
PV kuka

Kaino on viellä kotona, ehkä hänenkin tuurinsa tule, koska niitä aina silloin tällöin kutsutaan
18.2.1940

hj
Kaino on viellä kotona mutta 6 pvnä on syyni senikäisille että kuinka mahta käydä että jos 
tulee lähtö. Nyt hän on vahtissa 21 - 7 aamulla

26.2.1940
hj

Kuteen jo edellisessä kirjeessäni kerroin. Pääsi Kaino vapaaksi toistaiseksi. 9.3.1940 hj
Terveiseni täältä Aunuksen nurkilta olen nimittäin nyt n 40 km Aunuksesta...Tuuloksessa 
sentään  oltiin niin ettei ollut kun 300-400 m missä ryssät olivat ja silloin sitä sai väliin olla 
Kranaattisateessa (Kaino)

5.11.1941

kj
Pentti on kyllä vielä ollut siellä Harjavallassa mutta aina vaan siitä lähdöstä puhutaan 15.12.1941 ao

Nipa on siellä Hangossa 7.2.1942 hj
Terveiseni sinulle täältä ison joen rantamilta (Kaino J) 16.2.1942 kj
Nipa kirjoitti että hän on yrittänyt sieltä Hangosta autokolonnan että siellä hävitetyssä 
kaupungissa ei ole mukava asusta.

25.2.1942
hj

Terveiseni taasen sinulle sinne äänisen nurkille täältä ojan reunalta ja lähellä ojaa olenkin sillä
rantaan on matkaa korkeintaan sata metriä. Eipä täällä mitään erikoista ole sattunut, sen 
verran sentään että minäkin olen muuttanut komppaniaa ja meillä on nyt niitä Itä-Karjalan 
akkoja ja poikasia joten voit arvata mitä ne saavat irti tuosta jäätyneestä savesta

10.3.1942

kj
Kaino on ollut 3 pv Uudenkaupungin sairaalassa, minä luulin häneen jo lähteneen mutta nyt 
teillä käydessäni kuulin häneen olevaan siellä.Hän valitti kyllä meillä ollessaan jalkaansa  
mutta en kiinnittänyt siihen mitään huomioitani – Siihen oli pudonnut jokuu auton ovi jo 
siellä ”Idässä” ollessa

3.4.1942

hj
23.4.1942 reinoj

Irma Airola, Turku 9. Tommila 8. (vai Tammila?) 15.5.1942 ia
Helmi on vaan siellä Halikossa. 4.6.1942 ho
Sot.virk. K. Jalava 1/8004 13.6.1942 kj
Korpr. Ojanperä P Kpk 1 / 5934/ a. Olemme täällä sellaisessa eteen työnnetyssä 
tukikohdassa niinkun saaressa ryssän puolta kyllä kiinni mantereessa.

22.6.1942
po

N. Airola perheineen tule huomenna tänne käymään – hänellä on muutaman vuorokauden 
lomaa sieltä Hangosta. 

4.7.1942
hj



PV kuka
Meillä on aikomus nyt muuttaa Suomen puolelle  lähdemme tiistaina joten nämä hommat 
taitavat nyt jäädä kesken. (Kaino) Jalava.K
5 kpk. 8004

9.7.1942

kj
Kyllä Pentiltä olemme usein saaneet kirjeitä ja he ovat nyt jossain Säämisjärven rannoilla, en 
tiedä jos heillä mitään erikoista on ollut, muuta kun sitä pientä ainaista rätinää

30.8.1942

ao
Ojanperään Penakin on sitten korotettu kersantiksi Hän oli ottanut yksin 4 vankia – ja siitä 
se. Lomaa hän olisi myös saanut mutta oli hän päästänyt jonkuun sellaisen edestään kunnei 
ole tämää vuonna viellä ollut, aika ritarillisesti tehtyy. 

