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Muutama alkusana
Eero Orbinski eli Uti, joksi me lapsenlapset häntä kutsuimme, innostui toisinaan
penkomaan vanhoja papereitaan. Toimitus sujui aina siihen malliin, että kellastuneita
lappusia vain vilautettiin ja vihjattiin niiden tärkeyteen. Sen verran tietoa herui, että
nipussa oli työtodistuksia ja kirjeitä sisaruksilta. Kokoelmaan kuului myös hapertunut
lehtileikkele, jota Uti naureskellen kutsui omaksi kuolinilmoituksekseen. Siitä hän aina
muisti siteerata kohtaa, jossa kerrottiin nuoren miehen menehtymisestä
vahingonlaukaukseen metsästysreissulla. Kovin paljon muuta ei sitten kerrottukaan. Paperit
sujautettiin vikkelästi takaisin kaappiin. Tarkoitus tuli kuitenkin selväksi: toivottavasti
tutkitte näitä, kun minua ei enää ole.
Muutama vuosi sitten salaperäisten papereiden kokonaisuus hahmottui. Lisää materiaalia
löytyi jo edesmenneiden Elna Sääsken sekä Toivo ja Veikko Orkasalon albumeista ja
papereista. Ristiserkkujeni Paavo Sääsken, Esko Orkasalon, Timo Orbinskin ja Marja-Leena
Haimilan suosiollisella avustuksella sain kirjeet ja valokuvat koottua.
Kirjeistä muodostui mielenkiintoinen aikamatka 1900-luvun alkuvuosikymmenten
Suomeen. Etenkin sodan aikana kortit, kirjeet ja tarvikepaketit olivat lähes ainut keino
yrittää tavoittaa läheisiään. Poikkeusolojen posti joko tuli onnekkaasti perille tai katosi
jäljettömiin. Harmistuneisuus kadonneista ja kiitollisuus perille löytäneistä kirjeistä ja
tavaroista vuorottelevat näissäkin viesteissä. Kaikesta henkii vilpitön toisistaan välittäminen
ja toivo paremmista ajoista, mikä sai ihmiset kestämään uskomattomia koettelemuksia.
Kaikki tämän perhekunnan kirjeet eivät toki ole tallessa. Osa on hävinnyt tai
tarkoituksellisesti tuhottu. Sota-aikana henkilökohtaisista kirjeistä luopuminen oli välillä
viisasta.
Suurin kirjoitusinnostus näyttäisi osuneen talvisodan kuukausiin. Orbinskin perheen
pääosahan oli jatkosodan aikaan jo asettunut Helsinkiin, eikä kirjoittaminen
lyhentyneiden välimatkojen vuoksi ollut tarpeen. Jatkosodan kirjeistä vastaa suurelta osin
Itä- Karjalasta Syvärin seudulta raportoiva Johannes eli Jussi, joka ei ollut vielä talvisodan
aikana sotapalveluksessa.
Orbinskin perheen sota-aika ei sujunut aivan tavanomaisesti. Talvisodassa rintamalla oli
Veikko, jatkosodassa Veikon lisäksi Jussi ja lyhyen aikaa myös Viljo. Toivo ja Eero olivat
molemmat sodat teollisuuden palveluksessa, Viljokin suurimman osan ajasta. Siltikään
perhe ei välttynyt suurilta menetyksiltä: sota harvensi viisi veljestä kolmeen.
Mukana on myös kurkistus Rikhard eli Riku Orbinskin perheen alkuvaiheisiin 1900-Iuvun
alun Savonlinnassa ja Ensossa. Rikhardin ja Lyydian kirjoittamat kirjeet valaisevat näiden
meille nuoremmille tuntemattomiksi jääneiden ihmisten persoonallisuuksia. Huldasta ei
ole säilynyt valitettavasti mitään muuta kuin valokuvat ja kaikeksi onneksi Otto Sääsken
sisaren Kertun ylöskirjaamat muistelukset. Huldan hauta Vaasassa hävisi hautausmaan
muutostöiden yhteydessä 1990-Iuvulla.
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Moni vähättelee kirjeissä kirjoittamistaan “tuherteluksi”, mutta asiat tulevat joka
tapauksessa selviksi. Näin monen vuosikymmenen jälkeen alunperin joutavalta tuntuva
ostoslistakin on kulttuurihistoriaa ja siksi mielenkiintoinen. Sitäpaitsi yksi ja toinen
intoutuu välillä varsin ilmaisuvoimaiseksi kirjoittajaksi. Kirjeissä on paljon koskettavia ja
liikuttavia sanoja, hauskoja tokaisuja, mieliinpainuvia tapahtumia ja nopein vedoin
maalattuja tarkkoja kuvauksia.
En ole sensuroinut kirjeitä. Olen lisännyt joidenkin kirjoittajien tekstiin vain
välttämättömimpiä välimerkkejä, isoja alkukirjaimia ja sijoittanut hakasulkuihin puuttuvia
sanan osia, jotta tekstiä olisi juohevampi lukea. Alkuperäiset murteellisuudet ovat tietenkin
tallella.
Olen myös pyrkinyt tuomaan esiin jonkin verran kirjeitä valaisevaa taustatietoa, mitä
muista lähteistä on ollut saatavilla. Arkistoja on uutterasti penkonut etenkin isäni Yrjö
Ahonen.
Täta koostetta ei olisi kuitenkaan koskaan syntynyt ilman edesmenneen äitini Karin
Orbinski-Ahosen (1935-2002) kuvauksia ja kertomuksia, hämmästyttävän tarkkoja
varhaislapsuudenkin muistikuvia ja hänen ylöskirjaamiaan merkintöjä ja nimiä
valokuva-albumeissa. Tekstissä hän esiintyy ensimmäisellä etunimellään Ritva, jonka hän
vaihtoi koululaisena Kariniksi erottuakseen luokkansa monista muista Ritvoista.
Suurin osa kuvista on Eeron ottamia. Hän oli äitinsä tavoin tavattoman innostunut
valokuvauksesta. Orbinskin perheessä mentiin myös hyvin hanakasti valokuvaamoon
otattamaan potretteja. Olihan Huldan malleina totuttu istumaan jo aivan vuosisadan
alussa.
Isovanhempani Eero ja Ester eivät turhan paljon sodanaikaisia tapahtumia ääneen
muistelleet. Sukupolvensa tavoin he tekivät aikanaan velvollisuutensa isänmaan hyväksi,
pyrkivät mahdollisuuksiensa mukaan pitämään perheensä arkirutiineista kiinni
poikkeusoloissakin, jälleenrakensivat sodasta toipuvaa Suomea ja vaikenivat ikävistä
asioista. Heidän toivonsa oli siinä, etta heidän jälkeensä tulevilla olisi siloisempi elämä.
Kiitollisina voimme katsahtaa hetkeksi menneeseen.
Espoossa huhtikuussa 2012
Katriina Orbinski
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Varkauden ruukin poika
Rikhard Aadolfinpoika eli Riku Orbinski syntyy
Varkaudessa 25. tammikuuta 1873. Hänet
kastetaan 9. helmikuuta ja kasteessa hän saa
tarkkaan ottaen nimen Rikard. Myöhemmin hän
itse kirjoittaa nimensä sekä muodossa “Rikhard”
että “Richard”. Kummeina ovat sahamies Staffan
(eli Tahvana tai Tahvo) ja Maija Stiina Sutinen,
ilmeisesti vanhempien ystäviä ja työtovereita
Varkauden tehtaalta. Orbinskin perhe mainitaan
vuosien 1869-1878 rippikirjassa Varkauden ruukin
työväkenä.
Rikhard on alle kaksivuotias, kun hänen isänsä
Aadolf Wilhelm Orbinski menehtyy Varkaudessa
riehuvaan rokkoon, todennäköisesti tulirokkoon,
28. joulukuuta vuonna 1874, hieman ennen nelikymmenvuotispäiviään. Sahamiehenä
työskennelleestä Willestä, Suomen sodan majuri ja Ruotsin Kuninkaallisen
Miekkaritarikunnan ritari Carl Johan Orbinskin Anton-pojan nuorimmaisesta, ei jää
jälkipolville muistoksi kuin tämän omatekemä lusikka, jossa on nimikirjaimet WO.
Kaksikymmentäkahdeksanvuotias leskiäiti Fredrika eli Riikka (o. s. Wänttinen) jää pienen
poikansa kanssa asumaan Varkauteen.
Rikhard saa Varkauden tehtaiden työläisenä
ollessaan 1. marraskuuta 1899 passin Pietariin
kuudeksi kuukaudeksi. Käykö hän koskaan
Pietarissa, sitä tarina ei kerro. Helsinkiin hän
ainakin menee, todennäköisesti useastikin, sillä
Työmies-lehti ilmoittaa 10. joulukuuta 1903:
“Viime viikolla Helsingin suomalais-ruotsalaisesta
seurakunnasta avioliittoon kuulutettuja tehtaan
työmies Richard Orbinski Varkaudesta ja neito
Hulda Irene Dahl.”
Työmies-lehti ilmoittaa 12. huhtikuuta 1904:
“Avioliittoon vihittyjä työmies Richard Orbinski
Varkaudesta ja neito Hulda Irene Dahl.”
Vihkiminen on tapahtunut siis morsiamen
kotikaupungissa Helsingissä 5. maaliskuuta.
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Helsinkiläisneiti Hulda
valokuvaajana
Hulda, jonka sukunimi on alunperin ollut Tam, on
syntynyt Helsingissä 16. huhtikuuta 1879 kokkolalaisen
merimiehen tyttären Helena Katarina Tamin aviottomana
lapsena. Katarina on tullut muiden sisarustensa tavoin
Helsinkiin palvelustytöksi. Hän on joutunut kokemaan
piikojen tuikitavallisen kohtalon, isättömän lapsen
synnyttämisen ja kasvattamisen. Pienintäkään vihjettä
Huldan isän henkilöllisyydestä ei tähän mennessä ole
löytynyt.
Huldan ollessa pikkutyttö on tilanne kuitenkin järjestynyt
onnekkaasti: Katarina-äiti on avioitunut lankonsa,
pataljoonankirjuri Karl Gustaf Dahlin kanssa. Dahl on
ollut aiemmin naimisissa Katarinan nuoremman sisaren
Johanna Amalia Tamin kanssa. Hän on nyt jäänyt leskeksi vaimon kuoltua
kaksikymmentäyhdeksänvuotiaana keuhkotautiin.
Karl Gustafin ja Johannan avioliitosta on Helsingissä syntynyt kaksi lasta, Huldaa kuusi
vuotta vanhempi Olga Johanna vuonna 1873 ja pari vuotta vanhempi Gustaf Julius 1877.
Nyt näistä Huldan serkuista tulee hänen sisarpuoliaan
ja Huldakin saa sukunimen Dahl. Koko perhe
Huldan serkku ja sisarpuoli Olga Johanna Dahl, myöhemmin Andersson, ja Hulda kirja kädessään.
muuttaa Vaasaan.
Karl Gustafin ja Katarinan avioliitto jää kuitenkin
lyhyeksi, sillä Karl Gustaf kuolee Vaasassa
tammikuussa 1886. Leski muuttaa heti Olgan,
Gustafin ja seitsemänvuotiaan Huldan kanssa
takaisin Helsinkiin.
Palvelijattarena työskentelevä Huldan sisarpuoli Olga
avioituu marraskuussa 1898 poliisikonstaapeli Gustaf
Ernst Anderssonin kanssa ja perustaa perheen
Espooseen. Velipuoli Gustaf Dahlkin pysyttelee
UudellamaaIIa asustellen 1890-luvulla ainakin
Kirkkonummella, Espoossa, Sipoossa ja Helsingissä.
Ompelijattaren taidot hankkinut Hulda kiinnostuu
valokuvaajan ammatista ja saa oppinsa
valokuvausapulaisena vuodesta 1900 lähtien
mahdollisesti Daniel Nyblinin ateljeessa. Nainen
tässä ammatissa ei ole vallan tavaton ajatus, sillä jo
8

vuonna 1859 on Charlotta Becker aloittanut
valokuvaustoiminnan Viipurissa ja tämän jälkeen on
enemmänkin naisia esiintynyt valokuvaajina. Heitä
on vuosisadan vaihteessa arviolta kymmenes
vakituisissa ateljeissa työskentelevistä kuvaajista.
Valokuvien parissa työskentely mahtuu tuon ajan
naisen rooliin.
Nuoresta Huldasta on Daniel Nyblinin ateljeessa
otettuja kuvia. Ateljee sijaitsee tuolloin Fabianinkatu
31:ssä Helsingissä.
Hulda asuu kahdestaan äitinsä kanssa useassa eri
osoitteessa vuosien 1897 ja 1904 välillä. Aluksi
asunto on Helsingin ensimmäisessä
kaupunginosassa Kruunuhaassa, sillä vuonna 1897
osoitteena on Pohjoinen Esplanadinkatu 39. Vuonna
1898 he asuvat Kirjatyöntekijänkatu 6:ssa ja vuonna
1899 Vironkatu 1:ssä. Vuonna 1901 äiti ja tytär on
merkitty KaIIion puolelle osoitteeseen Neljäs linja
18 ja vuonna 1903 Hämeentie 8:aan.
Katarina Dahl hankkii tässä vaiheessa elantonsa torimyyjänä, mutta hänelle myönnetään
kirjurien leskille tarkoitettu eläke vuonna 1899, mistä ilmoittavat sekä Uusimaa että
Päivälehti.

Muuttoja paikkakunnalta toiselle
Hulda on kaksikymmentäneljävuotias mennessään
naimisiin Rikhardin kanssa. Perheestä tulee
kaksikielinen, sillä useimpien tuon ajan
helsinkiläisten tavoin Hulda puhuu ruotsia.
Rikhardkin oppii sitä jonkin verran. Pariskunta
muuttaa Jyväskylään (muuttokirjat on päivätty vasta
6. helmikuuta 1905), missa esikoinen Elsa syntyy
joululahjana 25. joulukuuta 1904. Rikhardin
työpaikkana on ilmeisesti Gutzeitin Jyväskylän
konetehdas Oy.
Rikhard liittyy ammattiliittoon 6. toukokuuta 1905.
Suomen ensimmäiset työväenyhdistykset on
perustettu vuonna 1883. Vuosisadan vaihteeseen
tultaessa niitä on lähes kaikissa kaupungeissa ja
9

tehdaspaikkakunnilla. Suomen työväenliike on
julistautunut sosialistiseksi vuonna 1899. Laajempi
ammatillinen järjestäytyminen alkaa nimenomaan
1900-luvun alkuvuosina.
Pikku Elsasta otetaan ainoaksi jäänyt kuva Jacob
Grönroosin ateljeessa Vaasassa. Elsa-vauva kuolee
vain vajaan kahdeksan kuukauden ikäisenä 16.
elokuuta 1905 Varkaudessa, jonka konepajassa Riku
tällöin työskentelee.
Toinen lapsi, Martta, syntyy vajaan vuoden kuluttua
17. kesäkuuta 1906. Perhe asuu jälleen Vaasassa,
Palosaaren kaupunginosassa, osoitteessa Brandö 47.
Hulda harjoittaa valokuvaajan ammattiaan ilmeisesti
tunnetussa Holger Nyblinin ateljeessa
Kauppapuistikko 9:ssä. Helsinkiläisten tunteman
Daniel Nyblinin veli on perustanut valokuvaamon
Vaasaan vuonna 1897. Vuonna 1902 ateljee on myyty
Daniel-veljen kälylle Natti Pautowille. Tämän jälkeen
Holger Nyblin on asettunut valtameren toiselle
Elsa, alla Martta. Hulda ilmeisesti itse kuvasi kaikki
lapsensa.
puolelle Chicagoon. Vaasassa ateljeekuvauksesta
huolehtii Ossian Berggren. Jälkipolvien kannalta on
valitettavaa, että työntekijöiden ottamia kuvia ei yksilöidä tietyn henkilön kuvaamiksi,
vaan ne merkitään yhteisellä Nyblinin leimalla.
Marraskuun 2. päivänä 1906 kuolee
viisikymmentäseitsemänvuotias Huldan äiti Katarina
Dahl Helsingissä.
Vapaa Sana -lehti ilmoittaa 18. maaliskuuta 1907:
“Suomen Metallityöntekijäin liiton Vaasan osasto: R.
Orbinsky, jäsenmaksujen kantaja, Klemetinkatu 18.”

Sääsken perheen mukana
Savonlinnaan
Vaasan konepajassa Rikhardin työtoverina on Olli
Sääski. Töiden vähennyttyä vähennyttyä Olli Sääski
järjestää Rikhardille työpaikan Savonlinnan konepajassa,
jonne itsekin on siirtynyt. Orbinskit muuttavat
Savonlinnaan talvella 1907-1908, jolloin Kyrönsalmen
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rautatiesilta ei vielä ole valmis. Matkustajat joudutaan
kuljettamaan lossilla kaupungin puolelle. Vasta keväällä
sillan valmistuttua juhlajuna saapuu Savonlinnan
asemalle asti.
Rikhardin ja Huldan kolmas lapsi Toivo syntyy
Savonlinnassa 4. tammikuuta 1908. Toivosta on otettu
vauvakuva A. Sihvosen ateljeessa, mikä saattaa antaa
vihjeen Huldan Savonlinnan-aikaisesta työpaikasta.
Ilmeisesti tässä vaiheessa pikku lapsenhoitajana toimii
Olli Sääsken kuusivuotias Kerttu-tytär, jonka mielestä
työnteko Orbinskeilla on erityisen mukavaa, koska siellä
voi lasta kätkyessä soudattaessaan lukea myös lehtiä ja
kirjoja.
Laitaatsillan kirjoittamattoman arkietiketin mukaan vain
hattupäisiä naisia kutsutaan rouviksi, huivipäiset ovat
Hiltuskoja ja Leinoskoja, vaikka huivina olisi kuinka
hieno kihlasilkki. Helsingissä kasvanut Hulda taitaa
kuulua edellisiin.
Toivo, alla Rikhard ja Martta.

Perhe menettää toisenkin tyttären ja
äidin
Vain viikon kuluttua Toivo-veljen syntymästä Martta
sairastuu. Pieni tyttö kamppailee jonkin aikaa
urhoollisesti elämästään, mutta tauti voittaa. Martta
haudataan Savonlinnan TalvisaIon hautausmaalle.
Hauta on hävinnyt 1980-luvulIa. Vanhempien syvä
murhe kuvastuu kuolinilmoituksesta:
“Täten saamme ilmoittaa, etta hellästi rakastettu
Marttamme 9 viikkoa sairastettuaan aivokuumetta
vaipui kuolon uneen Savonlinnassa maaliskuun 16
päivänä 1908 klo 12.30 iltapäivällä 1 vuoden 9
kuukauden ja 2 päivän ikäisenä, suruksi ja
kaipauksesksi meille vanhemmille ja pikkuveikolle.
Hulda ja Rikhard Orbinsky.
”Nyt onpi Martta poissa,
lapsemme pienoinen.
Siell ilon asunnoissa:
luona Jeesuksen.”
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Rikhard, Hulda ja Toivo muuttavat takaisin Vaasaan ja Eero
syntyy siellä 15. helmikuuta 1910. Samoihin aikoihin
perhettä kohtaa jälleen vakava vastoinkäyminen: Hulda
sairastuu keuhkotautiin. Pieni Eero joudutaan vierottamaan
nopeasti, jottei hän saisi äidiltään tartuntaa.
Hulda kuolee Vaasassa 11. kesäkuuta 1911. Vaimonsa ja
kaksi tytärtään lyhyen ajan sisällä menettänyt perheenisä
ilmoittaa lehdessä:
“SuruIIa ilmoitan, etta vaimoni Hulda Irene o. s. Dahl
nukkui kuolon uneen Vaasassa 11 p:nä kesäk. 1911 32
vuoden 2 kuukauden 25 päivän vanhana. Lähinnä
suremaan jäivät paitse minua, 2 alaikäistä lasta, sisko ja
veli, josta täten kauempana oleville sukulaisille ja tuttaville
ilmoitan. Rikhard Orbinski.”
Huldan ja Rikhardin lyhyeksi jäänyt avioliitto on ollut
täynnä muuttoja paikkakunnalta toiselle. Minnekään ei ole
ehditty pysyvästi asettua. Kuolema on vieraillut perheessä liian usein. Kuusihenkisestä
perheestä on jäljellä vain isä ja kaksi pientä poikaa. Vaimonsa ja kahden tyttärensä

Yllä Eero, vasemmalla Martan
hauta Savonlinnan
Talvisalon
hautausmaalla.
Hauta on hävinnyt
1980-luvulla.
Oikealla Toivo
Eeron ottamassa
kuvassa äidin
haudalla
Vaasassa.
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haudoille, jotka nekin sijaitsevat kaikki eri paikkakunnilla, on Riku joutunut takomaan
rautaristit.
Kaikesta huolimatta työasiat on hoidettava. Niin myös ammattiliiton luottamustehtävät.
Suomen metallityöntekijäin liiton äänenkannattaja Metallityöläinen mainitsee nimittäin
vuosiraportissaan 1. joulukuuta 1911 ilmeisesti Vaasan osaston toiminnasta:
“Tilintarkastajina ovat toimineet Orbinsky, Rautiokoski ja Selin, varalta Krenman, Lulli ja
Pukander. Järjestysvaliokuntaan ovat kuuluneet Lindroos, Orbinsky, Hellman, Ketola,
Lehtinen, Laiho ja Luoma.”

Kutsetin tähdet
Laivayhtiöiden perustaminen on 1900-luvun alkupuolella vilkasta. Liiketoiminnasta ovat
kiinnostuneet sekä yritykset että yksityiset henkilöt. Saimaan vesillä W. Gutzeit & Co.
kasvaa suurimmaksi laivanvarustajaksi. Konepaja valmistuu Savonlinnan Laitaatsiltaan
vuonna 1911. Ensiksi Laitaatsiltaa käytetään korjauspajana ja talvitelakkana. “Kutsetti”,
kuten savolaiset vierasperäisen nimen kotoisasti ääntävät, omistaa 1920-luvulla
kolmekymmentäkuusi tervahöyryä. Parhaimmillaan yhtiöllä on lähes
kahdensadanviidenkymmenen aluksen laivasto, jonka tunnusmerkit, valkoiset
kuusisakaraiset tähdet, loistavat telakan lasten silmiin jo kaukaa laivojen mustissa
savupiipuissa.
Huldan kuoltua Vaasassa Rikhard ja lapset
muuttavat Savonlinnaan 19. tammikuuta 1912 ja
asettuvat asumaan Laitaatsiltaan. Elämä
leskimiehenä ja kahden pikkupojan isänä ei ole
helppoa. Toivo on äitinsä kuollessa kolmevuotias
ja Eero vuoden ja neljä kuukautta. Varkaudesta
apuun tullut Riikka-mummo hoitaa lapsia ja
taloutta.

Rikhard äitinsä Fredrikan eli Riikka-mummon kanssa, edessä
pojat Toivo ja Eero.

Lyydia eli Lyyti Hämäläinen on syntynyt Sulkavalla
Antti Hämäläisen ja Kaisa Vasaran tyttärenä 26.
tammikuuta 1884. Hänelle on syntynyt Viipurissa
16. marraskuuta 1904 avioton tytär Elna. Lyydia
muuttaa tyttärineen Viipurista Savonlinnan
Laitaatsiltaan seppä Kilpeläisen palvelukseen
muutama kuukausi Rikhadin ja poikien muuton
jälkeen eli 22. toukokuuta 1912. Sepän Hilja on
koneneuloja ja tarvitsee talouteen apulaisen.
Kilpeläiset samoin kuin Olli Sääskenkin perhe
asuvat Rantala-nimisessä Gutzeitin talossa
Orbinskien naapurina.
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Rikhard ja Lyydia
Kaksi yksinhuoltajaa löytää toisensa. Lyydia ja Rikhard
vihitään avioliittoon hyvin nopeasti eli Savonlinnassa
jo 12. kesäkuuta 1912. Huldan kuolemasta on tällöin
kulunut vuosi ja yksi päivä. Mitä ilmeisimmin avioliitto
on nimenomaan kahden aikuisen ihmisen
käytännöllinen järjestely eikä mikään nuoruuden
romanttinen unelma. Elna-tyttärenkin sukunimeksi
tulee Orbinski.
Rikhardin ja Lyydian
vanhin yhteinen lapsi
Veikko syntyy
Savonlinnassa 17.
maaliskuuta 1913,
Viljo eli Ville 22.
joulukuuta 1914 ja
nuorimmainen
Johannes, jota myös
Hannekseksi ja
Jussiksi kutsutaan, kokonaan uudella kymmenluvulla,
24. kesäkuuta 1920.
Mitä lieneekään anoppi Riikka Orbinski ollut
Hulda-miniästään mieltä, mutta Lyydian kanssa välit
ovat viileähköt. Tilannetta ei ainakaan paranna Huldan
nuorimmaisen Eeron asema Riikka-mummon hellittynä
lemmikkinä. Parivaljakko vierailee usein kahdestaan
Riikan sukulaisissa Varkauden suunnalla. Matkat
tehdään osin jalkaisin. Pieni poika ei aina jaksa
pysytellä tuiman mummon topakassa vauhdissa. Eero
Lyydia ja Elna Viipurissa vuonna 1904.
pysähtelee, kun ei jaksaisi enää kävellä, mutta mummo
menee menojaan mustat leveät helmat kahisten eikä
poikasen auta kuin juosta salotiellä jälleen kerran isoäiti kiinni.
Vaikka Orbinskin perheessä on ”sinun lapset, minun lapset ja meidän lapset”, onnistuvat
Rikhard ja Lyydia luomaan joukkoonsa hyvän yhteishengen. Vuosikymmeniä myöhemmin,
pari vuotta ennen kuolemaansa, Elna ilmaisee tämän kauniisti kirjeessään Eerolle: ”Isä on
ollut minulle oikea isä, ehkä enempi kuin monelle verisitein vahvistettu. Sain tuntea sen
niin monesti milloin hyvinä neuvoina ja lämpimänä osotuksena, että olemme kaikki yhtä
perhettä.”
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Kun esimerkiksi Lyydia ei lähde tansseihin, Rikhard vie
sinne Elnan. Tosiasiassa kysymyksessä saattaa olla
tahallinen tyttären esiliinaksi hankkiutuminen, jossa
asemassa voi tarkkailla mahdollisia saatolle pyrkijöitä.
Ajan tavan mukaan joulutervehdyksiä julkaistaan
lehdissä. Metallityöläinen-lehdessä toivottavat hyvää
joulua 1921 “Orbinsky Rikhard perheineen”, vuonna
1924 “Orbinsky Lydia, Richart, lapset” ja vuonna 1925
“Orbinsky Lyydia, Richard ja lapset”. Jokaisessa
toivotuksessa Rikhardin etunimi on kirjoitettu eri tavoin,
lienevätkö latojan virheitä.

Muutto Lypsyniemelle
Rikhard työskentelee Enso-Gutzeitin Laitaatsillan
telakalla ja on ennen pitkää myös Savonlinnan
teollisuusneuvoston jäsen.
Rikhard ja Lyydia hääkuvassaan. Alla Lyydia
vanhempineen.

Lypsyniemen konetehdas on perustettu vuonna 1917.
Yhtiön johtokunnassa istuu paikallisia liikemiehiä,
muun muassa pankinjohtaja ja kauppiaita. Enson laivasto-osasto on sijoitettu
Laitaatsiltaan. Liikemiehet arvelevat tämän aukaisevan
mahdollisuuksia konepajatoiminnalle. Yhtiön toimitusja teknilliseksi johtajaksi tulee Gutzeitilta siirtynyt
insinööri Paavo Vihavainen, joka ottaa Gutzeitilta
lähtiessään mukaansa useita ammattimiehiä. Näiden
joukossa ovat Rikhard Orbinskin lisäksi Ananias Silvasti,
Oskar Johansson ja Otto Andersin.
Alkuvuodet ovat vilkkaita. Työntekijöitä on pian
toistasataa. Alusta alkaen valmistetaan höyrylaivoja sekä
niiden koneita ja kattiloita. Ensimmäinen höyrylaiva
nimeltään Niputtaja valmistuu vuonna 1919.
Alkuvuosien erikoisartikkelina on kaksi Vihavaisen omaa
keksintöä, ”tulistaja”, joka parantaa höyrykoneen
lämpötehoa ja ”hakopyörä”, joka pilkkoo puuta
koneellisesti.
Ensimmäistä maailmansotaa seuraa kuitenkin lama.
Pienestä pääomasta aiheutuu taloudellisia vaikeuksia,
joten yhtiön on vuoden 1922 alussa jätettävä
omaisuutensa velkojilleen. Gutzeit lupaa tällöin tietyin
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Yllä perhekuva noin vuodelta 1926. Seisomassa Viljo, Veikko, Elna, Toivo ja Eero. Istumassa Rikhard ja Lyydia, joiden välissä pieni Jussi.
Alla telakan väkeä, Rikhard istumassa heti laivan kyljessä olevien ”5v”-merkintojen yläpuolella.

ehdoin sijoittaa yritykseen suuren
summan rahaa. Uudistettuun
johtokuntaan tulevat Enson miehet
ja insinööri Vihavainen eroaa.
Vuonna 1925 yhtiön nimeksi tulee
Lypsyniemen konepaja.
Orbinskien muutettua kaupungin
itälaidalle Lypsyniemeen
loppuvuonna 1925 säilyvät
yhteydet vanhoihin Laitaatsillan
aikaisiin ystäviin hankalasta
matkasta huolimatta. Virallisesti
asuinpaikan nimi on Kosola 10–
598. Esimerkiksi Olli ja Hilda
Maria Sääsken perhe vierailee
Orbinskeilla aina joulunpyhien
aikaan, sillä potkurikelillä on Hilda
Maria Sääsken terveydentilansa
vuoksi helpompi lähteä matkaan.
Vuoden 1918 sisällissodan
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Eero kansakoulukuvassa seisomassa aivan suosikkiopettajattarensa takana oikealla. Myöhemmin hän veistelee kansakouluajoistaan: ”Siihen aikaan kun
minä opiskelin...” Alla soittokunta marssimassa Kuopiossa järjestetyssä musiikkitapahtumassa, Eero mukana soittamassa.

tapahtumat koskettavat Savonlinnan seudun asukkaita jonkin verran, mutta lähistöllä ei
onneksi käydä taisteluita. Sääskien Sylvi-tyttären myöhemmin esittämän näkemyksen
mukaan puoluepolitiikka on varsin maltillista. Vain jotkut harvat kuuluvat mihinkään
puolueeseen, vaikka monet ovat mielipiteiltään edistysmielisiä tai vasemmistolaisia.
Rikhard osallistuu kuitenkin punaisten panssarijunan valmistukseen. Ainakin
kahdeksanvuotiaan Eeron
mieleen jää karvaana muisto
”punikin kakaraksi”
haukkumisesta.
Työväenyhdistyksen toiminta
kirjallisuus- ja
näytelmäkerhoineen,
soittokuntineen ja
teattereineen on vilkasta ja
Orbinskin perhe osallistuu
kulttuuririentoihin
innokkaasti. Eero soittaa
puhallinorkesterissa ja laulaa
kuorossa, aikamiehenä
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muun muassa Työväen
mieskuorossa Helsingissä.
Hänestä tulee musiikin
puoliammattilainen, jolla
on laaja klassisen
musiikin yleissivistys ja
joka johtaa
vuosikymmenten ajan
useita kuoroja. Musiikki
on jo Savonlinnan aikana
perheessä arvossaan, sillä
Eeron lisäksi ainakin
Savonlinnan
työväenyhdistyksen
mieskuorossa
harrastuksensa
aloittaneesta Veikosta
tulee elinikäinen kuoromies
ja yksinlaulaja ja Jussi puolestaan vetelee harmonikkaa.
Yllä Eero puhallinorkesterissa, istumassa viidentenä vasemmalta.
Alla Eeron rippikuva Savonlinnan kirkossa, Eero seisomassa takana keskellä heti kolmihaaraisen kynttilänjalan oikealla puolella.
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Ikämiehenä Veikko kertoo kirkkomusiikkikiinnostuksensa taustalla olleen savonlinnalaisen
naapurin papan pyynnöt lähteä mukaan kirkkoon. Veikko istuu usein sunnuntaisin siellä ja
rakkaus kirkkolauluun syttyy.
Järvikaupunki
Savonlinnan
asukkaiden kesäinen
autuus ja
itsestäänselvä
vapaa-ajanviettotapa
ovat yhteiset
saarimatkat, sumpin
keitto rantakivillä,
marjastus ja
kalastus. Rikhardilla
on kärsivällisyyttä
vaativa harrastus:
oman
moottoriveneen eli
“Rikun” rakentelu.
Lyydian mielestä
tosin puuhaan
uppoaa liikaa rahaa
ja aikaa.
Rikhardin äiti
Savonlinnalaisia lapsia, mukana kuvassa Orbinskin perheestä ainakin Veikko, Rikhard ja Elna seisomassa takana.
Fredrika Orbinski eli
Riikka-mummo
kuolee Varkaudessa 7. päivänä toukokuuta 1924. Hän on kuollessaan
seitsemänkymmentäkahdeksanvuotias.

