täällä on niin yhden näköistä että selvät linjat on katsottu niitä laskettaessa. Ei siinä 
ole mitään katsottu jos on perhettä tai nuorimies sillä nämä jäljellä olevat ovat enimmäkseen ukkomiehiä. 
Papereita kun vaan on suuret pinot että on joskus nähnyt jonkun ajavan traktoria pellolla niin jo läksi.

4.5.1940

ej
Näyttää siltä että tuskin meitä täältä enää enempää päästetäänkään 7.5.1940 ej
Olen nyt viellä vähään toivossa että pääsisit pyhiksi kotiin 8.5.1940 hj
Stm. Erkki Olavi Jalava Vehmaalta palvelee 6./JR13:ssa (5. Div.) ja lomautetaan toistaiseksi 11.5.1940 11.5.1940 L 

Miettinen

Tkm. Erkki Jalava (”oolannissa”, 15 km:n päässä Maarianhaminasta, teltta 30 metriä rannasta) 27.6.1941
Olemme täällä vähän keskellä ”mannerta” nyt ja kalastus mahdollisuudet ovat nyt nollassa. Yksi pieni järvi 
on kyllä vajaan kilometrin päässä...Muuten tämä on melkein kylässä ja on yksi suomalainenkin isäntä on 
joka on 30 vuotta sitten ollut Kustavissa isäntänä

5.8.1941

 Hammarlandin pitäjässä 19.8.41.
Maarianhaminaan 12 km  23.8.1941
Isä kirjoittaa, että ovat taas meren rannalla mistä muuttivat noin ”kolme viikkoa sitten” sisemmäs. 8935 26.8.1941

Oli ainakin suunnitelma lähteä Ahvenanmaalta kohti Turkua 20.11.1941
Turusta lähtivät Hangon rintamalle sunnuntaina 23.11.? 23.11.1941
Parhaat terveiseni täältä Hangon rintamaalta sinne kotiseudun rauhaan. 24.11.1941
Tästä on tuonne kaupunkiin kuulema 16 km matkaa 25.11.1941
Helli kirjoittaa: Niin ja kiitos käynnistä. Ehtikö Erkki-isä piipahtaa kotona? 25.11.1941
Kyllä minulla on edelleen tykinjohtajan vakanssi ja olemme me noin kolme kilometriä ryssän linjoilta 30.11.1941
11-13.12.41 tienoilla lomalle? Sieltäkö takaisin Ahvenanmaalle? 11-13.12.41
kirje päivätty Ålandissa. Majoitus jossain kansakoulun voimistelusalissa ilm. Maarianhaminassa? 23.12.1941
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muutimme koulusta Tellholmaan (linnakkeelle), mihin me silloin  kesällä ensiksi tulimme. 8.1.1942
Maarianhaminaan, perustetaan joukot 12.1.1942
tammikuun –42 puolen välin paikkeilla isä ja äiti tapasivat ilmeisesti Turussa (vai oliko äiti saattamassa 
Turkuun asti?) sitten kohti Äänislinnaa- Samaan aikaan korpraaliksi.

n. 15.1.42

Jaakkima 17.1.42 ..Olemme nyt vielä matkalla ja tällaisella asemalla joimme aamukorvikkeet 17.1.1942
Olemme yhä vaan matkalla ja emme vielä ole sivuuttaneet vanhaa valtakunnan rajaa. En ole vielä käynyt 
katsomassa mikä tällainen asema on mutta äskettäin tulimme sen Loimolan ohi mihin niitä sankarivainajia 
sieltä päinkin on väliaikaisesti haudattu. Tämä on luultavasti Suojärven asema. 

18.1.1942

Petroskoi 20.1.42 Olemme nyt täällä, tulimme eilen illalla perille. 20.1.1942

Äänisjärven saarella (Tämä saari on nyt sitten melkein itäisin paikka missä meikäläisiä solttuja majailee. 
Tämä on aika iso saari ja on se Petroskoista pohjoiseen noin neljäkymmentä kilometriä.)

23.1.1942

Tämän kylän nimi on Heinälähti ja sijaitsee se keskikohdalla tätä n. 30 km pituista saarta. Koko saaren nimi 
on kai Klimitsa (Klimetski?)

