
PAIKKA AIKA KUKA

Sain silloin illalla Reinolta kirjeen ja hän oli tässä "pääkaupunkin " 
(Viipuri?) suutarina". Meille tuli Vuo ksennon kanssa tänään aamulla sellainen pää että 
pyydetään lomaa sinne ja saatiin molemmat sillä syyllä että mennään minun veljeäni 
katsomaan. Kyllä He siellä olivat oikein kasarmirakennuksessa sisällä majoitettu ja eikä heillä 
ollut mitään hätää sen paremmin kuin meilläkään. Heitä on kai noin 14-15 vehmaan poikaa 
siinä samassa ja muut ovat siitä lähipitäjistä.... (25 km EJ:n olinpaikasta)

26.11.1939 ej

Koskentaustan Hannes  ja Suomisen Sulo (Kruununniitun) sanoivat 
nähneensä Reinon silloin kun olimme tuolla rintamalla, jossain täällä 
takana päin mutta ei me tultu oikein sille suunnalle että olisi häntä 
nähnyt. Pojat kehuivat että hyvin hän on voinut ja voi hyvin edelleen

11.1.1940 ej

Kirjoitin Reinolle kortin tässä joku päivä takaisin. Pojat oli hänen tuolla 
nähneet ja nyt joku kun tulo lomalta sanoi nähneensä hänen Viipurissa 
mutta en ole saanut mitään kirjettä häneltä  

14.1.1940

Niemisen Kalle oli nähnyt Reinon Viipurissa, kun hän tuli sairas lomalta, 
ja sanoi hänen jonnekin muuhun komppaniaan muuttaneen mutta en 
tiedä vielä hänen osotettaan. Reino kerran kirjoitti jotain vähän "siihen" 
suuntaan että vähän niin ymmärsin

18.1.1940 ej

Kuulin jo Livastolta ja Hannulalta että Reino on kotilomalla ja on se 
hauskaa että hän on saanut vähän pitemmältikin että voi järjestää 
asioitaan  

25.1.1940 ej

Vai on Reinon "anoppi" sellaisella päällä, tämä on vähän noloa kun ei ole 
tarpeeksi hyvä vanhuksille. Mutta kai korkein heitäkin ohjaa ja 
pehmittää anopin sydämen. Toivotaan nyt parasta heille molemmille. 

2.2.1940 ej

Mihin se Reino mahtoi nyt sitten joutua menemään. Tässä on poikia kun 
tulivat hänen kanssaan yhdessä ja sanoivat jäävän Kouvolaan 
suutarityöhön

9.2.1940 ej
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olen ollut monessa paikassa sen jälkeen kun lähdin KT-Pataljoonasta. 
Olen nyt täällä aika kaukana rintamasta, Uudenmaan- ja Viipurin läänin 
rajalla. Tulin toissapäivänä 3:n viikon lomalta, (kirje päivätty K:ssa - ilmeisesti 
Kouvola?)... Minun piti oikein tosissani ruveta tappelemaan myös ja olin Pr:n joukossa 
kiväärimiehenä. Mutta sitten menin korvieni takia vastaanotolle, ja lähettivät sairaalaan. 
Sieltä taas lähettivät tänne nykyiseen olinpaikkaani. Tämä on jonkinlainen 
komennuskomppania jossa toimitellaan monenlaista. Luulen, etten joudu rintamalle enää, 
ainakin sairaalasta ehdottivat apupalvelukseen kuten vakinaisessakin olin. 

10.2.1940 rj

Kunnalis lehdessä  näkyi olevan, että Reino on kuulutettu ja on taidettu 
vihkiäkin vaika ei siinä mitään vihkimisestä viellä näkynyt olevan. 
Hänellä tuli kai nyt sellainen tuuri kun oli siellä lomalla sen kolme 
viikkoa. -- Niin ne lisääntyvät Jalavalla miniät. Ei enää puutu kuin että K. 
ja P  niin on kaikki naimisissa pojat  

11.2.1940 ho

Reino sitten taas meeni, sinne Kouvolan hänkin nyt ensin suuntasi 
matkansa, ei hän ole viellä kotiin kirjoittanut. 

15.2.1940 hj

Ei Reino ole kirjoittanut kotiin jälkeen täällä käyntinsä. Vaimolleen kyllä 
hän on kirjoittanut. 