Toivo lähtee merille
Toivo käy kuusi luokkaa kansakoulua. Monen muun pojan tavoin hän mielii Saimaan
laivoille. Ura alkaa lämmittäjänä, mutta eteneminen vaatii opintoja. Toivo suorittaa
teollisuuskoulun Savonlinnassa tai Ensossa. On melko tavallista, että Gutzeitin
telakkayhteisön perheen pojat käyvät alikonemestarikurssin ja nousevat myöhemmin
konemestareiksi. Myöhemmin elämässään Toivo työskentelee konemestarina sekä laivoilla
että teollisuuden palveluksessa.
Seilattuaan aluksi Saimaalla Toivo tekee päätöksen lähteä suuremmille vesille. Kirjeistä käy
ilmi, että Toivo on merillä jo ainakin vuonna 1926. Eero, joka on aikanaan kuluttanut
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kansakoulun penkkejä vain parin vuoden ajan, on
veljeään saattamassa Kotkan satamassa ja harkitsee
vakavasti laiturilla seistessään omaakin lähtöään.
Näitä poikia veri vetää merille, mikä ei ole ihme.
Onhan heidän äidinpuoleinen isoukkinsa Jakob
Tam ollut kokkolalainen merenkävijä.
Eero ei kuitenkaan astu laivaan, vaan aloittaa työt
kotikonnuillaan Lypsyniemen konepajassa
nuorempana viilaajana heinäkuussa 1925. Eeron
myöhemmistä vihjeistä päätellen ratkaisu Kotkan
satamassa on vaikea. Saattaa olla, että hänen
mieleensä jopa joskus nousee katumus siitä, ettei
hän aikanaan ottanut pestiä. Olemme siis tässä
kohtaa hyvin lähellä Juha Vainion “Albatrossi”laulun mielenmaisemaa.

Yllä Toivo toisena vasemmalta merimiesystäviensä kanssa Saimaan-asussa.
Alla Toivo Sortavala-laivan kannella seisomassa viidentenä vasemmalta.
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Kohtalokas vahingonlaukaus metsästysretkellä
Eero työskentelee Lypsyniemen konepajassa tammikuuhun 1929 asti. Syyskuun 14.
päivänä 1926 hän joutuu metsästysretkellä onnettomuuteen, kun oma ase laukeaa
vahingossa vatsaan. Tästä vaikeasta ampumahaavasta on seurauksena koko elämän
kestävä leikkausten sarja. Vammasta johtuen Eero merkitään kutsunnassa nostoväkeen.
”Ikävä tapaturma metsästysretkellä”, otsikoi Savonmaa-lehti torstaina 16. syyskuuta 1926
ja jatkaa: ”Pyssy lauennut vahingossa ja haavoittanut erästä nuorta miestä
hengenvaarallisesti. Erään seurueen, johon kuului 3 nuorta miestä, ollessa
metsästysretkellä Pienessä Rantasalmessa tiistaina sattui yhdelle heistä 16-vuotiaalle Eero
Orbinskylle klo 7-8 ajoissa illalla ikävä tapaturma. Hänen noustessaan liukkaalta kalliolta
veneeseen luisti hänen jalkansa jollakin tapaa, jolloin veneessä ollut winchesterkivääri
laukesi. Kuula osui Orbinskyn vatsaan mennen vasemmalta puolen sisään ja pysähtyen
oikeaan lonkkaan. Matkallaan se oli puhkaissut suoliston kolmesta kohden sekä
virtsarakon. Nuorukainen kuljetettiin Savonlinnan sairaalaan, jossa hänet seuraavana yönä
leikattiin. Hänen henkiinjäämisestään ei ole suuria toiveita.”
Rikhard Toivolle (päiväys: Savonlinnassa 31.10.1926):
Poikani Toivo
Kiitos kirjeestäs jotka on saatu aikanan ja nähdy matkastasi ja olostasi jotakin. Kuin nyt
pääset Suomen rannikolle niin lähetä tietoa kuinka se matka oli vaivaloinen ja raskas niin
ensikertaselle kuin sinullekkin ja rupeatko siihen kiikkumiseen tottumaan. Työ tietysti
helpponee kuin siihen tottuu, vaan ensi alussa (minä kyllä arvaan) se on ollut liiankin
raskasta. Vieläkö aiot lähdeä jatkamaan matkaasi? Jos lähdet niin tuo nyt tullessasi
tukanlippuukone. Tänä aamuna rupesin Wiljon ja Hannen hivuksia lyhentämään niin
sanoivat kovin nyhdävän.
Onhan ne jo Äiti ja Elna
töhertänyt nämä kotiolot
eteltä päin tietoosi. Tervennä
täällä ovat olleet kaikki
muut, vaan minun selkääni
vaan vähän pakotta aina. Ja
Erohan se on kärsinyt kovat
vaivat, vaan nythän ne taitaa
olla voitettu. Minä illalla
kävin kattomassa ja tänä
aamuna kansa. Äiti on nyt
parhaillaan. Tapasin lääkäriä
illalla. Hän sanoi poika
paranee. Maanantaina tai
tiistaina pääsee pois ensi

Eeron jälkeenpäin ottama kuva vahingonlaukauksen ampumapaikalta. Kuvaan on merkitty rastilla aseen
laukeamispaikka ja mihin Eero haavoittuneena raahautuu.
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kuun 1. tai 2. päivä. Ja kyllä hän
tällä kertaa näyttää hyvin iloiselta
eikä sano erityisesti koskevan, vaan
hyvin heikko on vielä. Yhden viikon
aikana vasta on noussut vuoteesta
istumaan ja vähän kävellytkin.
Sinä kun läksit oltiin toivorikkaita
sen paranemisesta, vaan suolet oli
ruvennut kasettumaan yhteen eikä
ruoka päässyt läpi. Lokakuun 2.
päivä piti tehdä toinen leikkaus ja
silloin loppu hyvät toiveet ja
kärsimykset lisäänty jopa. Yhdenä
yönä oltiin aamupuolelle siellä ja
katottiin niin sanottua hengen
lähdöä, vaan tauti teki käänten ja
nyt on hyvin päin. Hyvästi,
terveyttä ja hyvää vointia toivottaa
koko kotiväki.

Rikhard Eeroa katsomassa Savonlinnan sairaalassa ampumisonnettomuuden jälkeen.
Hämmästyttävää asiassa on, että 1920-luvun pikkukaupungin sairaalalääkäri onnistui kahdessa niinkin hankalassa leikkauksessa pelastamaan potilaan hengen.

R. Orbinski
Täällä on tänään ja viimme pyhänä aika lumipyry. Moottori on vielä vesillä, en ole lähtenyt
tuonne pyryyn sitä ylös hääräämään.
Eero kirjoittaa tuohon aikaan ikäänkuin ruotsalaisittain nimensä yhdellä e:llä, siksi
perhekin käyttää tätä muotoa. Tämä oikeinkirjoitusratkaisu liittynee Eeron
äidinkaipuuseen, joka ei koko elämän aikana hellitä. Onhan Hulda-äiti ollut
ruotsinkielinen ja puhunut lapsilleen toista kotimaista. Äitinsä kuoltua Toivo ja Eero
menettävät tämän lisäksi äidinkielensä ja suomenruotsalaisen identiteettinsä. Yhteys
Huldan sukulaisiinkin katkeaa ennen muuta käytännön syistä: 1910-luvulla on hankalaa
pitää yllä kanssakäymistä Savonlinnasta Helsinkiin, Espooseen tai Kirkkonummelle.
Savon sydämessä harva oppii ruotsia, ellei sitä kotona puhuta. Jatkosodan aikana tämä
tulee esille nuorimman veljeksen Johanneksen eli Jussin kirjeessä Tammisaaresta.
Savonlinnan lyseossa sentään keskikoulun käynyt Jussi valittaa, ettei ymmärrä
“vasenkätisten” puheesta juuri mitään.
Toivolle ja Eerolle varhainen ruotsinkielisen kulttuurin menettäminen aiheuttaa varmasti
enemmän pohdintaa. Koska Rikhardin ja Lyydian perheessä vaalitaan hyvää yhteishenkeä,
eivät Toivo ja Eero lojaaliudesta sisaruksiaan kohtaan tuo näitä asioita esille, mutta
keskenään he varmasti keskustelevat. Muutenkin näiden kahden yhteisymmärrys on
poikkeuksellisen hyvä. Sivullinen seuraa usein hämmästyneenä sanatonta viestintää Toivon
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ja Eeron välillä ja heidän samankaltaisia spontaaneja reaktioitaan, esimerkiksi yllättäviä
naurunpyrskähdyksiä.
Eero Toivolle (päiväys: Savonlinnassa 15.11.1926):
Hyvää päivää velipoika.
Nyt olen minäkin jo kotona siltä mehtäreissulta, jolleka läksin syyskuun 14. pv ja 2:nen pv
marraskuuta tulin kotia. Kyllähän se piti kovilla minuakin. Kuusi viikkoa makasin sängyssä
pitkälläni ja seittemännen viikon minä jo olin liikkeen päällä. Kyllä kun nousin ensi kerran
kävelemään, niin eipä sitä olis monta askelta otettu, jos ei olis ollut mistä kiinni piti, mutta
siitä huolimatta minä kävellä könttäsin ikkunan luo istumaan ja siitä takaisin sänkyyn.
Olihan se vähän hauskempi, kun sitten toivat sieltä niemeltä sen Kalle Ronkasen siihen
samaan osastoon, missä minä olin. Sillä oli verenmyrkytys kylessä. Eihän se tri
Hänninenkään ole tahtonut uskoa, että minä terveenä olen lähtenyt, kun oli sieltä Joroisista
käymässä täällä muutamaa päivää myöhemmin, kun minä pääsin kotia. Oli sanonut, että
kun tuli se toinen leikkuu, niin hän heitti arvan, että kyllä se nyt menee kummalle puolella
tahansa. Ja kyllähän se sitä olikin. Kyllä sitä sai monta yötä valvoa ja voivotella ja samoin ne
oli päivätkin.
Hälström kun kirjoitti sieltä Saksasta kysyihän se minuakin, että vieläkö minä olen elossa.
Sillä se oli niin epävarma siitä minun parantumisesta, että itku pääsi, kun viimeisen kerran
muutti harsoja ja heitti hyvästit. Nythän minä saan syödä kaikkea muuta paitsi en
liharuokaa. Ja olenhan minä kävellyt, kun suli lumet pois, ulkonakin, vein isälle kahvia ja
kävin vaakassa ja enkös
Tuttujen kanssa kesäisissä tunnelmissa. Takana seisomassa Veikko, keskellä Elna, hänen oikealla
painanutkin kokonaista 55
puolellaan Lyydia ja Rikhard.
kiloa, kun oli vahvasti päällä.
Lähtiessä minä painoin,
vaikka oli paljon vähemmän
vaatteita, 63 kiloa.
Poishan minä olen aikonut
hävittää sen koko pyssyn ja
hävitän kansa, sillä on ostaja
jo tiijossa, Kotilaisen
nuorempi poika sano sen
ostavansa.
Meillä on paraillaan täällä
vieraana se Kaisa-täti sieltä
Sulkavalta. Eihän se malta
kauvan olla, mutta sano, kun
tuli kesä uudelleen,
lähtevänsä käymään, kun
laivat vielä kulkevat. Täällä
23

oli jo täysi talvi, kun minäkin tulin kotia. Harva laivahan täällä enää kulki. Se Imatrakin oli
tehnyt viimeisiä reissuja, mutta kun suli jäät niin se rupesi vielä kulkemaan vakituisesti
kahdesti viikossa.
Mitenkäs se sinun elämäsi männä huristaa? Täällä niemellä on ollut liikkeellä sellasta
kaulatautia, se koskee päähän ja kaulaan ja nostaa kuumetta. Hannekseen tuli ensi, sitten
Veikkoon ja sitten Viljoon, mutta ei se kestä kuin pari vuorokautta, sitten se häviää.
Terveenähän tiälä nyt on ollut kaikki paitsi isän sivuthan ne on vähän kipeät.
No, ei muuta kuin hyvästi ja terveisiä tätiltä ja koko meidän joukolta. Kiitoksia niistä
kirjeistä hyvin paljon. Vielä terveisiä Vartialta ja monilta muilta. Kirjoitahan minullekkii kun
sattuu olemaan aikaa. Koeta saaha selvä.
Ero

Yökalassa Saimaan kesäyössä
Rikhard Toivolle (päiväys: Savonlinnassa 15.7.1927):
Poikani Toivo!!
Ajattelin heittää tästä pikku lapun sinne lätäkön taakse, toivottavasti ehkä viimmeisen.
Asiallista kyllä ei ole, vaan kalamatkoista. Joka yö mulla on ollut Tuokkolanlahdessa verkot
ja särkiä tulee sen kuin jaksaa syödä. Wiimme pyhää vasten oltiin Turpossa, kuin oli niin
kaunis ilma, koko saki. Vähän kalasteltiin ja makailtiin. Niin, koitahan sinäkin joutua kesän
lopusta vähän nauttimaan pitkän kärsimyksen päällen.
Weikko lähtee huomenna Sulkavalle Kaisa-tätin luokse muutamaksi päiväksi
vierastelemaan ja kasvin keruuseen. Minä, Ero, Viljo lähdemme taas yökalaan muitten
mukaan kuin on niin kaunis ilma ja lämpönen.
Työolot täällä on hyvin rauhallisia. Sulusta ei kumpikaan riitapuoli hiisku mitään. On kuin
ei niitä verstaita olis olemassakaan. Meilläkin on hyvin niukasti töitä ja vähän miehiä. Lomia
ovat järjestelleet näinä aikoina.
Se papintotistus on jo täällä, tuli tällä viikolla, siitä et tarvihde huolehdia mitään.
Jos sinullen suinkin sopii niin tuo nyt äitillen yksi viinipullo tuomisia kuin me tultiin ja
matkasäkkiä silloin yöllä avattiin, hän luuli sieltä saavan, sitten kysyi josko se oli hävittänyt
ne viinipullot. Hän pettyi toiveissaan.
Hyvästi nyt, voi hyvin, tervetuloa kotia asti toivoo koko saki. Lähetä tieto mikä yö on kuin
tullaan asemalta vastaan terve
R. O.
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Elna Haapasen kaupassa
Perheen vanhimman lapsen EInan
ensimmäinen työpaikka on Laitaatsillassa,
jonne Itä-Savon osuusliike perustaa hyvin
pienen kaupan. Rakennus on aluperin ollut
”Haapasen putka”, pieni huone, jossa erään
rautatieläisen leski Viinu Haapanen on pitänyt
rautieläisille kahvilaa. Kahvilasta käsin Viinun
tytär Impi on kahvittanut rautatietyömaata ja
Talvisalon Pajanmäessä lammen rannalla
sijaitsevan pajan työntekijöitä ja Kirsti-tyttö
juoksuttanut miehille poria ja muita työkaluja.
Kahvilanpito on loppunut Laitaatsillan osuuden
ratatöiden valmistuttua.
Osuusliikkeellä on tarjota myyjättärelle pieni
asuinhuone kaupan yhteydessä. Elna asustelee
siinä, koska kotiin Lypsyniemelle on liian
hankala matka, yli kuusi kilometriä. Tähän EInan kauppa-aikaan liittyy seuraava
nuorimman veljen kirjelappunen. Myös Rikhardin matkatöistään Elnalle osoittamat kaksi
kirjettä on luultavasti kannettu Laitaatsillan kaupalle.
Jussi Elnalle (päiväys: Lypsyniemellä 29.12.[1927?]):
Hyvä sisko!
Onkos kauppa luistanut hyvin! Me olemme jaksaneet hyvin. Onnellista uutta vuotta. Isä
laittaa sellaista neliskulmaista kaappia johon laittaa likaset vaatteet. Toivoo
Hannes

Rikhardin viimeiset kirjeet
Rikhard Elnalle (Päiväys: Outokumpu 26.4.1928):
Terve Elna
Lörpöttelen tässä ajan kuluksi täältä Kummulta, kuin minutkin laittavat vielä vanhollanikin
tänne matkalle nuoren miehen elämästä nauttimaan ja kärsimään. Sillä ei tätä voi muuksi
sanoa kuin hurjaksi murjuelämäksi. Kotona sai kuulla soittoa
ja laulua, vaan täällä kortin läiskettä ja kovaa kiroilemista joka ilta. Eri kopissa kyllä olen,
vaan hieno lautaseinä välissä, niin kuuluu kaikki toiselle puolen. Siellä on kolme oikeen
maailman hummeria ja kylältä tulee lisää. Waan mitäpä siitä, jokainen elää tavallaan.
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Pari viikkoa olen ollut ja vielä pari viikkoa menee ennenkuin pois pääsee. Muuten täällä on
niin pitkät illat, kuin ei saa tehdä ylityötä, niin ei hanki mitään. Vahingoksi vaan tällaiset
reissut, ruoan kyllä saa, vaan ei se meinaa mitään.
Olen ajatellut, jos saan konttorista luvan, tehdä pikku huvimatka 130 metriä maan pinnan
alapuolelta sinne kaivon pohjaan käytä sielä hakemassa pikku kivi Outokummun muistoa.
Sinne ei pääse kuin erikoisluvalla.
Eläminen täällä tulee kalliiksi, 35 mrk vuorokausi ruoka ja asuminen.
Tervehdyksen näkemiin toivoo Isäsi
RO
Olit käynyt kotona. Eilen sain kotoa kirjeen.
Outokumpu Oy harjoittaa Outokummussa kaivostoiminnan ohella myös metalli- ja
konepajateollisuutta. Ilmeisesti tästä syystä Rikhard on siellä työkomennuksella.
Seuraavassa kirjeessä Rikhard mainitsee kovaonnisen Eeron jälleen joutuneen tapaturman
uhriksi. Tällä kertaa poika on astunut paljaalla jalalla rikkonaisen lasipullon pohjaan, mikä
on katkaissut valtimon.
Eero muistelee myöhemmin Rikhard-isänsä sanoneen elämänsä loppupuolella, että muista
lapsistaan hän ei ole erityisen huolissaan, mutta Eerosta kyllä. Tähän lausuntoon, joka
sinänsä tuntuu yllättävältä, voi olla montakin syytä. Vaikka Eero myöhemmin elää
jokseenkin tasaisen ja hyvän sekä myös taloudellisesti riippumattoman elämän, näkee
hänen isänsä tietysti edessään jotain aivan muuta: vilkkaan ja välillä kiihkeän nuorukaisen,
joka tuntuu ajautuvan vakavasta onnettomuudesta toiseen, yhdeksänvuotiaan koululaisen,
joka pettyy niin paljon ihanan kansakoulunopettajansa vaihtuessa vähemmän ihanaan,
että kieltäytyy jyrkästi menemästä enää ikinä kouluun sekä yksivuotiaan äidistään orvoksi
jäävän pikkulapsen.
Rikhard Toivolle (päiväys: Savonlinna 30.6.1928):
Poikani Toivo!
Tervehdykset täältäkin päin, täällähän sitä mennä remutaan tämän sateisen ja kylmän
kesän käsissä. Kyllä tänäkin iltana puski kaikki kalamiehet täältä niemeltä (sateesta
huolimatta) kalalle. Vaan me tuumattiin tällä kertaa olla pois kuin näytti ilma niin huonolta
ja Eronkin liikkuminen on siellä sauvain kanssa hvyin huonoa.
Sitä poikaa kohdasi taas harvinainen tapaturma, voi hirvettä verenvuotoa mikä oli kuin
sairashuoneellen vietiin. Luulin vuotavan ihan kuiviin, vaikka oli hätäkeinona liina ja sitä
kalikalla kiristettiin. Kuin valtimo oli poikki niin ei se vähällä tukennut. Jalkapohja poikki,
kuinka syvällen lienekkään. 8 vuorokautta oli sairashuoneella. Mutta se vielä hyvä kuin se
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ei ruvennut mätänemään, eikä ole pakotustakaan ollut kuin parilla vuorokautella, vaan ei
vielä ota päällen yhtään, joten on sauvain kanssa liikuttava.
Muutenhan elämä täällä menee sitä tavallista latuaan. Minäkin kesän aikana olen tuntenut
itseni vähän paremmallen, ei ole aina jemptiin jotkottanut ja toisetkin siinä samassa
terveytessään olleet. Elnahan se muutti, jonka tietänet, sinne maailman rannan kouluun,
vaan ei ole vielä kirjoittanut, joten ei vielä tietetä kuinka hän siellä voipi ja onko
tyytyväinen oloonsa.
Wanerin lakko päättyi pikku koroituksilla, vaan se paha kuin rikkurit saa olla siellä ja
entinen huonompi työvoima saa olla työttömänä. Wartian Erkki on täällä lomalla
morsiamineen ja kävivät perjantaina Parikkalassa häitään viettämässä, joten hän on jo
muijan mies. Kilpelän Franssi muutti Viipuriin Waltion verstaan pari viikkoa aikaisemmin.
Minä en ole vielä saanut kesälomaa, vaan ehkä ensi viikolla ajavat laitumellen.
Mutta mitenkäs kuin se sinun pankkikirjasi unohtu tänne etkä ole pyytänyt lähettämään
sitä. Oletko ottanut sieltä uuten? Jos et ole ottanut uutta, niin jos pennosija jää tähellen niin
lähetä tänne, me pannaat tälle kirjallen, jos et tahdo kirjaa sinne.
Me joututtiin tässä pikku pulaan vahingoiten sattuessa ja Elnaakin piti jelpata vähän, niin
pyytäisin lainnaksi 600, koitan syksyy suorittaa pois omasi. Jos mahdollista, niin tee se.
Oletko aikonut käytä täällä ennen syksyä vai vietätkö kesäsi yhtä mitta siellä? Kyllähän se
maksamaan tulee tämäkin matka. Tervehdykset taas kaikilta yhteisesti.
Woi hyvin toivoo
R. O.
Veljekset harvinaisessa yhteiskuvassa. Vasemmalta Viljo, Toivo, Jussi, Veikko ja Eero.

Hiltuselta terveisiä,
minä sain käytä siellä
talon kyytillä, olin
yhten yön siellä. Piti
jotain laivaa korjata,
vaan ei saanutkan. Se
jäi syksyyn.
Rikhard Elnalle
Joroisista (päiväys:
Maavetellä
10.8.1928):
Terve Elna!!
Tämä nyt jäi minun
töherrettäväksi, äiti ei
sanonut kerkiävänsä
tällä kertaa. Minä
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olen ollut täällä Maavetellä,
6tes viikko menossa. Viimme
viikolla perjantaina soittivat
tulla hautajaisiin ja läksin
lauvantaina päiväjunassa. Ero
oli tuonut toiset jo
laivarantaan ja oli minua
asemalta vastassa ja antoi
moottorikyytin laivallen, joten
en kerinnyt kotona
käymäänkään. Ero ja Veikko ja
(?) jäivät kotia, me toiset
lähdettiin. Jäätiin laivasta
Sulkavallen Kaisan luokse
yöksi (Kaisa makisi kun et ole
kirjoittanut). Ruumiin toivat
sunnuntaiaamuna kahdeksan
aikana ja ennen
jumalanpalvelusta hautattiin.
Sinne oli johonkin räätäliin
varattu tarjoilu jossa ryypättiin
kahvit.
Päivällä sitten mentiin autolla
Heikkarilaan, Kaisa ja Pekka
mukana. Siellä oltiin
maanantai-iltaan asti ja taas
autolla Kaisan mökillen yöksi
ja tiistaiaamuna Savonlinnaan
Rikhardin käsialanäyte.
meiningissä lähtä iltajunalla
tänne, vaan empä
kyennytkään. Minä tunsin vilua jo siellä matkoilla ja useasti siinä tapauksessa turvaututaan
saunaan ja niin tein minäkin. Pekka lämmitti saunan ja minä kuummeessa oleva mies
saunaan. Se oli selvää sitämyöten. Huonosti pääsin laivarannasta kotia.
Siellä olin tiistain ja keskiviikon äitin puoskaroitavana, niin kuin hänen tapansa on koittaa
parhaansa, ja vähän vasten hänen tahtoaan läksin keskiviikkona matkallen. Toivos, että se
menee jo ohi, vaan ei ole niin käynyt. Kuumme ryppee aina vaan päällä. Minä lähten
ehken huomenna kotia sairastamaan. Kaikki toiset on tavallisessa voinnissa ja elämä menee
tavallista latua, joten ei ole mitään erikoista kerrottavaa. Toivotamme sinullen hauskaa
syksyä ja ikävä pois.
Minä käännyn takaisin sinne vainajan kotiin. Siellä on tehnyt luonnonlaki tehtävänsä, jonka
se tekee joka kotissa ajallan, josta ei ole suuresti pahotteleminen. Vaan on asioita, jotka on
ihmisen itsensä määrättävä ja se kun määrää ne vikaan, niin on paljon ikävämpi, niin kuin
siinäkin talossa on vanhin tyttö ottanut huolekseen pitää talonväki täysilukuisena, olla
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emäntänä vaikka ei isännästä ole muuta tietoa kuin ”taitaahan se parin viikon päästä
tulla”. Loppuu tämä paperi ja jää vähän kesken ja olen huonossa voinnissa, niin lopetan
tällä kertaa. Hyvästi
RO
Kirjeen lisäksi myös sen kirjoittajan elämä jää kesken, sillä pari kuukautta myöhemmin
Rikhard Orbinski kuolee keuhkopussin tulehdukseen. Kuollessaan hän on
viisikymmentäviisivuotias ja hänestä julkaistaan seuraavanlainen muistokirjoitus:
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Elna, Otto ja Orbinskin perheen
Ensoon muutto
Rikhardin kuolemaa seuraavana vuonna 1929
toivottavat Metallityöläinen-lehdessä hyvää joulua
“Orbinsky Toivo, Eero, mamma ja mukulat”.
Perheen lasten ensimmäiset häät vietetään, kun Elna
vihitään Ensossa eli Jääskessä vuonna 1932.
Sulhanen on perhetuttava, Olli Sääsken poika Otto
Emil Sääski. Otto on konemestari ja sähköteknikko.
Hän on syntynyt Varkaudessa 8. huhtikuuta 1901.
Elna ja Otto asettuvat asumaan Ensoon, jonne
vähitellen muuttavat myös äiti Lyydia Veikon, Viljon
ja Jussin kanssa sekä Toivo perheineen. Ensosta tulee
tässä vaiheessa Orbinskin perheen uusi kotipaikka.
Eero jää ainoana Savonlinnaan.
Jääskessä syntyy ensimmäinen lapsenlapsi, Elnan ja
Oton esikoinen Paavo Antero 16. heinäkuuta 1933.
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Toivo, Alina ja täysihoitola
Toivo astuu sotapalvelukseen kesäkuussa 1930.
Joukko-osasto on kenttätykistörykmentti 2. Hän vannoo
sotilasvalan heinäkuussa. Alokasaikansa jälkeen Toivo
suorittaa yhdeksän kuukautta palveluksestaan avustavana
miehenä ja aseseppänä. Hänet siirretään reserviin
kesäkuussa 1931.
Juhannuksena 1931 Toivo on jälleen tutulla Saimaalla
Sölyst-laivan
miehistössä. Sölyst on
pieni höyryhinaaja,
joka toimii
kotisatamassa
jonkinlaisena
passarina. Sen pituus
on yksitoista ja leveys
kolme metriä. Alus on
ollut Gutzeitin
omistuksessa vuodesta
1909. Sölyst toimii
Kotkassa ja vuodesta 1922 Saimaalla, kunnes se
romutetaan vuonna
1933 Laitaatsillassa.
Toivo solmii
avioliiton Hilma
Alina Pölösen
kanssa, joka on
syntynyt Sortavalan
maalaiskunnassa 1.
tammikuuta 1912. Toivo ja Alina perustavat kodin
Ensoon. Toivo on voimalaitoksella konemestarina.
Lisäksi pariskunta pitää syksystä 1938 alkaen
täysihoitolaa. Alinalla on alakerrassa parturiliike ja
matkustajakodista vuokrataan huoneita.
Reservin kertausharjoituksissa Toivo on kenttätykistön
aseseppäkoulussa loppukesällä 1938 Helsingissä.
Sotilasarvoltaan Toivo on korpraali.
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Eero, Ester ja kohtalon valssi
Eero siirtyy alkuvuodesta 1929 Lypsyniemen konepajalta kolmeksi kuukaudeksi Repola
Woodin Penttilän sahan korjauspajaan Joensuuhun. Lokakuusta 1930 lähtien hän
työskentelee jälleen Savonlinnassa Itä-Suomen kutomon korjauspuolella helmikuuhun
1931 saakka. Lypsyniemen konepajan palvelukseen Eero palaa helmikuussa 1933 neljäksi
vuodeksi asennusosastolle.
Tähän ajanjaksoon sisältyy romantiikkaa. Varkaudesta on nimittäin Savonlinnaan
muuttanut Ester Kaarina Hirvonen, joka on syntynyt Kuopiossa 2. maaliskuuta 1913. Hän
on niittänyt mainetta hyviä lehtiarvosteluja myöten Varkauden työväenteatterin lupaavana
näyttelijättärenä. Eerokin näyttelee ja ilmeisesti harrastus yhdistää. Suosittu Essu, jolla
riittää kavaljeereja joka sormelle, joutuu Eeroon tutustuttuaan komentamaan
ihailijalaumaansa: ”Kyllä te tämän kerran saatte tulla, mutta jos Eero tulee sinne, niin
häivytte kaikki!” Rakkaus roihahtaa lopulta siinä määrin, että lempiväiset putoavat yhdessä
heikkoihin jäihin. Eeron myöhemmän luonnehdinnan mukaan ”juhannuksenahan se alkoi
siitä kohtalon valssista”.
Ester, joka nykykielellä ilmaistuna on muodikas glamourprinsessa iloisen ja kuplivan
1930-luvun alun Savonlinnassa, ei ole kuitenkaan alun perin syntynyt sellaiseksi. Hän on
Varkauden tehtaan puutyömiehenä työskennelleen kirvesmies Mikko Hirvosen ja
puruveturin hoitaja Maria Vilhelmiina o. s. Rissasen tytär, joka on menettänyt
ennenaikaisesti ja hyvin traagisesti molemmat vanhempansa ja joutunut kantamaan
enemmän vastuuta taloudenpidosta ja veljistään
kuin lahjakkaalle ja opinhaluiselle teini-ikäiselle
tytölle olisi tarpeen. Isän vie Suomen verinen
sisällissota vuonna 1918 ja äidin kymmenen vuotta
myöhemmin epäselvissä olosuhteissa Varkauden
tehtaalla tapahtunut virallisesti onnettomuudeksi
luokiteltu tapahtuma.
Vaikka Ester on perheen miniä eikä tytär, on hänen
tarinansa sen verran erikoinen, että se on syytä
kertoa tässä.