27.1.1942

huomenna muutamme toiseen kylään (Heinälahdesta )Heinälahti l. Sennaja Guba 29.1.1942
Meidän pitäisi nyt muuttaa tästä pois, tai muutamat miehet ovat jo muuttaneetkin. Tuonne jonkun 
kymmenkunta km etelään päin pitäisi mennä. Tämä on Äänisjärven saari ja on se Äänislinnasta, melkein 
suoraan itään tai vähän enempi kyllä koilliseen, n. 40-50 km päässä. Kontu on se kylä jossa silloin kai 
olemme jo kun tämän saat. (Kontu l. Konda). 15-18 km esikunnasta, jossain "niemessä"---on tämä niemi 
tässä tältä kohdalta ainostaan satakunta metriä leveä ja aavaa vettä on molemmin puolin 
kymmeniäkilometrejä.(-43)----. Olisi tässä hyvä uinti paikka niin passaisi nyt opetella uimaan hyvin, mutta 
kun on sellaista kivistä ja matalaa useamman sataa metriä tuonne aukolla päin.

1.2.1942

Kpk.1 / 8178 20.2.1942
Parhaat terveiset täältä uudesta paikasta. Muutimme nim. eilen tänne Kontuun. 5.2.1942 ej
En minäkään viitsinyt laittaa vastaan kun ajattelin että saisin tästä toimistosta pian vakinaisen paikan, niin 
tarttee olla vähän siihen suuntaan. Kyllä tämä olisi paljon kivampi komennus kun ei tartte tehdä vartiota 
eikä työpalvelusta.

5.2.1942

ej

Lomalla noin 11.4. - 20.4.42, tarkka aika epäselvä
Tässä on vähän matkan päässä aika hyvä hiekkaranta kunhan vaan ei olisi hyttysiä kovin paljon. 12.7.1942 ej
Lomalle heinäkuun lopulla 1942, 4.8. asti / ensimmäinen viesti taas 6.8. Äänsilinnasta Erkiltä Hellille loman 
jälkeen
Täältä on nimittäin 18-20 kilometriä sinne laivan lähtöpaikalle 19.8.1942
Nytkin kuului sentään yöllä sataneen pikkasen koska meidän pahvitalomme vähän ”tärisi”. 8.9.1942 ej
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Meillä luultavasti valmistuu tämä sauna tänne niemeen jo ensi lauantaiksi ettei tartte tuolla kuraisella tiellä 
talsia kolmea kilometriä edestakaisin

3.10.1942
ej

Kyllä me näissä pahviteltoissa asumme edelleen ja ovat nämä loistohotelleja verrattuna talvisodan 
telttamajoitukseen

14.10.1942
ej

Olen nyt taas täällä perillä kotona käytyäni siellä Pivan tykönä pikimmiten. ...Vaikkei tuo matka ole kun 
siinä 17-18 km (pyörämatka) niin siinä vaan tottumatta taas vähän vaivaantuu. Se tie on kanssa sellaista, 
ettei stä näin sateella oikein sovi tieksi sanoa, sillä ei siinä muuta ole kun kuraa ja sitten vieläkin vaan sitä. –

17.10.1942

ej 
(Äänislinnas
sa?)

Netissä ainoa Googlen löytämä maininta 
Limosaaresta:http://www.rannikonpuolustaja.fi/rp103/rekry.htm:Tukikohta "Mänty" sijaitsi 
Mäntysaaressa, joka on aavan Äänisen keskiosan pohjoisreunassa, n. 3 km etelään suuresta, n. 30 km pitkän 
Limosaaren eteläpäästä
Lomalle, kotona lauantaiaamuna 28.11.42 (4 kuukautta väliä).  Lähtö takaisinpäin 8.12. ja yö Hesassa, 9.12. 
yö Äänislinnassa, ja ehkä pe 11.12. Limosaaressa?

28.11.42-8.12.42

Limosaaressa asuivat "pahviteltassa" (noin vuoden?) , mutta kunnostivat taloa ja muuttivat 30.1.43 taloon 30.1.1943

Nyt olette sitten siellä uudessa kodissanne ja kestä se varmaan paremmin tällaiset kovaat myrskyt  kun se 
pahvi talo. Matti ehdotti että lähettäisimme maalipurkin paketissa että saatte talonne maalata

6.2.1943
hj

Terveiset taas Sinulle. Ei oikein osaa näin ensiin kirjoitta kun juuri täällä olit. 23.2.1943 hj