18.2.1940 hj

Minulla ne myös kehuvat olevan pojan siellä, mutta toistaiseksi en ole 
päässyt katsomaan tätä ihmisen alkua. Nimi sille taidettiin antaa jo 
Sinun lomalla ollessasi, ja on se siis Immo Sakari. Nimiehdotus tuli 
kokonaan kotipuolesta, joten minulla ei ole syytä sen mahdolliseen 
epäonnist miseen

21.4.1940 rj Kouvolasta

Reinolta sain kirjeen tässä kun tulin sieltä hevos-reisulta. Hän on myös 
vaan siellä Kouvolassa ja ei tiedä myös siviilistä mitään. 

29.4.1940 ej

Reino pääsi pois jo kokonaan. Hän tuli Vapunpäivänä 5.5.1940 hj
sain myös Reinolta kirjen saman aikaan kun sinulta ja hän kertoi 
olevansa jossakin Petroskoin tienoilla ja lyö pohja miesten saapaisiin

9.11.1941 ho

Nyt itsenäisyys päivänä kun radiosta sanottiin se Karhumäen valtaus, 
sanoi Matti ”Reino ja Paavokin on siellä Karhumäessä, hän seuraa 
tarkemmin ehkä tilannetta kun aina osaa ajatellakkaan  

9.12.1941 hj

Reino kertoi että Ojanperään Penaa on siinä lähellä ja on käynyt usein 
häntä trehvaamassa

29.1.1942 HJ

Reinolla sai saman aikaan kirjen kun Sinultakin ja hän kertoi myös siitä 
että oli ollut etulinjoissa mutta että se kai oli jäänyt siihen yhten reisuun 

26.3.1942 H Ojanperä
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Pentti kirjoitti että siellä jos missään kaikki omaiset tuntuvat niin kovin 
läheiseltä, kun Reino on siinä samoissa että hän on käynyt Reinon 
tykönä parturilla ja Atte on siitä 10 kilometrin päässä (Lumpuusissa)

25.3.1942 A Ojanperä

Keväinen tervehdykseni sinullekin pitkästä aikaa täältä Karhumäen 
suunnalta. 

23.4.1942
rj

. Reino on ollut jo pitkän ajan jossain telttoja korjaamassa. 2.5.1942 pj
Reino tuli tänään aamujunalla 10 vrk. lomalle 10.7.1942 hj
Tepaa ja Reino ovaat viellä lomalla, lauvantaina lähtevät yhdessä ja 
Karhumäken asti kai on heillä samaa matka

14.7.1942
hj

Poppoomme on linjoilla edelleen, vaikka hiljaista siellä on ollut. Olen 
minäkin silloin tällöin käynyt siellä katsomassa. Sinne on tästä 
”töpinästä” 9 km matkaa, kehnoa puurataa.

24.8.1942

rj
Ensi viikolla taas poppoo joutuu linjoille, vaikka ei se minua paljon 
liikuta, kun edelleen hoitelen tätä suutarin vakanssia. Olemme tämän 
levon ajan asustelleet mustassa teltassa, mutta pitäisi tuolla uudessa 
paikassa oleman korsujakin.

9.10.1942

rj

Tämä lepopaikkamme on Konsajärven rannalla 17.12.1942 rj
Reinoa ne täällä jo vartovat lomalle näinä päivinä 27.2.1943 hj
Ei Reino ole viellä tullut joteen taitaa se aika mennä kuitenkin sinne 
pariin viikkoon.

2.3.1943
hj

Poppoomme on yhä linjoilla tänään tuleekin kaksi kuukautta täyteen. 
Pian pitäisi vaihdon olemaan, ehkä 7 päivän tienoilla

3.3.1943
rj

Betty näkyi olleen ½ 10 junaa vastassa mutta ei Reinoa näkynyt 
tulevaan koska Betty lähti yksin kelkkansa kanssa potkasemaan

6.3.1943
hj

Sain tänään Reinolta kirjeen jonka hän oli kirjoittanut 3.3.43. Hän siinä 
kehui ennen 10:ttä päivää ainakin jo lähtevänsä lomalleen

7.3.1943
ej

– Reino siis ei ole ollut silloin vielä kotona ainakaan, mutta ehkä hän nyt 
sentään jo rupee olemaan, ainakin kun tämän saat. 

9.3.1943
ej

Tepa ja Reino kai taitavat taas sopeuta  samaan aikaan siellä olemaan 
koska ei se Reino kerran vieläkään ole tullut

10.3.1943
ej

Niin Reino siis saapui lomalleen, vaikka ei myös aivan niin pian kun oli 
kuviteltu.