Sisällissodan tapahtumia
Varkaudessa
Varkauden kylä vuonna 1918 on muodostunut A.
Ahlströmin tehtaiden ympärille. Yhtiö on aloittanut
toimintansa Varkaudessa vuonna 1909 rakentamalla
ensin uuden sahan, vuonna 1912 voimalaitoksen ja
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1916 puuhiomon. Saha sijaitsee kylän keskuksessa Päiviön- eli Varkaudensaarella. Muita
paikkakunnan merkittäviä rakennuksia ovat kirkko, asema ja klooritehdas. Nykyisen
Varkauden kaupungin paikalla on vielä vuonna 1918 pelkkiä peltoja ja jokunen puutalo.
Selluloosatehdas on vasta rakenteilla.
Esterin isä Mikko Hirvonen liittyy Varkauden Työväenyhdistyksen osastoon 1. maaliskuuta
1917. Hänellä ei ilmoiteta olevan varsinaisia tehtäviä yhdistyksessä, joten mikään
aktiivijäsen hän ei ole.
Suomen poliittisen tilanteen kärjistyttyä sisällissodaksi tammikuussa 1918 valitsee
Varkauden punakaarti johtajansa Matti Aution komennossa varsin jyrkän linjan. Kaartiin
kuuluu tuhatkaksisataa miestä, joista osa yrittää laajentaa toimia myös Pieksämäelle ja
Joroisiin. Kaarti on suuri, mutta huonosti aseistettu ja kurittomia sooloiluja, kuten
valkoisten panttivangiksi ottamisia ja jopa murhia, tapahtuu. Nämä laittomuudet koituvat
Varkauden punaisten kohtaloksi.
Valkoisten otettua parissa päivässä asiat hallintaansa Varkauden saarto päättyy punaisten
antautumiseen. Valkoiset panevat tehdaskylässä toimeen erään kansalaissodan
kuohuttavimmista tapahtumista, niinsanotut Huruslahden arpajaiset. Tällöin
massatehtaassa vielä linnoittautuneina olleet seitsemänsataa miestä komennetaan riviin
kanavan rannalle ja joka kymmenes ammutaan, osittain valiten, osittain pelkän luvun
perusteella. On hyvinkin mahdollista, että valkoisen kenraali Mannerheimin 25.
helmikuuta antama käsky kieltää toistaiseksi kaikki sotaoikeudet ja teloitukset perustuu
nimenomaan Huruslahdelta kantautuneisiin selontekoihin.
Mikko Hirvonen ei kuitenkaan ole massatehtaalla teloitettujen joukossa, sillä hän on jo
edellisenä päivänä kuollut. Liityttyään punakaartiin 10. helmikuuta eli vasta kaksi viikkoa
varsinaisten sotatapahtumien käynnistymisen jälkeen hän on toiminut kaartissa asetta
kantavana vahtipalvelijana. Valkoisten hyökätessä Varkauteen 20. helmikuuta 1918 Savon
rintaman komentajan Ernst Löfströmin johdolla etelän suunnalta Mikko Hirvonen kaatuu
taistelussa, Sota-arkiston tietojen mukaan Joroisten puolella.
On huomattava, että Varkaudessa kuolleista punakaartilaisista ehdoton vähemmistö kaatuu
taistelutilanteessa ase kädessä, niin paljon paikkakunnalla ihmisiä teloitetaan. Varkaus
onkin väestömäärään suhteutettuna vuoden 1918 tapahtumien verisin paikkakunta. Tämä
johtuu osittain siitä, että valkoiset yliarvioivat reippaasti Varkauden punaisten sotilaallisen
voiman.

Esterin äidin kuolema
Ester ei ole isänsä kuollessa vielä täyttänyt viittä vuotta. Työväen arkistossa on Mikko
Hirvosen kuoleman kohdalla maininta: ”Lasten äiti huolehtii toimeentulosta.” Niin Maria
Vilhelmiina Hirvonen tekeekin. Hän kasvattaa ja kouluttaa lapsiaan ja työskentelee
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Varkauden selluloosatehtaalla. Leipä on varmasti tiukassa. Ester muistelee vuosikymmeniä
myöhemmin huvittuneena varakkaiden ihmisten tuolloin käyttämien kalossien vaikutusta
heihin tehtaan varjossa kasvaneisiin lapsiin. Koska oikeisiin kalosseihin ei ole varaa, on
tämä tyylitietoinen tyttönen ulos lähtiessään edes vetävinään jalkaansa kuvitellut
päällyskengät ja heti tuntuu olo paljon pukeutuneemmalta.
Varkauden lehti kirjoittaa 12. toukokuuta 1928 otsikolla ”Kaamea onnettomuus”:
Työläisnainen joutunut selluloosakattilaan saaden surmansa
Keskiviikkona, t. k. 9 pnä sattui täkäläisellä selluloosatehtaalla järkyttävä onnettomuus, joka
vaati uhrikseen erään sanotussa tehtaassa työskentelevän naisen.
Selluloosatehtaalla oli muuan keittokattila täytetty puruilla juuri klo 9 aamulla. Sanotun
osaston työläisillä on ruokailuaikansa klo 9.30-10. Hiukan tämän jälkeen kaivattiin
leskivaimo Miina Hirvosta, joka työskentelee ns. transportissa: puruja selluloosakattilan
yläpuolella olevaan suppiloon tuovassa koneessa. Kun häntä ei mistään löydetty, lausuttiin
sekin arvelu, että hän on jollakin tavoin joutunut purujen mukana keittokattilaan. Tämä
otaksuma hyljättiin kuitenkin, kun hänen työtoverinsa sanoi hänet nähneensä vielä klo 10,
johon aikaanhan kattila oli ollut jo tuntikauden suljettuna.
Kun kadonnutta kaikista etsiskelyistä huolimatta ei mistään löytynyt, vahvistui kuitenkin se
ajatus, että hän on sittenkin joutunut kattilaan. Illalla n. klo 11 onkin kattilaa tutkittaessa
löydetty jätteitä, jotka tekevät varmaksi, että hän on saanut surmansa keittokattilassa.
Löydettiin nim. pumpulikankaan palasia, jotka lienevät kuuluneet naisen hameeseen ja
liiveihin. Myöhemmin kattilan sisällystä lähemmin tarkastettaessa löydettiin vielä
sormenpään kokoinen palanen lihaa – mahdollisesti maksaa – ja sirunen luuta. Kaikki
nämä jäännökset mahtuivat hyvin tavalliseen savukelaatikkoon. Vielä löydettiin palanen
harjaa, jollaista vainaja oli käyttänyt työaseenaan.
Mitään tarkempaa tietoa siitä, millä tavoin onnettomuus on tapahtunut, ei
poliisitutkinnossakaan voitu saada, kun ketään silminnäkijää ei tiettävästi ole. Otaksutaan
kuitenkin, että vainaja on tahtonut lakaista transportin tuomista puruista suppilon reunoille
jääneet myöskin sisään suppiloon ja tässä tarkoituksessa kiivennyt sen suuta ympäröivän
kaidepuun sisäpuolelle, jossa on muutaman jalanleveyden mittainen reunus. Tästä hän on
sitten joko horjahtanut tai astunut harhaan ylläesitetyllä kaamealla seurauksella. Kuolema
on joka tapauksessa tullut aivan lyhyessä ajassa.
Herää helposti kysymys: eikö onnettomuutta olisi voinut välttää, t. s. kenen syyksi se on
laskettava. Syystä ei, kuten olemme asiantuntevalta taholta kuulleet, voi tässä tapauksessa
juuri puhua. Kattilan täyttäminen kävi tavallisessa järjestyksessä ja vainaja oli varmastikin
tietoinen siitä milloin tämä työ alkoi. Ei myöskään, jos kattila olisi tyhjennetty vaikka
samassa silmänräpäyksessä jolloin häntä alettiin kaivata, häntä olisi voitu enää auttaa.
Päinvastoin olisi väkevä rikkihappo tällaisessa tapauksessa saattanut aiheuttaa monin
verroin suuremman onnettomuuden.
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Savo-lehti otsikoi 11. toukokuuta kirjoituksensa ”Surullinen tapaturma Varkauden
tehtaalla” ja mainitsee tapahtumien kulusta muun muassa seuraavaa:
Aamupäivällä vähän yli klo 10 huomattiin tehtaan lastu-ullakolla työssä olevan puruveturin
hoitajan leski Miina Hirvosen kadonneen työpaikaltaan. Klo 9.20 selluloosan keittokuula
oli suljettu. Työtoveri Otto Rönkkö kertoi nähneensä Hirvosen vielä klo 10 aikaan
työpaikallaan lastusäiliössä. - - - Hirvonen oli kai horjahtanut kuulaan lakaistessaan kuulan
reunalle jääneitä lastuja. Hirvonen oli ollut tietoinen lastujen laskemisajasta. Oli
ilmoittanut, että ’ylhäällä on selvä’. Miina Hirvonen oli 47-vuotias, kirjoilla Joroisten pitäjän
Ruokojärven kylässä. Hän oli ollut pitkähkön ajan työssä Varkauden tehtaalla ja tunnettiin
hänet huolelliseksi tehtävissään.
Samana päivänä Uusi Suomi ottaa kirjoituksessaan melko varovaisen kannan tapahtumiin:
Työläisnainen kadonnut Varkauden tehtaalta. Arvellaan hänen pudonneen happokattilaan
ja saaneen surmansa. Kadonneelta oli työpaikalle jäänyt päällystakki ja eväsreppu.
Savonmaa-lehti muistuttaa perheen dramaattisesta kohtalosta kirjoituksessaan 12.
toukokuuta:
Miina Hirvoselta jäi neljä alaikäistä orpoa. Lasten isä tuli ammutuksi v. 1918 valkoisten
toimesta. Perheen neljä lasta menetti silloin isänsä. Nyt meni äiti – eikä vanhin lapsista ole
vasta kuin 18-vuotias.

Totuus tapahtumista
Ester on äitinsä kuollessa viisitoistavuotias ja hänen vanhempi veljensä Otto pari vuotta
vanhempi. Heidät katsotaan kykeneviksi huolehtimaan ilman apua sisarusten
toimeentulosta ja kahdesta pikkuveljestään, Veikosta ja Einosta. Sekä isän- että
äidinpuoleiset sukulaiset sentään antavat jonkinlaisen turvaverkon. Hirvosen Otto-setä ja
Selma-täti asuvat Litmaniemellä ja Rissasen Roope-eno Ranta-Toivalassa. Luultavasti
Hirvosen lapset joutuvat kuitenkin hoitamaan arkensa omatoimisesti.
Sen suunnilleen ainoan kerran, kun Ester äitinsä kuolemasta jälkeläisilleen puhuu, hän
sanoo ykskantaan: ”Se oli murha. Siihen liittyi mustasukkaisuusdraama, johon oli
sekaantunut Varkauden tehtaan johtoa.”
Esteriin nämä kauhistuttavat tapahtumat vaikuttavat siten, että hän oppii sulkemaan ovia
perässään. Hän hoitaa aikansa velvollisuuksiaan veljiään kohtaan ja saa pojat jaloilleen,
mutta muuttaessaan Varkaudesta Savonlinnaan hän ei joitakin poikkeuksia lukuun
ottamatta – lähinnä sota-aikana – ole enää näihin yhteydessä lainkaan. Politiikasta hän ei
enää koskaan halua kuulla sanaakaan, ei vasemmalta eikä oikealta eikä näiden
välimaastosta.
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Ester Varkauden Teatteriin
näyttelijättäreksi
Savon Työmies -lehti kirjoittaa lokakuussa 1931
Varkauden Teatterin näyttämöllä täydelle katsomolle
esitetystä virolaisen näytelmäkirjailijan Hugo
Raudseppin näytelmästä ”Mikumärdissä on kesä”, jossa
Ester Hirvonen on ollut ”edukseen” ja saanut
suosionosoituksia Mikumärdin talon karjakon roolissa.
Näytelmän vironkielinen alkuteos ”Mikumärdi” on
vuodelta 1929 ja se on Raudseppin tunnetuin teos.
Näytelmä on vuosikymmenten varrella monen
suomalaisen työväen näyttämön ohjelmistossa.
Voimme vain arvailla, kuinka Ester on alun perin
Varkauden Teatterin näyttelijäkaartiin päätynyt. Onko
opettaja koulussa nähnyt lahjakkuutta siihen suuntaan ja
rohkaissut tyttöä? Traumaattisten lapsuuden ja
nuoruuden tapahtumien ja raskaan arjen pyörittämisen
vastapainoksi on ollut ihana saada jotain ihan omaa. Varkaudessa teatteritoiminta on niin
vahvaa ja edistyksellistä, että se varmasti vetää puoleensa lahjakasta tyttöä magneetin
tavoin.
On vahinko, että Ester ei avioiduttuaan ja tyttäret
kasvatettuaan enää koskaan palaa lavalle.
Myöhemminkin hän lausuu runoja upeasti, mutta
hautaa koko teatteriuransa eikä valitettavasti juuri
koskaan edes puhu asiasta. Vähän ennen
kuolemaansa hän näkee unta, että ”Havaijin kukka”
on tullut Helsinkiin ja nauraa aamulla makeasti,
kun kertoo unessa heti kiireesti päättäneensä viedä
tyttärentyttärensä tätä nuoruutensa näytelmää
katsomaan.

Bajadeeri
Helmikuussa 1932 Varkaudessa esitetään
unkarilaisen operettisäveltäjä Emmerich Kálmánin
teos ”Bajadeeri”, joka saanut ensiesityksensä
Wienissä vuonna 1921 ja New Yorkissa 1922 ja on
menestys myös syksyllä 1932 Koiton näyttämöllä
Helsingissä. Helsingissä miehitykseen kuuluu
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muiden muassa näyttelijätär Ella Eronen. Varkaudessa taas lehti kirjoittaa: ”Muiden osien
esittäjistä mainittakoon ennen muita Ester Hirvonen, joka tällä kertaa esiintyi oikein
edukseen ja jolle ilta muodostui menestykseksi. Luonnollisuus ja teeskentelemättömän
vapaa herttaisuus ovat hänen avujansa ja kunhan äänen kantavuus jonkin verran lisääntyisi
voi hänelle uskoa menestystä pitempäänkin.”

Laulu tulipunaisesta kukasta
Maaliskuussa 1932 arvostelee sama lehti Johannes Linnankosken näytelmän ”Laulu
tulipunaisesta kukasta” esitystä. Linnankosken romaani on ilmestyessään vuonna 1905
ollut ensimmäisiä suomenkielisiä bestsellereitä ja se on käännetty useille kielille, ennen
muuta ruotsiksi, saksaksi, viroksi ja ranskaksi. Ruotsalainen elokuvaohjaaja Mauritz Stiller
on tehnyt siitä jo vuonna 1919 legendaarisen mykkäfilmin, joka nosti Stillerin
kuuluisuuteen. Myöhemmin
aiheeseen tarttuvat
elokuvan keinoin vielä
ohjaajat Per-Axel Branner
vuonna 1934, Teuvo Tulio
1938 ja Mikko Niskanen
1971.
”Laulu tulipunaisesta
kukasta” on kertomus
Olavista, joka elää kiihkeän
nuoruuden rakastumalla
tyttöön toisensa perään.
Vaikuttaa kuitenkin, että
todellisuudessa Olavi
rakastuu vain rakastumisen
tunteeseen, ei niinkään sen
kohteeseen. Moision talon ylpeä ja vaikeasti saavutettava tytär Kyllikki saa Olavin lopulta
pysähtymään ja jopa tavoittelemaan avioliittoa, mutta Moision isäntä ei ole järin
innoissaan tämäntyyppisestä vävykandidaatista ja Olavi jatkaa valloituksiaan. Kyllikki ei
kuitenkaan unohdu ja lopulta pari saa toisensa. Teoksella on opettavainen perusvire, sillä
erinäisten vaiheiden jälkeen Olavista nuorena aviomiehenä ja isänä kuoriutuu vastuullinen
kansalainen, joka onnistuu jopa tekemään tilit selviksi kevytmieliseksi kokemansa
menneisyyden kanssa.
Henkilögalleriassa esiintyy kokonainen naishahmojen kirjo. Olavi kutsuu rakkauksiensa
kohteita kuvailevilla lempinimillä: vaaleatukkainen, punaposkinen hiihtotyttö Annansilmä,
kaunis Tuomenkukka, joka haluaisi uhrata henkensä Olavin puolesta, pieni ja solakka
Gaselli, joka juoksee ketterästi leikillään Olavia pakoon, sorea ja vieno Elämänlanka,
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huumaavan kiehtova, salaperäinen ja arvoituksellinen Tumma tyttö, Metsänneito, jota
Olavi kutsuu tämän oikella nimellä Annikki sekä tyyni ja hiljainen Pihlajanterttu.
Ester saa lehden arvosteluissa Tumman tytön roolista kiitosta ”hyvin hoidetusta tehtävästä”.

Brasilian helmi
Syyskuussa 1932 on ”Savon Työmiehessä” arvostelu näytelmästä ”Brasilian helmi”. Lehden
teatteriarvostelija, joka muuten pitää tapoinaan kätkeytyä nimikirjaimien taakse – on toki
mahdollista, että paikkakuntalaiset tietävät arvostelijan henkilöllisyyden – ei vallan
tavattomasti tämän kappaleen esityksestä lämpene. ”Tosin Ester Hirvonen ja Hili Lindström
osaavat olla viehättäviä tyttöosissa, mutta sisäistä sielunelämää he eivät osaa tulkita. Sirkka
Reinikainen oli tässä suhteessa tyydyttävä”, lataa nimimerkki R. R-e.
Meille tosin jää valitettavasti arvoitukseksi, mikä näytelmä edes on kyseinen ”Brasilian
helmi” ja kenen kynästä se on lähtöisin.

Havaijin kukka
Mutta joulukuun 4. päivänä 1932 tulee Varkaudenkin näyttämöllä ensi-iltaan todellinen
herkkupala, ”Havaijin kukka”. Kyseessä on unkarilais-saksalaisen Paul Abrahamin tuore
operetti ”Die Blume von Hawaii”, joka on saanut ensi-iltansa Leipzigissa 1931. Säveltäjä
Abraham on iskenyt kultasuoneen, sillä hyvän klassisen sävellyskoulutuksensa ohella hän
ei hyljeksi uusiakaan musiikin suuntauksia. Yhdistettyään muutamissa opereteissaan sekä
klassisen että jazzmusiikin vaikutteita hän saavuttaa mainetta operettisäveltäjänä.
Menestys ei tosin kestä
kauan, sillä Abraham on
juutalaista sukujuurta ja
Hitlerin Saksa tekee pian
hänen elämänsä
Euroopassa
mahdottomaksi. Abraham
yrittää menestyä Amerikan
mantereella, mutta
murheellinen lopputulos
on, että hän ei tule
toimeen oikein
kummallakaan puolella
Atlanttia ja alun loistavat
urahaaveet valuvat
hiekkaan.
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”Havaijin kukasta” varkautelainen teatteriarvostelijakin innostuu. Hän nimittää juuri
joulun alla julkaistussa kritiikissään 1932 teosta ”loisto-operetiksi” ja jatkaa: ”Seuraavia
haluaisin mainita; Ester Hirvonen ja Sirkka Reinikainen, jotka yllättivät mieluisasti
reippaalla laulullaan. Etenkin edelliseltä emme osanneet odottaa sitä. Neiti Hirvoselle
nuoren havaijittaren osa soveltui erinomaisesti, neiti Reinikaisen otteet sitä vastoin useissa
kohdin liian terävät ja kulmikkaat soveltuakseen kuvernöörin sisarentyttärelle. - - Monelle ojennettiin kukkia eikä ansiotta nähdäksemme.”
Esterin roolihahmo on siis havaijilaistyttö Raka ja Sirkka Reinikainen esittää Bessi
Wortingtonia, kuvernöörin sisarentytärtä. Molemmat roolit ovat nuoren tytön
veitikkamaisia subrettirooleja, joiden ääniala on sopraano.
Varkauden Työväenteatteri vie tammikuussa 1933 ”Havaijin kukan” vierailunäytäntönä
Kuopioon, jossa paikallinen arvostelija yllättyy myönteisesti varkautelaisten ”tarmokkaasta
ja määrätietoisesta työstä”, jota pitää ”odotettua onnistuneempana”. Prinsessa Layana
esiintyy Maire Uimonen, muissa rooleissa mainitaan Jussi Piironen, Veikko Hiltunen, Lauri
Hynninen, Sulo Helve, Onni Lehtonen kuvernöörinä sekä teatterin johtaja Erkki Helo
amerikkalaisen jazzlaulaja Jim Boyn roolissa. ”Ester Hirvonen on lupaava ja notkea,
kunhan tekotapa kokemuksen mukaan painuu veriin ja muuttuu enemmän omaksi
olemukseksi”, kirjoittaa arvostelija nimikirjaimilla K. L. ja antaa vielä koko teatteriryhmälle
”mitä parhaimman tunnustuksen yleistasosta”.

Muita roolitöitä
”Havaijin kukan” ohella Varkaudessa esitetään joulun alla 1932 toistakin
näytelmäkappaletta, nimittäin ”Lapseksi jälleen”. Tämänkään näytelmän kirjoittajasta ei
ole yrityksistä huolimatta
löytynyt lisävalaistusta.
Kriitikko R. R-e luonnehtii
Esteriä ja näyttelijäkollega
Krogerusta esityksen
kantaviksi voimiksi ja
nimittää heitä ”näyttämön
vanhoiksi tekijöiksi”.
Helmikuussa 1932
arvostellaan näytelmä
”Lapsiautomaatti”, joka on
kolminäytöksinen farssi.
”Ester Hirvonen, vaikka
hilpeänä ja luonnollisena
ei kuitenkaan Maggiesta
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saanut niin
miellyttävää kuin
olisi ollut
mahdollisuus.
Yleisenä
huomautuksena
voisin nti Hirvoselle
antaa, enemmän
tasaisuutta ja hillittyä
arvokkuutta, niin
liikkeissä kuin
äänenkäytössä,
mutta ehkä
enemmän juuri
jälkimmäisessä.
Tietenkään ei ole
huomioon ottamatta
jätettävä aina kutakin tilannetta, joiden mukaan äänen käyttö ja liikkeet on sovellutettava”,
kirjoittaa jo tutuksi tullut kirjainyhdistelmä R. R-e.
Muita näytelmiä, joiden esityksistä Esterin albumissa on kuvia, ovat ”Hollantilaistyttö”,
”Kolmen sällin seikkailut”, ”Raja” ja ”Rakkauden arpajaiset”.
”Hollantilaistyttö” on ”Bajadeerin” tavoin Emmerich Kálmánin operetti. Alkuperäinen
”Das Hollandweibchen” on saanut kantaesityksensä Wienissä vuonna 1920 ja samana
vuonna se on esitetty Lontoossa, New Yorkissa viisi vuotta myöhemmin.
”Kolmen sällin seikkailut”on Kaapro Jääskeläisen eli nimimerkin taakse kätkeytyvän
Aukusti Bernhard Mäkelän kirjoittama näytelmä vuodelta 1908. Mäkelä on
työväenliikkeessä nuorsuomalaisen radikalismin ja liberalismin edustaja, koulutukseltaan
kansakoulunopettaja, Minna Canthin työtoveri ja Työmies-lehden päätoimittaja, joka on
muuttanut 1900-luvun alussa suomalaisten siirtolaisten perustamaan Sointula-yhteisöön
Vancouverin saarelle Kanadaan. Sointula on tunnettu osuustoiminnan ja yhteisöllisyyden
perinteistään. Mäkelä toimii yhteisössä osuuskaupan hoitajana ja majakanvartijana ja saa
vanhuudessaan Kanadan valtiolta pientä eläkettä.
”Rakkauden arpajaiset” on Väinö Syvänteen kirjoittama kolminäytöksinen
maalaisnäytelmä vuodelta 1930, jonka laulut on säveltänyt Yngve Ingman ja joka on ollut
1930-luvun alun Helsingissäkin yleisön suosikki.
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Varkauden Teatterin vaiheita
Varkauden Teatteri vaikuttaa siis 1930-luvun alussa perin aikaansaavalta. Uusia kappaleita
tulee ja menee, niitä harjoitellaan, saadaan valmiiksi ja esitetään. Useampiakin tuotantoja
pyörii samaan aikaan. Kun perehdymme hieman tämän nykyisinkin toimivan
kulttuurilaitoksen historiaan, huomaamme, että teatterin juuret Varkaudessa ulottuvat
1800-luvun puolelle silloisen nuorisoseuran näytelmäharrastukseen. Teatteri saa oman
rakennuksen, Työväentalon, jo vuonna 1911 ja koko paikkakunnan kulttuuritoiminta
keskittyy sinne. Teatterilla on palkattu johtaja vuodesta 1913 lähtien. Kaudella 1913-1914
ensi-iltoja pystytään tarjoamaan kaksitoista ja vuosina 1924-1925 jo
kaksikymmentäkolme.
Varkauden Teatteri saa ensimmäistä kertaa tukea valtiolta ja Varkauden kauppalalta
vuonna 1929. Suuren laman aikana 1930-luvulla Varkauden Teatteri onnistuu olemaan
maakunnan ainoana toiminnassa. Vuodesta 1935 teatteri on itsenäinen ja toiminnasta
vastaa kannatusyhdistys. Siitä lähtien myös kunnan ja valtion tuki on jatkuvaa.
Tietenkin on muistettava, että näinä vuosikymmeninä televisiota ei vielä ole ja ihmiset
lähtevät mielellään iltaisin katsomaan näytelmäkappaleita, tehtaan herrasväki mukaan
luettuna.
Varkauden Teatterin näyttelijäkuntaa 1930-luvun alkuvuosina. Ester istumassa tuolin karmilla. Edessä keskellä teatterin johtaja Erkki Helo ja
hänen vasemmalla puolellaan vaimo Ksenia Helo.
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Eeron ja Esterin perhe
Konepajanniemessä
Avioliittoon Eero ja Ester vihitään Savonlinnassa 19.
elokuuta 1934. Esikoinen Ritva Karin syntyy 3.
huhtikuuta 1935. Kummeina ovat Veikon lisäksi
savonlinnalaiset perheystävät Hilja ja Lauri
Vänttinen.
Helmikuusta 1937 alkaen Eero työskentelee
Savonlinnan Konepajassa koneviilaajana,
moottorikoneiden korjaajana ja kuntoon laittajana.
Nuorempi tytär Rae Linnea syntyy 9. elokuuta
1937. Viljo on Raen kummisetä.
Savonlinnan Konepaja on perustettu Savonniemelle
vuonna 1915. Se valmistaa maa- ja
laivahöyrykoneita, höyrykattiloita ja -laivoja.
Ensimmäisten toimintavuosien aikana yritys vaihtaa
useasti omistajaa. Konepaja tekee välillä
vararikonkin. Se keskittyy höyrylaivojen korjaus- ja
uudistustöihin sekä höyrykoneiden ja -kattiloiden
rakentamiseen. Yhtiön telakalla valmistetaan suuri
joukko puisia tervahöyryjä ja lotjia sekä muutamia
rauta-aluksia. Höyrykoneiden ja kattiloiden
rakentaminen jatkuu 1930-luvulle asti. Asiakkaina
ja myös yhtiön osakkaina ovat Savonlinnan
laivayhtiöt.

Yllä Ester, Rae ja Ritva. Alla kesäisiä vieraita, takana
seisomassa Ritvan kummisetä Lauri Vänttinen ja Jussi,
oikealla alhaalla Lyydia ja hänen vieressään kummitäti Hilja
Vänttinen sylissään Seppo-poikansa.

Konepajanniemi on
pieni ja tiivis
tehdasyhteisö, jonka
kupeessa kohoava
kallio saa vieressä
asuvien
asukkaidensa
mukaan nimekseen
Orpiininkallio. Isot
tytöt uskottelevat
pienelle Ritvalle,
että rannasta saa
pyydystettyä
rantamaikkeja, jos
hakee kotoa
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lasipurkin ja haarukan.
Tämä tekee työtä käskettyä
ja pettyy, kun nämä
mystiset kalat eivät
käykään pyydykseen.

Veljekset paistattelemassa päivää Orpiininkallio takanaan. Vasemmalta Rae, Lyydia, Viljo, Veikko, Ritva ja
Eero. Alla vasemmalla Jussi lukemassa, oikealla Ritva, Ester, Jussi, harmonikka ja Lyydia.

Huonosti käy myös
sametinvalmistuksen. Tytöt
selittävät, että jos
lasipurkkiin laittaa vihreää
levää, se muuttuu ihanaksi
tummanvihreäksi
sametiksi. Valitettavasti
toiveikkaan Ritvan purkin
sisältö löyhkää
kammottavalle jo
seuraavana paivänä.

Konepajan arvokas ja
kaunis tontti myydään asuntorakentamiseen vuonna 1968. Nykysin paikalla sijaitsee
kerrostaloja sekä uimahalli. Orpiininkallio on edelleen paikoillaan, mutta sen entinen nimi
ei ole nykyisten savonlinnalaisten yleisessä tiedossa.
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Veikko koulussa,
armeijassa ja työssä
Veikko käy Savonlinnan lyseota ja saa
keskikoulun päättötodistuksen keväällä
1929. Koulutodistuksen parhaat numerot
ovat matematiikassa, kirjanpidossa,
kaunokirjoituksessa ja musiikissa.
Koulusta päästyään hän aloittaa työt
Savonlinnassa Itä-Suomen kutomon
sähköosastolla. Siellä hän työskentelee
varusmiespalveluksensa alkamiseen
saakka toukokuussa 1934.
Sotilasvalan hän vannoo kesäkuussa.
Marraskuussa Veikosta tulee korpraali ja
helmikuussa 1935 alikersantti. Hän saa
radioaliupseerin erikoiskoulutuksen
(ensimmäisen luokan radiosähköttäjä) ja
hänet siirretään reserviin heinäkuussa
1935.
Armeijan jälkeen Veikko on Savonlinnan
kaupungin sähkölaitoksen palveluksessa
Veikko lähdössä armeijaan (keskellä). Alla Veikko asevelvollisena
ja loppuvuoden 1935 Savonlinnassa
tovereidensa kanssa (vasemmalla).
Keski-Savon Sähkötoimiston
palveluksessa. Jälkimmäisessä paikassa on
kuitenkin niin vähän töitä tarjolla, että vuoden 1936 vaihteessa Veikko muuttaa Ensoon
aloittaakseen siellä yli kahden vuoden pestin sähköosastolla.
Moottoreiden ja sähkölaitteiden
hoitamisen ohessa Veikko opiskelee
vuoden Imatran seudun
työväenopistossa sähkötekniikkaa.
Lukuvuonna 1937-1938 hän on
työväenopiston täysiaikainen
opiskelija, jonka oppiaineita ovat
sähkötekniikan lisäksi konepiirustus,
äidinkieli ja ruotsi. Aherrus palkitaan,
sillä syksyllä 1938 Veikko aloittaa
opinnot Tampereen teollisuuskoulun
sähköteknisellä osastolla.
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Veikko AUK:ssa vuonna 1934. Kuvassa Veikko on pitkä mies keskirivissä keskellä heti valaisimen oikealla puolella. Alla Viljo vuonna 1928.