Kirjeitä puuttuu, mutta 8.2.43 äiti ei tiedä lomasta mitään, ei myöskään 3.2.43. isä kirjeessään, mutta 24.2. 
43 isä kirjoittaa jo palanneensa lomalta takaisin kämppään, joten sillä välillä hän kai sitten on lomaillut 
helmikuun -43 puolenvälin molemmin puolin. Ainakin 20.2. hän on ollut kotona....10.3. isä mainitsee tämän 
"ylimääräisenä lomana"

24.2.1943

ej
Isä perillä takaisin lomalta 25.2.43
Tilasin tässä kerran kirjeopistosta esittelyjä heidän kursseistaan ja ne tulivat myös tämän päivän postissa. En 
nyt oikein tiedä josko kannattaa ruveta opiskelemaan näitä aineita ja mitä oikeastaan olisi ruvettava. Jos siitä 
tulisi joskus siitä Teollisuuskoulusta jotain niin mikä olis tärkeintä opiskella siltä varalta. Okein tarttis kysyä 
esimerkiksi Kainolta tätä asiaa, miten hän arvelee

27.3.1943

ej
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Loma pääsiäisen (23-26.4.43) paikkeilla. Isältä viimeinen säilynyt kirje ennen lomaa 12.4. ja äiti on 
kirjoittanut 16.4. ja isän loman jälkeen 5.5. Isä kirjoitti ilmeisesti ensimmäisen (ensimmäinen viesti kai 
kortti) lomanjälkeisen  kirjeensä Limosaaresta 7.5.43. Oli tullut Äänislinnaan 5.5.  ja 7.5. sieltä laivalla 
Limosaareen.
pe 21.5. 43 isä meni laivalla "esikuntaan" Kosmajärvelle Syntipukkia lavastamaan kahdeksi viikoksi
Parhaat terveiseni täältä Jalon Joffan y.m. kaverien tyköä...Niin, minä olen nyt sitten ollut täällä ”suurten 
juhlien” lavastajana – jotka juhlat pidettiin eilen illalla. (meni siis 21.5. tekemään lavasteita joihinkin juhliiin ja 
sitten Agapetuksen Syntipukkia varten) Tämä paikkakunta on muuten eri kaunista näin kevät illoin kun katselee 
tuota järveä (ei Äänistä), (kirjoitti palaavansa Limosaareen  5.6.43) (Kosmajärvi mainitaan myöhemmin. 
Kolmen tunnin laivamatka Limosaareen. Ketttäpostik. 8170)

23.5.1943, 26.5.43, 2.6.43, 6.6.43

ej
5.6. takaisin omaan "niemeen"
olivat sikälaiset herrat aivan yllättyneitä Joffa ja kumpp. kyvyistä. Kyllä kai näistä jo taisin kirjoittaakin siellä 
ollessani. Ne olisivat minutkin halunneet sinne valistusupseerien apulaiseksi, mutta nämä täällä patterilla 
nostivat kovan mökän, että minut tarvitaan täällä, eivätkä suostuneet siirtoon. 

6.6.1943

ej
Oletko toivossa että Sinuun lomasi olisi jo heinäkuun alussa ja minä oleen kuvitellut ettet ennen pääse kun 
joskus heinä-elokuun vaihteessa.

12.6.1943
hj

Isä lomalle joko 21.6. tai 24.6. ja saapui Äänislinnaan illalla 2.7. ja perille 5.7. (?) ej
on tämä niemi tässä tältä kohdalta ainostaan satakunta metriä leveä ja aavaa vettä on molemmin puolin 
kymmeniä kilometrejä

18.7.1943
ej

Nyt on niin, että muutamme huomenna tuonne toiseen kylään, noin 10 km:n päähän, joten tämä on vissiin 
viimeinen kirje tästä meidän rakentamastamme talosta. Sitten kai taas alamme luultavasti asua ryssän 
tekemässä vanhassa talossa ja menee se siinä taas tetenkin yhtä mukavasti

9.8.1943

ej
Parhaat terveiseni täältä saareltamme ja samalla täältä uudesta kylästä jonne tänään muutimme. ..Matkaa tuli 
siten noin kaksikymmentäviisi melkein 

11.8.1943
ej

Eihän tämä muutto oikein vienyt Äänislinnasta sinne eikä tänne, sillä se tapahtui tässä saaressamme vaan eri 
kylään. Nyt on vähän lyhyempi laivalaiturille elikkä vain seitsemän kilometriä.

