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PAIKKA AIKA KUKA
 Onko siellä muuten elämä hiljaisempaa kuin ennen. Tepa on tietysti kauppias edelleen 14.11.1939 ej
On ihme että Tepalle on siellä firmassa nostettu palkkaa kun se on vähän sellainen liike. Mutta 
toivotaan nyt vaan menestystä edelleen. 

9.2.1940
ej

Äiti oli Mietoisissa Tepalle sapuskaa viemässä. 20.4.1940 hj
Teuvo myös kirjoitti minulle ja jonkun rivin hän on Miehikkälässä Savo(Sava?) järvellä ja asuu 
parakeissa

9.4.1941
ea

Teuvo: Terveisiä täältä mailta Karjalan --Olen ollut vielä keittiöhommissa. Kyllä siellä olisi, 
mutta luulen että joudun pian taas riviin

12.6.1941
ta

Tepalta tuli tänään 7 pv kirjoitettu kirje,  hyviin lyhyt ja kirjoitti ettei tarvitse muutamina 
päivinä vartoa että he jättävät kaikki pakkauksensa ja menevät eteenpäin - - - - ?

9.7.1941

Teuvo: Olen taas komp.lähettinä pataljoonassa ja on nyt hyvää aikaa kirjoitella.
Emme ole vielä olleet taistelussa, mutta kyllä luullakseni pian lähdetään hyrkkäämään

16.7.1941
ta

Teuvo:Niin, täällä eteläpuolella on rauhallista ”sotaa”. Olen nyt taas esikunnassa . 30.7.1941 ta
Teuvo:Olen ollut täällä esik.ssa jatkuvasti, joten en ole oikeastaan sodassa etulinjoilla, eikä me 
”korohoro” pojat ihan eteen joudutakaan, 

5.8.1941
ta

Teuvo: minä olen täällä esik.ssa. Näin hänet kyllä eilen Venäjällä, meille kun sattui saman 
aikaisesti asia ryssän puolella olevalle tjp:lle

7.8.1941
ta

Teuvo:Olen nyt kirjurina väliaikaisesti kai. Meneehän se tässäkin hommassa. 11.8.1941 ta
Teuvo:Olin tässä välillä etulinjoilla käymässä. Siellä olikin pientä hyrinää kun oli muutamia 
koneita linjojen päällä ja ammukset vonkuivat yli. Mutta täällä takana missä nyt olen on 
enemmän sotatuntua sillä juuri äskenkin tuli kranaatti jonnekin tuonne 1

14.8.1941

ta
Tänään sain Tepalta ainoastaan kirjeen.  Hän sanoi hyvin voivansa ja ryssien tulilinjoilla 
käyvänsä välillä myös. 

16.8.1941

Tepalta tuli tänään pitkästä aikaa kirje, he on edenneet jo aika paljon, hän  kirjotti että aikoja 
sitten he on jättänet Viipurin. 

30.8.1941

Tepaasta täällä huhuilevat että hän olisi kaatunut mutta en tahdo uskoa sitä koska häneltä on 
saatu 5 pv kirjoitettu kirje, Toivon ja rukoilen ainakin ettei niin olisi 

8.9.1941
hj

Tepasta kiertävät edelleen huonot huhut mutta en tahdo sitää uskoa kun 5 pv on tullut kirje, 
tai silloin kirjoitettu - - 

9.9.1941
hj

Kyllä Tepa voi hyvin sillä sain häneltä tänään 8 pv kirjoitetun kortin ja hän sanoi olevansa 
lepäämässä ollut noin viikon. 

11.9.1941
ej

Tepaa lähtee tiistaina taas sinne vakinaiseen, tälläkerralla he on rauhanaikaisissa hommissa. 28.9.1941
hj
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Tepaa lähti eilen 4 junassa taas sinne Koiviston tai nyt hän sanoi että he tulevat muutettavaksi 
Makslahdelle, siinä vastapäätä ovat Koiviston saaret ja sanoi että niissä on muutama 
kymmenen tuhatta ryssää. - 

1.10.1941

hj
Teuvo Kuokkalasta:Kävin tänään tuossa Suomen lahden rannassa siikamassa Kronstattia. 
Hyvin se saari näkyi paljallekin silmällä. 