Viljo muuttaa Helsinkiin
Viljo käy Toivon tavoin kuusi luokkaa
kansakoulua, astuu varusmiespalvelukseen
Viipurin Ilmatorjuntarykmentissä syyskuussa 1936
ja saa tykkimiehen koulutuksen. Reserviin
päästyään syyskuussa 1937 hän työskentelee
sorvaajana.
Viljo muuttaa Ensosta Helsinkiin toukokuussa
1938 osoitteeseen Hämeentie 5 C 48. Näin
Viljosta tulee tämän Orbinskin sukuhaaran
ensimmäinen pääkaupunkilainen. Vajaan
kuukauden kuluttua hän vaihtaa asuntoa
Lapinlahdenkatu 21 B 35:een ja jälleen
heinäkuussa Ruoholahdenkatu 5 G 16:een.
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Jussi lyseolaisena
Jussi on isoveljensä Veikon jälkeen perheen toinen lyseolainen. Hän suorittaa keskikoulun
Savonlinnassa.
Jussi Elnalle (päiväys: Lypsyniemellä 30.6.1931):
Sisko rakas
Suuri kiitos siitä kirjeestä ja vielä suurempi niistä lahjoista, sillä ne olivat minulle tarpeen
samoin kuin äidillekin ne kengät. Ä[i]ti käski kiittää niistä kengistä oikein paljon.
Me voimme oikein hyvin. Pojat ovat saaneet olla paikassaan. Mutta yhä vaan Veikolta
alennettiin palkkaa. Viljon palkka on pysynyt ennallaan. Toivo pääsi juhannuksena Saimaan
vesille Sölysti-nimiseen laivaan.
Täällä on ollut hautajaiset kahtena pyhänä. Kaksi viikkoa takaperin kuoli Muukkosen setä.
Toissa perjantaina kuoli Yrjö Nikulaisen rouva ja pieni poika.
Yllä Viljon,
alla Jussin
rippitodistus.
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Milloinka sinä tulet täällä käymään? Tuletko
laulujuhlille vai joko enne? Muuta miula ei nyt ei
ennee olekka ja hyvä ol kun sain ies täänkin
verran. Terveisiä kaikilta.
Hanne

Jussi ja Eero valokuvaajan potretissa. Veljekset
istuvat ajalle tyypillisen amatööritaiteilijan tekemän
kulissimaiseman edessä pyhäasuissaan.
Sillan perspektiivi on hieman horjuvainen, mutta
nuorukaiset ovat komeita ja valokuvaaja sai rahansa.
Alla Jussin päättötodistus Savonlinnan lyseosta.

47

Kortti Euroopan sydämestä
Toivo Elnalle (kortti leimattu Antwerpenissä Belgiassa, lähetetty osoitteeseen Enso,
Rajalanpelto, Laurila, päiväys [postileimassa] 11.8.1934):
Kiitos kirjeestäsi jonka sain
Englannissa. Tulemme pian
taas Suomeen ja kirjoitan
sitten taas paremmin.
Monet terveiseni t.
Toivo
On sääli, että näitä Toivon
maailmalta lähettämiä
postikortteja ei ole säilynyt
enempää. Sen lisäksi, että
Euroopan suuret
satamakaupungit tulevat
tutuiksi, Toivon
komennukset ulottuvat
kaukomaille. Hän ehtii
käydä esimerkiksi vanhassa
Kiinassa ennen Mao
Zedongin aikaa.
Ritva Karin vaalii elämänsä
loppuun asti yhtenä
kalleimmista aarteistaan
Toivo-sedän Puolasta
tuomaa mokkaserviisiä ja
häälahjaksi sedältä
saamaansa
kristallimaljakkoa, joka
sekin on ulkomaan
tuliainen aikana, jolloin
matkustelu ei ole vielä
kaikelle kansalle
jokapäiväistä leipää.
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Osakeyhtiö
Lypsyniemen
Konepajan
henkilökunta
yhteiskuvassa.
Eero takarivissä
pariovien
vasemmalla
puolella.

Naisvoimistelua
Ester kuuluu Savonlinnan naisvoimistelijoihin. Pajulahden urheiluopistossa järjestetään
suurempi naisvoimistelutapahtuma, johon seura osallistuu.
Ester Ritvalle (kortin saajaksi merkitty pallero Ritva Orbinsky ja osoitteeksi Savonlinna,
Konepaja Oy, päiväys: Pajulahdessa 6.7.1938):
Päivää Ritva!
Mitäs sulle kuuluu, onkos sulla ikävä äitiä? Kohta äiti tulee kotiin kun vaan jaksat odottaa.
Äidilläkin on täällä ikävä. Kirjoittakaahan jotain edes. Terveisin
Äiti
Ester Eerolle osoitteeseen Konepaja Oy, Savonlinna (kortti lähetetty Pajulahden
urheiluopistosta Nastolasta, päiväys: Pajulahdessa 13.7.1938):
Päivää taasen
Minä tulen lauantaina siinä yöjunassa, aamulla on lopettajaiset. Terveiset mummolle,
Ritvalle ja Raelle. Ei saa hukata tätä korttia. ”Terveisiä Porin piruilta”.
Essu
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Helsingin-terveisiä
Viljon lähettämässä Helsingin upouutta
olympiastadionia esittävässä kortissa asiat liittyvät
Toivon kertausharjoituksiin, joissa tämä saa
aseseppäkoulutuksen.
Viljo Eerolle (kortti lähetetty osoitteeseen
Savonlinnan Konepaja, päiväys: Helsinki 4.8.1938):
Pistän tässä kortin sinulle, kun Topi tuli tänne reserviin
ja meillä on ollu puhetta, että tultaisi yhdessä
käymään siellä, hän pääsee 18 pv. pois. Se sattuu kai
torstain päälle, niin minä koitan saada vapaata sen
verran, että perjantai ja lauantai ja sitten seuraava
viikko. Sitä ei niin päivän päälle osaa sanoa, million
me tullaan, kun Enson kautta kiertää, mutta
sunnuntaiksi me kuitenkin ollaan siellä.
Mutta mitenhän se olisi sen kaljan kanssa, se olisi
kyllä hyvä, että laittaisit ajoissa reilaan jos siitä ei mitään haittaa ole. Ei muuta kuin terveisiä
V:le
Viljon todennäköisesti äidilleen Lyydialle lähettämästä rahasta on
säilynyt osoituskuponki. Se on marraskuulta 1938 ja
lähettäjän osoitteeksi on siinä merkitty Helsingin
Ruoholahdenkatu. Sieltä Viljo muuttaa
tammikuussa 1939 kuukaudeksi Iso
Roobertinkatu 35 F 63:een ja siirtyy
helmikuussa Meritullinkatu 4
G 27:ään.
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Orkasalo-niminen mies Tampereen teollisuuskoulussa
Veikkoon ottaa joulukuussa 1938 Varkaudesta yhteyttä vanha kaveri Suli Siltari, joka on
syksyn aikana käynyt Savonlinnassa ja saanut kuulla Veikon opiskelevan Tampereen
teollisuuskoulussa:
En uskalla olla koko varma onko nimesi nykyisin kuten kuoreen kirjoitin [Orkasalo], mutta
muistelen niin. --- Ja samalla kuulin, että se tuhoton massarynnistys opistoon heitti Sinut
sinne koulun puolelle. Onneani oli minunkin aikoinani vain kiitettävä, että pääsin
livahtamaan kuin koira veräjästä pääsytutkinnossa opistoon ja eihän silloin ollut toki vielä
niin kauheasti sinne pyrkijöitä, vain puolet suunnilleen käännytettiin takaisin silloin, nyt
taitaa olla sekin ”kerroin” korotettu neliöön. --- Nythän Sulla on jo yksi lukukausi mennyt
suurin piirtein kokonaan.

Veikko Tampereen teollisuuskoulussa. Veikko seisoo takarivissä kolmantena vasemmalta.

Sukunimi on siis vaihtunut Orbinskista Orkasaloksi, eikä vain Veikolla vaan myös Toivolla
ja Johanneksella. Orbinskin koko suvun monien 1930-luvun nimenvaihtokertomusten
tavoin tässäkin on kyse ulkoisesta painostuksesta. Kalevalan satavuotisjuhlien yhteydessä
1935 levinnyt nimien suomalaistamisinnostus on sinänsä hyvä asia, mutta valitettavasti
myös karkeisiin ylilyönteihin syyllistytään. Ihmisen identiteettiin olennaisena kuuluvaa
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sukunimeä ei pitäisi käyttää kiristyksen ja sorron välineenä, mutta 1930-luvun ajatteluun
on pesiytynyt merkillistä eri kansojen välistä vastakkainasettelua ja suvaitsemattomuuden
ilmapiiri on aika outo.
Alunperin Toivon työnantaja siis uhkaa irtisanomisella, ellei korvaan venäläiseltä
kalskahtava nimi vaihdu suomalaiseksi. Perheneuvottelun jälkeen viidestä veljeksestä
kolme päätyy Orkasaloon. Eero haraa tiukasti vastaan eikä Viljokaan suostu nimeään
vaihtamaan.
Samoihin aikoihin tämän veljessarjan isänpuoleiset pikkuserkut vaihtavat
Orbinski-nimeään muun muassa Hietanevaksi, Kalaniemeksi ja Oivarannaksi. Kaikesta
näkee, että sukulaiset eivät ole lainkaan selvillä toistensa nimivalinnoista. Tämä vaikeuttaa
Orbinskin suvun yhteydenpitoa. Jäljet katoavat helposti, jos vielä paikkakuntakin vaihtuu.
Vuosikymmeniä myöhemmin tämän puolalaistaustaisen suvun esi-isien maineikkaita
vaiheita tarkemmin selvitettäessä Ester puuskahtaa, että “kun olisin tuon tiennyt niin kyllä
olisin niille ryssittelijöille napakasti vastannut”.
Suli Siltari kirjoittaa tammikuussa 1939 vastauksen Veikon matematiikantunnilla
kirjoittamaan kirjeeseen:
Hyvinhän se tuntuu opiskelusi luistavan, kun vaan puhtaita kymppejä vetelet kokeista.
Kyllä Sinun kannattaa koettaa ja varmasti menestyt, jos vielä ensi syksynä yrität sinne
urheilukentän toiselle puolelle sitä samaa taloa, jos vaan saat finanssisi järjestetyiksi neljän
vuoden opiskelua varten. No kuinkas joululomasi huristi? Hauskasti kaiketi? Teidän
perheen pääosahan kuuluu nykyisin olevan Ensossa.

Ensosta kirjoitetaan kuulumisia
Äiti Veikolle (päiväys: Enso 9.2.1939):
Rakas lapseni Veikko
Monet kiitokset kirjeestäsi ja myöskin tervehtys täältä kotoa. Ei täällä mitään erityistä ole
tapahtuna, terveenä me olemme kumpikin, Hanne niinkuin minäkin. Terveisiä Viljolta, hän
lähetti juuri vuokrarahat ja lupasi myöhemmin kirjoittaa paremmin. Minä lähetän nämä
sukat ja ostin 4 nenäliina[a] kun sinä et itse niistä huolehti, niin ajattelin jos lie nenäs mitten
räkänen, että saat pyyhkiä. Se nimittäin kuuluu äitin velvollisuuteen huolehtia, että lastensa
nenät on puhtaat. Pistän tähän vähän humooria, kun tietän, että sinä ymmärrät.
Ne mansetin napit on sukan käressä ja vähän lämpimäisiä myös siellä paperissa. En kerinä
neuloa toisia sukkia vaikka meinasin, kun on tuo Lassikin siellä meillä ja pitää välistä maata
ja levätä ja onhan sitä tälle nuorimmalle vekarallekin jotain korjaamista viellä.
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No eipä tässä sitten niin kiireellä kertomista
olekkaan. Jatka vaan harjoituksia ja ohjaa
purttasi oikeaan suuntaan Jumalan avulla.
Hyvää vointia toivoo
Äiti ja Hanne
Terveiset myös Sääskiltä.
Samassa kirjeessä Jussi Veikolle:
Mammalta loppui jo sanat ja käski minun
jatkamaan. Eihän minullakaan mitään
erityistä ole. Haitarista lähtee jo ”Emma
valssi” hyvin puhtaasti. No, hyvinkös ne
opinnot sujuu? Taitaa ruveta jo kevätkiireet
alkamaan ja kokeet lähestymään. No eihän
tässä muuta kun lykkyä tyköön vaan.
Jussi
Yllä Elna Ensossa kotinsa edustalla. Alla Elna, Paavo ja Kaisa,
joka ristitään Kaisa Marjataksi.

Helsingissä Viljo on taas majanmuutossa.
Meritullinkadulta lähtö suuntautuu 6.
maaliskuuta Ratakatu 25 A 5:een, mutta
ilmeisesti suunnitelmat vaihtuvatkin nopeasti ja
kortteeriksi tulee parin päivän kuluttua
Fredrikinkatu 40 A 6. Poikamiehen on joutuisa
koota kamppeensa.
Jääskessä Elnalle ja Otolle syntyy tytär Katri
Marjatta 14. maaliskuuta 1939. Alun pitäen
Kaisaksi kutsuttu tyttö on Orbinskin perheessä
neljäs lapsenlapsi. Jussi on Kaisan kummisetä.
Toivo Veikolle (osoitteeseen Tammelan
puistokatu 45 H 89, Tampere, päiväys: [Enso]
4.4.1939):
Terve Veikko
Pistän sinulle pienen kirjeen täältä Ensosta ja
kerron terveiset meidän kaikkien täällä olevien
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sukulaisten puolesta. Täällä on vaan eletty niinkuin ennenkin päivä kerrallaan. Sääskillä on
pieni tyttö ja terve kuuluu olevan, vaan meillä ei ole perhe lisäytynyt entisestään. Mamma
ja Hannes elelee entiseen tapaansa eikä heillekään ole mitään erikoista tapahtunut.
Ali kävi joku viikko takaperin Takaharjulla lääkärissä tutkituttamassa keuhkojaan ja terveet
kuuluivat olevan ja saman tien S: linnassa Eeron luona, siellä ovat kaikki terveenä ja elämä
menee entiseen tapaan. Ali on viime aikoina sairastellut ja pääsi hän viime viikolla pois
Enson sairaalasta, mutta pitäisi heti mennä takaisin, jos vaan rupeaa vatsaan koskemaan ja
sitten Kallio kuulemma tekee leikkauksen.
Koikkalaisen Eetu kävi kotona, hän ei ulkonaisesti näyttänyt sen lihavammalta eikä
laihemmalta kuin ennenkään, mutta mieleltään hän oli muuttunut kovasti, hän ei juuri
muusta puhunut kuin Jumalasta ja koitti valistaa toisiakin.
Minä kävin jo Rikun pohjan maalaamassa, en tiedä että jaksanko sen lunastaa vai tuleeko
se keväällä myytäväksi, riippuu siinä, että miten meillä terveys piisaa. Emme saaneet sitä
työmaan ruokalaa, josta oli syksyllä puhe. Sinä kait sait sen 1500 mk jonka sinulta lainasin?
En pystynyt sitä kerralla maksamaan vaan täytyi lähettää vähissä erin. Kiitokset siitä, että
silloin jelppasit.
Nyt käännyn taas samassa asiassa puoleesi, sillä minulle on tullut taas rahalliset vaikeudet
eteen. Otin nimittäin viime syksynä Kansallisosakepankista 5000 mk lainaa, kun aloitin sitä
täysihoitolan pitoa ja nyt lankeaa se maksettavaksi tämän kuun 15 p:nä ja laskin että kyllä
minä puolen vuoden sisällä jaksan suorittaa, mutta niinkuin tiedät täytyi se ruokalamme
lopettaa kannattamattomana ja toi suoranaista toppuakin, kun se täytyi jättää vieraitten
hoitoon, kun Ali ei itse jaksanut siellä olla. Se koskityömaakin on niin pienessä
mittakaavassa vielä käynnissä, ettei siellä ole vielä työt täydessä laajuudessaan alkaneet ja
sen pohjallehan mekin näitä huoneita tänne kalustettiin, että sieltä saadaan sitten
asukkaita, mutta koko kevättalvella meillä ei ole ollut kuin viisi miestä asumassa, joten
niistäkin on hyvin vähän tuloja ollut.
Minä pyytäisin että jos sinä voisit lainata minulle 3000 mk, että voisin selviytyä siitä
pankkilainasta, loput 2000 mk olen saanut itse kasaan. Pyytäisin sinua ilmoittamaan siitä
minulle nyt heti tämän saatuasi, että kuinka olet ajatellut sen asian. Minusta ei ole kovin
lystiä tämä lainahomma, mutta kun kerran näin on mennyt, niin ei siitä muuten pääse kuin
maksa pois ja sen minä koitan pitää kunnia-asianani. Ei tässä minullakaan ole enää
tarkoitus lisätä velkataakkaani, vaan päin vastoin koitan sitä lyhentää. Pyytäisin sinua nyt
heti ilmoittamaan tästä asiasta, että tiedän sen perusteella järjestää asiani. Joka tapauksessa
sinä tulet puolen vuoden sisällä saamaan omasi pois, jos nimittäin tähän pyyntöön
suostuisitkin.
Voisinhan minä sen pankkilainan vähän lyhentää ja siirtää loput vekselille. Minulla on
siihen Otto Sääski ja J. Sikanen takaajana ja hyvin he siihen suostuivatkin, mutta nyt olen
kuullut jo kylältä Sikasen puolelta sen verran puhetta, että tahdon päästä hänestä eroon
kaikin keinoin. En tässä siitä asiasta sen enempi puhu, mutta asia on kuitenkin niin. Jos
tulet pääsiäisenä täällä käymään niin puhutaan sitten suullisesti. Nyt lopetan tähän, sillä
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Alikin sanoi jonkun
sanan tähän
kirjoittavansa. Monin
terveisin
Toivo osoite: Enso
Metsolantie 6
Samassa kirjeessä
Alina Veikolle:
Veikko hyvä!
Parhaat terv. Sinulle
ja kaikkea hyvää,
mitä nyt vaan voi
toivoa. Johan Topi
kirjoitti ne kuulumiset Kesäisissä tunnelmissa laiturilla Ester, Ritva, Veikko, Toivo, Alina ja Lyydia.
ja tuntumiset, ettei
niitä tarvitse toistaa.
Mulle ei näes kuulu erikoisempia kuin hänellekään, tiedäthän, että olkoon onni taikka suru,
yhdes’ syödään joka muru – mutta se juomisasia on vähän toista maata, siihen en osaa
kirjoittaa ”värssyäkään”. ”Pääsiäismämmi” käydä lonksuttaa – en tiedä kuka sen juo – tai,
anteheks’ – syö? Tulehan käymään, kai saat loman, niinkuin koululapset pruukaavat saada
pyhien aikana. – Sanon vaan vielä, että hyvää vointia ja ”kirjoita ja lähetä valokuva”!
Ali
Elna Veikolle (osoitteeseen Sorsapuisto H 89 Tampere, päiväys: Enso 2.5.1939):
Veli hyvä!
Täytyy lopultakin ryhtyä kirjoittamaan, muuten ehdit tulla kesälomalle, enkä minä kerkeäisi
kertoa, mitä täällä on saatu siihen mennessä aikaan.
Meillä on Kaisa. On niin hauska, kun sattui tulemaan tyttö, kun poika jo oli. Johan hän
syntyi 14 pv. maaliskuuta, mutta ei tullut lähetettyä edes korttia, kun ajattelimme jos tulisit
pääsiäislomalle. Pääsiäisen jälkeisenä sunnuntaina kastettiin. Ei vaan tullut ristittyä suoraan
Kaisaksi vaan Katri Marjataksi. Kaisaa kun ei ole näes kalenterissa. Silti on Paavo ja Kaisa
niin mukavat sanoa. Niin, siinä näet, että äiti se puhuu vain lapsistaan (mutta tosiasioita ei
voi muuttaa).
Hyvin täällä kaikki olemme jaksaneet, muut paitsi äiti, joka on välistä hyvinkin huono, nyt
jaloistaan. Vaan siinä sitä menee aina vähän kerrassaan. Sinä poika elä niin kovasti kiusaa
itseäsi syömättömyydellä ja vähillä vaatteilla. Sinä sairastut ja mitä iloa Sinulle sitten on.
Kun niin ahkeroit työn kanssa, kannattaa Sinun syödä itsesi kylläiseksi.
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Sehän on hauska, kun
harrastat englantia. Vaikka
ei sinne pääsystäkään tulisi
mitään kesän ajaksi, kun
Rytkönen oli sanonut sen
olevan melkein
mahdottoman muuten kuin
koululaisvaihdon kautta
(jota kai ne opiston pojat
saavat käyttää). Mutta
tuleehan tänne
rakennusaikana kuulemma
englantilaisia, joten on aina
eduksi osata sitä kieltä.
Sinullahan on oikein hyvät
Kalliolla Viljo, Ester, Rae, Toivo, Alina ja Ritva.
numerot. Et annakaan
tilaisuuden mennä hukkaan.
Eipä sitä jälestäpäin voisikaan enää korjata. Tämän kuun loputtuahan tulet taas tänne ja
koulu on jo puolessa. Koita pysyä kunnossa nyt loppukiri.
Kuules, Sinä kai sait tiedon Johanssonin kuolemasta, ole hyvä ja lähetä heidän osotteensa,
kun ei äiti muista edes vanhaa, että voisi kirjoittaa Iidalle. Pistä kortissa, jos et ehdi
kirjoittaa. On ikävä, jos ei voida kirjoittaa sinne, kun tuli kutsu hautajaisiin.
Sinä olit Helsingissä. Oli kai hauska tavata Viljoa siellä isossa kylässä. Lähetän äidin terveiset
tässä samassa, ehkä hän ei tule kirjoittaneeksi, kun minä teen sen. Koikkalainenkin kuoli
vapun vastaisena iltana. Äiti sattui lähdölle sinne. Parhaat terveisemme, voi hyvin.
Sisko ja kaikki täällä
Topi ja Ali elää entiseen tapaan. Elna
Viljo jatkaa kesäkuussa uutteraa tutustumistaan pääkaupungin kortteleihin. Tällä kertaa on
vuorossa muutto osoitteeseen Tehtaankatu 25 C 60.

Tilanne kiristyy rajaseudulla
Monin tavoin huoleton 1930-luku kallistuu dramaattista loppuaan kohden.
Keski-Euroopassa on kuohunut jo kauan. Suomikin on ajautumassa sotaan, vaikkei sitä
oikein haluttaisi valtiojohdossakaan uskoa. Iloisten kirjeiden sävy muuttuu. Orbinskin
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perheyhteisö asuu hajallaan ja maailman tapahtumat huolettavat kaikkia. Viestejä
välitetään ketjussa eteenpäin.
Elna Veikolle (osoitteeseen Koulukatu 16 B 32, Tampere, päiväys: [Enso] 10.9.1939):
Veli hyvä
Kirjoitan Sinulle tässä samalla, kun äsken soitin Esterille, niin kuulin, että äiti laitetaan pois
ja tulee kai pian Savonlinnaan. Tänne ei arvaa enää kai tulla, kun minä olen hädän tullen
avuton huolehtimaan lasten tähden. Ehdotin, että äiti menisi Sulkavalle kaiken varalta.
Sinne Esterikin menisi lasten kanssa kuulemma.
Nyt äiti ja me toisetkin ollaan levottomia Sinusta ja Viljosta. Kirjoita hyvä veli heti Eerolle
jotain ja ota selvä ja käske Viljon kirjoittamaan myös, sillä Eero oli viime pyhänä äitiä
katsomassa niin hänessä oli kuumetta, tietysti levottomuudesta. Ota siis asiaksesi ilmoittaa
itsestäsi ja ota selvä Viljosta, jos hän olisi jo saanut komennuksen. En voi soittaa
Salmellekaan, että pyytäisin antamaan sanan Viljolle. Minulla ei näes ole hänen osotetta,
kun se on vaihdellut, en tiedä kuinka vanha tämä on, joka minulla on ylhäällä. Minä olen
kirjoittanut kovasti hajanaista, mutta ota asiat ja ymmärrä.
Täällä on myös kovasti levotonta. Ottokin on saanut määräyksiä jos mitä yllättäen sattuisi.
(Saa nähdä komennetaanko vielä pois, kun piti passi viedä.) No, enhän ole ainoa ja se on
oikea asia jonka takana kannattaa miestemme seistä, eikä akat saa itkeä (vaikka mitä
tulisi.) Näet kuin olen olevinani rohkea, vaikka sisuksia etoaa niin kummasti kun katson
lapsiani.
Sääsken perhe Ensossa. Takana Oton sisko Sylvi, edessä Paavo, Elna ja Otto.

Jos väestönsiirto
tulisi kai pitäisi
minun koittaa
päästä ukin luo.
Miten sitten
käynee, jos ei
laivat kule.
Hannes koittaa
mennä äitiä
katsomaan ja
toimittamaan
Sulkavalle jos
suinkin pääsee.
Jumalan haltuun,
rakas veli. Kirjoita.
Elna
Sieltä parantolasta
lähetetään kaikki
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pois jotka kykenee ja äidin pääsy oli näin lähellä. Ei täällä hirveän levotonta ole, mutta
varuillaan ja pimeässä on kylä.
Äiti Lyydia on siis Punkaharjulla Takaharjun keuhkotautiparantolassa, jossa jo tehdään
sodan varalta potilaiden evakuointi- ja massakotiuttamissuunnitelmia. Punkaharju sijaitsee
lähellä Neuvostoliiton rajaa ja suunnitelmilla pelätään olevan piankin todellista käyttöä.
Lyydia Veikolle (osoitteeseen Koulukatu 16 B 32, Tampere, päiväys: Takaharjulla
17.9.1939):
Rakas Veikkoni
Monet kiitokset kirjeestäsi. Olihan se mukava kun sain tietää miten siellä on järjestynä
sinun asijat. Mitäs sinun entinen emäntä tykkäs sinun muuttamisesta? Minä olen menny
entiseen viisiin. Tulin juuri iltahallista. Vetelin oikeen raatista ilmaa vatsaani. Henkitin oikein
syvään koko sen kaksi tuntia, niin tuntu elämä niin mukavalle. Pistin mittarin suuhuni, niin
ihmeekseni näin, että ensi kerran oli lämpö 37. Ajattelin, että taitaa siinä olla perä, että
syvään henkittäminen vaikuttaa verenkiertoon. Koko täällä ollessa ei ole ollu niin korkea
lämpö.
Koita sinäkin rakas lapsi hoitaa terveyttäsi. Syö ainakin 2 kertaa päivässä säännöllisesti ja
joku puuro viellä aamulla ja elä kaikin puolin säännöllistä elämää. Muista että terveys on
Jumalan kallis lahja. Ihminen ei saa sitä itse turmella. Minulla oli tässä kuihen vaiheessa
lääkärin tutkimus ja läpivalaistus. Ei sinne ole mitään lisääntynä, lääkäri sano, se sama pieni
varjo siinä on, mikä siinä on ollukin ja kahesti on sinun käyntisi jälkeen ollu ysköskokeet. Ei
ole löytynä mitään pasillia. Nyt taas kuun vaihessa on ylilääkärin tarkastus ja verikoe ja
kaikki muut kokeet, saa nähtä mitä sitten kuuluu.
Sinä kun läksit sillon maanantaina, niin tiistaina sain Viljolta kirjeen ja 600 sataa rahaa.
Minä maksoin tämän syyskuun maksun ja kaikki muut laskut ihan selväks. Ei piisaa
lokakuun maksuun raha, mutta kyllä kai ne siihen mennessä lähettää lisää. Eilispäivänä
kävi Rauha Koikkalainen (?) täällä ja toi minulle paketin. Elna ja Hanne oli lähettänä
minulle vähän suuhunpantavaa. Esteri kävi toissa pyhänä ja minä kävin viime pyhänä
Kulennoisissa. Sinne tuli niin monta kutsua ja siellä oli niin hyvä vastaanotto ja pistäyty[i]n
samalla Savonlinnassa. Eipä tässä sitten muuta kertomista olekkaan. Monin terveisin oma
Äitisi
Jumala sinua monin kerroin siunatkoon.
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Tampereella varaudutaan sotaan
Veikko Eerolle (lähettäjän osoite Tampere, Koulukatu 16 B 32, päiväys: Tampere
13.10.1939):
Veli hyvä
Sain äsken Elnalta kirjeen Ensosta. Kirjoitin äidille äskettäin keskiviikkona, mutta kuulin
Elnalta, että sinä olit käynyt äitiä katsomassa viime pyhänä. Viljolle kirjoitin myös tässä
kolme viikkoa sitten, mutta en ole saanut vastausta. Helsingistä kyllä tulee junia kovasti
naisilla ja lapsilla lastattuna. Kävin eilen illalla myöhään asemalla ja silloinkin tuli kaksi
pitkää junaa, toinen Viipurista ja toinen Helsingistä, ne läksivät edelleen pohjoiseen, kai
Pohjanmaalle. Jututin jotakin matkustajaa, niin sanoivat lähteneensä edellisenä yönä klo 3
Viipurista, siis vuorokauden viipyneet Tampereelle tullessa. Sotilasjuna näkyi olevan
valmiina lähtöön.
Täällä kaupungissa on suurempien talojen katoilla konekiväärit, joita vartioi
ilmatorjuntareserviläiset. Akkunat on myös peitetty eikä mistään akkunasta näy valoa
iltaisin. Aseita ja ammuksia kuljettavat kanssa yön aikaan. Tähän samaan taloryhmään,
ruots. yhteiskoululle lastasivat toissa yönä aseita. Meillä on koulusta kesken oppitunnin
haettu poikia ja ne on lähteneet, kai rajalle. Viime yönä oli aamuyöstä tullut toisille lähtö.
Minulle ei vielä ole tullut määräystä, vaikka joka hetki odotan, että milloin ovi käy ja poliisi
ilmestyy. Eilen illalla kun läksin ulos ja painoin hissiä napista ylös, niin siellä olikin hississä
poliisi ja silloin ajattelin, että nyt ne tuli, mutta se olikin käsky tälle meidän huoneuston
omistajan pojalle.
Tänään jo peruuttivat koulussa kaikki oppitunnit meiltä, mutta virallista koulun lopettamista
koskevaa määräystä ei ole vielä tullut. En tiedä, ei tässä jaksa enää keskittyä
koulutöihinkään, kun kaikenlaiset ajatukset risteilee mielessä. Parempihan se olisi, jos siitä
ei sotaa tulisi, mutta jos tulee, niin valmishan minä olen lähtemään, sillä eihän meidän
täällä sittenkään ole hyvä olla, jos tänne vieraat tulee. Toissa iltana kun pääsimme pois
koulusta, niin oli tullut määräys, että ketään ei lasketa ulos. Sitten otettiin nimet ylös ja olisi
pitänyt jäädä vartiopalvelukseen, mutta minä pääsin pinnaamaan vielä, pääsin sieltä
jostakin ulos. Olihan pojat olleet koko yön ammuksia lastaamassa. Aution Aimo sai muuten
toissa päivänä määräyksen lähteä, lieneekö tullut sinne Savonlinnaan.
Koeta nyt Sinä, veli hyvä, pitää huolta äidistä ja vaimostasi ja lapsistasi. Laita heidät ajoissa
turvaan, ennenkuin on myöhäistä. Vaikka siitä ei sotaa tulisikaan, niin varmuuden vuoksi,
sillä sittenhän se on myöhäistä, jos se leimahtaa, kyllähän Sinä osaat katsoa ajan, milloin.
Oletko sinä ollut vielä työssä? Minä koetan laittaa, jos minulle lähtö tulee, pankkikirjani
Sinulle teidän käytettäväksi ja olihan täällä tätä rojua muutakin, mutta en tiedä kerkeääkö
niitä ottamaan mukaan tai lähettämään mihinkään ja tuleeko ne perille ollenkaan. Jos
mulle tulee lähtö, en kerkeä teitä enää käydä katsomassa, mutta toivotaan, että tämä
menisi rauhallisesti kaikki. Me Viljon kanssahan sitä joudutaan tietysti ensiksi meidän
Orbinskyn suvusta, mutta kun ei vain Hannen eikä muiden tarvitsisi lähteä. Koetan
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kirjoittaa Viljolle. Äiti kai on jo siellä. Sano äidille, että koettaa olla rauhallinen, tulkoon mitä
tahansa, sillä muutakaan en voi sanoa.
Terveiseni Ritvalle, Raelle, Esterille ja äidille, pyytäkää Jumalalta apua, sillä siihenkin
meidän täytyy loppujen lopuksi turvautua ja pysy sinä Eero rohkeana, veljesi
Veikko
Tämä kaiken kirjoitin, jos jotain tapahtuu, sillä onhan sitä tapahtunutkin jo paljon
Euroopassa. Näin tuossa juuri, kun tämän huoneuston omistajan poika läksi äsken ja heitti
äidilleen hyvästit, niin näkyi vedet kiertyvän silmään, vaikka on yli kolmenkymmenen
vanha, niin ei ole ihme, jos tässä minunkin mieltäni karmii. Kysyin häneltä lähtiessä
uskooko hän, että sota syttyy, niin ei sanonut uskovansa. Minulla on siitä parempi, kun ei
kerkeä teitä näkemäänkään, jos – – – – –.
Päivät ovat kiireistä liikekannallepanon aikaa. Veikon ounastelemaa poliisia ei kuulu. Hän
ilmoittautuu palvelukseen vapaaehtoisesti. Hänen oma joukko-osastonsa onkin jo mennyt
rintamalle ja Veikko jää Lappeenrantaan täydennysosastoon. Veikko ilmoitetaan
saapuneeksi kenttätykistörykmenttiin hänen omaa ilmoittautumistaan seuraavana päivänä
(5./II/T-KTR 1.) 14. lokakuuta ja hän aloittaa palveluksensa radioaliupseerina.