8.9.1942

hj
Vieläkö te vaan siellä saaressa olette tai saaressa olen minäkin tällä kerralla 10.9.1942 po
Sot.virk. Jalava K 5 kpk, 8004 ...Terveiseni taas täältä emä-Suomen rajoilta sinne saaristoon 18.9.1942

kj
Kyllä täällä jo juna hurraa uutta tietä aika pitkän matkan ainakin 20 km. joten ei se niin 
montaa kuukautta vie koko tämää homma kun taas saadaan lähteä jonnekkin muualle 
huiskimaan

23.10.1942

kj
eikä meidän sotamieskään paljoa kotoa kerinnyt olemaan, kun nyt taas kuulema se 
rakkauden lempi leimahti liekkiin uuden kerran sen Grönin lotan kanssa, niin arvaat sen 
ettei sitä silloin tällaista vanhojen ämmien seuraa silloin paljon kaiva.

2.11.1942

ao
Penaan pitäisi ensi kuussa tulla lomalle 29.1.1943 hj
Ykäkin oli suvainnut kirjotta kotiin, he pyysivät kananmunia lähettämään heille. Ykällä ei 
silloin ollut kuulema sen kummempaa syytä sille kiirelliselle matkalle kun että jokuu sakista 
oli saanut siirron muualle ja tuli miehestä puute

9.2.1943

hj

Airolan Niilo on koviin suorittanut kahta erii kurssia sähköalaalla ja on saanut hyviä 
arvosanja ja eiköhän Alli mahtanut sanoa että kesäällä hän sitten menee suorittamaan 
loppututkinnon.

21.5.1943

hj
Vai oli Ykäkin tullut sinne lomalleen. 6.6.1943 ej
Ykä oli, en sitää nyt enää tarkkaan muista mutta kai hän siinä viikon päivät oli täällä, hän oli 
paikanut puuvajan katoon joka vuosi vähään runsaan puoleisesti.

12.6.1943

Aina Ojanperä, Kirkkokatu 14, Uusikaupunki



PV kuka
Ei Pentti ole mitään ilmoittanut heidän kuulumisia ja tänään hänen olisi pitänyt jo lähteä 
pois lomaltakin.

16.7.1943
hj

Ei se Kaino ole vielä tullut lomalle? Paavo kai siellä on jo käynytkin. 2.8.1943
oli Lempi myös siellä ja kertoi hän Kainon tulleen silloin sunnuntain vastaisena yönä, yöllä 
tai illalla he oli tulleet Turkuun ja olivat ottaneet jonkun Korvensuun poikien kanssa auton 
kyytiin 9.8.1943 hj
Huomenna kai Kaino lähtee pois lomalta 16.8.1943 hj
Pentti sieltä soitti, hän oli jollekin hautajais lomaalle päässyt, Ruskolla joku kaveri haudatan 
huomenna. 21.8.1943
Sait väärän käsityksen kirjeestäni tässä Irja ja Yrjön jutussa, tai ehkä minä oliin sen 
sekoittanut. Yrjö nimittäin hakee esimiehen paikkaa muualta, eikä Irja. Irja vartoo näet sitää 
heidän esikoista 27.8.1943 hj
Olin saanut vähän väärän käsityksen siitä Ykän asiasta, sillä luin sen nyt uudelleen ja kyllä 
siinä puhuttiin Ykän uudesta toimesta kun tätä asiaa vähän ajatteli myös. Vai pitäisi heille 
tulla myös esikoinen, tai ei kai se ole mitään liian aikaista. 1.9.1943 ej
Vieläkös Alli asuu poikinensa siellä Räntämäessä tai mikä se oli 15.9.1943 ej
Alli asuu viellä siellä Hellaksen huvilassa, en ollut siellä ollenkaan enkä muissakaan 
sukulaisissa, niitä onkin niin paljon siellä Turussa. 20.9.1943 hj
Kaino on myös saapunut lomaalle ja on ollut kai tämään päivän hirviä jaakamassa. 18.9.1943 hj
Kaino kai on siellä myös lomalla sillä se hirven kaato-aika on nyt parast’aikaa 20.10.1943 ej
Minun pitäisi nyt ensi pyhänä lähteä lomalle (Pentti Ojanperä) 2.11.1943 po
Nipa on siis siellä Hangossa vaan edelleen. Hän on ollut siellä nyt jo yhtämittaa yli kaksi 
vuotta tai ainakin pari 10.11.1943 ej
Penaa oli soittanut tänään, hän on siis saapunut lomalle 10.11.1943 hj
Heikki (Ojanperä)  tietenkin käy edelleen siellä veneveistämöllä työssä ja saa vähän parempaa 
tiliä sentään 1.12.1943 ej
Kyllä Telle on edelleen teurastamossa ja eihän sieltä juuri muutetakkaan usein, 18.12.1943 hj
Irjalle ja Ykälle on sitten ilmestynyt perillinen, kuten kai lomasi aikana kuulitkin. Ja poika 
tietenkin tuli, niin kun perinteihin kuuluu. Tapio sille on nimeksi annettu, eikä se mikään 
hullumpi nimi olekaan.

