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Jatkosota 1943

Minä olen täällä Sommerilla [Ahlberga Granit, liike toimi
Uudessakaupungissa 1935 - 1949, Risto Nummelinin kokoama
tieto] töissä tehdään Hitlerille palatsin kiviä.*) En tiedä nyt
muuta kun että täällä on sellaista pientä talvea, että on
sellaista kuivaa, mutta ei kylmää, pakkastakin on taas vä-
hän ja lunta myös senverran että maa on valkoinen. Ei
sitten muuta kun hyvät voinnit sitten vaan ja terveiset
meiltä kaikilta.

Paavo.

*) Ns. Hitlerin kiviä varten oli perustettu Suomen Yhtyneet
Graniitinviejät Oy. Lopullisen kivisopimuksen saksalaisten kanssa
teki kahdeksan liikettä, mm. J. Sommerin omistama Ahlberga
Granit. (Ismo Vähäkangas: Finskan kivinen tie, Jyväskylä 2000)

43-02-09 Helli Erkille 32.

Täällä 9-2- (32)

Rakas mieheni!

Lämmin tervehdys näin ilta myöhäällä viellä Sinulle sekä
ennen kaikkea parhaat kiitokseni kirjeestä jonka nyt illalla
sain ja oli se 3.2. kirjoitettu.

Tämää päivä on kulunut sellaisessa hyörinässä,  olim-
me Matiin kanssa kansanhuollossa Tellen pappan asioilla
aamupäivällä ja nyt illalla oliin Lainaan päivään rääppiäisillä
tuolla Tarmolan yläkerrassa, eilen se varsinainen merkki-
päivä oli ja oli siellä ollut noita nuoria, olivat tanssineet ja
pitäneet sellaista lystiä, nyt oli vaan Krookilan Erkki vai-
monsa ja poikansa kanssa sekää Uhlusta Vuorin parii,
sellaisia vanhempia. Matti nukkui Liisa kainalossa kun tu-
liin, ja on Eine [Lehtola] myöskin on täällä edelleen ja viel-
läkin on tuossa kutoen pieniä vanttuja.

Sinisalon Albin kävi tässä myös illalla ilmoittamassa
että minä sitten huomenna saisiin mennä emännöimään
heille sillä eilen illalla heille oli se toivottu tyttö [Irja-Liisa
Sinisalo] syntynyt, oli kivaa että menii mieleen mukaan,
kyllä Albin oli niin tyytyväisen näköinen, eikä ilmaan syy-
tä.

Ykäkin [Yrjö Jalava] oli suvainnut kirjotta kotiin, he pyy-
sivät kananmunia lähettämään heille. Ykällä ei silloin ol-
lut kuulema sen kummempaa syytä sille kiirelliselle mat-
kalle kun että jokuu sakista oli saanut siirron muualle ja
tuli miehestä puute. - -

Niin se Kohtalon Rouva on jo vapaana, toiset puhui
että ne asiat järjestettiin rahaalla, ja voi olla niinkin että
on syytönkin, aika nolo asianomaiselle jos syyttä sai olla
tuolla Perheessä [“Perheen putka”].

Tänään taas sanottiin ryssään hyörineen siellä Äänisellä
mutta toivon kuitenkiin ettei teitä olisi häiritty.

Korkeimman siunausta rakkaalle Erkilleni sekää kaik-
kea parhainta toivon edelleen.

Tervehti Hellisi.

43-02-14 Teuvo Hellille

Täällä 14.2.43

Heipä, Helli-sisko!

Kirjoitin juuri äsken kotiin kirjeen, mutta alan vielä
piirrellä Sinullekin, vaikka ei niitä asioita taida riittääkään.
Kiitos myös viime kirjeestäsi, jonka sain jo lähes viikko
sitten.

Niin, hyvimpähän olen voinut täällä, eihän täällä tau-
dit tartu.

Saunassa tulee nykyään käytyä melkein joka toinen
päivä. Minulle onkin tuo saunominen alkanut muuttua
sellaiseksi monimutkaiseksi toimitukseksi: ensiksi löylyyn,
sitten lumihangeen, taas löylyyn ja sitten pesu. Seuraava
vaihe taas löyly, avannolla ”viruttaminen” ja sitten taas
löylyyn. Sitten se onkin jo selvä tapaus.

Ilmat täällä ovat pysyneet jatkuvasti lämpiminä, nytkin
on kai pari lämpöastetta. Kurjaa se olisikin, jos viime tal-
viset säät olisi nytkin. Villahousutkin tuli tänne tilattua,
mutta repussa ne ovat saaneet olla jatkuvasti. Ja reppu
taas päänalusena. Siihen tarkoitukseen se soveltuukin hy-
vin, ei ole tiellä ja on muuten kätevän mallinen a.o. vir-
kaan.

