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PAIKKA AIKA KUKA

Terveisiä sotaharjoituksista. ”Itärintamalla ei mitään uutta, kaikk kuluu pikkuhiljaa hissukseen”. Sano terveiset 
tutuille. Stm Jalava Paavo

10.8.1939 pj

Porin rykmentti 14.11.1939 Erkki J, 
Paavo

siellä missä Paavokin on ja he olivat muuttanee tänne päin niin että väliämme on 26 km. 27.11.1939 Paavo J
Onkos Paavo kirjoittanut nyt. En ole kuullut nyt missä Porin Rykmentti majailee mutta kai he ovat turvassa. 7.12.1939

PJ

Mutta tänään sain sellaisen ikävän viestin Pivalta jollaista en olisi toivonut saavani. Häneen on sitten ryssä pahus 
saanut jo osuman ja sairaalassa hän kehui olevansa. Mutta uskomme on että hän paranee pian tai ainakin niin kuin on
mahdollista. Ei hän kyllä kirjoittanut kuinka se on käynyt mutta toivomme pikaista paranemista

1.1.1940

ej
En ole saanut Pivalta mitään vastausta kun silloin 7:s päivä kirjoitin mutta kai hän jo on parantunut tai ainakin pian 
paranee.  

14.1.1940
ej

Uskokaamme että se Paavon jalka paranisi sentään pian ja pääsisi kotilomalta myös ja sitten iivanoita kaatamaan. 25.1.1940
ej

Sain eilen Paavolta myös kirjeen ja hän sanoi haavan auenneen tai mädän juosseen pois että vähän oli helpottanut. 
Toivotaan nyt että hän pian paranee ja pääsee toipumislomalle että Evikin näkee, koska hän sanoi Evin häntä 
muistaneen usein kirjeillä ja paketeilla. 

29.1.1940

ej
Kiukomaa 3.II.40, Kirjoitan nyt Sinullekin jotakin täältä sairaalasta 3.2.1940 pj
Ei Paavo ole viellä tullut, hän kirjoitti että hän on treenannut jo vähään kävelemistä. 10.2.1940 hj
Terveiset kotirintamalta. Täällä on hiljaista kuten voit kuvitella. Olen nyt siis toipumassa, lomaa on 21 vrk. ja sitten 
takaisin sairaalaan. Saa nähdä jos sitten jo on terve, sillä kyllä tämä vielä auki on tämä sääri. Onhan se ollut pariinkiin 
otteeseen kiinni, mutta taas avautunut. 

14.2.1940

pj
Paavo on sitten kotona kuteen kirjestä näet 15.2.1940 hj
Paavo on lomalla ja kovin hän ollut liikkellä kokoo ajan. Eilen lähti Uuteenkaupunkiin, siellä hän on vielläkin, kas 
vanha suola janotta.

18.2.1940
hj

Matkalla rintamalle. Pitäisi löytää jostain oma joukko-osasto, mutta saa sitten nähdä. Jalka ei ole kuitenkaan vielä 
aivan ennallaan.

7.3.1940
pj

Terveiset täältä korvesta. Täällä sitä on jo oltu parisen viikkoa samassa paikassa. Ja yhtään ei tiedetä, jos muutetaan ja 
mihin.  (Savitaipale)

7.4.1940
PJ

Täällä kaikki hyvin. Aion vapuksi lomalle ja sitten RUK:uun, jos ei laapata. 16.4.1940 pj
Paavolta tuli äidille eilen kirjee! Hänellä on nyt kuulema hyvä olla ja hyvät herkut siellä kirjurin hommassa. 17.4.1940 hj
Paavo lähti 3 pv. sinne. 5.5.1940 hj
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Paavo ja muut sen sakin pojat marssivat Petroskoita kohti. Ovat kuulema ylittäneet jo vanhan rajan 16.8.1941
Olen nyt komppanian päällikkönä ollut jo parisen viikkoa. Aika kyllä kuluu verraten mukiinmenevästä, vaikka aina 
onkin olemassa ilmeinen hengenvaara. Tällä erää olemme käyneet puolustussotaa kaukana Neuvostoliitossa. Kyllä se 
sentään on toista kuin hyökkäys. 

23.8.1941

Meidät vihittiin marraskuun 2 päivänä Kalannin kirkossa. --Täällä me menemme huomattavaa vauhtia eteenpäin. 
Kontupohja on jo aikoja sivuutettu ja yhä pohjoiseen edetään joskus jopa 30 km päivässä.