4.10.1941

Olenkohan jo mahtanut ennen kertoa minkälainen se paikka on jossa tulen johtopaikkamme 
on. Se on sellainen korkea mäki ihan Rajajoen partaalla. Vastakkaisella puolella, noin 200 
metrin päässä ovat venäläisten asemat. 

30.10.1941

ta
Teuvo Rajajoelta:Täällä sitä on oltu jo neljättä viikkoa linjoilla...Meillä oli myös viikonpäivät 
tulenjohtopaikamme ihan meren rannalla Rajajoen suulla. Kyllä se oli kylmä paikka.

2.11.1941

Teuvo:terveisiä täältä ”kotirintamalta”, jätimme nimittäin etulinjat ja tulimme tänne taaksepäin 
treenaamaan vähän asentoa, lepoa ja tietysti myös kunnian tekoa. Rajalle on tästä matka maitse 
noin 25 km. Alueveden raja on kyllä tuossa 3,5 km päässä. Asumm

17.11.1941

Emme ole vieläkään lähteneet minnekään linjoille, mutta kaipa sitä jouluksi lähdetään töihin, 
ties sitten minne.

30.11.1941

Teuvo Kannakselta:Olemme nyt melkein niinkuin kotirintamalla, noin 30 kilometrin päässä 
linjoista.

16.1.1942

Tepalta ei ole tullut nyt kirjettä, hän on kai matkalla pohjoiseen, Saksmannin oli tullut kuulema 
viluu siellä ja siksi nyt niitä siirrellään. 

24.1.1942
hj

Teuvo on Karhumäestä 15 km pohjoiseen 31.1.1942 hj
Tepaalla on edelleen se vanha osoite vaikka he siirtyivätkin 2.2.1942 hj
Vai on Teuvo siellä Karhumäen paikkeilla myös. 9.2.1942 ej
Teuvo on nyt Laitilassa, suojeluskunnantalolla – kerron nyt hänen vaiheistaan – Eilen aamulla 
tulii tästä 14 vaunua käsittävä punasen ristin junaa jokaa tuli suoraan linjoilta, Tepaa oli 
tiedottanut äidille jonkun pikkupojan mukana että hän on siellä. 

14.2.1942

Tepaa ei viellä ole käynyt lomalla mutta kyllä hän voi hyviin ja on jokaa päivä ollut ulkona, 
taitaa parantua liiankin pian. 

23.2.1942
hj

Kuteen jo kirjoitinkin haavoittui Tepaa lievästi ja on kuulema vallaan liikkeellä siellä, miteen 
pian sitten joutune taas lähtemään sinne linjoille.

25.2.1942
hj

Tepaa on 3 viikon toipumislomalla täällä kotona – saa nähdä tuleko sitten jo lähtö 1.3.1942 hj
On se hauskaa että Tepa paranee hyvin ja uskokaamme, että hän saa pitkän kotiloman ja ettei 
joutuisi niin pahoihin paikkoihin enää. 

5.3.1942
ej

Tepaa on viellä kotona, reijät on jo ihaan kiinni että melkein hänelle tulee viikon päästä lähtö 
taas.

13.3.1942
hj
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Tepaan lomaa loppu ensi perjantaina ja tuskinpa vaan hän saa enää lisäänkään 14.3.1942 hj
Tepaa lähti aamujunalla Raumaalle ja sieltä kai sinne jonnekkiin. 20.3.1942 hj
Krivi-nimisessä paikassa kirjoitettu kirje ("Itä-Karjala, Maaselkä" sanotaan netissä) 7.4.1942 ta
osoite Kpk 1/1285 20.6.1942 ta
Ja sitten muita juttuja. Niistä on tällä kertaa ”vetävin se, että näin tänään itse herra 
sotamarsalkan..... olemme nyt huilaamassa noin kolmen kilometrin päässä linjoista, erään 
huviparaakin tienoilla. 