20.8.1943
ej

En ole ollut nyt kalastamassa itse kun tästä on pari kilometriä sinne järven rantaan 25.8.1943 ej
Kysyit josko tähän sopii Äänisen tuulet oikein hyvin. Kyllä tähän sopii nämä Äänisen sellaiset melko hyvin 
sillä tämä on tällaisen korkean mäen päällä parisen kilometriä rannasta. Eikä pahasti ole puita edessä 
missään päin

6.9.1943

ej
Erkki lähti lomalle 30.9. ja ainakin suunnitteli saapuvansa Vinkkilään aamulla 2.10.43 8.9.1943 ej
Lähtikö sitten takaisin lomalta 13.10.43 14.10.1943 hj
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on tässä syöty teertä jo ainakin kolme kertaa jälkeen tuloni. Tämä patterin päällikkö ampuu nitä usein ja 
sitten syömme tässä kun asumm viereisessä kämpässä

20.10.1943
ej

Kävin eilen tuolla naapurikylässä, jonne on matkaa noin kolmisen kilometriä joten tuli taas ainakin kuusi 
kilometriä käveltyä

12.11.1943
ej

Täältä meiltä ei näy kyllä jäätä missään, kun ei näy muuta kun tuo ”iso” vesi ja ei se vielä yhden kuukauden 
aikana jäädy

3.12.1943
ej

Se nimittäin tuli eilen jo tuonne ”Pyssyyn” eli laiturille, 23.12.1943
En ole vielä kyllä saanut tietoa jos pääsen anomallani ajalla, eli uudeksi vuodeksi, mutta kuitenkin minä jo 
siltä varalta olen suunnitellut ja siis viikon päästäolen siellä perillä jo varmaankin jos se luonaa.

23.12.1943

ej
Lomaa kuviateltiin loppiaiseksi 1944. Ilmeisesti alkoi aiemmin (uudeksi vuodeksi) vähän koska 10.1.44  Erkki on 
lähtenyt lomalta takaisin.

11.1.1944
ej

Minun on nyt jäänyt kirjeen kirjoittaminen eilen illalla, kunme muutimme uuteen kämppään eilen ja emme 
saaneet sitä illaksi sellaiseen kuntoon että olisi viitsinyt ruveta kirjoittamaan. Niin, meillä on tässä nyt uusi 
kämppä tai ei tämä kämppä uusi ole, mutta että me olemme tässä ensimäistä aikaa. Me laitoimme tähän 
paperit seinille ja on tämä päivän puolella oikein kuudella (6) ikkunalla. Kyllä tämä on nyt aika paljon 
mukavampi kun tuo vanha, sillä siinä oli ikkunat (5) pohjoiseen suuntaan. 

11.2.1944

ej
Niin, me muutimme silloin kun kirjoitin, mutta emme menneet minnekään kauemmaksi enkä lähemmäksi 
vaan tässä samassa talossa toisesta huoneesta toiseen. 

21.2.1944
ej

Sinä kun olet sellainen hommaihminen, niin tee nyt sen Ekmanin Einon talon kauppa ja muutetaan sitten 
kotimme sinne. – Tämä on nyt kyllä sellaista vähän niinkuin mahdotona yksin, kun ei kerran ole rahaa, 
mutta siinä olisi kyllä mukava paikka tosissaan. Ei tiedä vaikka vieläkin kannattaisi tehdä velkaa jos ei se 
oikein mahdottomia summia tulisi. Näin sitä vaan on vähän mahdotonta saada järjestymään, kun itse on 
täällä. Olisi kyllä jo kohta sellainen ikä, että voisi ruveta sellaistakin ajattelemaan tosissaan.

4.3.1944

ej
Olen kyllä ajatellut, että jos jättäisin koko tämän toimistotyön ja rupeaisin tuonne tykille, niin saisi vähän 
liikuntoa ja raitista ilmaa. Mutta muuten siinäkin on varjopuolensa myös. 

5.3.1944
ej

Täällä yksi sälli kehui, että menisin sinne heidän puoleen jonkukn hänen sukulaisensa pieneen 
kiviliikkeeseen jossain Pomarkussa tai missä se oli ja sieltä saisi ostaaa sitten hyvin mökkiä. Mutta minähän 
olen kuvitellut ruveta ”herraksi” enkä työmieheksi tämän sodan loputtua, joten siellä kai joutuu töihin. 