Tilannetiedotus Helsingistä
Viljo Veikolle (osoitteeseen Tampere, Koulukatu 16 B 32, päiväys: Helsingissä 13.10.1939):
Terve velihopea
Kiitos kirjeestäsi ja terveisiä paljon täältä pääkaupungista, vaikka ne vähän sotaisia onkin.
Minulle tuli kiire kirjoittaa, kun rupesivat äijiä viemään reserviin ihan laitanaan, niin
ajattelin että sinäkin voit joutua, jos et liene jo viety. Minä en ole viellä joutunu ja minä
luulen että ei ne viekään ennenkun jos tosissaan rupeavat kohisemaan, kun meillä on
puolustuslaitoksen hommia, niin inssi soitteli kait esikuntaan että miehet ei jouda kun
täytyy laittaa puolustuslaitoksen moottoreita. Kyllä ne kovasti touhuaa sen sodan varalta,
en tiedä sitten mitä siitä tulee.
Tästä akkunasta on mukava katella, kun joku viskaali vie äijäporukkaa toisensa jälkee nyt
iltasella tuohon vastapäätä Elantoon syömään, mikä lie haalerit päällä, mikä viltteri
takaraivolla, ne kait tulivat jostain kaupungin liepeiltä juoksuhautoja kaivamasta. Iltasilla
kun käy asemalla niin se on sellaista hulinaa, kun mammat menee lapsineen pois
kaupungista. Hiekkasäkkiä lyövät jo seinän vierille ja akkunoita paperoivat pommituksen
varalta että ei se muuta puutu kun alkaa vaan paukuttaa. Mutta minä luulen että ei tästä
tämän kummempaa tule, mutta nyt on niin hyvä tilaisuus kokeilla kuinka se käy.
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Muuten jos saat tämän kirjeen ettet ole jo reservissä, niin kirjoita mammalle hetikohta, se
on niin huolissaan että uhkasi lähtä jo parantolastakin pois, sanoi että mitäs hän täällä
tekeen kun hänen poikansakin viedään, ettei tiedä tokko näkee enää koskaan. Minä
kirjoitin kyllä sille ja lohduttelin että ei hätäillä suotta ja annoin Sinun osoitteesi, että saa
kirjoittaa. No eipä sitten muuta kun toivotan näkemiin jos siitä tosikin tulee. Markkasen
Salmelta terveisiä, kävin siellä viime pyhänä.
Viljo
Joo, Sinä pyysit tulla siellä käymään. Olishan sitä voinu tulla jos tämä aika olis ollu
entisellään, mutta nyt eihän sitä pääse junaankaan ennenkuin 2 pvää oottaa siinä jonossa
ja kun ei tiedä, oletko sinä enää siellä itsekään. Kirjoitahan jos tämä aika minkälaiseksi
muuttuu, että tässä tietää vähän toisistaan.

Yksi ja toinen pohtii tulevaisuuttaan
Lyydia Veikolle (osoitettu alikers. V. O:lle Lappeenrantaan, Peltolan kasarmiin, käännetty
Lahden kautta Hämeenlinnaan, päiväys: Savonlinna 16.10.1939):
Rakas lapseni Veikko
Olen täällä Eron luona. Saimme ju[u]ri sinun kirjeesi ja kuulimme, että olet vielä siellä, niin
rupesin heti kirjoittamaan. Viime viikon tiistaina piti lähteä pois Takaharjulta, tyhjentivät sen
tyhjäksi kaikista sairaista sotilaita ja lottia varten. Eihän minun olisi tarvinnu olla kun tämän
kuukauten, sillä lääkäri lupas jo minut pois, vaan en päässy enää kotia.
Viime keskiviikkona soitin kotia. Elna oli vielä kotona. Hän sano lähtevänsä Sulkavalle ja
häneltä sain pari sanaa kuulla, kun katkaisivat puhelun. Hanne olis tullut minua
katsomaan, vaan miehet ei muka saa poistua. Sinne Sulkavallehan sitä mekin Esterin
kanssa mennään, jos hätä tulee, olemmehan siellä yhtessä läjässä kun siellä on Elnakin,
vaan eihän tässä ole viellä osannu mihinkään lähteä, kun ei ole viellä tietoa, jos hätä
tuleekaan.
Toivotaan, että Jumala antas armonsa vielä Suomen kansalle, että kaikki menis rauhallista
tietä, mutta onhan se lohtutus kun tietää, että oikeutta puolustaa, jos vihollinen hyökkää,
vaikka niin ikävälle kun se tuntukin, että sin[n]e omat rakkaimpansa joutuu. Vaan en muuta
voi kun heitän Jumalan haltuun ja uskon, että hän kaikki parhaiten järjestää. Tee myös
sinäkin niin ja rukoile Jumalalta voimaa. Kyllä hänellä on ja hän sitä anta[a] ken sitä pyytää.
Mene rakas lapsi henkessä ja totu[u]tessa Jeesuksen ristin juureen semmosena kun olet,
tunnusta hänelle kaikki ihan rehellisesti ja uskon rukouksessa pyytä häneltä armoa. Kyllä
hän sitä antaa ja ainakin kuolemattoman sielusi pelastaa katotuksesta.
Elnalta saimme juuri kirjeen. Hän on Ruottisessa ja ottaavat meitätkin sinne. Minä voinkin
kohta lähteä. Ester ei viellä mielellään lähtisi, kun Eero on vielä täällä. Enhän minäkään ole
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Viljolta saanu kirjettä kun kaksi viikkoa takaperin. Ei hän sillon tienny mitään tästä
hälinästä. Eipä sitten kun näkemiin, jos ei täällä, niin Jumalan luona taivaassa. Mene
eteenpäin vaan ro[h]kealla mielellä. Herra kanssasi. Rukoilen Herran armoa sinulle, mitään
muuta en voi. Jumala sinua siunatkoon. Rakkautella oma
Äitisi
Jos kirjoitat niin lähetä sinne Ruot[t]iseen, kun menemme sinne niin ei tietä jos täältä saa
tulemaan. Olis suuri lohtutus saata tietää Viljon mielipiteitä.
Ester Veikolle (osoitettu alik. V. O:lle V/II/T-KTR1, kirje käännetty Lahden kautta
Hämeenlinnaan ja Riihimäelle, lähettäjän osoite Savonlinna, Konepaja, päiväys:
[postileima Savonlinna] 26.10.1939):
Olemme kirjoittaneet jo monta kirjettä, kaikki tulee takaisin. Tiedämme varmasti, että
odotat kirjettä, mutta emme ole voineet sille mitään. Et voi uskoa, miten olet ollut
ajatuksissa, kun ei tule vastausta kirjeeseen, vaikka minkä tekisi. Tässä on nyt taas muuta
touhua, ettei jouda paljoa kirjoittamaan eikä mulla paljoa olekaan, mummo kirjoittaa lisää
asioista. Huomenna menemme Sulkavalle hautajaisiin, eno on siellä kuollut. Eero vähän on
suutuksissaan tähän työpaikkaan. Laitan tässä hakemuksia juuri Jyväskylään, niin on kiirettä
joutua postiin. Terveenä olemme olleet tytöt ja kaikki. Muuta ei nyt. Mummo juuri
kirjoittaa, mutta se ei joudu tähän.
Essu ja toiset
Elna mainitsee seuraavassa kirjeessään, että mainittu Eeron työhakemus on osoitettu joko
Valtion tykki- tai kivääritehtaalle. Valtion tykkitehdas on juuri aloittanut vuosien
erimielisyyksien jälkeen toimintansa Jyväskylässä luolatiloissa. Valtion kivääritehdas
Jyväskylän Tourulassa on puolestaan vihitty käyttöön vuonna 1928 ja se valmistaa
pelkästään yhtä tuotetta, myöhemmin eritoten Summan taistelussa kuuluisaksi tulevaa
Lahti-Saloranta -pikakivääriä.
Muita puolustusministeriön tehtaita ovat mm. Valtion patruunatehdas Lapualla vuodesta
1925, Valtion ruutitehdas Laukaan Vihtavuoressa vuodesta 1926, talvisodan jälkeen
vuonna 1941 aloittava Valtion sytytintehdas Jyskävuoressa sekä Tampereella sijaitseva
Valtion lentokonetehdas, joka on aloittanut toimintansa Ilmailuvoimien Lentokonetehtaan
nimellä Suomenlinnassa vuonna 1922.
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Jussi ja Otto pysyvät Ensossa
Jussi Veikolle (osoitettu alik. V. O:lle V/II/T-KTR1, lähettäjä H. Orkasalo, Enso, Rajalanpelto,
Laurila, päiväys: [postileimassa Enso] 4.11.1939):
Terve veli!
Kiitos kirjeestäsi, jonka sain käsipostina. Rupesin heti kirjoittamaan kun sain osoitteesi. En
tiedä tuleeko tämä perille, kun minä äsken kuulin torilla käydessäni, että teidät olisi
muutettu sieltä Riihimäeltä likelle Tamperetta. Se poika nimittäin joka sinun kirjeesi toi, tiesi
niin kertoa, oli kuullu jonkun soltun kertovan. Eilen kuulin jo puhuttavan, että sinä olisit
päässyt lomallekin, mutta eihän sinua ole tännepäin ainakaan kuulunut.
Se poika puhui rahan lähetyksestä sinulle, mutta sitten se tuntui olevan sitä mieltä, ettei sitä
arvaa lähettää sillä välille se jäisi kuitenkin. Hänellekin oli mammansa lähettänyt 150:–,
eikä hän ollu saanu yhtään penniä. Kyllähän se 100 markkanen taitaisi olla nyt hyvään
tarpeeseen. Minä nimittäin jätin ne sinun valtion verosi maksamata samoinkuin omanikin.
Ei ollut nimittäin rahaa silloin maksuaikaan. Olisihan sitä nyt jotenkin voinut pihistää, mutta
kun oli tämä tilanne niin kriitillinen, niin minä arvelin, että voi tarvita nekin rahat
syömiseen.
Hyvin sotaista näkyy olevan täälläkin päin. Kansakoululle ja työväentalolle on majoitettu
reserviläisiä. Minutkin komennettiin tehtaan puolesta väestönsuojakursseille, nyt on jo
toinen kurssi menossa. Eilen saatiin kaasunaamarit ja harjoiteltiin maastossa niiden käyttöä.
Räjäytettiin metsässä kaasupommeja ja mentiin kaasunaamarit päässä nuuskimaan.

Jussi ja Otto Ensossa talvisodan joulun vietossa.

Sähköverstan miehet
on jaettu erilaisiin
korjausryhmiin,
minäkin kuulun
yhteen niistä. Meillä
on sirpalesuoja
piirustuskonttorin
luona ratavallin alla.
Sinne on mentävä
yöllä tai päivällä kun
ilmahälytys tulee ja
sieltä lähettävä
töihin sikäli mikäli
tarviaa.
Mammalle kirjoitin
viime viikolla, mutta
en ole saanut
vastausta. Siellä kai
se on Sulkavalla,
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ainakin Elna on siellä. Siellä oli muuten hautajaiset viime pyhänä. Se vanha Aatami oli
kuollut. Kirjoitahan joskus, että tietää missäpäin sinä huitelet.
Monin terveisin
Jussi ja Otto
Topilta ja Alinalta myös terveiset, kävin siellä aamulla.

Elna Sulkavan-sukulaisissa
Elna Veikolle (osoitettu alik. V. O:lle V/II/T-KTR1, kirje käännetty H:linna Lyseo, lähettäjän
osoite Sulkava, Heikkurila, Rasinmäki, päiväys: Ruottisessa 10.11.1939):
Rakas veljeni!
Kiitän Sinua siitä kirjeestä jonka tänne sain. Olit osottanut sen kotiin, mutta minä lähdin
kohta sen jälkeen kun Sinulle Ensosta kirjoitin tänne Sulkavalle. Tänään tulee 4 viikkoa, kun
olemme olleet pois kotoa. Äiti tuli Adam-enon hautajaisiin ja on ollut nyt 2 viik. täällä.
Olemme yhdessä, niin että älä ole levoton äidistä. Esteri ei tullut, kun ei ole vielä ollut
välttämätöntä. Eero kuulema hankkii kovasti paikkaa muuanne, oli hakenut Valtion
tykkitehtaalle vai kiväri-, en muista. En ole saanut tietoa, josko olisi onnistunut pääsemään
Jyväskylään.
Kyllä tähän pakolaisuuteenkin tottuu, kun ei vain tulisi sitä pahinta. Taitaa teillä pojat olla
paljon tukalampaakin se odotus. Mutta siinähän se mies terästyy. Äiti sanoo kirjoittaneensa
Sinulle montakin kirjettä, mutta nyt odottaa kovasti, kun et ole kai saanut niitä, tai jos ei
olisi ollut Sinulla tilaisuutta kirjoittaa. Lähettäisimme sinne jotain lämmintä Sinulle, kun
saisimme yhteyden, että tietäisi josko olet saanut kirjeitämme. Sinä lähdit varmaan
pikaisesti sieltä, niin tuskin lie lämpimiä vaatteita mukanasi.
Jussi asustaa Oton kanssa yhdessä Ensossa. Odottelemme tämän tilanteen kehitystä ja jos
näyttää kääntyvän hyvään suuntaan, lähdemme kotiin. Kirjoita kuitenkin tänne
Heikkurilaan (Sulkava ensin). Pekka-eno oli täällä hautajaisissa myös ja oli mielissään, kun
olit häntä muistanut.
Ei meidän oloissa täällä valittamista ole, eikä Eetu ottanut minulta kovin suurta
maksuakaan. Äiti ei ole vielä kysynyt. Äiti voi oikein hyvin, mutta odottaa Sinusta tietoja.
Kirjoita, jos mitä voisimme sinne lähettää. Sinulle kai ei saa vieraat tarpeeksi isoja
sukkiakaan. Minäkin kudon täällä muiden mukana. Lämpimät terveisemme, Jumala
kanssasi. En osaa uskoa, että siitä vielä sota tulisi, mutta onhan tämä hyvä opetus
edeltäpäin. Sillä eihän tulivuoren vierellä voi turvallisesti asustaa kuten me suomalaiset.
Siskosi ja äiti
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Elna kirjoittaa viikon päästä 15. marraskuuta Heikkurilasta Veikolle uuden kirjeen, koska
Eetulle tulleesta kirjeestä on käynyt ilmi, ettei Veikko ole siihen mennessä saanut Lyydialta
tai Elnalta mitään viestiä. Kirjeessä on osittain samoja asioita kuin edellä, mutta jotkut
tiedot ovat uusia:
Niin, äidin täytyi lähteä sieltä parantolasta ennen aikojaan, mutta ei hänellä mitään hätää
ole, kun tästä pääsee säännöllisiin oloihin, että saa hoitaa itseään, menee äiti taas tuota
tuonnemmaksi terveydellään. --- Hän oli ensin Savonlinnassa ja tuli sitten enon hautajaisiin
tänne. --- Nyt sitten aijomme palata ainakin toistaiseksi kotiin huomisaamuna aikaisin, sillä
käy jo pitkäksi olla minunkin tällaisen joukon kanssa vieraissa niin kauan.
Toivottavasti siitä ei tule sotaa, mutta kukas sen tietää. Aijomme kuitenkin mennä kotiin
odottelemaan. --- Essu kirjoitti mummun mukaan minulle kirjeen, jossa kertoi Eeron
hankkiutuvan johonkin uuteen paikkaan (tuli kai känää). --- Viljo kirjoitti tässä hiljattain
äidille lohdutukseksi, että olet tallella ja voit hyvin. --- Jumala olkoon kanssasi ja kaikkia
poikia vahvistakoon kestämään vaikka kauemmin tätä hermokoetusta.
Edvard eli Eetu Ruottinen kirjoittaa 17. marraskuuta Sulkavalta serkulleen Veikolle mm.
seuraavaa:
Lyyti-täti ja Elna lapsineen olivat täällä 5 viikkoa. He eilen torstaiaamuna lähtivät
paluumatkalle Ensoon. Täti hoppuili, että missähän Veikko-poikani lienee, kun se täti ei
aikaisemmin saanu sinulta kirjettä.

Eero muuttaa Tampereelle
Eero Veikolle (osoitettu alik. V. O:lle KHK/ 4 AUK, kirje seikkaillut Niinisalossa, Riihimäellä
ja päätynyt ilmeisesti Hämeenlinnaan, lähettäjän osoite Savonlinna, Konepaja, päiväys:
Savonlinna 19.11.1939):
Päivää Veikko
Sain taas Elnalta uuden osoitteen, niin yritän taas kirjoittaa, jos sattuisit tämän käsiisi
saamaan. Olen kirjoittanut sulle jo kolme kirjettä siitä saakka kun tämä liikekannallepano
tuli, yhden Tampereelle, yhden Lappeenrantaan ja yhden sillä kenttäpostiosoitteella ja
onhan se Essukin kirjoitellut viimeksi viime viikolla, mutta me luulemme, että sinä et ole
saanut näistä yhtään käsiisi, koska et ole mitään kirjoittanut tai sitten sinulla ei ole ollut
siihen tilaisuutta.
Eihän näitä asioita ole tässä enää uusia tullut, kun on tullut jo kaikki entiset kerrottua niissä
aikaisemmissa kirjeissä, vaan ajattelin, että jos tämän saat niin ole hyvä ja vastaa tähän, että
oletko saanut niitä edellisiä ja kerro jotain kuinka se aika huristaa. Essu kysyi siinä kortissa
sinulta, että tarvitsetko sinä sinne mitään lähetettäväksi, hän laittoi sinulle sellaiset
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turkkiliivit. Ne on kyllä lämpimät jos niinkuin kylmä puistaa. Kirjoita nyt aivan ensitilassa
niin kyllä me täältä vastaillaan ja koitetaan lähettää jos mitä sinulta puuttuu, sillä näin on
vähän epävarmaa, kun on yritetty monta kertaa, vaan ei ole tullut mitään sen selvempää
tietoa. Hyvää vointia ja terveyttä toivovat
veljesi perheineen
Kuten jo tässä selostuksessa aikaisemmin kävi ilmi, Eeron ja erään Savonlinnan Konepajan
insinöörin välille tulleiden erimielisyyksien tähden Eero muuttaa perheineen pois
Savonlinnasta. Vuosikymmeniä myöhemmin sekä Eeron että Veikon puheista käy ilmi, että
tämä insinööri on sama henkilö, joka myöhemmin ilmestyy Viljon työkuvioihin Ares
Oy:ssä Helsingissä.
Eeron viimeinen Savonlinnan-työtodistus on päivätty 25. marraskuuta ja siitä käy ilmi, että
“viilari ja koneasentaja E.
Orbinsky eroaa omasta
pyynnöstään”. Tällöin katkeaa
viimeinen side Rikhard
Orbinskin perheen ja
Savonlinnan välillä.
Vuosikymmeniä myöhemmin
Elna tosin muuttaa vielä
takaisin Savonlinnaan.
Valtion lentokonetehtaan
antamassa työtodistuksessa
ilmoitetaan viilaaja Eero
Orbinskyn aloittaneen työt
tehtaan viilaamo-osastolla
marraskuun 27. päivänä.
Talvisota syttyy heti tämän
jälkeen, 30. marraskuuta
1939, kun Neuvostoliitto
hyökkää Suomeen.

Suomi on sodassa
Pahimmat pelot ovat käyneet
toteen. Suomi on sodassa
itärajan takana pullistelevaa
jättiläistä vastaan. Näiden
tapahtumien seurauksena
koko yhteiskuntamme
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muuttuu rajusti ja pysyvästi. 1940-luvun puoliväliin tultaessa valtava joukko kansalaisia on
vaihtanut asuinpaikkakuntaa, monet useaankin kertaan. Vaikka koko Orbinskin suku on
aina ollut liikkuvaista, heittelevät isänmaan palvelus ja uudet olosuhteet Rikhard
Orbinskin perhettä.
Kirjeissä on aistittavissa ajalle tyypillistä isänmaallista paatosta, mutta toki myös
sodanvastaisuus nostaa päätään. Ne ovat yksittäisen ihmisen raportteja ja tunnelmapaloja
siitä, miten sota vaikuttaa kaikkeen ja kaikkiin. On harmi, että vain osa kirjeistä on
säilynyt. Niitä on varmasti ollut tähän otokseen verrattuna moninkertaisesti.
Viljo Veikolle (osoitettu reservin alikersantti V. O:lle, osoitteeseen Suomikasarmi TKI Ku Ptri
Hämeenlinna, päiväys: Helsingissä 7.12.1939):
Terve Veli
Kiitos kirjeestä jonka sain torstaina ja rupesin heti kirjoittamaan vastausta. Savonlinnasta
sain kortin yhtäaikaa kuin Sinun kirjeenkin. Äiti ja Elna lapsineen menivät tehtaan laivalla
sinne ja sieltä autolla Enonkoskelle Ollin luo ja kirjoittavat, että ole huoletta, kaikki on
hyvin. Sinua kyselevät kovasti, täytyy tässä samalla kirjoittaa Mammallekin.
Niin se kohina alkoi hyvin äkkiä, että ei osannu pitää varaansakaan, kyllä ne teki kovasti
tuhoa täälläkin ja jos ne oisi pommittanu edes, mutta kun ne pyyhki konekiväärillä
turvattomia ihmisiä, jotka haki suojaa pommitukselta johonkin metsän laitaan. Siitä meidän
saaresta näki niin hyvin kun ne mereltä tuli ja pudotteli pommia kaupungin päälle ja kerran
ne takaisin tullessa pyyhkivät konekiväärillä meidänkin saareen kun näkivät, että siellä on
ihmisiä, mutta kyllä meillä mentiin maihin niinä aikoina ja se kävi varmasti paremmin kuin
vakinaisessa ollessa ja otin minäkin yhden kuulan muistoksi kuin niitä jäi siihen, kun ne
kallioa vasten ampuivat, vaan voihan niitä saaha vielä tarpeekseen ilman keräämättä.
Kyllä se täytyy tunnustaa, että ei tämä Suomalainen näy vapisevan, kun tulee oikein tosi
eteen ja on asia oikeuden puolesta, alussa tuntui ihan mahdottomalta ajatella, että käydä
sotimaan, kun armeijan eroa voi verrata samalla tavalla kuin hyttysen paskaa Itämereen,
mutta nyt on nähty, että Suomalainen pistää vaan jalkakammilla. Ei silti, että minä tässä nyt
niin sotahulluksi olen tullu ja näin kirjoittele[n], mutta kyllä se niin mukavasti lämmittää kun
kuuntelee kuinka se päivä päivältä se romukasa kasvaa siellä rajalla, kun pojat kaatelee
tankkeja ja hyökkäysvaunuja ja siitä historiat kertoo vielä vuossatoja, vaikka ylivoima
meidät murtaakin.
Minä olen ollu vaan täällä saaressa töissä niinkuin ennenkin ja töitä on kovasti. Me
mennään nykyisin 4 töihin ja ollaan 12:ta että saadaan rauhassa tehdä töitä, kun ei ne
vielä ole yöllä käyny pommittamassa ja onhan nuo nyt antanu olla rauhassa päivälläkin.
Minä ajattelin, että ne on vieny sinutkin sinne rajalle ja oottelin milloin saa tietää, että
Sinäkin olet saanu sankarikuoleman, niin silloin täytyy lähtä minunkin pyrkimään, että sais
uhrata henkensä jonkun asian puolesta eikä tarttis kuolla jossain pommituksessa, ettei voi
tehdä muuta kuin katsella.
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Tämä meni nyt hyvin sotaiseksi tämä kirje, mutta ei tällaisena aikana osaa liioin muutakaan
kirjoittaa. Sain minä asuntokaverinkin taas, mutta siitä edestä läksi Tolonmäki sotaa
karkuun, että me ollaan kahdelleen. Eerosta minä en tiedä mitään muuta kuin sen, että hän
on Tampereella, sanoivat ainakin Ensosta kun minä soitin sinne silloin kun tämä kohina
alkoi, eikähän nuo mitään maininnu siinä kortissakaan Eerosta, jonka laittoivat
Savonlinnasta, Mamma ja Elna nimittäin.
Minä kun soitin silloin Ensoon niin Jussi oli puhelimessa ja sekun sanoi, että Orkasalo on
puhelimessa ja kun sillä on ihan samanlainen ääni kun sinulla, niin minä rupesin kovasti
kyselemään, että oletko sinä lomalla ja kuin kauan sulla on lomaa, kun kuulin sitten
torvesta, että tämä on Jussi niin sitten vasta muistin, että onhan meillä muitakin Orkasaloja
ja sittenhän minä jututin koko seurakunnan.
Tällä viikolla kävin Helmin luonakin, en muista mikä päivä se oli, kun tuo yötyö sotkee
päivätkin ja hyvä ettei hypänny kaulaan ja sanoi, että mokoma kun ei tule senvertaa
tietämään, kun kerta vapaana on ja terveisiä häneltä kovasti. Markkasia en ole nähny
ketään, eikä ilkee paljon mennä naamaansa näyttämään, kun tuli siellä pelleiltyä.
No, eipä sitten muuta kun hyvää vointia ja toivotaan rauhaa, mutta jos sitäkään ei tule, niin
kuollaan rohkeina, kai sitä taivaassa ainakin tavataan.
Monin terveisin
Viljo
Kirjoita heti jos joudut minne lähtemään. Mamman osoite Enonkoski, Hyypiänniemi, O.
Sääski. Tässä parikymppiä [ylivedetty, korjattu] viisikymppiä tupakkarahaa, jos satut
saamaan.

”Tännehän se kohtalo meidät viskas”
Eero Veikolle (osoitettu reservin alikersantti V. O:lle osoitteeseen Hämeenlinna Suomi
Kasarmi TK1 Au Ptri, mutta käännetty osoitteeseen Tyk T-os. 1 Kenttäpostikonttori 18,
lähettäjän osoite Tampere, Lentokonetehdas, päiväys: Tampere 9.12.1939):
Päivää Veikko
Kiitos kirjeestäsi. Nykyinen postin kulku on niin kovin hidasta, sillä samalla kun sain kirjeesi
rupesin siihen vastaamaan, vaan kyllä kait siihen aikaa menee ennenkuin sinut tämä kirje
taas löytää. Enhän minäkään sitä olisi uskonut enkä toivonut, että näin rauhallisessa maassa
kun Suomi on ollut tarvitsisi minun kun monen toisenkaan ruveta sotarintamalle kirjeitä
omaisilleen kirjoittamaan, vaan nyt se on tapahtunut sekin onnettomuus. Toimi sinä Veko
siellä omissa tehtävissäsi, me toimimme täällä ja toivokaamme, että tämä tästä selviää ja
että ei meidänkään veljekset tämän sodan tähden harvenisi.

68

Tännehän se kohtalo meidät
viskas, en tiedä sitten liekö
paremmaks vai huonommaks
tämä muutto käynyt. Kyllähän
tämä muutto tuli näin vieraalle
paikkakunnalle hyvin huonona
aikana, vaan kyllä kait tähän pian
tottuu. Eipä tässä mitään hätää
olisikaan, kun vaan pääsisi
rauhallisiin oloihin, sillä meilläkin
on täällä huoneet vuokrattu
täältä Härmälästä, mutta ei me
niissä ole oltu kuin yksi yö, kun
rupes olemaan niitä
ilmahälyytyksiä, niin se on lasten
kanssa näin talven aikaan hyvin
vaikeaa juosta metsään, niin me
olemme täällä Naistenmatkassa
yhdessä perheessä oleilleet
tämän ajan.
Kävin hakemassa niitä sinun
kampeitasi sieltä asunnolta,
mutta vielähän niitä sinne jäi,
sillä en saanut enempää yhdellä
kertaa kun mitä oli siinä
pakattuna, vaan siellä kuuluu
Eeron käsialanäyte.
olevan kirjoja ja siinä eteisessä oli
kesätakki ja ruskea viltti, vaan
minä en tuntenut niitä eikä myös talon emäntä tietänyt onko ne sinun. Kirjoita niistä sitten
paremmin. Emäntä antoi sen sormuksen, että se on kyllä minulla. Sinä kirjoitit siitä
pankkikirjasta, vaan ei se ole minulle tullut enkä minä tiedä mistä sitä hakea. Jos olet
käskenyt lähettää sen vaikka Ensoon, niin ole hyvä ja ilmoita siitäkin minulle, että minä
saan olla siitä rauhassa. Kyllä sinun tavarasi täällä tallella on, täältä ne sitten löydät kun
tarvitset.
Lyhyt matkahan tässä olisi käydä sinua katsomassa, mutta kun nuo junien kulut on vähän
epävarmoja, vaan ilmoita, jos luulet, että siellä päin oleskelet, jos tässä sattuisi tilaisuutta,
niin tulisin siellä pikaisesti joku pyhä käymään. Jos sinulla on tilaisuutta niin tule sinä meillä
pistäytymään.
Kirjoitampahan taas vähän tuonnempana, kunhan saan jotain tietoa sinusta. Lämpimät
terveiset sinulle meiltä kaikilta. Asuntosi emäntä käski myös laittaa paljon terveisiä.
Ero
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Se on parasta, etttä osoitat tänne tehtaalle, sillä sitä ei tiedä ollaanko me siellä asunnolla,
vaan jos rauhoittuu tilanne niin sitten me ollaan siellä, meidän asunnon osoite on Tampere,
Härmälä, Tuomaankatu 7 ovi 6.
Valtion lentokonetehdas on muuttanut Suomenlinnasta Tampereelle ajanmukaisiin ja
toimiviin tiloihin Pyhäjärven rantaan Härmälän omakotialueen ja lentokentän väliselle
alueelle vuonna 1936.
Muun muassa marsalkka Mannerheim on kiinnostunut ilma-aseesta vuonna 1934. Hän on
tehnyt useita opintomatkoja asian tiimoilta Keski-Eurooppaan. Taitavana strategina
Mannerheim on oivaltanut ilma-aseen tehovoiman. Tästä tehosta huolimatta sekä
aineelliset vahingot että miehistön menetykset saadaan pidettyä vähäisinä.
Kun koko Eurooppa Hitlerin valtaannoususta lähtien on valmistautunut enemmän ja
vähemmän aktiivisesti sotaan, ovat Suomessakin lentokonehankinnat, koneiden
tyyppivalinnat ja lisenssineuvottelut olleet useiden vuosien ajan puolustusvoimien
päivänpolttavimpia kysymyksiä.
Suomeen on päätetty hankkia hollantilaisia Fokker-hävittäjiä ulkomailta hankitulla
lisenssillä. Näitä koneita Valtion lentokonetehdas on ryhtynyt valmistamaan. Vuosien
1937-1939 aikana on saatu käyttöön 97 kappaletta Fokker D.XXI-tyypin koneita. Härmälä,
jonka Eero osoitteekseen mainitsee, on muodostunut laajentuneen lentokonetehtaan
työntekijöiden ensisijaiseksi asuinalueeksi.
Heinäkuussa 1939 on päätetty, että lentokonetuotannon lisäämiseksi olisi perustettava
toinen lentokonetehdas Poriin. Tätä ei kuitenkaan ehditä toteuttaa ennen kuin tilanne
kiristyy sodan partaalle. Valtion sotatarviketehtaat, jotka ovat luonnollisesti erittäin
merkittäviä strategisia kohteita, määrätään hajasijoitukseen lokakuussa ja korvaavia
toimitilavaihtoehtoja eri paikkakunnilta ryhdytään kuumeisesti selvittämään.