20.6.1942

ta
asumme seitsemään mieheen pahviteltassa. 7.7.1942 ta
Tepaa ja Reino ovaat viellä lomalla, lauvantaina lähtevät yhdessä ja Karhumäken asti kai on 
heillä samaa matka

14.7.1942
hj

Tepalta ei nyt ole tullut kirjettä mutta ei kai ehdi nyt kun on linjoilla, joka päivä kirjoittamaan. 18.8.1942
hj

No ei sen Lokalahden kirjeen olisi ollut väliä, vaikkei olisi lähettänytkään, sillä tapahtumat 
kehittyivät siihen pisteeseen, että n.s. diplomaattiset suhteet menivät poikki. 

28.8.1942

ta

Jo tuli Tepalta vihdoinkin kirje ja Matille kortti, kovaat taistelut siellä on käyneet vaikka hän 
kirjoitti ettei ole nyt ihaan edessä

22.9.1942
hj

Juuri nyt tulevat uutiset, etelälohkolla taisteluja, ne ovat kuitenkin meistä ylempänä 22.9.1942 ta
Ristilammella päivätty kirje: Ja päivät kuluvat kokolailla nopeasti ja mukavasti nyt kun touhuan 
hommassa, jossa parhaiten tunnen olevani ”kotonani”. Kyllä kynä minusta on mukavampi 
työase kuin kivääri. Ei minkään vakaamuksen takia, mutta muuten vain.

2.10.1942

ta
Nyt on taas viikko kunnei Tepalta ole tullut kirjettä - - viimein kun tulii 16 pv kirjoitettu oli he 
lepäämässä  - - Hilkka sai Eskolta 19 pv:sen ja siinä oli että he siirretän toista sataa kilometriä 
pohjoiseen, ehkä syy on siinä - - -

26.10.1942

hj
Se Tepaan ”morsian” Lokalahdelta on tehnyt sellaisen tempun että on mennyt kihloihin 
jonkun Lokalahdesta olevan pojaan kanssa ”Antero Virtanen” 

26.10.1942
hj

olemme nyt vähäsen pohjoisempana. Eipä taida Matti-poika tietää näyttää nyt kartalta, missä 
Teuvo-eno on. No se paikka löytyy Sees-järven luoteiskulmasta. 

31.10.1942

ta

SEESJÄRVEN lounaiskolkan 
Kylmäslahdessa on mahtavan hyvä 
hiekkapohjainen uimaranta aivan tien 
vieressä.(netti)

Tepaa kirjoitti myös että he ovaat taas muutto hommissa mutta ettei ole syytä huolestumiseen 14.1.1943
hj
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Sain Tepalta eilen nyrkkipostissa kirjeen, sellaisen Jalosen Penan mukana, isä sai 3 ltk 
tupakkaa, heidän porukka on nyt etulinjoilla mutta siihen menneessä oli viellä ollut rauhallista. 

25.1.1943

hj
Tepalta on myös tullut kirjeitä, he ovaat etulinjoilla mutta on siinä ollut rauhallista ja Tepa on 
myös kai jossain kirjurin tehtävissä ettei hän joudu ihaan linjoilla olemaan

6.2.1943
hj

Taitaa se minun lomani vetää kiinni ensikuussa, kuten Sinäkin arvelit. Ensi kuun 25 p:nä 
tuleekin jo neljä kuukautta kuluneeksi lomani päättymisestä, joten sitten jo olisi aikakin.