7.3.1944

ej
Kyllä kai se torppa on kovin ”tyyris” joten ei kai siitä mitään tule meille. - - 8.3.1944 ej
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17.4.44 alkoi isällä (yllättäen) kuukauden metallinkaivertajan kurssi Helsingissä - ilmeisesti ilmoitti asiasta 
äidille puhelimella. Edellisessä 10.4. kirjeessä asiasta ei ollut vielä tietoa.. Asui Rintamasotilaiden 
lomakodissa Meritullinkatu 33:ssa

17.4.1944

ljp
Isä on käynyt kurssilta kotona ilmeisesti edestakaisin sunnuntaina 23.4. (tai tullut jo lauantaina 22.4.) ? 
Sunnuntai-illalla 23.4. hän on joka tapauksessa ollut takaisin Hesassa jo. ljp
Hän kävi kotona myös vappuna-44. Tuli kai 29.4. tai 30.4.  ja lähti taas 1.5.
Ja samoin (6?)-7.5. / ja 13?-14.5.
Erkki siis lomaili oikein perusteellisesti, hyvä ”säkä” sanan täydessä merkityksessä. Mutta nyt se kaiketi jo 
ohi

5.6.1944
ta

Niin kyllä se oli onnellista aikaa kun sieltä kurssilta sain käydä kotona ja sitten lomalla vielä olla melkein 
kolme viikkoa (18 vrk:n loma)

kirj. Myöhemmin 21.7.44
ej

Keväällä 1944 ilmoitettiin jokin kaiverruskurssi. Se olisi Helsingissä. Silloin keväällä alkoi olla jo suuria 
pommituksia. Helsinkiä ja kotiseutukaupunkeja pommitettiin. Olin kuitenkin kiinnostunut 
kaiverruskurssista. Komppanian päällikkö oli vähän vastaan. Tein kirjurina itse puhelinsanoman. Sitten 
tulikin tieto, että korpraali on hyväksytty. Olin 14 - 15 vuorokautta kotona kurssin jälkeen. Sinä aikana oli 
liittoutuneiden maihinnousukin. Olin siis silloin kesäkuussa 1944 Vehmaalla.16.6.1944 (p.o. 13.6.)  lähdin 
lomalta. Vähän jo pidettiin vaarallisena menoa. 17.6.44 (p.o. 14.6.)  ehdin saareen asti. Illalla klo 18 olin 
siellä. (saaressa klo 14.00)

Isän Matille kertomaa. Päivät 
ovat muistuneet mieleen vähän 
väärin.

Isä kirjoittaa Limosaaresta 14.6.44 ensi kertaa pariin kuukauteen. On lähtenyt Vinkkilästä 13.6.44.
En nyt oikein osaa sanoa vielä mitään tästä komennuksestani ja olen siis jonkun aikaa täällä vanhassa 
yksikössä ainakin.---Kirjoita sinä taas siis vaan tällä osoitteella niin saan ne kyllä sitten jostakin jos 
menisinkin muualle. Lomalle täältä ei kyllä pääse enää kukaan joten taisi se olla paras kun sain sen sieltä. 
Tästä näyttää tulevan vaan yhtä ja toista ja etenkin sitä toista koska ei synny mitään. Kirjoitan sitten taas 
paremmin kun pääsen taas näistä asioista paremmin selville.

14.6.1944

ej
. Silloin Sinun syntymäpäivänäsi (17.6.) me nousimme heti kun puoli tuntia sen vuorokauden päällä 
olimme, ylös ja aloimme tämän retkemme pois sieltä silloisilta asuinsijoilta. Eli silloin lähtivät pois Limosaaresta 
- Valaoon saapuivat kuitenkin vasta 4.7. (Valamossa oltiin kolme kuukautta 4.7 - 4.9.44, kertoi isä haastattelussa)

17.6.44 / 3.8.1944

ej
Olen edelleen vanhassa hommassani sillä ei siitä kaiverruksesta nyt tullut mitään tällä kerralla. 21.6.1944 ej
Me emme ole, ainakaan toistaiseksi, missään lähelläkään sotanäyttämöitä vaan kesän vietossa vaan kauniin 
järven rannalla, kuten silloin muinoin Oolannissa. Olen edelleen vaan tässä kirjoitushommassani, sillä ei siitä
kaiverruksesta tullut mitään, eikä muutakaan sopivampaa hommaa ole keksitty. 