9.1.1944

rj
Nipalta tuli kirje tänään, sensuri oli mustanut suuren osaan siitä joteen en tiedä paljonkaan 
sen sisällöstä. Mutta siellä Hangossa he kuitenkin ovaat viellä eikä ryssä olee sitää viellä 
pommittanut.

26.2.1944

hj
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Kainon pitäisi pääsiäiseksi tulla vaikka silloin kerran oli puhetta etteivät he pääsisi kukn 
kerran vuodessa mutta näköjään se pykälä on kumottu kohta alkuunsa.

29.3.1944
hj

Lempi sanoi saneen kirjeen, vaan ei Kaino ollut ihaan varmaa lomasta siinä viellä 6.4.1944 hj
Airolan Nipaa on myös lähtenyt pois sieltä Herraten rintamaalta, mutta ei ole myös tietoa 
mihiin lähti.

25.6.1944
hj

Ja nythän on myöskin Niilo ”vaaravyöhykkeessä”, onko häneltä tullut postia? Näyttää siltä 
kuin aina pitäisi olla pari korpraalia meidän perhekunnasta linjoilla, aikaisemmin Erkki ja 
minä, ja nyt tuli Niilo päästämään minut pois!

5.7.1944

ta
Penaa on myös lomaalla oli soittanut eilen Jalavalle, häneellä on 10 vuorokauden lomaa ja 
oli luvannut käydä ensiviikkolla täälläkin, ei hän ollut siis niin koviin vakavasti haavoittunut 
koska näin pian pääsi lomaalle.

19.8.1944

hj
Kävimme Jalavan mäessä nyt iltapäivällä, siellä on Kaino lomaalla, tuli perjantai iltapäivällä, 
tai oliko se illalla ja 6 vuorokautta on vaan sitää lomaa, ei siinä paljon ehdi olemaan kotona

10.8.1944

hj
Pena myös soitti, oli saanut myös lomaa lisään viikonpäivät ja tulee kai hän huomenna 
käymään täällä.

31.8.1944
hj

Penaa oli soittanut myös eilen teille ettei hän saanut enää lomaa lisään vaan lähti 
joukkoonsa, varmaan nyt sentään menee toisenlaisella mielellä kun jos siellä edelleen 
tapeltaisiin 

6.9.1944

hj
Nipaa on nyt jossain Puistolassa lähellä Helsinkiä kursseilla, en muista mitkä ne oli mutta 
jotain tuleejohdosta se oli, Alli on mennyt sinne niin kauvaksi poikien kanssa, ovaat 
vuokraneet jonkun kalustetun huoneen siksi aikaa sieltä, 

8.9.1944

hj
Vieläkö Erki on reisussa? Niilo on, ja on kuin mustalainen kulkee paikasta toiseen en tiedä 
missä hän on tällä hetkellä mutta muutama p:vä sitten he olivat vielä Mäkiluodossa 
Suomenlahdella mutta se paikka tuli luovuttaa jo 25 pvä ja hän kirjoitti että on puhuttu 
heitä vietävän Porkkalan evakoimaan.

27.9.1944

aa
Kaino myös on siis siellä pohjoisessa rakennusmestarina ja tosiaan niitä siellä tarvitaan kun 
”sivistys” on käynyt yli äyräittensä

7.10.1944
ej
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