14.2.1943

ta
Tepaan lomaa on tai alkaa 16-18 pv tätäkuuta, 6.3.1943 hj
Tepa ja Reino kai taitavat taas sopeuta  samaan aikaan siellä olemaan koska ei se Reino kerran 
vieläkään ole tullut

10.3.1943
ej

Tepaa oli tullut lomalle tänään ½ 3 junaalla, hän oli vaihtanut lomaansa jonkun pojaan kanssa, 
en ole viellä nähnyt häntä

10.3.1943
hj

Tepalla siis on lomaa vielä lauantaihin asti. 18.3.1943 ej
Tepan lomaa alkoi olla lopun vaiheilla ja lähti hän 4. junaalla, 20.3.1943 hj
Tepan tentit on tämänkuun viimeinen päivä, saa nähdä jos häneen vetää kiinni että pääsis 
lomalle

21.5.1943
hj

Tepalta tuli tänään myös kirje, hän on kuulema niin koviin tentannut että kirjeiden 
kirjoittaminen on jäänyt sivuun. Jotain pientä toiminta siellä on ollut ja ovaat he viellä etu-
linjoilla.

24.5.1943

hj
Täällä aika menee entiseen malliin, melko rauhallista. Etenkin minun kohdaltani, sillä hoitelen 
edelleen kirjurin vakanssia. 

28.5.1943
ta

Tepaa sieltä myös kirjoittele ja vähään siihen suuntaan että lomaa saisi piakkoin tulla 31.5.1943 hj
Tepaa pyysi lähettämään säkin perunia ja huomeen aamulla ne lähtevät, sillä ei he ole saaneet 
sieltä – se on kyllä kumma ja täällä on ihmisillä niin paljon perunia ettei lampat eikä kukaan 
tarvitse.

5.6.1943

hj
Tepaa myös kirjoitti heidän porukallaan olleen kilpailut noin tuhatkunta miestä käsittävästä 
porukasta ”parhaat” oli juoksemassa ja oli hän ollut kahdeskymmenes (20)

12.6.1943
hj

Kesäiset terveiseni täältä Kri??sin suunnalta....”.  Pikapuolin taitaa ruveta mullekin nousemaan 
kuumetta, sillä pitäisi noin parin viikon kuluttua loman vetää kiinni

1.7.1943
ta

Sain myös Tepalta tässä hiljattain kirjeen ja oli hän siinä toivossa että jo puolen kuun paikkeilla 
sentään pääsisi lomaalle tässä kuussa nimittäin.

7.7.1943
hj

Tepaa on siis jo lomaalla, täällä Vehmaalla hän on vaeltanut mutta huomenna lähtevät 
Turkuun sen Haapanalan Eskon kanssa, joka on myös lomaalla.

16.7.1943
hj
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Tepaa lähti eilen aamulla, yön oli häissä ja siinä ½ 6 aikana tuli kotiin ja lähti siinä 6.15 junaalla 26.7.1943

hj
Tepa siis lähti taas tänne ”kotiin” ja lepäämään loman rasitusten päälle. Kyllä se nuorten 
miesten loma-aika tahtoo olla sellaista ”liikekannalla”-oloa

2.8.1943
ej

Hän sanoi koviin tutkivaan kaikkea tietopuolista kirjallisuutta sillä hän menee 25 pv Maaselän 
Radion tieto-otteluun, hän on ennen ollut myös ja jutteli että jos he viellä voittavat kuteen 
edellisessäkin kilpailussa, pääsevät he ottelemaan mestaruudesta. 

20.9.1943

hj
pitäisi sen Tepankin tulla jo tämän kuun loppupuolella, häneen lomansa onkin mennyt aika 
pitkälle.

16.11.1943
hj

Kyllä se Tepan loma on sitten kiven takana jo hän jo yli neljän kuukauden on ollut matkassa 
taas eikä vielä tässäkään kuussa tule tuuria.

18.11.1943
ej

Tepalla sitten vaan käy huono tuuri, siinä loma-asiassa sillä pianhan jo tulee sellainen aika taas, 
että minunkin pitäisi päästä taas vurostani, eikä hän vaan pääse ollenkaan. 

26.11.1942
ej

Tepaa tuli perjantaina kuteen ka jo ennen kirjoitinkin. 5.12.1943 hj
Tepaa myös kiertää maailma kuteen ainakin nuoret miehet, eilen hän lähti Turkuun ja kai hän 
onkin siellä muutaman päivän koska hän jutteli että keskiviikkona on tanssit tiedossa

7.12.1943

hj
Niin kyllä Tepaa tuli silloin vaikka en minä häntä paljonkaan ole nähnyt sillä aina jossain 
menossa hän on, nytkin lähti jo kolmannen kerran lomaltaan Turkuun, kai tämä vähään 
hiljainen kylää onkin nuorelle väelle.