13.3.1943
ej

Reino lähti taas 4 junaalla sinne Karhumäkeä päin 18.3.1943 hj
Niin tänään on se päivä kun Reinon loma loppuu, kyllä se vaan tuntuu 
eri lyhyeltä näin kun ei sitä ole oikein viereltä näkemässä. 

18.3.1943
ej
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Reino on siis jo lähtenyt sieltä taas tänne ”meille” päin. Ei se oli pitkä 
sellainen vuoroloma, tai kyllä ne loppuu joskus aina pitemmätkin

19.3.1943

EJ
Reinoa minä sentä orotan täs kus 3.6.1943 jj
Niin, en tarkkaan tiedä koska pääsen lomalle, tk. 19 p:nä on kolme 
kuukautta siitä kun viimeksi tulin ja sen ajan kuluttua suunnilleen ovat 
reserviläiset täältä lomalle päässeet

3.6.1943

rj
– Reino epäili hänen lomansa menevän yli juhannuksen ja taitaa olla 
pian niin että minä voin olla siitten hänen kanssaan samalla aikaa kotona 
– jos hyvin sattuu  –

7.6.1943

ej
Reinon pitäisi päästä juhannukseksi lomaalle. 7.6.1943 hj
Vai meinasi Reino ettei häneen lomansa tulisikaan vielä juhannukseksi, 
se on harmi mutta autta ei voi.

12.6.1943
hj

Reino perheineen on viellä siellä kesäämökillä Taivassalossa 3.7.1943 hj
Huomenna on sitten se päivä kun Reino lähtee sieltä tulemaan taas 
tänne itään päin

7.7.1943
ej

Reino joutu ja huomenna lähtemään, hän sanoi että kyllä se taas vähään 
isojoukon harmitta – ja arvahan sen. Immo on luvannut lähteä mukaan 
nyt ja taitaisi se ollakin verraton ajan kulu siellä korvessa.

7.7.1943

hj
Vehmaan työlautakunta on pitänyt kokouksen ja anonut Reinoa 
työlomaalle suutarin töihin, vetäisi sitten kiinni että pääsis 
sapuskoihinkin, heillä on ollut kuulema niin huonot sapuskat viime 
aikoina  ei edes perunia he ole saaneet pitkiin aikoihin

13.9.1943

hj
Reino on ja touhuu täällä kai vielä perjantaihin saakka 18.10.1943 hj
 Reino kai on vielä parast’aikaa kotona siellä ja alkaa hänelle parin 
päivän päästä se eron haikea aika myös. 

20.10.1943
ej

Huomen aamulla Reino lähtee taas päin Karhumäkeä, Betty menee 
Turkuun asti saatolle, taitaa olla jotain asioita myös toimitettavana. Minä 
sain Reinolta kaksi koria, toinen pyykkikori ja toinen perunakori, ne oli 
oikein kivat

21.10.1943

hj
Reino muuten läksi juuri tänä iltana kuukauden työlomalle. 2.11.1943 po
Reino on nyt sitten kotona siellä työlomallaan 8.11.1943 hj
Joka tapauksessa se on kivaa hänelle kun saa olla kuukauden kotona, jos 
kerran saa, ja jollei sitten vaan tulisi mitään pitempää loman väliä 
seuraavalla kerralla

10.11.1943

ej
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Reino suutaroi täällä kovasti, mutta kyllä se kuukausi pian menee jossei 
lomaa lisään myönnetä, kyllä Työvoimalautakunta on lähettänyt jo 
uuden hakemuksen

16.11.1943

hj
Reino taas joutui lähtemään eilen aamujunaalla, saa sitten nähdä miten 
käy – saako lomaa lisään.

5.12.1943
hj

Kyllä kai se oli niin, ettei se Reino päässyt enää jatkamaan sitä 
työlomaansa. Kyllä se isämies olisi tarvinnut hänen apuaan siellä 
hosuessaan niiden ”rajojen” kanssa

12.12.1943

ej
Reino on siis siellä poppoossaan, koska korttikin tuli ja kai se työloma-
anomus meni hukkaan. 