10.11.1941
pj

Paavo on saanut siirron Henkisen huollon puolelle Äänislinnaan 29.1.1942 HJ
Paavon osoite 1 Kpk 3800 2.2.1942 hj
Paavo sitten hyörii siellä henkisen huollon puolella ja on kai se leikkiä entiseen verrattuna 7.2.1942 hj
Paavo kirjoitti minulle kortin mutta ei hän maininnut sen paremmin missä hän on mutta taitaa olla jossain tässä 
lähellä koska koopee numero on vähän siihen suuntaan

9.2.1942
ej

Paavo oli soittanut tänään kotiin, hän asuu nykyään Otto Villen palatsissa ja on tyytyväinen elämäänsä 14.2.1942

http://www.etela.com/arkisto/kannas1.ht
m Terijoella on useampaa taloa tarjoiltu 
kävijöille "Kuusisen hallituksen 
hallintorakennuksena". Kuitenkin tämän 
palatsin oikeaoppisuuden tarkastin 
useammalta taholta. Oppaamme, 
aunukselainen Valentina, oli aikoinaan ollut 
palatsissa töissä. Ei kuitenkaan Otto Villen 
aikoina. 

Piva kuulema on jossakin Äänislinnassa Armeijakunnan valistusupseerin apulaisena 16.2.1942 kj

Luutn. P. Jalava 1. Kpk. 3800. 2.5.1942
Olen nyt taas täällä perillä kotona käytyäni siellä Pivan tykönä pikimmiten. 17.10.1942 ej
On hauskaa että saatte myös radion sinne – olitko hakemassa sen Pivaan tyköä vai onko käynyt edelleen kovaa tuuli? 21.10.1942

hj
Terveiset! Meillä tuli täällä pikku riita ja minä nähtävästi tulen siirtymään täältä pois. En tiedä nyt minne. Kyllä täällä 
olisi paikkoja, mutta kun ei mikään oikein miellytä. Mutta perästä kuullaan. Terveiset Pohjolalta.

10.11.1942
pj

Pivalta sain kortin ja oli heillä siellä tullut jotain riitaa ja on hän nyt kuriirina siellä ja on muuttanut asumaan toiselle 
puolen tietä ja siitä kai se muuttokiire johtui

16.11.1942
pj
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Soitin tänään Pivallekin taas ja on hän nyt muuttanut pois Kuusiselta ("Otto-Villen palatsi")  ja on siellä jossain 
Pohjoinenkatu 17

20.11.1942
ej

Olisiko Paavo ollut Äänislinnassa vai mikä on se kaupunki josta EJ puhuu kirjeessä 11.12. 11.12.1942 ej
Soitin päivällä Pivalle, mutta ei hän ollut  ”kotona”, oli lähtenyt jonnekin hiihtelemään, sanoi siellä joku ukko kun oli 
vastaamassa. Kysyin koska hän oli tullut ja sanottiin jo pari päivää olleen paikalla. 

13.1.1943
ej

Treffasitko  Pivaan Äänislinnassa käydessäsi 27.2.1943 hj
Paavo soitti äsken tänne ja puhuttiin vähän ilmoista kalastuksesta y.m. sellaisesta vähemmän tärkeästä. ei hän vaan 
sanonut päääsevänsä, ennen kun toukokuun alussako se oli se neljä kuukautta täysi, sinne lomallekaan.

4.3.1943

ej
Hän kehui, että siellä Äänislinnassa ei enää pahasti ole rekikeliä tiellä ja, että hän on käynyt kalastamassa siellä jossain 
pikku järvissä.

18.3.1943
ej

Paavo kai on sitten jo jossain täällä kotiirintamaalla, hän oli kirjoittanut 17 pv lähtevään sieltä. 18.4.1943 hj
Soitin eilen Paavolle ja sain nyt hänet kiinnikin sentään. Hänellä ei mitään erikoista kuulunut vaan kehui pian heidän 
porukkansa hajoitettavan ja ei vielä tietänyt sen paremmin mihin hän joutuu lähtemään

12.5.1943
ej

Vielläkö Paavo on ollut puhelimen kanssa tavoiteltavana?  - Mihiin poika joutuu Evi jutteli että hän jo yhden päivän 
”porasikin” sitä

21.5.1943
hj

Hän arveli joutuvansa sinne rannikolle erään rykmentin valistusupseeriksi tästä piakkoin...Hän kehui, että hän olisi 
kerran tässä päässyt sinne apteekkiin hommiin mutta ei saanut myös siirtoa ja sanoin nyt saavansa kyllä siirron mutta 
taas se paikka on täytetty. Siitä olisi ollut pojalle vähän hyötyä sillä se olisi mennyt sellaisesta harjoitteluajasta kun 
hänen piti silloin sinne V:län apteekkiin mennä.

6.6.1943

ej
Olisi ollut Paavon tosiaan erii kivaa kun olisi päässyt kiinni siihen apteekkialan jota kuvittelekin, mutta ei se aina 
mene oikein mieleen mukaan.