3.7.1944

ej



PAIKKA AIKA KUKA
Parhaat terveiseni täältä Valamosta sinne kotiin Sinulle ja muille pienillemme 4.7.1944 ej
Kyllä tämä Valamon saari on paljon mukavampi kun se meidän entinen ja ainakin toistaiseksi on yhtä 
rauhallinenkin.

9.7.1944

Täällä vaan kun näissä luostarin metrin paksujen seinien sisällä oleskelee niin ei oikein päivety, mutta ei 
myös tarvitse valittaa kuumuuttakaan

18.7.1944
ej

– Juu, niin, ei täällä ole yhtään alkuperäistä munkkia, ainoastaaan näitä kun nyt tulivat kolme vuotta 
harrastaneeksi tätä erakkoelämää yhtäkyytiä taas. 

18.7.1944
ej

Me laitoimme tästä hotellirakennuksesta kuntoon kaksi tällaista huonetta niin, että nyt siis olimme toisen yön 
näissä. Tämä toinen on tällainen pieni kapea ja vähän pitkä, kuten ”Muppulla” muinoin se kamari mutta 
molempiin suuntiin sentään vähän suurempi, ja tässä on meidän toimistomme. Tästä pääsee sekä käytävälle että 
tuonne ”privatti”puolelle jossa me vietämme yömme oikein vieteripohja sänkyissä kuten siellä toisessakin 
saaressamme muinoin. Meitä on siellä kuusi heppua, ja on radio, se sama jonka Pivalta hain silloin vuoden pari 
taaksepäin. Sieltä pääsee taas käytävään eri ovesta joten ei tarvitse tästä ”työhuoneen” kautta käydä. Asuimme 
tässä samassa talossa, käytävän toisessa päässä, kyllä ennenkin tämän koko ajan kun olemme olleet täällä.

21.7.1944

ej
Meidän pitäisi muuttaa nyt sinne kunhan ne parakit vaan valmistuvat ja mielellään sitä muuttaakin pois täältä 
kun tämä kämppä on niinkun joku markkinapaikka sillä äijät sieltä omasta porukasta käyvät täällä melko usein j

29.8.1944

ej
Tuliin hyviin surulliseksi sen johdossta kirjeestäsi kun arvelit että Sinuun lomasi olisi vasta joulukuussa, se 
tuntuu ihaan kamalalta ajatella. Mutta kuitenkin oleen viellä toivossa vähäsen ettei se nyt sentään menisi niin 
kauvas.

3.9.1944

hj
hän (Tepa)  jutteli että hän on monasti itsekseen ajatellut Sinua kun olet niin pahassa paikassa että miteen selviät 
joskus sieltä.

5.9.1944
hj

Kyllä minustakin tuntui ensin kun kun kuulin, silloin kerran kun kirjoitin sellaisen ”rauhan” kirjeen siellä sodan 
kestäessä jolloin tulimme sieltä idästä, että hulluun paikkaan joudutaan mutta heti tänne päästyämme häipyivät 
tällaiset ajatukset  (kun lähdettiin Valamoon)

8.9.1944

ej
Parhaat terveiseni täältä sairaalasta sinne kotiin. Niin, olen nyt täällä perillä ja voin hyvin. En minä ole mitään 
sairas ollutkaan sanan täydessä merkityksessä mutta sellainen vatsaripuli tuli siellä saaressamme ja eivät ne 
ruvenneet siellä ”säilyttämään” kun kai muutkin siirtyy pois.  ( Varkaudessa sairaalassa, Valamosta lähti 12.9. ja 
peril'ä Varkaudessa oli 15.9.)

15.9.1944

ej
Parhaat terveiseni täältä Pieksämäeltä sinne kotiin taas välillä. Olen nyt ollut täällä jo tiistai illasta (19.9.)   asti 
eikä näytä noille herroille selviivän ollenkaan minne päin ne lähettäisi sitä porukkaa hakemaan.---. Nukuimme 
ensimmäisen yön elokuvateatterin lattialla ja nyt olemme majoitetut tänne kansakouluun.