23.12.1943
ej

Olen nyt tässä prikaatimme jääkärikomppaniassa suutarin vakanssilla. 
Tämä on kyllä vaan tilapäinen kommenus, tämä komppania kun 
hajoitetaan taas kevään tullen...Olen tässä minäkin odotellut lisää sitä 
työlomaa mutta ei ole kuulunut

9.1.1944

rj
En ole tavannut ketään entisen porukan miehiä jälkeen kun sieltä lähdin, 
linjoilla pojat kuulema ovat, eikä tästä kovin paljon heidän lohkolleen ole 
matkaa. Mekin olemme nyt melko lähellä linjoja, vain pari kilometriä on 
matkaa

24.2.1944

rj
Lomalle tässä pitäisi itsekin päästä aivan näinä päivinä, maaliskuun 
alkupäivinä ainakin. Ei siitä työlomasta ole mitään kuulunut, ensi kuun 5 
p:nä tulee jo kolme kuukautta siitä kun se viimeksi loppui

24.2.1944

rj
Reinon pitäisi tulla lauvantaina 28.2.1944 hj
Vai on se Reinon loma siirtynyt pari viikkoa.  Nyt se alkaa sentään pian 
sitten jo sillä eikös sen pitänyt alkaa ensimäisinä päivinä

12.3.1944
ej

Ei Reino ole päässyt lomaalle vielläkän, se työlomaa varmaan prillasi 
häneen lomaa tuurinsa näin, kyllä se varmaan molemmin puolin 
kenkuttaa kun olivat toivossa jo

16.3.1944

hj
Reino ei ole tullut vieläkään lomaalle, 23.3.1944 hj
Tänään aamujunalla Reino myös vihdoinkin tuli, eipä hän kertonut 
mitään erikoista kuuluvan

25.3.1944
hj

Maarianpäivänä minäkin tänne tulin, joten loppu tämäkin loma on taas. 5 
p:nä täytyy taas lähteä. Sitten onkin jo tasan 4 kk. siitä kun viimeksi 
täältä lähdin

2.4.1944

rj
Ikävissään he kovin olivat kun kuveteltiin Reinon pääsevän 
juhannukseksi kotiin, eikä ole mitään tietoa nyt, kunnei edes kirjettä 
saa

25.6.1944

hj
viikko tässä oli ettei Reinolta tullut kirjettä mutta tänään oli Betty saanut 
sellaisen 8 pv kirjoitetuun kirjeen.

16.7.1944
hj
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Reino on jossain Ilomantsin suunnalla ja kirjoitti hän olleen, tai heidän 
porukka motissakin päivän verran, mutta selkisivät sentään vaikka 
kavereita kyllä oli kaatunut

29.7.1944

hj
Nyt on Reinokin joutunut rivimieheksi ja on etulinjoilla 13.8.1944 hj
Tämä vaan minun järkeeni ei oikein tahdo sopia, että Reinon ovat 
laittaneet sinne oikein asemieheksi, sillä hänellähän on ollut kautta 
aikojen sellainen korvavika  ettei olisi sopinut

18.8.1944

ej
Reinoltakin oli tullut sinne äidille kirje, edelleen vaan hän linjoilla ja 
arveli että kyllä täytyy sodan olla loppu vaiheessa kun ottavat niin 
huonoja miehiä etulinjoille, hän taitaa ihaan aliarvioida itsensä, tai on 
sinne taidettu otta enempikin sellaisia vähämmän etulinjoille sopivia 
miehiä

27.8.1944

hj
Reino on edelleen linjoilla eikä vaan ole päässyt lomallekaan, vaikka on 
jo viisikuukautta lomastaaan.

31.8.1944
hj

Sain Reinolta myös kortin jossa hän mainitsi että lomaat on alkaneet 
hiljalleen kiertää ja toivoo hänkin piakkoin pääsevänsä sentään lomaalle.

3.9.1944

hj
Toivoisin nyt vaan Reinonkin pääsevän lomalla käymään sillä olisi se 
hänellekin nyt jo tarpeen. 

8.9.1944
ej

Ei Reinoa vaan ole kuulunut lomaalle viellä mutta eiköhän hän pian 
pääse. 

10.9.1944
hj

ei vaan tullut lomaalle ja tuskin hän ennen tulekaan kun oikein siviliin 
tulee.

22.9.1944
hj

Kuoren päälle Helli kirjoittanut:  Reino oli tullut aamulla lomaalle, kai - - 3.10.1944
hj

Reino siis on päässyt vihdoin lomalle, sillä sitä se varmaan on koska ei 
vielä sen ikäisiä ole kotiutettu. On se hänellekin mukavaa kun on niin 
kauan ollut poissa

7.10.1944

ej
Reinon isä sanoi tänään lähtevän pois lomaltaan joten pian se meni 12.10.1944 ej
Varmaan Reino kyllä pääsee piakkoin sillä hänhän on niit jv:n miehiä ja 
mukavaahan se olisi kun jokukin pääsisi, niin paremmin olisi toivoa 
itsekin päästä

6.11.1944

ej
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