Klimetskissä myös ollut uusikaupunkilainen Paa-
vo Heinikka kirjoitti toipumislomaltaan kirjuri-Erkille
mm. 8.2.1943. Heinikka lienee joku kuvan miehis-
tä, sillä albumin omistanut Mauno Jalonen on sii-
hen kirjoittanut “Heinikan hevonen lumessa”. Kuva
saatu Hannu Jaloselta.
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Matti näköjään harrastelee piirustusta edelleen ja nä-
kyy aina vaan kehittyvän. Nytkin oli niin hienon ja kome-
an junan kuva siinä kirjeessä. Osaakos Matti jo omin päin
kirjoittaa nimensä?

Taitaa se minun lomani vetää kiinni ensikuussa, kuten
Sinäkin arvelit. Ensi kuun 25 p:nä tuleekin jo neljä kuu-
kautta kuluneeksi lomani päättymisestä, joten sitten jo olisi
aikakin. Mutta eikös Erkki ukkomiehenä pääse jo kolmen
kuukauden kuluttua edellisestä lomasta, niin ainakin mei-
dän poppoossa on ukkomiehiin nähden. Niistä lomista
saakin aina täällä selitellä, minä kun hoitelen tuota kirjurin
virkaa, niin aina kun menee johonkin korsuun, niin saa
ensiksi pitää pitkän esitelmän lomatilanteesta.

Arkki täyttyy, siispä lopetan

Reippain terv. Tepa.

43-02-23 Helli Erkille

Kotona 23-2-43.

Erkki Rakkaani!

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

Meiltä parhaat kiitokset kortista jokaa tänään tuli. Vai
satoi siellä Hesassa oikein runsaasti vettä – sateli se tääl-
läkin vähään ei mitään oikein koviin että ei filttarit olisi
ollut millenskään täällä.

Matti sai 3 korttia samaassa postissa Reinolta ja Paavolta
myös.

Sinä olet kai edelleen matkalla mutta en osaa oikein
kuvitella missä paikkeilla nyt olet tai olette...

Kenkkua se lähtemineen vaan tahtoo vähään olla vaik-
ka minäkin lohduttelin itseäni että pian Sinä taas tuleet,
mutta sittenkin se vaan vähään harmitti.

Minä tänään kannoin ulos kaikki vaatteet vintistä ja
tein sellaisen perusteellisen siivouksen. Sinun se raidallinen
pukusi oli ihaan kostea ja sellaisen homen peitossa,

säikähdin oikein, mutta kyllä se lähti sentään pois niistä,
täytyy vähään useammin tutkia niitä sillä näköjään tuo ylä-
kerta on niin kostea. - -

Äiti oli eilen lääkärissä, hänen oli se korva kalvo puh-
jennut, jossei se nyt lääkkeistä parane niin täytyy häneen
parii kerta viikossa alkaa käydä lääkärissä.

Hemmo [Ojanperä] oli tullut myös vatsastaan kovasti
kipeäksi, teidän äiti jutteli eilen aamulla että hän menee
lääkäriin juttelemaan sitää että sais jotain toppaus ainetta
että pääsisi täältä lähtemään.

Tänään oli kovaa liikettä kottaraispöntössä että olis-
kohan se kottarainen erehtynyt tulemaan näin aikaisin.

Hyvää vointia sinulle Erkkini siellä sekää vanhaan
tavaan mukaan niitä suukkoja ”unikekolle”.

Parhain terveiin Hellisi ja

MATTI.

43-02-24 Erkki Hellille (kortti) 2.

[Erkin edellinen kirje kirjoitettu 3.2.1943, joten hän on ollut
lomalla ja lähtenyt sunnuntaina 21.2.1943 illalla. Kyseessä oli
kirjeen 10.3.43 mukaan jokin ylimääräinen loma]

Jälleen ”kotona”. – Saavuin tänne kämppäämme noin
kello 20:n aikaan. Kirjoitin päivällä tuolta Helinin tyköä
kortin jo myös, mutta ei se taida tulla sen ennemmin pe-
rille koska täältäkin vielä posti menee aamulla. Kello on
jo puoli yksitoista ja kai on paras mennä nukkumaan.
Täällä on ollut rauhallista koko ajan kun olin lomalla.

Hyvä vointia t. Erkki.

MATILLE TERVEISET

43-02-25 Erkki Hellille 3.

Täällä, 25.2.43 3

Rakkaimpani!

”Nyt ompi vapaavahti mulla..... j.n.e.”

Lomalta Klimetskiin matkalla ollut Erkki kävi
25.2.43 päivätyn kirjeen mukaan myös Äänis-
linnassa. Nämä Kosti Salmenperän albumin ku-
vat ovat Äänislinnasta. Kuvat saatu Leena
Salmenperältä.