12.6.1943
hj

Hän puhui myös jostain lomastaan, että pitäisikö hänen päästä loppukuusta 7-10 vrk , vai miten se oli. 7.7.1943 ej
Paavo on nyt lomala tuli 30 päivä 1.8.1943 jj
Ei se Kaino ole vielä tullut lomalle? Paavo kai siellä on jo käynytkin. 2.8.1943 ej
. Lomalle hän (Paavo)  kuvitteli kanssa piakkoin menevänsä tai tulevansa miten sen nyt ottaa. 23.8.1943 ej
– Paavo lupasi huomenna lähteä lomalleen ja pääsi hän nyt myös aika nopeasti vaikka ei ne niin perin pitkä 
olleetkaan.

1.9.1943
ej

Paavo tuli siis 3 pv lomaalle, Eevi tuli myöskin tänne ja lähtivät he kai eilen taas Kalantiin 5.9.1943 hj
Niin, Paavo oli tai on siellä lomallaan nyt ja pian varmaan lähteekin sillä kymmenes päivä hän kehui tulevansa tänne 
taas.

8.9.1943
ej

Paavo soitti eilen tänne minulle ja meinasi hän, että hän saa jonkun sellaisen paikan taas kun hänellä olikin siinä 
komppaniassaan ja suunnilleen samoissa taloissa kai.

22.9.1943
ej

Eilen kyllä puhuin hänen kanssaan ja sanoi hän lähtevänsä 15 p:nä lomalle 5.11.1943 ej
Paavo lähtee täältä lomalleen maanantaina illalla pikajunassa ja on kai siellä keskiviikkona 17 p:nä 12.11.1943 ej
Huomenna Paavo tulee kai lomaalle 16.11.1943 ej
Paavo on sitten jo kai vuorokauden matkustanut sinne kotiin päin ja huomenna onkin sitten jo perillä heti aamulla. 16.11.1943

ej
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P. Jalava oleskele nykyään siellä Kalantin puolella mutta kai hän pian taas tulee tännepäin sillä pianhan se lomaa on 
taas lopussa. 

24.11.1943

Tänään kai muistaakseni Paavolla on viimeinen lomapäivä ja varmaan hän huomenna jo tulee sinne Pääkaupunkiin 29.11.1943
hj

Paavo sieltä sitten tulee lomalle tässä kuussa, hän oli pyhänä soittanut kotiin ja kertonut sillätavalla. 11.2.1944 hj
Paavo on lomaalla, kävimme eilen iltapäivällä siellä. 24.2.1944 hj
Paavo lähtee pois lomalta perjantaina 28.2.1944 hj
. Paavolle en ole voinut soittaa nyt ollenkaan, mutta hänen lomansa on loppunut jo viime sunnuntaina ja on hän siis 
”kotona” varmaan nyt

21.6.1944
ej

Piva on Haminassa entisessä hommassaan 14.7.1944 hj
Sain muuten siinä viime öisessä postissa häneltä kortin (Paavolta)  ja sanoi hän olevansa kaukana Kantasuomessa ja 
pyysi kirjoittamaan jotakin

18.7.1944
ej

Paavo on lähetellyt jotain varusteitaan pois sillä heidän kokoo porukkansa on hajoitettu eikä hänellä ollut aavistusta 
vähääkän mihiin hän joutuu. 

31.8.1944
hj

– Onko Paavo joutunut sine niiden ”aseveljien” rintamalle tai ainakin tästä sain sellaisen käsityksen. Ilmeisesti tästä 
välistä on kirjeistä pois, sillä varmaan olet tästä kirjoittanut. Onko sinulla tiedossa hänen osoitettaan

7.10.1944

ej
Paavo on siis sellaisessa paikassa mikä sekin oli kun sieltä sairaalasta tullessani Pieksämäellä olin. Minä jo ajattelin, 
että olisivatko ne hänet vieneet taas sinne höökimään niitä vanhoja aseveljiä vastaan, että jo olisi huonoa tuuria.

12.10.1944

ej
Pivaa oli ollut viikon siellä Ulvilassa lomaalla, hän tuntui olevan tyytyväinen uuteen kotiinsa, kunhan nyt vaan pysyisi 
se Eevi terveenä

25.10.1944
hj

Minä myöskin kävin noin puolitoista viikkoa sitten lomalla. Mutta olin vain Ulvilassa Eveliinan tykönä. Oli näet niin 
lyhyt loma, etten ehtinyt käydä kotona

31.10.1944
pj

Vai siellä Sinä olet lähettä piäkaupunkia. Kyllä kai tiedätkin missä minä olen. T’äällä on hyvin ikävää. Ikävä maaperä, 
ei ketään tuttavia jne. Jotta kyllä jo siviliinpääsy olisi paras ratkaisu.

31.10.1944
pj
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