11.12.1943

hj
Tepa siellä on siis vihdoinkin lomallaan ja arvaa sen, että hänellä on kiire kun joskus harvoin 
pääsee. 

12.12.1943
ej

Huomenna Tepaa lähtee pois lomalta joten siihen se lysti loppui. Oliin tänään hakemassa sieltä 
Jalavan kellarista perunia että hän saa mukaansa kun nämää Airolan perunat on aika huonoja.

13.12.1943

hj
Juu ja siinä sitten hermot saavatkin lepoa jotta voi taas syventyä tilityksiin ja 
määräaikaisilmoituksiin. 

16.1.1944
ta

Niin, tällaista tämä sota minun kohdallani on; paperisotaa aamusta iltaan eräässä takalinjassa 
olevassa kämpässä. Ja Erkin kohdalta taitaa olla suunnilleen samanlaista, eikös hän ole myöskin 
kirjurina.

16.1.1944

ta
Tepalla kai on niitä samoja hommia kun minullakin, paitsi jos hän nyt on siellä pataljoonassa 
niin siellä kai ei näitä aivan samoja tehdä Kyllä tästä on niin paljon matkaa ja vaivalloinen tie, 
ettei sinne hänen luokseen kai voi saada käyntilupaa kun ei...

26.1.1944

ej
Tepaa kirjoitti viimeksi tulleessa kirjeessä muuttavaan omaan yksikkönsä, äidille enemmän 
sydän suruja vaan, vaikka eihän sitää ihminen tiedä kohtalosta.

4.2.1944
hj
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Tepan komennus siellä pataljoonassa siis on loppunut koska taas on palannut yksikköönsä. 
Tuskin siellä sentään sen enempää on vaarassa kun ennenkään.

8.2.1944
ej

Se porukka mihiin Tepaa kuuluu alunperiin on päässyt linjoilta pois jossa ovaat olleet 6 kk 
yhteen kyytiin.

17.2.1944
hj

Tepa siis oli kai nyt siinä omassa porukassaan ja pääsi myös siinne taaempiin asemiin 
varmaankin.

21.2.1944
ej

olemme tällä kertaa takana. Olimmekin jo toista vuotta etulinjassa, mikäli sitä minun 
kohdaltani voi siksi sanoa

27.2.1944
ta

Tepaa varrotan ensiviikolla. (lomalle) 23.3.1944 hj
Huomen aamulla Tepan pitäisi saapua. 29.3.1944 hj
Tepaa ei ole kuulunut vaan tulevaksi, eikä ole mitään kirjoittanutkaan että tietäisi mikää este 
hänelle tuli.

1.4.1944
hj

Tepaa ei siis päässyt lomaalle, kortteja on tullut Oulusta, sitten Kemijärveltä ja terveisiä 
Lapista

6.4.1944
hj

Tepaa tuli nyt illalla, hän oli jo soittanut aikaisemmin päivällä, että tiedettiin lämmittä sauna, 
Matti oli saanut sellaisia makeisia - - heillä on nyt Saksalainen muonitus ja oli hän äidillkein 
tuonut keitoksen sitä kahvi kultaa. 

12.4.1944

hj
Tepa läksi jonnekin ”tapaamisilleen” ja lupasi hän kyllä parin – kolmen tunnin perästä mennä 
sinne I:n luokse. Hän on nyt sitten jo mennyt ”kotiin” taas ja ei kuulema sitten ennen kun 
elokuussa pääsekkään taas lomalle.

25.4.1944

ej
"Lapissa", "kolttien maassa" 10.5.1944 ta
Viikko – pari kun tässä vielä menee, niin minäkin voin lohduttautua sillä, että tuleva lomani on 
lähempänä kuin viime loma.