Toivo ja Alina edelleen Ensossa
Toivo Veikolle (osoitettu reservin alikersantti V. O:lle osoitteeseen Hämeenlinna Suomi
Kasarmi TK 1 Au Ptri, mutta käännetty osoitteeseen Tyk T-os. 1 Kenttäpostikonttori 18,
lähettäjän osoite Enso, Metsolantie 6, päiväys: Enso 10.12.1939):
Hyvä veli
Kiitos kortista jonka sain eilen. Terveenä olemme olleet eikä muutakaan erikoista ole
tapahtunut, paitsi elämän kulku on muuttunut nykyaikaa vastaavaksi. Saanetko tämänkään
kirjeen aikanaan, sillä se sinun osoitteesi taitaa muuttua niin usein, ettei kirjeet perästä
kerkeä, kun et kotiväenkään kirjeitä ole saanut, vaikka he ovat kai kirjoittaneet useampaan
kertaan, mutta kai ne matkalla on, joten saat ne vähän myöhästyneenä.
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Mamma ja Elna lapsineen matkustivat täältä turvallisemmille seuduille, he ovat siellä
Sääsken papan mökillä, he matkustivat heti seuraavana päivänä tänne kohdistetun
pommihyökkäyksen jälkeen. Hannes on muuttanut Oton luokse asumaan, me olemme
entisessä paikassa, koko talossa ei muita asukkaita olekkaan. Eero muutti juuri ennen
sodan puhkeamista Tampereelle, hän sai sieltä paikan, muuta en ole kuullut sen enempi
hänestä.
Minä en ole joutunut vielä lähtemään, vaikka kaksi kertaa on jo tullut lähtökäsky, eilen
viimeksi, mutta ovat tehtaan puolesta anoneet lykkäystä, sillä täälläkin täytyy jonkun aina
olla. Eihän sitä näy saavan rauhassa rakentaa täälläkään, aina täytyy olla valmiina kaiken
varalta, sillä ei tiedä millä hetkellä ovat ne tuhohyönteiset kimpussa.
Minä vartuin sinua täällä käymään niin olisi tehty siitä raha-asiasta selvä, voisikohan sen
postissa sinulle lähettää, vai vartunko niin kauan että jos pääset lomalle, niin selvitetään
sitten. Jos saat tämän kirjeen ja aikasi myötä antaa niin kirjoitappa jotain siitä asiasta. Minä
puolestani voin sen rahan suorittaa, miten parhaiten se sinulle sopii. Jospa minä lopetankin
tällä kertaa niin Alikin saa pistää jonkun sanan. Siis hyvää vointia ja palaja terveenä
takaisin. Monin terveisin t.
Toivo
samassa kirjeessä Alina Veikolle:
Veko hyvä,
Terv. minultakin ”sinne jonnekin”. Kyllä me olemme usein Sinua muistaneet, mutta
turhahan taitaa olla pyytää Sinua jouluksi tänne, sillä nyt ei oikein osaa ajatella päivää
pitemmälle. Minä olin jo vähällä menettää vähäsen järkeni, kun Topille tuli se toinen käsky
– vaikka kyllä sen ymmärrän, että se lähtö on jokaisen velvollisuus, mutta silti tuntuu niin
kauhealta se ero – sillä hän on enempi kuin kaikki muu, oma elämäni siihen mukaan
luettuna.
Kaikki meidän tuttavat ovat menneet pois, naisväki etupäässä – mulla ei ole aikomus lähteä
minnekään niin kauvan kun Topi on kotona. Tämä talokin on niin hiljainen, kaikki pojat on
viety – Heinoska evakuoitu – mutta eihän ne toiset meidän elämään ihmeitä vaikuta,
kunhan vain saisin Topini pitää.
Ei meillä perhe vielä ole lisääntynyt – jos Luoja suo, niin ensi kuussa sitten. Olen voinut
oikein hyvin ja niin ”pulskistunut”. En ole peloissani ollenkaan, vaan oikein rauhallinen –
sillä uskon, että kaikki selviää, kunhan vahvasti uskoo – varmasti keväällä kaikki on
ennallaan ja sitten aloitetaan taasen saarimatkat, on niin hyvä uskoa tulevaan, silloinhan on
helpompi olla. Sanon vielä, parhainta vointia, rakas Veko – ja Luojan varjelusta kaikissa
vaiheissasi – sanon näkemiin joskus
Ali
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Lyydian sukulaiset sekä
Lyydia ja Elna
kirjoittavat
Veikko saa 12. joulukuuta siirron
Tyk. T-Os. 1:een.
Sulkavan Heikkurilasta kirjoittavat
Veikolle joulupäivänä 1939 Lyydian
sukulaiset Ida ja Edvard Ruottinen.
Eetu on kutsuttu sotaharjoituksiin Savonlinnaan ja on nyt kolmen päivän joululomalla
käymässä kotona. Heikkurilaan on majoitettu seitsemän siirtolaista Karjalan Valkjärveltä ja
Eetu selostaa, miten talon työt aiotaan ilman omaa miesväkeä hoitaa. Ida kyselee Veikolta
seuraavaa:
Miksi ei Täti ja Elna tullu tänne eikä ole
kirjottaneet. En tietä nyt heitän osoketta.
Ester Orbinskyltä tuli Elnalle tänne kirje.
Minä laitoin sen Ensoon. Kyllä kai sieltä
lähettävät Elnalle. --- Minunkin pitää
aamulla erota miehestäni, en tietä miten
kauvaks vaiko ijäks. Sano Tätille ja Elnalle
terveisiä kun kirjotat.

Yllä Ida Ruottinen, Lyydian sukulainen. Alla Veikko ilman rannekkeita, mistä
äiti Lyydia huolestuu.

Lyydia Veikolle (osoitettu res alikers. V.
O:lle Tyk T-os. 1 Kenttäpostikonttori 18,
lähettäjän osoite Enonkoski
Hyypiänniemi), päiväys: Enonkoskella
29.12.1939):
Rakas lapseni Veikko
Sytämelliset kiitokset kirjeestäsi ja
valokuvasta. Kuinka osain riemulla kiittä[ä]
Jumalaa kun tulis sanoma, että vihollinen
on voitettu ja saisin sinut terveenä kotia,
mutta toivooni en katota. Vaikka
rukoukseni onkin heikko, niin uskon, että
Jumala sen kuulee ja vihtoin voiton meille
antaa.
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Et usko kun Viljo tulla tupsahti jouluaattona
tänne Enonkoskelle. Tulin niin iloiseksi etten
tieny itkinkö vai nauroin, vaikka taisin tehtä
kummankin. Ikävä kyllä, että hänellä oli niin
vähän aikaa, piti joulupäivänä lähtä pois, ei
hän joutanu kauvemmin olemaan.
Asijasta toiseen katselin sinun käsiranteita siitä
valokuvasta. Huomasin niiten olevan niin
pitkälti paljaana. Ajattelin liekkö sinulla
käsineitä ja päähinettä. Minä sain nyt ostaa
villoja. Ne on kehrääjällä, neulon niin pian
kun kerkiän. Jos olisin ollu kotona niin olisin
niistä huolehtina jo ennen, vaan täällä
pakolaisena kulkeissa ei mene asijat niinkun
meinaa.
Minäkään en ole saanu Erosta mitään tietoa,
ei hän ole mitään kirjottana minulle, hän ei
ole tienä mihin kirjottaa, kun ei ole tienä
osotetta, mutta ei ole kuulemma Ensoonkaan
kirjottana. Lopetan tämän kirjeeni, en jouta
enempää. Lähesty rakas lapseni uskon
rukouksessa Jumala[a], sillä Vapahtaja on
meitä niin rakastanut että hän on viattoman
verensä vuotattanu meitän etestämme, niin ei
hän meitä hylkää, kun hänelle tunnustamme
syntimme, anteeksi pyytämme. Onnellista
u[u]tta vuotta ja Jumalan rauhaa toivoo

Veikko ja rannekkeet. Todistetusti käytössä.

oma äitisi
Elnan lisäys:
Jumalan siunausta ja onnekkaampaa uutta vuotta. Näkemisen toivossa
Sisko
Kiitos kuvasta, kirjoitan kyllä. Terv. niille tovereillesikin siinä.
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Veikko ja neiti Niemelä
Tampeereelta Veikolle kirjoittaa 3.1.1940 ilmeisesti alunperin mänttäläinen Aune Niemelä,
joka ilmaisee saaneensa Veikolta useammankin kirjeen. Vaikuttaa siltä, että kyse on Veikon
tyttöystävästä, sillä Esterkin yrittää hankkia Veikon uutta osoitetta juuri neiti Niemelältä.
Kirjeen sävy on kuitenkin niin neutraalin asiallinen, ettei se paljasta mahdollista
romanssia.
Aune Niemelä kertoo, että hänen työpaikkansa, naisten kenkätehdas, on joutunut
jatkuvien pommitusten vuoksi siirtymään iltatyöskentelyyn klo 14.30–23.00. Naisten
kenkien sijaan tehdas valmistaa hiihtokärkiä rintamamiehille.
Sitten hän kirjoittaa Eerosta seuraavasti:
Olen jo löytänyt veljesi, hän kävi minua tapaamassa viikkoa ennen joulua, taikka
menimme oikeastaan ristiin, minä menin heille ja hän tuli tänne, en tavannut heiltä ketään
kotoa, mutta veljesi tuli sitte tänne uudelleen, olen antanut hänelle kirjasi. He eivät ole
täällä tällä kertaa, sieltä siirrettiin joku osasto toistaiseksi pois, he ovat nyt siellä meillä päin,
noin 30 km Mäntästä. Sain yhtä aikaa sinulta ja veljesi rouvalta kirjeen, hän pyysi, että
kävisin sinun asunnossasi hakemassa niitä sinun vihkojasi, kun niitä oli jäänyt sinne,
kävinkin siellä tänä aamuna, mutta en tavannut sieltä omistajaa kotoa, kävin sitte siellä
talonmiehellä ilmoittamassa, että tulen uudelleen, hän lupasi sanoa sille pojalle, joka siellä
hoitaa asuntoa.
Äitisi ei luullakseni ollut veljesi mukana, en
huomannut sitä kysyä, mutta luulen niin. Kirjoita
veljellesi, he odottavat sinulta jotain tietoa, ilmoitan
myös sinun osoitteesi heille. --- Veljesi osoite on:
Kolho O/Y. Kolho.
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Eero ja Ester muutetaan Kolhoon
Ester Veikolle (päiväys: Kolho 4.1.1940):
Terve Veko.
Onnellista uutta vuotta nyt ensin. Sain eilen kirjeen Ruottisesta, jossa oli sinun osoitteesi ja
laitan tässä sulle paketin, olen ollut kovin pahoillani, kun en ole voinut laittaa aikaisemmin,
sinun osoitteesi on aina muuttunut. Olen kirjoittanut Elnalle kaksi kirjettä Sulkavalle, ei ole
tullut vastausta, sieltä ovat laittaneet ne Ensoon, oli siinä kirjeessä.
Niin, me olemme täällä jossain, jouluks tulimme, tehdas muutti meidät. Asumme eräässä
pienessä kamarissa, mutta kyllä tässä sopii, toiset ovat vielä ahtaammassakin. Kirjoitin
jouluna neiti Niemelälle. Pyysin Sinun osoitetta mutta ei ole tullut vastausta. Ritva lupasi
kummisedälle kahvi- ja sokeriosuutensa ja Rae antas vähän hälle sokeria niin tässä saat
sitten ja saat toistenkin kun vaan osoite tiedetään.
Ei tämä kirjoitus nyt oikein luista, kun juuri huomasimme, että Raessa on kuumetta, mutta
kai se on ohimenevää. Eerolla on nyt se sinun kirjasi että täältä saat sen. Osa jäi niitä sinun
tavaroitasi sinne asuntoosi, kun Eerolle tuli pikainen lähtö tänne ja minä en voinut käydä,
kun saimme usein olla suojassa. Sinäkin päivänä jona läksimme tänne olin juuri asemalle
menossa ovessa kun tuli hälytys ja oikein nopea, se tapahtui 5 min. Tammelan puolella
aseman luona sitten pommittivat, saimme olla 4 tuntia suojassa, lapset oli sitten jo
hermostuneita. Nyt olemme metsän keskellä, joten olemme suojassa jo kotonamme ja
syrjässä keskustasta. Kirjoitahan nyt kun tiedät osoitteen, mutta älä kysele miksi olemme
täällä, kirjeesi ei voi tulla perille. Kirjoita Eeron nimellä Viilaaja E. Orbinsky, Kolho O/Y,
Kolho
Monin terveisin
Ritva, Rae, Ester ja Eero
Tarvitsetko rahaa, jos, niin lähetä varma osoite.

Valtion lentokonetehtaan evakuointi
Eeron perheen Kolhoon muuttaminen, mistä puhutaan kirjeissä tarkoituksellisen
varovaisesti, on seurausta siitä, että Puolusturministeriö on määrännyt 24.10.1939 valtion
sotatarviketehtaat hajaryhmitykseen. Moottorikorjaamo sijoitetaan Kokkolaan Kokkolan
Autoliike Oy:lle juuri valmistuneeseen kaksikerroksiseen tiilirakenteiseen autokorjaamoon.
Viialassa on tyhjilleen jäänyt lasitehdas, jonka tiloihin saadaan muodostettua kokonainen
pienoistehdas ilman puuverstasta: viilaamo-, hitsaamo-, koneistus- ja levysepän osastot,
konttori ja kuljetusosasto. Osa puutyöosastosta saadaan mahtumaan Kylmäkoskelle Oy
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Kylmäkoski Ab:ltä vuokrattuihin tiloihin.
Viialassa ja Kylmäkoskella rakennetaan
Pyry-sarjaa.
G. A. Serlachius -yhtymän tytäryhtiö Kolho Oy,
jolla on Kolhossa kaksikerroksinen
tiilirakenteinen puusepänvertas, valikoituu
mutkien jälkeen koko Fokker IV-hävittäjäsarjan
valmistuspaikaksi. Heti sodan puhjettua Kolho
Oy otetaan Valtion lentokonetehtaan haltuun.
Osa koneistusosastosta muutetaan vesilaitoksen
korjauspajaan Poriin. Pirkkalassa sijaitsee tehtaan
johto ja hienomekaaninen osasto. Tampereen
päätehtaalle jää lentokoneiden korjaus ja Bristol
Blenheim-lentokonesarjan valmistus sekä
sotatarvikkeiden moottorien korjaustoimintaa.
Koko Valtion lentokonetehtaan evakuointi
suoritetaan todella nopeasti ja edellytyksenä on, että
töiden on jatkuttava keskeytyksettä myös muuton
ajan. Kuljetuskalustoa on tosin tavattoman vaikea
saada, sillä kaikki kuorma-autot ja rautatievaunut on
otettu puolustuslaitoksen käyttöön. Tehtaalle päätetään
haalia ne kuorma- ja henkilöautot, joita on vielä
liikkeistä saatavissa.
Viljo ja Eero pakkasessa Kolhon asunnon pihalla.
Osasto 18:n eli Eeron osaston evakuointi Kolhoon
suoritetaan viimeisenä. Tehdastilojen muutostyöt
tehdään ajalla 12.12.-25.12.1939. Kolho Oy:n tarpeettomat työkoneet poistetaan
tarvittavan tilan saamiseksi. Ne laitetaan rasvoihin ja peitellään ulos. Kuivaamotunneleista
tehdään työsaleja, alue aidataan ja varustetaan vartiokopilla, työnjohtajille rakennetaan
huoneet, tarvikkeita varten asennetaan varastohyllystöt, rakennetaan pommikaivannot sekä
vaunulaiturin nostolaitteet. Pahaksi onneksi Tampereen tehtaalta ei riitä osasto 18:lle juuri
mitään mukaan otettavaa, sillä muut muuttajat ovat jo vieneet kaiken omiin tarpeisiinsa.
On siis hankittava uutta ja yritettävä lainata tarvikkeita Mäntän konepajalta. Sieltäkään ei
paljon heru, sillä yhtiö on jo sotataloussopimuksen piirissä. Mäntässä valmistetaan
kranaattien kuoria.

Kolhon tehdas naamioidaan korkeilla kuusilla, jotka hilataan kettingeillä rakennuksen
seinustoille. Katolla on ilmavartio.
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Viljon jouluseikkailu Enonkosken jäällä
Viljo Veikolle (osoitettu V. O:lle käteen, päiväys: Helsingissä 6.1.1940 kl 22 kun alan tätä
kirjettä):
Terve veli
Kiitos kirjeistäsi kaikista, kaikki kolme kirjettä olen saanu, sen jonka laitoit Riihimäeltä
mennessäsi, sen jonka laitoit Lappenrannasta ja nyt tämän, jonka tämä kaverisi toi. Tämä
Lappeenrannasta laittamasi kirje oli jo laitettu 18 pv. postiin, mutta minä sain sen vasta 1
pv ja heti seuraavana päivänä minä laitoin Sinulle kirjeen kiireen vilkka[a], että kyllä se
tulossa on, mutta laitan tässä toisen, jos et sitä vaikka saisikaan ja kyllä kai tämä ennen
kerkiääkin perille kun se, vaikka tulisikin, ja se olikin niin kiireellä kirjoitettu, kun minä
makasin niin pitkään ja neljältä piti mennä töihin, että siinä voi ollakin ne asiat vähän
puisesti selostettu, vaikka minä meinasin valkasta ne oikein seikkaperäisesti yksityiskohtia
myöten.
Minä nimittäin olen yötöissä, neljältä menen ja kahteentoista olen, niin päivät menee
maatessa. Tämä kaverisi toi tämän kirjeen eilen päivällä ja minä olin silloinkin nukkumassa,
hän antoi tämän kirjeen ja sanoi tulevansa sunnuntaiaamuna uudelleen, sanoi
morsiamensa oottavan ulkona, enkä minä siinä unenpöpperössä kerenny kyselemään sen
enempää Sinusta, mutta pitää huomenna kuulustella tarkemmin.
Minä kävin jouluna Enonkoskella Äitiä tietämässä, aatoksi kerkesin paraiks kuusta
koristamaan. Kyllä se on nykyisin tuo matkanteko hyvin hermoillekäypää. Perjantai-iltana
läksin täältä 10.20 lähtevässä junassa ja lauantai-illalla olin Savonlinnassa siinä neljän
maissa ja menin Vänttisille yöksi, kun Enonkoskelle ei mene kun yksi auto päivässä 1
aikaan. Lypsyniemellä kävin Hyötyläisessä autoa odotellessa. Ensio on reservissä tai
sodassa, mutta melkein kaikki työmiehet siellä on töissä, kun ne sielläkin tekee niitä
sotahommia.
No niin, läksin taas autossa Enonkoskelle ja 2 aikaan se olikin jo siellä ja siitä oli sitten 3 km
Hyypiänniemeen. Kyselin siellä sitten, että mahtaako täällä asua sellaista kun Sääskeä ja
sanoivat, että ei täällä Hyypiänniemessä asu, mutta he ovat kuullu, että tuolla
Emännänniemessä asuu joku Sääski ja näyttivät kädellään jäälle päin, sanoivat olevan sinne
5 km. Silloin minä ajattelin, että ottookko vai jättee, kun rupes nimittäin lunta satamaan
eikä näkyny muuta kun jäätä edessä eikä ollu tietä eikä mitään ja puolikengät jalassa,
mutta nostin kaulukset pystyyn ja sanoin mielessäni, että akka tielä kääntyköön, mutta ei
mies pahanenkaan ja läksin tarsimaan.
No senhän arvaat ilman puhumattakin mitä sitä ajattelee kun kävelee eikä ole varma, että
mennäkö sinne vai tänne eikä nää nenäänsä pitemmälle kun lunta pyryttää. Mutta kun
siinä aikani tarsin ja ihmettelin niiden kilometrien pituutta niin tapasinkin kelkan jäljet, no
sehän antoi jo kipinän, että kylläkai täältä ainakin yksi ihminen löytyy kun aikansa kulkee,
koska kelkanjäljet löytyi ja eikös ne vienykin sellaiseen pieneen mökkiin ja se oli sattumalta
se jota hain.
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No eihän ne ensin meinannu uskoa, että minä se vaan olen, mutta täytyihän se kohta
uskoa kuitenkin ja ensitöiksi tietysti kaulailtiin. Niin ja ne kelkan jäljet oli Elnan kelkanjäljet,
hän oli tullu siinä puoli tuntia aikaisemmin kirkolta kun minä, pakettia hakemasta ja siitä
minä sain uutiset sinustakin, että olit käyny Ensossa.
Mamma voi oikein hyvin, mutta tietysti ajattelee, kun kaikki pojat on niin hujan hajan.
Sinua se kyseli, että oletko sinä siellä tulilinjoilla ja harmitteli kovasti kun sei vaan paleltuisi
ja minä tietysti puhuin puolestani parasta ja toivotaan, ettet sinne joutuisikaan, sillä siellä
on kuitenkin aina paremmin henkensä kaupalla, siellä etulinjoilla nimittäin.
Elna saattoi minua sitten joulupäivänä kirkolle saakka, eikä se matka niin pitkä kirkkaalla
ilmalla tuntunu olevankaan. Puhuttiin siinä yhtä ja toista; jos mekin muutettais, Ares
nimittäin, kun ne on puhunu että muutettais jonnekin Kokkolan seutuville, että minä
ottaisin sieltä huoneen ja mamma ja Elna muuttaisi sinne, kun se on vähän niin orjallista
asua vieraassa paikassa, mutta tämä oli nyt vaan sellaista suunnittelua, eihän sitä tiedä jos
me minnekään muutetaankaan, vaikka ne sitä puhuu. Nyt vaihteeksi ne sanoi menevänsä
Pyyliin.
Ja se tulo sitten sieltä kirkolta, sieltä ei lähteny autoa eikä auttanu muu kun lähtä sillävaralla
kävelemään, jos jonkun kyytiin matkalla pääsee tai kävellä sitten jos ei pääse, mutta kun
puoli kilometriä kävelin, niin tapasinkin hevosen ja kyselin, että eikö sopis lähtä kyytiin
Savonlinnaan. Hän sanoi, että ei hän oikein jouda, mutta ajetaan vähän matkaa niin siellä
on yksityisauto, joka vie maksua vastaan, jos hän on kotona ja hyvä viuhka kun on niin
kotonahan se oli ja kyyti lähti. Asemalle ajettiin suoraan ja junakin lähti niinkun tilauksella
heti kun kerkesin piletin ostaa, sellainen oli sitten se minun joulu.
Uudenvuoden pyhinä olin Tampereella, kävin lentokonetehtaalla Eroa kysymässä, mutta
sanoivat että ei hän ole täällä, hän on laitettu komennukselle sinne jonnekin, eivät sanonu
minne, mutta sanoivat, että hänelle voi kirjoittaa lentokonetehtaalle, he kyllä laittavat sen
hänelle ja hän voi kyllä ilmoittaa osoitteensa itse, mutta he eivät ilmoita. Kysyin, että onko
hänen perheensä täällä niin sanoivat, että hän on vieny perheen mukanaan. Kävin minä
siellä Sinun vanhassa asunnossakin tapaamassa, mutta Rosenvall on sodassa ja muija
maalla. Talonmieheltähän minä sitä kyselin ja se sanoi Sinut tuntevansa ja kyseli kovasti
Sinua, sanoi saaneensa terveisiäkin Sinulta.
Kolme yötä minä siellä silti olin, vaikka en tavannu tuttujakaan, yhden yön olin
matkustajakodissa ja pari yötä olin tyttökämpillä. Kävin Voimassa vähän kaljoilla ja tytöt
rupes näyttämään taas kauniilta niinkuin se muinonen tyttökin, jos muistat kun viimeksi
kävin ja enkös minä menny heittämään tarinaa ja juttelin niin kauan, että yökortteeri lähti.
Se syötti ja juotti sitten seuraavan päivän, enkä minä raahtinu lähtä vielä sittenkään ja jäin
toiseksikin yöksi.
Niin, minä kirjoitin siihen kirjeeseen, jota et ole vielä kai saanu, että minä katselin sitä sinun
sormusta, jos sattuisi näkymään jonkun tyttölapsen sormessa, mutta en minä nähny ja
huonohan sitä on nähdä, koska tästä Eron kirjeestä päätellen se on hänen hallussa jo,
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mutta jäi mieleen, kun silloin
Hämeenlinnassa ollessasi kerroit,
että se jäi jonkun tytön sormeen.
Sellainen oli sitten se Tampereen
reisu. Älä nyt vaan ajattele, että
vielä viitsii kertoa noin
kevytmielisiä, kun tietää, että
velipoika on niin kiinni, ettei
pääse minnekään ja tämä juttelee
vaan sivilielämyksiä, mutta
ajattelin, että yksitoikkostahan se
on aina ajatella tätä maailmaa
siltä synkimmältäkin puolelta.
Tänäpäivänä kävin Helmin luona
ja yhdessä mentiin sitten
Markkaselle. Sanoin Salmelle
Sinulta terveisiä ja hän sanoi, että
samat sanat. Hän sai
toissapäivänä Sinulta kirjeen,
mutta tuoreemmat ne minun
terveiset oli kuitenkin. Salme
kysyi, tiedänkö minä onko sulla
piippua, että hän laittais
Viljon kirje.
piipputupakkaa ja sanoi, että
minun tuua huomenna hänelle
piippu, kun minä nimittäin sanon, että Sinulla ei ole piippua, mutta ostakoon piipun kun
kerta on ostanu tupakatkin. Sanoin, että nyt se menis se paketti mukavasti, kun se kaveri
menee sinne lomalta, mutta kai siitä viellä jotakin puuttuu, koska ei sanonu joutuvan,
mutta tietoa on kuitenkin, että oottele vaan.
Minä en osaa laittaa sulle mitään pakettia, sillä jos se mamma on laittanu jotain villasta ja
Sääsken tytöt ovat ottanu sinun osoitteen, että laittavat jotakin ja Salme jos laittaa, niin voi
sitä villaa tulla jo tarpeeksi. Mutta jos Sinä et ole saanu huopikkaita talon puolesta niin
kirjoita mulle, sillä minä kuulin, että ne on hyvin pidettyä tavaraa taikka jos on tarvis
mitävaan niin kirjoita reilusti. En minä sitävasten käske kirjoittamaan puutteitasi, että sinä et
ilkeä kirjoittaa kuitenkaan, mutta sitä vaan, ettei tulisi esimerkiksi käsineitä tusina ja muusta
olisi puute. No kylläkai tätä jo kerrakseen onkin tavaamista ja tullu kai jo kerrottua
veeseereissutkin, mutta kylläkai sulla on senverran aikaa tavata.
Muuten sen kirjeen jonka laitoit Lappeenrannasta niin siitä oli maalattu mustalla tussilla
niitä paikkoja, mistä kirjoitit reissunneesi ja missä olet, mutta kyllä minä selvän sain, kun
kastelin vedellä ja imupaperilla kuivasin. Ja sitten vielä jos saat sitä lomaa, niin mamma olisi
mielissään, jos hän sais Sinua rutistaa, että soittaisit vaikka sinne Pyyliin, jos sinne on
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puhelintakaan, sillä siellä ne kai olisi, vaikka se on nyt vähän vaikeeta, kun ne kirjeet
kulkee niin hitaasti enkä ti[e]dä varmasti, koska sinne menevät. Mutta tervetuloa tänne.
Laitan satasen tupakkarahaa, kun nostivat palkkaakin markalla, kun kävin Tampereella niin
tiedustelin siltävaralta työmaatakin, jos eivät nostaisi, mutta eihän tuo tinkinytkään ja se on
nyt 13 mk tunti. Siinä matkalla olevassa kirjeessä pitäisi olla viisikymppiä myös, jos ei joku
ole lainannu. Eipä muuta kun hyvää vointia ja kirjoittele
Ville
Helmi Vesderlunnilta ja Markkasilta paljon terveisiä. Ei mamma ollu saanu silloin kun minä
siellä olin Sinulta kirjettä, mutta Hanne laittoi Sinun osoitteen sinne. Nyt lopetan ja kello on
2.
Viljon Veikolle Helsingissä 2. tammikuuta 1940 kirjoittama kirje, johon Viljo tässä viittaa,
tavoitti kuin tavoittikin Veikon. Siinä selostetaan samat asiat kuin edelläolevassa kirjeessä,
osittain jopa samoin sanoin, mutta kuitenkin paljon lyhyemmin. Kirjettä ei liene
tarpeellista toiston vuoksi tähän kokonaisuudessaan laittaa, mutta siinä on muutamia
seikkoja, jotka on huvin vuoksi syytä mainita.
Enonkosken jouluseikkailustaan Viljo kirjoittaa:
Minä kävin jouluna Savonlinnassa ja sieltä Enonkoskella Äitiä tietämässä ja kyllä se olikin
mammalle aika joululahja kun ei osannu yhtään odottaakaan, en minä kerenny kun käydä
ja lähteä, mutta hyvä niinkin.
Selostaessaan epätoivoista jääkävelyään Viljo kuvailee ilmeikkäästi, ettei hänellä ollut
”jalassa muuta kun piirileikkikengät, siis matalat kengät” ja että ”tapasin verskit kelkan
jäljet, no sillon askel piteni, kun sai vähän toivoa”.
Poislähdöstään joulupäivänä Viljo selostaa:
Mamman kanssa siinä itkettiin läksiäisiksi, mutta kyllä se siitä taas tasaantuu ja Elna kertoi,
että ei se mamma jouda niin paljon ajattelemaan, kun hänellä on tuo Kaisa ja aika menee
sen kanssa, kun hän tekee muita töitä ja riskihän tuo muuten tuntui olevankin.
Viljon työmaan muuttoa pohjoisemmaksi siis harkittiin ja Viljo mainitsee Elnan ja äidin
siinä tapauksessa pohtineen muuttoa Viljon luo, ”mutta kun ovat vähän siihen suuntaan
jutelleet ja Ottohan se lopuksi määrää, mihin muijan laittaa, mutta hyvähän se on ajatella
asiaa joka puolelta näin tähän aikaan ja olla yhteistä aina tilanteen mukaan.”
Viljo kertoo myös Eeron perheen muutosta Tampereelta, että se oli tapahtunut viikkoa
ennen hänen uudenvuoden Tampereen-matkaansa, ”siis kai vähän ennen joulua”.
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Tervehdyksiä tutuille ja tuntemattomille
Oulusta Veikolle kirjoittaa tammikuussa 1940 lyseon viransijaisena ja sen jälkeen ”muissa
valtion hommissa” työskentelevä Sylvi Sääski, joka kertoo saaneensa Veikon osoitteen sekä
Elnalta että Otolta. Mukana seuraa paketti. ”Lähetän tässä tällaisen muodissa olevan kaulaja pääsuojuksen. Jos Sinulla on sellainen ennestään tai et sitä tarvitse, niin anna jollekin
toverillesi, joka voi sitä käyttää. Kaikkihan Te, tutut ja tuntemattomat, olette meille,
rintamantakaisille yhtä läheisiä.
En myös muista, oletko tupakkamiehiä. Jos et itse sitä lajia tarvitse, niin anna muille. En
ole tupakantuntija eikä täältä saa kuin mitä milloinkin, joten tämä on aivan summassa
ostettu. --- Täällä ei aavista, mikä sinne olisi tervetullutta, kun ei osaa kuvitella Teidän
elämäänne eikä hommianne. Jos Sinulla sattuu olemaan joutavaa aikaa, niin kirjoita joskus
ja mainitse, mitä sinne Teille voisi lähettää.”