22.9.1944

ej



PAIKKA AIKA KUKA
Niin, saavuin tänne illalla siinä 22.30 paikkeilla ja kyllä se taas on mukavaa olla tässäkin porukassa välillä. Tuolla 
matkalla aina tahtoo jäädä vähän niin ja näin näiden asioiden kanssa ja muutenkin se lepo ja muu on sellaista 
huonoa. Ajoimme ensin junalla sieltä Pieksämäeltä silloin sunnuntai-illalla hetken matkaa ja nyt eilen autolla 
tänne. Autolla ajoimme kaikkiaan ehkä noin 175-200 km ja olemme nyt entisellä kohdalla vaan uuden rajan tällä 
puolen. Tässä emme ole kyllä kauan vaan tulemme sinne jonnekin kai.

26.9.1944

ej
Sinä säästyit siis siitä ”peräytymisestä” kun sen sairautesi takia jo silloin aikasemmin lähdit suosiolla sieltä 
saaresta, sinne naapurille siis jää taas se ihana Valamo ja paljon muuta mutta täytyy ajatella että katovaista 
tämä kaikki on muutenkin.

26.9.1944

hj
Parhaat terveiseni täältä meidän uudesta majoituspaikastamme sinne kotiin.---Niin, olemme nyt täällä 
vuokra-alueen rajoilla ja asumme pienessä punaisessa mökissä mäen päällä ilman vesiä – ihme kyllä.Siuntion 
pitäjän mailla

1.10.1944

ej
Tänään jo saimme tältä meidän päälliköltä luvan tänne toimistoon ottaa nuoremmat miehet siltä varalta 
oppimaan, että meidät laskettaisiin siviliin. Kyllä siitä sinne laskusta on monenlaisia huhuja liikkunut, mutta ei 
niistä tiedä mihin päin se mennyt on kauemmaksi tai lähemmäksi kun ei oikein tiedä missä kohdassa olisi pitänyt 
päästä. 

12.10.1944

ej
Isä  oli Siuntiosta Vinkkilässä käymässä viikonloppuna 21.-22.10.44
 Kotiuttamisesta ei vaan näytä tulevan mitään sen parempaa, kun niitä huhuja vaan. Nytkin taas pitäisi lauantaina 
päästä, ei kuitenkaan vielä niin nuoret kun minäkin. Tuskin siitä mitään tulee sillä ne tahtoo olla vaan niitä tosi 
huhuja

26.10.1944

ej
Parhaat terveiseni täältä uudesta paikasta sinne kotiin. En oikein itsekkään ole selvillä mikä paikkakunta tämä on 
mutta lähempänä Hesaa se on kuitenkin paljon kun Siuntio jossa ennen olimme. Tänne tulivat nyt kaikki ne 
vanhat meidän Ahvenanmaan porukan ukot, eli sen puolen ukot josta silloin otimme vauhtia. Tulimme eilen 
illalla perille tänne jo kuorma-autolla ajaen ja levitettiin koko poppoo taas eri yksiköihin jossa ennestään oli sen 
puolen miehiä

1.11.1944

ej
Minä vaan jäin tänne esikuntaan kirjuriksi vaikka koetin vähän puhua, että olisin päässyt mukana toisen 
”meidän” miesten kanssa. Taisi silti olla mukavampi kun jäi tänne sillä pojat kuulema asustavat teltoissa siellä ja 
täällä sentään saa olla sisällä - - -1777/7Kpk

1.11.1944

ej
Siitä kotiuttamisesta vaan ei näytä tulevan mitään sillä ei vaan kukaan ole päässyt täältäkään, vaikka taitavat 
päästää sitten koko porukan yht’aikaa.

3.11.1944
ej

Varmaan se mökki tuli hintoihinsa. Olisi se mukavaa kyllä saada joskus sellainen, mutta kun ei sitä tiedä mistä 
sitä saisi työtä josta myös maksetaan sen verran, että toimeen tulee,

6.11.1944
ej

Kylläpä se Ekmanin torppa tuli hintoihinsa. En siinäkään, jos aika nykyisenä pysyy, pahasti levennellä. 8.11.1944 ej
Varmasti me tällä viikolla kai sentään lähdetään täältä sinne kotiuttamispaikalle – luultavasti Raumalle – mutta 
siellä kyllä viipyy varmaan vielä jonkun aikaa. Joten epäilen hyvin kuluvan vielä pari viikkoa ennen kuin kotiin 
ehtii.

14.11.1944

ej



PAIKKA AIKA KUKA
Nyt on huhuja taas että sunnuntain maissa lähdettäisiin täältä sinne Raumalle mutta saa nyt nähdä josko siitä nyt 
sitten tulee jo mitään.

16.11.1944
ej
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