5.6.1944
ta

Vai olisi Tepa taas joutunut sinne Kannakselle päin sotimaan 24.6.1944 ej
Oletko saanut kirjeen jossa kerroin Tepaan elämästä, hän on Kuopion sairaalassa ja on saanut 
ilmapommituksessa aivotärähdyksen, pommi oli tullut pariin metrin päähän, ei nyt ole tullut 
kirjettä jälkeen kun 25 pv kirjoitettu

5.7.1944

hj
Teuvo kertoo tapauksesta kirjeessä 5.7.44
Tepaa on siirretty johonkin toipilas kotiin lähelle Kuopiota 14.7.1944 hj
Vai on Tepa sentään päässyt kotona käymään ja mikäs sen mukavampaa. Terveiset vaan 
hänelle jos hän on vielä kotona kun saat tämän.

28.7.1944
ej

Nyt ovat Tepaa sekää Eero molemmat kotona...Tepaan lomaa alkaa lähestyä loppuaan taas 
pikapuoliin, 4 pv pitää ilmoittautua Kuopioon.

29.7.1944
hj

Huomenna Tepaa lähtee pois lomilta ja poikaa tuntuu olevan aika totinen ja ei se ihme sillä ei 
tiedä minkälaisiin vaiheisiin taas joutuu ja säilykö ehein nahoin.

1.8.1944
hj
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Vai oli teillä siellä sellainen yllätys siellä, että satuitte siellä treffaamaan Tepan ensi kerran 
hänen saavuttuaan jatkolomalleen. Hänellä kävi vähän tuuria sentään kun sai vielä niinkin 
pitkän loman sentään.

11.8.1944

ej
Tepaa myös lauantaina lähtee jonnekkiin rannoille ja tilasi sitää meidään telttaa 16.8.1944 hj
Tepa siis on vielä kotona ja eiköhän se niin ollut, että tämän kuun ajan siinä saa ollakin. 27.8.1944 ej
Aamujunassa Tepaa lähtee sinne Kuopioon, saa nähdä joko sitten on lähtö itään, vai vielläkö 
tulee lomaa lisään.

27.8.1944
hj

Tepakin oli tullut päivä junaalla, oli saanut parii viikkoa lomaa lisään, kivaa vaan pojaalle ja 
toisillekin kun ei tarvitse surra missä hän olisi.

31.8.1944
hj

Tepaa oli onnensa kukkuloilla kuullessan sen aselevon tulleen, sanoi että hänellä oli ne 
viimeiset päivänsä niin kauheat ett tunsi kauhua ajatellessa että joutuu sinne takaisiin ja sitten 
hän jutteli että hän on monasti itsekseen ajatellut Sinua kun olet niin pahassa paikassa että 
miteen selviät joskus sieltä.

5.9.1944

hj
Varmaan se Tepallekin on mukavaa kun sai olla kotona silloin aselevon hetkellä ja vapautui 
edes hetkeksi tästä sodan ajatuksesta

8.9.1944
ej

Tepaa ja Eero ovaat kovasti pelanneet sakkipeliä 8.9.1944 hj
Tepalta terveisiä Sinulle, hän käski sanoa oikein pinnarin terveiset sillä hän sai kuukauden 
lomaan lisään, hän meni siksi aikaa töihin Mietoisten Tarmolaan, viljaa ja perunaa ostamaan, 
sanoin että pitää vähään opetella että eiköhän pikaa puolin aleta rauhan töihin.

22.9.1944

hj
Vai Tepa lähti sitten taas menemään 16.10.1933 ej
Tepaa huilaa taas viikon päivät siellä Kuopion sairaalassa ja mihiin sitten joutune on kai viellä 
tietämättömissä.

25.10.1944
hj

Vai on Tepasta tullut sellainen Kpk viskaali. Kai sekin homma häneltä käy mukavasti. – 6.11.1944 ej
Vai tuli Tepa ”taas” kotiin sellaiselle lomalle. Kivahan se on kun vaan sattuu pääsemään 11.11.1944 ej
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