Nälkälänmäen väki Puutteenkadulta
Eero Veikolle (osoitettu reservin alikersantti V. O:lle Tyk. T-os. 1 Kenttäpostikonttori 18,
päiväys: Kolho 14.1.1940):
Päivää Veikka
Yritän taas sulle muutaman rivin kirjoittaa, mutta niin ikävää kun se onkin et sinä näitä
minun aikaisempiakaan kirjeitä ole saanut, vaan minä toivon, että tämä edes tulisi sinulle
asti. Sinä kait luulet, että minä olen sinut kokonaan unhoittanut, vaan ei asia niin ole kyllä
minä sinua muistan ja olen näitä kirjeitäkin useita sulle kirjoittanut, ei ole siis minun syyni
jos et näitä saa. Kyllä se on ikävää, sanon vielä yhden kerran, kun kuulimme neiti
Niemelältä sinun maininneen, että et ole saanut meistä mitään tietoa.
Johan nämä asiat on tullut kerrottua niissä aikaisemmissa kirjeissä, eikä täällä ole mitään
uutta tapahtunut. Emme ole enää Tampereella, sain komennuksen sinne jonnekkin.
Olemme täällä sellaisessa pienessä maalaispaikassa. Sain täältä vuokrattua sellaisen
asunnon tapaisen yhden pienen kamarin ja osuuskeittiön. Kyllähän täällä oleilee, kun ottaa
nykyisen ajan huomioon. Muutimme tänne jouluaattona, joten ei tässä ollut sellaista joulun
tuntua eikä tarvinnutkaan olla, sillä eihän se ollut teilläkään siellä sotarintamalla.
En tiedä Toivosta mitään enkä liioin toisistakaan. Villen osoite hävisi majan muutossa, en
ole hänelle voinut ilmoittaa nykyistä osoitettani. Kuulimme, että Elna ja mummo ovat
Enonkoskella. Kirjoitimme heille Sulkavalle, kun luulimme että he ovat siellä, vaan sieltä
ilmoittivat, että saivat sinulta kirjeen, jossa ilmoitit heidän olevan Enonkoskella.
Mitenkäs se sinun elämäsi siellä menee? Jos tämän saat käsiisi, niin ilmoita vähän itsestäsi
meille. Kirjoita tarvitsetko rahaa tahi muuta vaatetta. Kun olisimme Elnan tai mummon
kanssa samalla paikalla, niin tietäsi vähän paremmin lähetellä yhdessä tuumin tuomisia.
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Kirjoita vaan reilusti, mitä et ole saanut ja mitä tarvitset, kyllä minä hommaan. En osaa
lähettää sulle rahaa tässä kirjeessä, kun en tiedä saatko tätäkään. Minä toivon, että saisit
lomaa ja voisit tulla käymään täällä, kyllä minä matkat maksan, jos vaan tulemaan pääset.
Tämä paikka on Tampereelta tullessa pohjoiseen päin viimeinen pysäkki ennen
Haapamäkeä, pysäkin nimi on Kolho. Näkemisen toivossa,
Ero perheineen
Jos pääset tulemaan niin kysy asemalta Nälkälänmäkeä ja sieltä jostain mökistä Lauri
Läpisen mökkiä, niin kyllä ne tietävät neuvoa. Esteri laittoi sulle sellaisen köyhän paketin
pari päivää aikaisemmin kun minä tämän, ei ollut mitään varattua. Kun saimme Ruottiselta
sinun osoitteesi, niin pistimme sen samana iltana sulle tulemaan, eikä täällä ole liioin
kauppojakaan, mistä saisi jotain ostaa, vaan ota vastaan sekin. Toiste paremmin. osoite:
viilaaja E. Orbinsky, Kolho, Oy Kolho
Eeron mainitsemasta Nälkälänmäestä tulee perheessä vakiovitsi ja lentävä lause: ”Ja
osoitteeni on siis Nälkälänmäki, Puutteenkatu, Kolho...” Ankeankuuloisia paikannimiä
ankeana aikana. Puutteenkatu lienee keksitty lisä tehostamaan vaikutelmaa entisestään.
Hymypoika Paavo, seuraavalla sivulla Kaisa muotikampauksessaan.

Pyylin pakolaiset
Lyydia Veikolle (osoitettu reservin
alikersantti V. O:lle, Tyk. T-os. 1
Kenttäpostikonttori 18, päiväys: Pyylinsaari
19.1.1940):
Rakas Veikko
Tervehtys täältä meiltä pakolaisilta. Olemme
nyt täällä Heinävetellä Pyylin kansakoululla.
Siellä Enonkoskella ukin mökillä olimme 5
viikkoa. Loppiaisena kun Otto kävi siellä, niin
hän toimitti meidät tänne ja sinähän olit ollu
sillon kotona käymässä. Enonkoskelle sain
sinulta kaksi kirjettä, joihin vastasin
molempiin samassa, lienetkö saanu, ja lähetin
myöskin joulupaketin. Oletko saanu sitäkään?
Ja nyt lähetin eilen sinulle paketin, joka sisältää
villasukat, polvenlämmittäjät ja rannikkaat,
korp[p]uja, pikkuleipiä, sokeria, rusinoita,
saippuaa ja Elsa teki ne sokeri- pussin ja sen
parsimapussin, Elna ja Kerttu leipo ne korput ja
pikkuleivät ja myöskin lähetin uuten virsikirjan
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siinä samassa paketissa.
Viljo tuli jouluaattona käymässä luonani, mutta sen jälkeen en ole hänestä saanu mitään
tietoa, olen vain nähnyt unissani, eikä Eron joukotkaan ole minulle mitään kirjottana. Elna
ja opettaja läksi hiihtämään kaupalle, jonne on kymmenen kilometrin matka lähimpään
kauppaan. Kyllähän täällä on kun salossa ainakin, mutta ei täällä kyllä molotovin
variksiakaan ole viellä näkynä. Jospahan saisia ampunee alas joka ainoan, etteivät tänne
kerkijäiskään.
Paavo ja Kaisa ovat olleet terveenä. Kaisa rupeaa harjottelemaan kävelyä. Minäkin olen
entisessä terveytessä, kun vaan te pojat jaksasia pitää puolijanne ja saisija olla terveenä.
Jumala teitä siellä auttakoon ja varjelkoon, se on hartain toivoni. Monin terveisin
Äiti, Elna ja lapset
Opettaja, Kerttu ja Elsalta myös terveiset. Kirjoita jos
sinä mitä tarvitset, niin minä koitan laittaa, jos
alusvaatteista sinulla lie tarvis. Osote Koivumäen
pysäkki, Säynetkoski, Pyylinsaaren koulu
samassa kirjeessä Elna Veikolle:
Lähetän samassa Sinulle lämpimän tervehdykseni.
Koitamme puolestamme tehdä voitavamme
yhteisen vapauden puolesta, mukautumalla
vaihteleviin ja outoihinkin oloihin. Toivon, että
jaksatte loppuun asti. Nyt pitää meidän kaikkien
olla lujasti yhtä köyttä, ettei menisi kaikki ehkä
pitkäksikin aikaa. Ole rohkea, veljeni, mutta
säilytä Jumalan avulla henkesi. Hänen
kädessään on lopulta kaikki. Lapset voi hyvin.
Kaisa kai pian oppii kävelemään.
Elna
Lyydian edellisessä kirjeessä mainitsema
paketti tuli perille, sillä tallessa on sen
mukana tullut lappu, jossa lukee näin:
Rakas Veikko. Lähetän tässä sinulle vähän suuhunpantavaa ja lämpimät
sukat ja rannikkaat ja polvenlämmittäjät ja näitä pusseja, mitä siellä tarvitset. Kirjota heti.
Monin terveisin, Jumalan siunausta ja varjellusta oma Äitisi.
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Viljo, joka on pysytellyt samassa osoitteessa Tehtaankadulla jo yli puoli vuotta, muuttaa
tammikuussa muutamaksi viikoksi Fredrikinkatu 24 A 2:een.

Talvisodan keskellä
Talvisota kestää kuuluisat sataviisi kunnian päivää, mutta vuoden 1939 vaihtuessa uudeksi
kymmenluvuksi ei sellaisesta vielä ole tietoa. Kansalaiset yrittävät sopeutua uuteen
vaikeaan tilanteeseen kuka missäkin roolissa, toiset taisteluhaudoissa ja muut
kotirintamalla. Orbinskin perheestä vain Veikko on ”siellä jossain”.
Toivo Eerolle (Enso 30.1.1940):
Veli hyvä
Terveiset kerran taas pitkästä aikaa minultakin ja kiitos kirjeestäsi. Täällä sitä on vaan
rehkitty pikku hiljaa eteenpäin keskellä muun maailman melua. Terveenä on oltu ja leipää
ja työtä on piisannut, vaikkei tuosta työstä niin paljosta väliä olekkaan, kunhan vaan sen
verran olis, että saa olla kotoa pois. Olen nyt entisessä hommassani, turpiinin hoitajana,
joten se on taas tälläkertaa täysityötä. Sinne toisten miesten mukaan eivät ole vielä
laittaneet, mutta voihan se vielä tulla vuoro minullekin. Meillä ei ole enää sitä liikettäkään
vaan jätettiin sekin pois, kun nämä ajatkin kävi näin rauhattomaksi ja muutimme jären
toiseen taloon asumaankin, vähän likemmäksi metsän reunaa joten on joutuisampi pistää
pää pensaaseen, jos rupeaa taivas kovin synkältä näyttämään.
Siihen moottoriin tais jäädä tälläkertaa se remontti tekemättä, voihan se olla, että sillä on
ensikesänä muitakin hommia kun saarimatkat, pääasia vaan, että sekin voisi puolestaan
jelpata tätä meidän yhteistä asiaa.
Te olette nyt siellä uudessa paikassa ja ympäristössä, sinulla varmasti on työtä kovasti ja
siinähän sitä vähän kerrassaan tottuu niihin uusiin oloihinkin, joskin se alussa vähän
vieraammalle tuntuukin. Olisi hauska tulla siellä käymään, mutta eihän siihen nykyisin
taida olla juuri tilaisuutta, kun se matkustaminenkin on vähän huonoa ja en tiedä saisiko
sitä matkustuslupaakaan.
Viljolta sain kirjeen, hän oli käynyt Tampereella teitä tapaamassa mutta olitte jo muuttaneet
sieltä pois. Mamma on Elnan kanssa Enonkoskella ja Veikko kai on siellä missä toisetkin ja
toivotaan, että hän palajaa terveenä sieltä takaisin. Hannes on täällä niinkuin minäkin
niissä rauhan ajan hommissa.
Meilläkin on tässä piakkoin toiveita saada yksi sokerikortti lisää ja jos se onnistuu niin siinä
tapauksessahan sen Alinkin kai täytyy sen perillisensä kanssa luultavasti siirtyä vähän
rauhallisemmille paikoille, vaikka taitaa olla melkein samanlaista Suomessa olipa sitä missä
tahansa, taitaa ne turman linnut löytää tiensä joka paikkaan, mutta sitten tuonnempana
enempi siitä asiasta kunhan nyt näkee, että mitenkä asiat yleensä rupeavat kehittymään.
84

Eikä minulla tällä kertaa taas muuta erikoista olekaan kerrottavana ja eikä nyt passaa näin
kirjeessä liikoja höpistäkään, sillä muutoin ne voivat jäädä perille tulematta. Kirjoitin jo
muuten ennen sotaa sinulle kirjeen ja oli se jo valmis postiin vietäväksi, kun sainkin tietää,
että olit muuttanut, joten se jäi lähettämättä. Hyvää vointia vain teille kaikille ja sitten
toisten taas lisää ja jos on sopiva tilaisuus, niin pistäkäähän vaikka postikortti tulemaan
tänne. Osoite: Enso. Tapiontie 11. Monin terveisin
Toivo

Korpisoturi Veikko kirjoittaa
Veikko Eerolle (päiväys: eräässä pienessä kylässä
2.2.1940):
Veli hyvä
Ilmoitan tässä muutamalla sanalla itsestäni. Kiitos
kirjeestäsi. Sain sen nyt tänne viimeiseen paikkaan,
jossa olemme olleet nyt viikon tasan ja kiitos
Esterille siitä paketista. Sen sain edellisen päivän
iltana, kun seuraavana aamuna hämärissä läksimme
kaupungista, s. o. edellisestä paikasta ja kiitos
Ritvalle ja Raelle sokerista ja kahvista. Ne olivatkin
tarpeen sedälle. Vaikka ne ovatkin vähän niinkuin
ylellisyystavaraa täällä, mutta eihän täällä paljon
tätä nautintoa ole, jos vaikka kahvinkin tuossa
tuvan hellalla kiehauttaa. Turkkiliivit olivat myös
hyvään tarpeeseen.
Olemme nyt täällä sellaisessa pienessä
kyläpahasessa majoitettuina maalaistaloihin. Emme
ole tulilinjoilla, emme vielä lähelläkään. Hyvin hiljainen ja rauhallinen paikka. Päivät
kiertelemme tuolla korpia. Hiihdämme päivittäin erinäisiä kilometrejä. Hikisiä vaatteita on
orret täynnä. Keitämme itse saikkamme aamulla. Nyt kyllä se muonitus kuuluu vähän
muuttuvan, en tiedä miten se sitten käy. Ruokailu tapahtuu kenttäastioista ja se
tiskaaminen on vähän vaikeaa, kun ei kehtais.
Siellä edellisessä paikassa ne ryssän ”surmalinnut” vieraili usein, jopa yölläkin, vaikka ei
nuo sen likemmäks minua sattunut ne pommit kuin 100 metrin päähän. Sattuihan siellä
siviileihin kyllä, että ”veivit” heittivät (4 henkilöä). Olin siellä pakkasessa niiden tulipalojen
sammutuspuuhissa ja kylmetin toisen korvan ja poskipääni. Saihan ne jonkun verran pahaa
aikaan. Sellaista se tämä minun sotani on ollut.
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Ilmoitin Hannelle Sinun osoitteesi puhelimessa sieltä edellisestä paikasta. Hän sanoi
nähneensä lehdestä, että Pulkkisen Eki on kaatunut. Kirjoitin Villelle myös osoitteesi. Viljon
osoite on, jos ei ole muuttunut: Helsinki, Tehtaankatu 25 C 60. Sain äidiltä eilen kirjeen ja
ne ovatkin muuttaneet sinne Alman luo, äiti ja Elna lapsineen ja niiden osoite on:
Koivumäen pysäkki, Säynetkoski, Pyylinsaaren koulu. Ville on vielä entisessä hommassaan
viimeisen kirjeen mukaan, mutta siitä on aikaa kun minä sen sain. Se oli kirjoitettu
loppiaisena. Topi on saanut kaksikin kertaa kutsun, mutta ne on peruttu tehtaan toimesta.
Nyt hänen ei tarvitse lähteä, ennekuin sitten, kun tehtaalla ei tarvita.
Ne rupesivat meille maksamaan myöskin palkkaa. Ne eivät maksa meille kuitenkaan
muuta kuin päivärahan ja sen varsinaisen palkan ne lähettää suoraan sille henkilölle, jonka
kukin antaa sinne listaan ylös, siis omainen tai joku muu, jos ei ole omaista. Annoin Sinun
osoitteesi, joten jos ne tulee sinne, niin käyttäkää ne miten parhaaksi näette. Ostakaa
vaikka tytöille jotakin ja Essulle ja itsellesi. Mulla on joulukuun rahat taskussani, joten voin
lähettää äidille jos tarvitsee ja Elnalle. Ne rupesivat antamaan palkkaa aliupseereille, kun
reserviaika loppui ja samoin kuulemma tulee myös miehistölle, kun kerkeävät kuulemma
järjestää. Joulukuun palkan ne antoi meille 25 pnä tammikuuta, mutta tästä edelleen ne
lähettää sen suoraan omaisille tai kelle kukin haluaa. Eipähän täällä rahalla mitään teekään.
Minnekäpäs ne täällä käyttäis, kun ei ole mitä ostais. Eikä mulla täällä olekaan nyt
puutetta. Vaatetta on valtion puolesta. Sääsken Sylvi lähetti kaulan suojuksen, äiti laittoi
tässä sormikkaat ja polven lämmittäjät ja sukat, Salmelta sain sukat, Essulta sain turkkiliivit
ja siihen vielä valtion kamppeet. Kohtahan ne pakkasetkin on ohi, joten saan ruveta niitä
lähettelemään takaisin. Nimittäin, niitähän ei enää parin kuukauden päästä tarvitse, joten
ne joutaa sitten pois painamasta selkärepusta.
Ne puhelivat, että me ruvettais saamaan sota-annokset, sokeria 50 g päivässä, voita 60 g,
jne, en tiedä sitten. Ei tuota tänä aamuna ollu kuin 3 palaa vaikka muina aamuina on ollut
5 palaa. En minä tiedä oikein sanoa tarpeistani, kyllähän se näinkin menee. Sokeria mulla
on vielä vähän, kun äiti lähetti. Ja vaikeahan se teidänkin sieltä lähettää, kun ne on kortilla,
joten kunhan vaan tulette toimeen siellä, kyllä minä täällä pärjään.
Onkos lapset ollu terveinä? Kyllä kai Rae parani, kun Essu kirjoitti, että Rae on kuumeessa.
Antakaa niiden olla ulkona kovasti, kyllä se tuo terveyttä. ja onhan ne tietysti olleetkin,
mitäpäs minä neuvomaan, mutta juohtuu mieleen, kun täällä tulee ajateltua kaikkea,
varsinkin omaisiaan. Tämä on niinkuin kyselis vuosi sitten tapahtuneita asioita, kun tuo
postinkulku on niin hidasta. Lomaa me ei kuulema saada vaikka omainen kuolis, kun me
ollaan sellaista joukkoa, että missä ”aukko” syntyy, niin sinne. Onhan meitä täältä paljon
lähtenytkin jo. Sieltä rintamaltahan ne saa kyllä lomia kuulemma.
Nyt minä menen nukkumaan tuohon lattialle. Väsyttää niin vietävästi, kun olin aamusta 7
asti iltaan 17 rakentamassa sirpaleen kestävää telttaa. Kyllä kai me muutamme korpeen
asumaan. Tänään olikin pakkasta täällä siinä 30°. Kuulemiin ja hyvää vointia, toivottaa
Veikko teille kaikille
”Parempi orjan elämää on kuolo hirsipuussa”
86

Huopatossuja, kahvia ja sokeria
Eero Veikolle (osoitettu reservin alikersantti V. O:lle Tyk. T.- os. 1 Kpk 18, päiväys: Kolho
11.2.1940):
Päivää velimies
Kiitos kirjeestäsi. Sain sen aika pian tänne tällä kertaa, sain sen sinun aikaisemman kirjeesi
myös. Eihän tässä ole mitään erikoista tapahtunut mistä kirjoittais, mutta täytyyhän sitä
edes terveiset sinne sulle laittaa. Olemme olleet terveenä ja samalla odottaneet koska
oikeus voittaa, sillä kyllä se voittaa, kun sen aika lyö.
Onhan se molotohvi lentänyt tästä meidänkin ylitse monta kertaa, vaan eihän tuo ole vielä
niitä leipiään tähän pudottanut.
Sinä asustat nyt siellä korvessa toisten mukana, koitahan
kestää, vaikka kyllä sinä sen kestätkin, ellei
sinun osasi ole toisin määrätty.
Kirjoitit, että käskit laittaa sen
rahapalkkasi tänne mulle, kiitän siitä
kun olet ollut minua ja minun perhettäni
kohtaan niin huomaavainen. En niitä
rahojasi käytä yhtään markkaa, vaan
säilytän niitä niin kauan kun sinä niitä itse
rupeat tarvitsemaan, kun rauha koittaa.
Ritva käskee kirjoittamaan, että hän on
paljon ulkona ja osaa laskea isot mäet
suksilla. Toivon sulle terveyttä ja hyvää
vointia taistelussa vainolaista vastaan.
Näkemiin.
Rae, Ritva ja minä, kun tuo Essu kirjoittaa omat
terveisensä.
Samassa kirjeessä Ester Veikolle:
Niin, minä laitoin sulle paketin. Käytä hyväksesi ja
kirjoita heti kun saat, että voin taas laittaa
uudestaan, ne kun viipyy niin kauan matkalla. Eino,
minun veljeni, on täällä, hänellä olis huopatossut.
Tarvitsetko sinä vai annetaanko toisille? Ei nyt sitten
taas muuta kun hyvää jatkoa ja jos pääset lomalle
niin tule meille. – Essu

Ritva, Kaisa, Paavo ja Rae.
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Ester Veikolle (paketin mukana):
Terve Veko.
Kiitos kirjeestäsi ja toivon että saat tämän. Kirjoita heti kun saat, että tietää taas laittaa, kun
saa uudelleen kahvia ja sokeria. Kyllä meiltä ylettyy sulle antaa. Terveinä olemme olleet.
Kirjoita kirjeellä enempi.
Kyllä tytöt ovat kovasti ulkona. Ritva hiihtää kovasti, joulupukki toi sukset. Rae ei vielä niin
paljon touhua ulkona kun Ritva, vaan kunhan kasvaa niin sitten.
Olemme saaneet toisilta kirjeet paitsi Viljolta. Kirjoitin hänelle tässä aikaisemmin, liekö
mennyt perille. Hyvää vointia sitten, kyllä täällä muistetaan.
Ritva, Rae, Ester ja Eero
Käytä voita kahviin, se antaa hyvän maun. Täältä ei saa säilökermaa, olisin laittanu sitä.

Viljon sensuroitu mehupullo
Helsingin kaupunginarkiston merkinnöissä Viljon muuttopäivän osalta on pieni virhe, sillä
ilmeisesti hän muuttaa Fredrikinkadulta Erottajankatu 11 A 11:een jo 9. helmikuuta eikä
vasta 19. päivä, sillä seuraava kirje on kirjoitettu Erottajankadulta.
Viljo Veikolle (osoitettu res. alikers. V. O:lle Tyk T.os. 1 Kenttäpostikonttori 18, Helsinki
12.2.1940):
Terve taas
Nyt Sinä petyt kyllä, kun tämän paketin saat, sillä se mehupullo piti jättää pois, sillä
paketissa ei saa muka laittaa mitään juoksevia aineita rintamalle, taikka kenttäpostissa.
Mielelläni olisin sen laittanu ja se oli jo niin hyvin pakattu ja pullotettukin, että oikein
kenkutti, kun sai kolmannen kerran purkaa ja taas laittaa.
Minä ostin pullon jaloviinaa ja mustaa viinimarjamehua ja sekoitin ne, että se näyttäisi
mehulta ja varmasti olisi erehtynytkin, sillä se oli niinkun kaupasta ostettu mehupullo, kun
minä hartsasin sen pullon suun ja laitoin siitä mehupullosta ottaman etiketin kylkeen, mutta
hukkaan meni se homma.
Sen toisen paketin laitoin jo menemään ja sen kirjeen, niin sen takia täytyy tässä vähän
selostaa, mistä syystä se viivästyi, vaikka ei tämä ole kun päivän myöhäisempänä. Miten se
liene, sensuroiko ne joka paketin, jos laittais pullon ja kirjoittais vaikka jotakin muuta siinä
olevan, mutta jos ne tutkii joka paketin niin se menee vika turpiin. No eipähän tässä nyt
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muuta taas olekaan, mutta vituttaa vähän kun ajattelee, että se tekis pieni tippa hyvää
Sinullekin, mutta kun ei voi, niin minkä tälle tekee.
Lopetan nyt ja käyn nukkumaan. Kello onkin jo yksi. Olin kahteentoista töissä ja työntelen
nyt tähän, että kynä on kuumana. Pakettikin on taas valmis ja aamulla vein sen postiin
tänäpäivänä taikka eilen, kellohan on jo yksi. Laitoin sen toisen ja samalla soitin Linnealle ja
kysyin onko heillä tupakkaa, mutta ei sanonu olevan, tietää koska tuleekaan, mutta käski
sanoa terveisiä Sinulle oikein ison mitan.
No heipä hei sitten, kirjoittele kun sattuu
Ville
Helsinki Erottajankatu 11 A 11

Neljäkymmentä hävittäjää Enson yllä
Lyydia Veikolle (päivays: Pyylinsaari 13.2.1940):
Rakas Veikko
Monet kiitokset kirjeestäsi, kyllä sitä jo hartaasti ototin. Täällähän sitä vain ototetaan milloin
rupeaa pääsemään kotia. Jännityksellä kuunnellaan uutisia, että millon se ryssä sais niin
paljon selkääse, että se rupeas pysymään omassa maassaan. Ihme että minunkin terveys on
ollu näinkin hyvä ja hermotkin on niinku karaistu, mutta kun tiettää että minun poikani
niinku koko Suomen kansa Jumalan avulla taistelee oikeuten puolesta niin se antaa jo täällä
kotirintamalla niin rohkean mielen. Kun Jumala on puolellamme, kuka voi meitä vastaan
olla.
Kyllä minä sain sen henkivakuutuskuitin, kyllä se oli siinä kirjeessä ja ne
henkivakuutuspaperit ja entiset kuitit on täällä minulla tallessa. Otin ne mukaani. Ajattelin
jos se murhalinnut polttaa kaikki puhtaaks niin menee nekin.
Sain Hannelta kirjeen. Hän kerto että 40 konetta oli ollu Enson päälä niitä ryssän
murhalintuja, mutta ei olleet saaneet toki muuta pahaa aikaan kun meitän talosta, siis
Näveristä, särkynä puuvaja ja ikkunat. Seiniltä ja heitän yläkerrasta yksi taulu putonneet
seinästä ja 1 sotilashenkilö on kuollut. Rajalan pellolle oli putonnu 4 pommi- ja joista 2 oli
räjähtänä, kaikki muut oli putonnu Yläpuolen (?) ja Vuokseen. Kyllä se oli suuri Jumalan
varjelus siinäkin.
Sinä kysyt siitä rahasta. Kyllähän täällä rahaa tarvitaan, eihän täällä millä elä. Villehän se on
minulle lähettäny. Kyllähän sinä voit lähettää ne minulle, täällähän ne on tallessa. Jos en
mitä tarvitse käyttää, niin saathan ne sitten kun päästään kotia.
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Sitähän minun piti kysyä eikö siinä paketissa ollu sukat, kun sinä sanoit vaan saaneesi
polvenlämmittäjät ja rannikkaat. Ne oli oikein hyvät lammasvillasukat. Ei sitten kun monin
terveisin Jumalan Kaikkivaltiaan haltuun, oma
Äitisi
Samassa kirjeessä Elna Veikolle:
V. h.
Lähetän tässä äidin kirjeessä Sinulle lämpimät terveiseni. Kyllä me jaksamme odottaa sitä
uuden vapauden kevään tuloa, vaikka olemmekin kodista karkoitettuja. Rohkeaa mieltä ja
hyvää kotimaista sisua teille pojat, sinne jonnekin. Antakaa vain mitä kuuluu ja kuka käski.
Pysyköön omassa maassaan vain. Muista aina kirjoittaa. Voi hyvin. Kaisa alottelee kävellä.
Terveiset tytöiltä.
sisko ja lapset
Tänne voi soittaa jos on asiaa joskus. Puhelin on 4 km päässä mutta tuovat kyllä tiedon,
puh os. Heinävesi Sompasaari, kirjeosote Koivumäki as., Säynetkoski, Pyylinsaari

Talvisodan lapsi syntyy
Toivon ja Alinan esikoinen Esko Allan Johannes syntyy Jääskessä 2. helmikuuta 1940.
Alina Veikolle (päiväys: Ensossa 14.2.1940):
Veko hyvä!
Tuhannet terveiset meiltä Sinulle, ”sinne jonnekin”. Uskomme, että voit hyvin nyt ja aina
tulevinakin päivinä. Älä arvostele näitä minun töitäni, kai ymmärrät, että lankaa ei saa, ja
siksi näiden väri on vähän kyseenalainen. Ovathan Sinun housutkin punaiset, saahan
polvenlämmittäjät olla samaa väriä. Jos tämä valkonen takki on kainaloista vähän pieni,
niin ota auki – eihän se ryssä huomaa, jos kainaloista näkyykin harmaa takkisi. – Topi kävi
ostamassa ”namuset”, korput ja sikarit, olisi hän lähettänyt savukkeitakin, mutta ne on
lopussa täällä.
Niin, aika rientää eteenpäin, oli myrskyistä tai tyventä. Meidän rauha on suunnilleen
samanlaista kun ennenkin, joku päivä on rauhallista ja sitten toisina päivinä voi olla 4–5
hälytykseen. Sinä kai olet nähnyt siellä paljonkin – mutta toivotaan, että pian nämä
levottomuudet loppuu ja sitten tulevina päivinä muistelemme näitä aikoja niinkuin joskus
näkemäämme pahaa unta.
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Olen tässä lörpötellyt jos mitä,
vaikka koko ajan on mieli tehnyt
kertoa se suuri asia, mikä nyt
kokonaan täyttää mieleni. Meillä on
pieni poika – oikein pirteä ja terve
reserviläisen alku – 2 pv t.k. tuli
pojumme tänne myrskyiseen
maailmaan – et usko Veko, miten
ihmeelliseltä tuntui ensikerran ottaa
oma lapsi syliini – Topi oli työssä silloin,
kun minä puuhasin pojan, olin näet
kotona, kätilö ja Koikkalaisen rouva
olivat täällä – hyvin kaikki onnistui.
Viikon vanhana annettiin pojulle nimi –
Esko Allan Johannes. Ensimmäisenä
elämänsä päivänä sai pikku Eskomme olla
kellarissa 4 kertaa, raahasihan Topi
minutkin aina sinne – en saanut yhtään
päivää olla vuoteessa, mutta en silti
sairastunut.
Nytkin kun tätä kirjoitan, olemme Eskon
kanssa olleet kellarissa 2 kertaa. Täytyy vain
uskoa, että meille ei mitään pahaa tapahdu.
Kyllä meistä on poju hyvä – Topikin on niin
onnellisen näköinen, kun pitelee poikaansa
Veikko, Esko ja Toivo.
sylissään. Ennen pojun syntymää toivoin, että
siitä tulisi Topin näköinen ja se toiveeni
täyttyikin – Eskolla on aivan musta tukka,
kuoppa leuassa ja otsaan tulee kaksi pystysuoraa ryppyä, niinkuin Topillekin. Sinä varmasti
hermostut, jos jatkaisin luettelemista, sillä ethän voi ymmärtää, miten rakas jokainen piirre
Eskossa on. Kyllä on tuska puristanut monasti sydäntäni Eskon takia, viatonhan hän on
kärsimään ryssän takia – en voi kestää edes ajatusta, että Esko sortuisi tämän ajan takia.
Voi, voi, miten hönttö olen, kun kuvittelen kaikkea – pian on Esko iso mies ja menee isin
kanssa Saimaalle ahvenia narraamaan. Sitten, kun hän on iso mies, kostaa hän ryssälle ne
kellarissa käynnit ja kesken jääneet syömiset. Tuossa korissa hän nyt nukkuu onnellista unta
tietämättä, että aivan äsken tulimme suojasta.
Veko hyvä, taistele meidänkin puolesta, antakaa sitä vainolaista päihin niin että se ei sitä
enää koskaan nosta. Kirjoita meille kun saat tämän paketin. Kyllä me muistamme Sinua ja
toivomme,että tulet terveenä takaisin. Me Eskon kanssa taidamme lähteä Laitilaan joksikin
ajaksi, emme ole vielä löytäneet sopivaa taloa, mihin mennä. Eihän Topillakaan ole
rauhallista olla työssä, kun ei tiedä, miten me selviämme hälytyksistä. Voi parhaiden, Veko,
tuhan[net] terv[eiset] Sinulle! Pilsku.
Esko, Ali ja Topi
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Huom! Tämän kirjeen kirjoitus on
pitänyt keskeyttää 7 kertaa, sillä niin
monta hälytystä on ollut tänään. Ei
yhtään pommia ole tänne tänään
pudotettu. Joku aika sitten rikkoi
pommi Näverin kuurin – silloin
olikin vähäsen möykettä täällä. Kun
viimeinen hälytys oli, olin Eskoa
vannaamassa. Kyllä se on kurjaa
tämä elämä, itkin aivan, en itseni
takia, vaan Eskon. Käymme nyt
nukkumaan, toivotaan, että saamme
rauhassa yön viettää. Hyvää yötä –
souv god?
samassa kirjeessä Toivo Veikolle
(15.2.1940):
Veli hyvä
Terveiseni ja kirjoita, että oletko
rintamalla vai entisessä paikassasi
niin saamme vähän tietoa sinustakin,
niinkuin huomaat, niin olen isä ja
terve poika onkin. Pieni se vielä on,
painoi syntyessään 2,14 kg. Kyllä se
siitä
kasvaa jos terveenä olla saa.
Alinan käsialaa.
Täällä kävi tänään ne ryssän
tuholinnut näitä pieniä turvattomia
lapsia ahdistelemassa, mutta ilman sanottavia tuloksia. Voi hyvin. Terveisin
Toivo
osoite: Enso, Tapiontie 11
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Ahkeran Sylvin paketit
Sylvi Sääski lähettää Oulusta Veikolle paketin 20.2.1940 ja sen mukana kirjeen, jossa
kiittää Veikolta saamastaan kirjeestä. Sylvi kirjoittaa:
Iltahetkien huviksi tulee tämä kirja. En ole lainkaan sen alan tuntija, joten tämä voi Sinusta
olla aivan kelvoton. Jos se huvittaa, niin siinäpä on lukemista tovereillesikin.
Sain juuri tänään Otolta kirjeen. Hyvin siellä voidaan ryssän vierailuista huolimatta.
Pyylissä myös on kaikki hyvin, mikäpä heillä olisikaan hätänä siellä maansydämessä. --Monet terveiset Sinulle ja tuntemattomille tovereillesi. Anna heille maistiaisia siviilipaketista,
mikäli näin pienessä lähetyksessä on jakamista.

Lyydia laskee Molotovin variksia
Lyydia Veikolle (osoitettu res. alikers. V. O:lle Kpk. 18 Tyk. T-Os. 1, päiväys: Pyylinsaari
6.3.1940):
Rakas Veikkoni
Lämmin tervehtys täältä meiltä neljältä jotka viellä olemme yhtessä. En tietä missä lienetkin,
mutta henkessä olen luonasi joka hetki. Olen otottanu sinulta tietoa, vaan kun ei ole
kuuluna niin rupesin lähettämään tietoa täältä kotirintamalta. Me olemme ol[l]eet hyvin
terveenä kaikki. Nukutin juuri Kaisan tuohon makaamaan, joten pääsin kirjottamaan. Kaisa
ja Paavo ovat riskiä lapsia molemmat. Kaisa kävelee jo täyttä kyytiä. Minä olen hoitanu sitä
vakituisesti ja äitinsä teke[e] taloustöitä ja pesee pyykkijä ja niin on aika kuluna täälläkin
päin mailmaa, että on maaliskuu käsissä.
Äsken katselin tuosta ikkunasta kun lenti noita molotovin variksia, mihin lie menneet
munimaan, kyllähän sitä taas ratiosta kuulee. Kyllä niitä oli hirmunen liuta, 33 minä niitä
luin, mutta toiset niitä sai enemmän. Jumalan on kosto ja se kostaa kaikille pahantekijöille
sillon kun hän parhaaksi näkee, mutta aina nousee huokaus Jumalan puoleen, että hän
yhtellä iskulla tuhoas nuo pahantekiät ihan sukupuuttoon, kun he rauhallisia ihmisiä täällä
rintaman takana tappaa, tuhoaa kotit ja kaiken kalleimman. Semmoista leipää se ryssä
meille antaa.
Jumala antakoon teille, pojat, rohkeutta, terveyttä ja voimaa taistella sitä raakalaista vastaan
kaiken sen puolesta, mikä meille on pyhää ja kallista. Muuta en, rakas lapseni, voi kun joka
hetki sytämmen hiljaisuutessa huutaa sinulle Jumalan suojelevaa apua ja että hän antas
rauhan palautua jälleen ja saisimme viellä tavata toisemme elävin silmin. Ole rohkea,
Jumala on etestämme lunastushinnan maksanu. Luota siihen ja rukoile Jumalalta
anteeksiantavaa armoa. Monin terveisin, Jumalan haltuun, rak[k]autella oma
Äitisi
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Kohta lähetän myös paketin kun vaan kerkiän saata kuntoon. Sytämellinen onnittelu myös
syntymäpäiväsi johtosta. Elnalta ja lapsilta myös terveiset. Elna kirjottaa kortin.
Äiti
samassa kirjekuoressa syntymäpäiväkortti Elnalta Veikolle (päiväys: 8.3.1940):
Sydämelliset Onnittelumme 17.3. johd. Viel’ on Suomi voimissaan.
Sisko
Onnittelut ja terveisiä äiti, Kerttu, Alma ja Elsa
samassa kortissa Paavo Veikolle:
Terveisiä Paavo ja Kaisa.

Korpisoturi teltassa öljytuikun valossa
Veikko Eerolle (päiväys: teltassa yöllä 7.3.1940):
Hyvä veli!
Terveiseni täältä teltan lämmöstä. Lämmintä tuntuukin olevan taas aika paljon, niin että
paidatta tarkenee. Tässä ei kerkeä oikein enää kirjoittelemaan kuin yöllä. Aika menee kyllä
nopeaan, kun on aina pienessä touhussa aamusta iltaan. Olen nyt asunut teltassa kolmatta
viikkoa ja olen samoilla seuduin kuin viime kirjeeni aikana. En ole vielä tulilinjalla vaikka
asunkin teltassa. Taitaapa tästä olla vielä 50–60 km rintamalle, siis Viipurin lahden
seuduille, josta kai tykkien jyly kuuluu tännekin.
Tuota juu. Kiitos kirjeestäsi, sain sen viime kuun lopulla ja Esterille oikein paljon kiitoksia
paketista, jonka sain vähän ennen kirjettä. Enhän minä nyt enää tarvitse niitä huopikkaita
kun pakkaset on jo ohi, ainakin kovemmat pakkaset, joten nyt kyllä alkaa tareta ja kun
suksilla joutuu liikkumaan aina, niin mulla onkin ollut hiihtokengät koko talven jalassa.
Kuuleppas Eero. Kirjoita nyt ensi kirjeessä, oletko saanut sen minun palkkani. Minä kun
pääsin Sinun kirjeestäsi siihen käsitykseen, että Sinä et ole vielä sitä saanut. Ne nääs muutti
nyt sitä palkka-asiaa, niinkuin olet kai lehdestä nähnyt. Sen mukaan ei poikamies saakaan
muuta kuin sen päivärahan 15:–. Mutta se tammikuun palkka piti kyllä tulla, vai olisko
sekin jo muuttunut. Kyllä minä joka tapauksessa siihen listaan Sinun nimesi laitoin. Mutta
nyt ne eivät täällä hoida ollenkaan niitä asioita, vaan asianomainen ruutu hoitaa ne nyt.
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Ainoastaan elatusvelvollinen poikamies saa 500:– kuussa, ja niin myös jokainen naimisissa
oleva, jokaisesta lapsesta tulee vielä korotusta. Ja sen saa eukko periä asianomaisesta
kunnasta. Äitihän se sais, jos sais todistettua, että minä olen häneen nähden
elatusvelvollinen.
Vai hiihtelee Ritva kovasti. No sehän hyvä on. Setä kun haluaisi nähdä miten paljon Ritva ja
Rae ovat kasvaneet, mutta ei setä pääse, kun tämä tilanne muuttui näin kriitilliseksi. Lomia
ei taas kuulema saa, ennekuin tämä vähän selviäisi. Toivolla ja Alilla on kuulemma poika
nyt ja kuuluu olevan terve poika, ihme kyllä, kun Alina oli niin sairaaloinen. Kuuluu olevan
hyvä molemmista. – Terveiseni Einolle. Sain Viljolta tässä paketin. Hän on muuttanut
asuntoa. Samoin äidiltä kirjeen. Terve kuuluu olevan.
Korsuja täällä on rakennettu vain. Selkäni venähti siinä hommassa, mutta kyllä se paranee.
Muutahan tänne ei kuulukaan. Tykkien jyly kantautuu taas tänne telttaan. Se on sitä
tavanomaista tykistötoimintaa. Lentokoneita ei ole näkynyt moneen päivään, vaikka
aikaisemmin ne oli yötä ja päivää tässä päällä.
Tämä on vähän hämärää tässä öljytuikun valossa, mutta koettakaa ottaa selvä. Väsyttää
vähän, joten lopetan, klo onkin 2, jaksaa taas aamulla nousta lähtemään. Terveyttä ja
rohkeutta teille kaikille, toivoo
Veikko

Viljon epäonnea pakettien kanssa
Viljo Veikolle (osoitettu res. alikers. V. O:lle Kpk 27 A 7840, päiväys: Helsinki 12.3.1940):
Veli hyvä
Kiitos kirjeestäsi jonka sain 6.3. vastaanottaa, ei tullu vaan heti laitettua vastausta kun oli
olevinaan jotain touhua. Niin se pakettijuttu. Laitoin silloin yhtäaikaa kaksi pakettia, taikka
kun tarkalleen selostan, niinkuin siinä kirjeessä oli selostettu, joka nähtävästi on hävinny
sen paketin kanssa. Minä tein ensin yhden paketin, siis laitoin kaikki yhteen, mutta
kenttäpostipaketti ei saa painaa 5 kg enempää ja minä toin sen kämpille takaisin ja laitoin
2 pakettia ja vein sitten, mutta sitten sanoivat taas, että juoksevia aineita ei saa laittaa
kenttäpostissa, siinä toisessa paketissa oli nimittäin mehupullo ja minun täyty tuoda se
toinen paketti taas kämpille ja ottaa se mehupullo pois, toisen laitoin kyllä tulemaan heti ja
toisen sitten seuraavana päivänä.
Se paketti jonka laitoin ensiksi ja sen kirjeen, on sitten hävinny ja se on viellä mukavaa kun
se kirjekin on hävinny, että olisko Molotohvi sattunu pommittamaan juuri silloin. Siinä
hävinneessä paketissa oli kaksi kiloa korppuja, kilo karamellejä ja puoli kiloa pikkuleivän
tapaisia, että olis se ollu mukavampi Sinunkin suussa. Ja sitten siinä kirjeessä oli selostettu
siitä sokerista ja tupakasta. Täältä ei saanu silloin tupakkaa, sattumalta sain nekin jotka
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laitoin, niin ostin jonkun sikarin lisäksi, mutta nyt on niin hullusti, että ei enää saa
sikariakaan. Joitain kympistä ylöspäin maksavia sikareita saa jostain silloin tällöin ostaa,
mutta se on vähän liian tyyristä tupakkaa.
Ja se sokerijuttu. Sitäkään en saanu kun puoli kiloa kaverilta, kun minulta hävisi sokerikortti
ja sen takia ostin niitä karamelleja, että olis jotakin imelää ollu, mutta sekin meni niinkun
kurmun perseeseen. Laitoin minä kyllä 9. päivä kyllä taas paketin tulemaan, en tiedä sitten
tuleeko perille, mutta kirjoita sitten kun saat tämän kirjeen, siinä on kilo korppuja, puoli
kiloa pikkuleipiä, kilo karamellejä ja sain hyvää yskänlääkettä niin laitoin pienen pullon
sitäkin ja tupakkaakin satuin saamaan yhdeltä tutulta tytöltä, kun käskin varaamaan, kun
tulee kauppaan.
Äidiltä ja Elnalta terveisiä myös, sain heiltä kirjeen sunnuntaina 10 pv ja Vesterlundin
Helmiltä myös. Hän otti Sinun osoitteenkin ja sanoi laittavan Sinulle paketin. Markkasen
tyttöjä en ole nähny, mutta soitin Linnealle ja kysyin tupakkaa ja hän käski laittaa myös
terveisiä kun kirjoitan.
Asuntoa muutin myös ja asun nyt Erottaja 11 A 11, niinkuin olit kirjeeseenkin laittanu,
mutta kun kirjoitat niin kirjoita osoitteella Helsinki, Sirpalesaari. Se tulee työmaalle ja se on
kaikin varminta jos sattuis muuttamaankin, niin ei tartte käydä kyselemässä vanhoista
paikoista. Eipä tässä taas tällä kertaa muuta olekaan kun hyvää vointia, toivoo
Ville

Poltettu Enso.

Välirauha
laskeutuu
Suomen ylle
Talvisodan loputtua
maaliskuussa 1940
Suomessa henkäistään
helpotuksesta, joskin
rauhanehdot ovat
pettymys. Karjala
menetetään, myös
Elnan ja Oton koti
Ensosta evakuoidaan.
Joukot kotiutetaan
vähitellen seuraavien
kuukausien aikana.
Puolustusvoimien
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Elnan ja Oton muuttokuorma
lähdössä Ensosta.

vahvuus pidetään
kuitenkin
reserviläisarmeijan avulla
tavallista suurempana.
Uusia varuskuntia
rakennetaan rajan
tuntumaan ja ennen
sotaa kouluttamatta
jääneet koulutetaan.
Koko ajan ollaan
varpaillaan ja varustaudutaan
pahimman varalle.
Lyydia Veikolle (osoitettu res. alikers. V. O:lle Kpk. 27 A 7840, päiväys: Py[y]linsaari
15.3.1940):
Rakas Veikko
Sytämelliset kiitokset kirjeestäsi ja ilmotuskortin myös sain samalla, vaan rahat on vielä
Heinäveten konttorissa. Alma tuo tullessaan, kun tulee pääsiäiseksi kotiin. Hän on ollu
kunnan kansliatehtävissä tämän sota-ajan.
Nythän se sotakin on loppunu ja rauha on solmittu, 12 ja 13 päivän välisenä yönä, mutta
ei ole meillä ja Sääskilläkään enää kotia Ensossa. En tietä liekkö enää Hannekaan henkissä,
että olis etes tavaroita ja vaatteita saanu pois, Ensoon jääny ryssälle ja täältäkään päin ei
saa enää sinne matkustaa mitään pelastamaan. En ole pitkään aikaan saanu mitään tietoa
sieltä, miten lie asijat. Otto kun viimeksi kirjotti, niin sano makaavansa työmaalla jossain
kattilassa ja Hanne kellarissa. Satoittain liehuu ryssän koneita Enson päällä, ettei ole rauhaa
yöllä eikä päivällä.
Minä lähetin tämän viikon alkupäivinä sinulle paketin ja kirjeen. Otottelin tätä uutta
osotetta, vaan kun ei kuuluna, niin panin tulemaan entisellä. En tietä, jos se osuu perille.
Ethän sinäkään varmaan ihan pian vielä pääse sieltä pois. Onhan se lohtutus, että olet
elossa, kun miten vaan se selkäsi paranee. Terveenä minäkin olen ollu, se terve mikä
olenkiin, vaan hyvä näinkin. Kun vain sais jonkunmoisen kotin, jossa sais vapaasti
henkittää, no mitäpäs tuosta, kyllähän se Jumala siitä huolen pitää, eihän tässä osaa viellä
hätäillä.
Sain Viljolta kirjeen ja myös rahaa, elossa hän vielä sillon oli ja myös terveenä. Sehän se
onkin paras lahja, että tänä aikana on säilynä henkissä, josta kiittää saa Jumalaa. En minä
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sitten muista mitään erityisempä[ä]. Kyllä kai sitä sitten jossain tavataan. Näkemiin sitten ja
Jumalan haltuun oma
Äitisi
Terveiset myös Elnalta ja Kaisalta ja Paavolta. Kaikki ovat terveenä. Kaisa kävelee ja on
oikeen riski.
samassa kirjekuoressa Elna Veikolle:
Veli rakas!
Tervehdykseni Sinulle! Toivottavasti piankin näemme. Nyt on vielä kaikki niin sekavaa.
Tapahtuu niin paljon asioita, joita ei joka aika jaksa ymmärtää. En ole vielä kuullut Otolta
mitään. Missähän kotimme onkaan? Voi hyvin. Pidä yhteyttä tänne, tällä entisellä
osotteella.
Sisko
Veikko Ritvalle ja Raelle osoitteeseen Kolho, o/y Kolho (kenttäpostikortti, lähettäjä reservin
alikersantti V. O. KPK 27 As 7840, päiväys: pääsiäisenä 24.3.1940):
Etpä tiedä, lapsukainen armas
vielä murehista mailman
etkä, että kerran elo harmaa
sinuun iskee haavan polttavan.
Nyt, jos loukkaat itses leikkiessä,
äiti luonas on ja lohduttaa.
Mutta kerran elon pyörtehessä
tuskasi saat yksin vaimentaa.
Äiti siunaa joka askeleesi
kehdosta ain’ asti hautahan.
Sitä muista, kätke sydämeesi
sanat: ”Totuus perii maailman.”
Veikko setä
Saitte kai minun kirjeeni. Minä en ole saanut postia pitkään aikaan, kun olen taas joutunut
muuttamaan. Nythän se on rauha, mutta raskas. Monin terveisin
Veikko
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Jussi sotaväkeen, Lyydia Helsinkiin
Jussi astuu palvelukseen 1. huhtikuuta 1940 viestikoulutuskomppaniaan.
Helsingin kaupunginarkiston tietojen mukaan Lyydia Orbinsky muuttaa huhtikuussa 1940
Ensosta Helsinkiin osoitteeseen Ruusankatu 3 A 21 ja Viljo samaan osoitteeseen. Viljon
muutto on tapahtunut kuitenkin jo aikaisemmin, kuten seuraavasta kirjeestä käy ilmi:
Viljo Veikolle (kirje seikkaillut matkalla, päätynyt ilmeisesti RUK:hon Niinisaloon Y830,
päiväys: Helsingissä 7.4.1940):
Terve Veli
Pistänpä tässä taas kirjeen tulemaan kun ei sieltäpäin ole kuulunu mitään, vaikka kyllä se
tiedossa on, että hengissä olet säilyny tässä sodassa. Kävin nimittäin Kolhossa ja olit
laittanu tytöille kortin sodan jälkeen.
Niin, me istutaan mamman kanssa tässä uudessa kodissa ja rupesin rykkäämään kirjettä,
että jos pääsisit lomalle taikka pois reservistä, niin osaat tulla täältäpäin hakemaan.
Se Enso sitten meni, niinkun kai tiedät, tai ainakin siinä rajamailla, että asunnot oli
tyhjennettävä. Minä otin lomaa viikkoa ennen pääsiäistä ja menin Ensoon ja sen verran
kerkesin näkemään että ihmiset koitti saada epätoivoisina mukaansa mitä voivat ja se
maantie oli yhtä karavaania aina Imatralle asti. Sääskien ja meidän tavarat olivat jo vieny
kun minä menin. Oton tapasin asunnostaan la[m]ppuja särkemässä ja kohta tuli sinne
Hanneskin ja sitten mentiin Hariselle ja minäkin olin siellä yötä. Topia en nähny Ensossa
ollenkaan, kun läksin aamulla jo 5den aikaan Imatralle ja sieltä autolla Savonlinnaan. Sieltä
menin sitten junalla Heinävedelle, kun autoja ei kulkenukaan niinkun luulin ja toin
mamman Kolhoon asti ja itse tulin edeltä ja hommasin huoneen ja mamma tuli viikon
päästä tänne ja nyt tämä alkaa ollakin jo asuttavassa kunnossa.
On täällä käyny jo vieraitakin. Hannes oli nimittäin saanu määräyksen ensimmäinen päivä
mennä sotaväkeen ja hän kävi Kolhossa ja toi mamman Helsinkiin. Hän joutui 1 pv sisällä
Riihimäkeen ja Toivo oli käyny kanssa Kolhossa ja tuli myös täältä kautta ja veteli unia
tuossa permannolla ja sanoi, että hän pääsee helpolla petin korjuusta; kun panee päälleen
niin peti on korjattu, kun tässä ei viellä ole oikein niitä petivaatteita kerenny hommata.
Lienetkö saanu taas tätä viimeistä pakettia, jonka laitoin kohta kun Sinä kirjoitit, että et ole
saanu kun yhden paketin. Se on siis hävinny se toinen, mutta se on mukana kun se kirjekin
on hävinny. Laitoin sitten niinkuin mainitsin siis kolmannen paketin ja myös kirjeen
erikseen ja oli siellä pullo luutnanttia, tupakkaa, korppuja, pikkuleipiä ja karamellejä,
lienetkö saanu, en ole saanu mitään tietoa. Eipä sitten taas muuta kun hyvää vointia ja
koita saada edes lomaa ja käydä täällä tietämässä. Mamma kirjoittaa tähän yhteen
kirjeeseen. Näkemiin
Ville
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kirjekuoren takana tervehdys:
Paljon, paljon terveisiä.
Helmi
samassa kirjeessä Lyydia Veikolle (päiväys: Helsinki 7.4.1940):
Rakas Veikko
Pistän tähän Viljon kirjeeseen terveiseni. Minä olen nyt täällä Helsinkissä Viljon luona. Hän
kävi minut hakemassa sieltä Pyylistä ja nyt olemme sitten täällä. Koita nyt päästä lomalle ja
tulla meitä katsomaan, on jo niin kovin ikävä. Lienetkö saanu minun viimestä pakettia,
lähetin sen viikko en[nen] sitä kun se rauha tuli ja johan minä sen jälkeen kirjoitinkin, vaan
en ole saanu sinulta mitään tietoa. Viljo kai kirjotti jo kaikki asijat. Minä sitten lopetan. Koita
päästä käymään. Monin terveisin, Herra kanssasi, näkemiin
Äiti
Lyydian kirje.

Viljon lisäys edelliseen:
Osoite on Ruusankatu 3 A
21, Helsinki. Jos tulet
käymään niin selostan, että
löydät paremmin. Asutaan
Töölössä ja kun tulet
Turuntietä pitkin messuhalliin
päin niin talo numero 66 on
vasemmalla ja vähän ennen
sitä on Ruusankatu.
Radioaliupseerina tähän
saakka palvellut Veikko saa
komennuksen
Reserviupseerikouluun (1.
patteri/ S Koulu K:een) 11.
huhtikuuta.
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Ester Elnalle (osoitteeseen Heinävesi, Säynekoski, Pyylin koulu, päiväys: Kolho 23.4.1940):
Päivää Elna
Kiitos kortistasi, jonka saimme. Sinä vielä muistat syntymäpäiviäkin.
Mummo on nyt Helsingissä omassa kodissa, ei ole vielä meille kirjoittanut, kuinka hän nyt
pärjää. Kirjoitin Otolle Imatralle, liekö hän saanut sen kirjeen. Siinä oli niitä asioita, joita
hän tiedusteli. Kun kirjoitit aikaisemmin Kaisan kulkevan puita myöten, niin sekös teki
Ritvalle miettimisen aihetta. Sanoi kerran, että varmasti ne puut ovat kaadettu, ettei Kaisa
muuten pääse puuhun, kun ei hänkään vielä pääse.
Ovatkos sinun lapsesi saaneet olla terveitä? Minun ovat olleet, paitsi nyt on vähän yskää,
kun tämän talon pojassa on varmasti hinkuyskä, että olen vallan ihmeissäni, kun täytyy
yhdessä olla. Olisin mielissäni, jos täältä pääsee. Ehkä kesä- tai elokuussa, kun saavat
asunnot valmiiksi, muutamme sinne. Oli sellainen paikka, että olis Ottokin voinut. Toivo
kävi täällä, olis ollut hänellekin paikka, mutta ei ole kuulunut eikä ole kirjoittanutkaan.
Veikko kirjoitti ja minä vastasin, mutta kirje tuli takaisin. Kerkesin edellisenä päivänä laittaa
paketinkin, eikä voi sitä nyt saada. Hannelle laitoin myös riissistä ja sianlihasta kukon.
Oletko sinä koskaan syönyt sellaista? Se on hyvää. Äiti laittoi ennen sitä. Ei sitten muuta
tällä kertaa kun hyvää vointia toivoen, että sinäkin sitten rakennat sen entistä ehomman
kodin. Terveisiä Oton siskoille.
Ritva, Rae, Ester ja Eero
Valtion Lentokonetehtaan Kolhoon hajautettu osasto 18 työllistää vuoden 1939 lopussa 96
henkeä ja maaliskuun 1940 alussa työntekijämäärä on paisunut 325:een. Asuntotilanne
paikkakunnalla on tosin niin huono, että se haittaa työvoiman saantia. Noin puolet
työntekijöistä joutuu asumaan kylän kouluissa yhteismajoituksessa. Karjalan siirtoväkeä
pyritään kuitenkin aputoimena siirtämään Kolhosta muualle, jolloin Lentokonetehtaan
asunnoiksi saadaan vapautumaan joitakin yksityisasuntoja.
Eeron perhe asuu siis eräässä talossa alivuokralaisena. Hieman myöhemmin Toivo
mainitsee kirjeessään Eeron asunnon kooksi huoneen ja osakeittiön. Ester pelkää tyttöjen
saavan hinkuyskätartunnan vuokranantajan pojalta. Vähän myöhemmin Eero kirjoittaa
tämän pelon toteutuneenkin.
Lyydia Veikolle (osoitettu res. alikers. V. O:lle Kpk. 16 4830, päiväys: Helsinki 26.4.1940):
Rakas Veikko
Monet terveiset ja kiitokset kortistasi, sitä ototin jo kaipauksella. Täällä se aika vaan on
menny eteenpäin pikku hiljaan. Nythän tässä onkin sakia enemmänkin, kun on Topikin
joukkoneen ollu tämän viikoa täällä meillä. Eihän se ole viellä työpaikkaa saanu, jos ei ole
paljon etsinykkään. Sain juuri Hannelta kirjeen, hän pyyti sinun osotetta. Sillä pojalla
tuntuu olevan hyvin ikäävä, arvaa sen, kun ei ole viellä kotoa pois ollu koskaan, niin onhan
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se outoa, vaan kyllä hän siihenkin tottuu vähän kerrassaan. Elnalta en ole saanu mitään
tietoa koko aikana, vaikka kirjotin hänelle heti tänne tultua. Topilta sain kuulla, että hän on
siellä Py[y]lissä ja Otto kuuluu olevan Pankakoskella väliaikaisesti. Kirjotin tässä joku päivä
Ruottiseen ja Eerolle kirjotin jo aikasemmin, vaan en ole saanu mitään vastausta.
Nythän sitä kuuluu taas vähän parempaa maailmasta, jos heissä lie mitään perää, kun ei
ole itsellä ratiota eikä tule etes lehtiäkään, niin ei tietä maail[man] menosta mitään, vaan
kerkiäähän ne nähtä aikanaan, jos niissä on mitä perää. Vain jo se alkaa sinustakin pistää
pitkäksi. No, ei ihmekkään, kun siellä on niin monta kuukautta jo saanu rujuta, vaan jospa
siitä viellä vapautuis ja tulis oikea rauha, että pääsis jokanen oikeaan työhön ja elämään
vapaata elämää.
Py[y]telin Viljon kirjottamaan sinulle terveisensä, vaan sano, että kyllä sinä osaat ne kirjottaa
yhtä hyvin. Hän vapautuu nyt koko kirjottamisesta, sano minun saavan siitä huolehtia. Ei
minulla enää mitään erikoisempia asijoita olekkaan. Jumalan haltuun ja monin terveisin
Äiti ja Viljo
Ali kirjottaa omat terveisensä. Hannen osote Kpk. 16 4919/19

Jussi raportoi
ruotuväestä
Jussi vannoo sotilasvalan 29.
huhtikuuta 1940.
Jussi Elnalle (päiväys:
radiomiesten kämpässä
5.5.1940):
Sisko hyvä!
Olet kai jo mielessäsi ajatellut, että
nyt se Jussin mokoma on unohtanut
minut kokonaan, mutta niinkuin
ymmärrät, on siihen ollu omat
syynsä, ettei ole tullu kirjoitettua.
Ensinnäkään en ole ollu tietoinen siitä,
että vieläkö te olette ollu Pyylissä
vai joko olette saanut uuden kodin.
Toiseksi täällä ruotuväessä on
alokasaikana sitä liikettä niin paljon, että
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semmonen huono pännämies niinkun minäkin ei oikein tahdo saada kirjettä syntymään.
Minä kävin vapunpäivänä kotilomalla ja sain äitiltä tietää, että sinä olet vielä Pyylissä.
Sukkelaan se näkyy tuo aika menevän, sillä minäkin olen ollu jo toista kuukautta valtion
leivissä. Meillä kesti alokasaika vain kuukauden. Viime viikolla oli meillä vala, niin että nyt
minäkin olen jo täys sotamies. Minä anoin siirtoa radiokouluun ja sain myös sen. Olen ollu
pari päivää täällä uudessa paikassa. On tämä parempi paikka kun edellinen sekä sapuskan
puolesta että muutenkin.
Ei meiltä ole tukkaa ajeltu, mutta kyllä siinä sai ainakin alokasaikana olla aika tarkkana, jos
sen meinas säilyttää. Ei siinä tarvinnu ihmeitä munauksia tehdä kun se läksi, meidänkin
komppaniasta ajettiin monen pojan tukka. Onneksi multa säilyi vielä.
Minkäslainen homma Otolla on? Toivo oli H[elsingi]ssä, kun kävin siellä. Hän ei ollu saanut
vielä mitään hommaa. Sanoi nähneensä, kun Kalle Pekka Mykkänenkin oli istunut puiston
penkillä sikari hampaissa, niinkun koditon ainakin.
On kai Otto ottanut minun työtodistuksen? Meillä oli semmoinen puhe, että hän ottaa sen,
kun minä en kerinny sitä ottamaan. Kun kirjoitat Otolle, niin sano, ettei sitä maksa tänne
lähettää, sillä meidän osotteemme on vaihtunut jo kolme kertaa. Säilyy kai se siellä
Otollakin, mutta jos ei, niin voihan sen lähettää kotia Helsinkiin.
Jokos se kummityttö kävelee ja onko se ollu terveenä? Toivon tyttö, ei kun poikahan se
olikin, sairasteli vähän kun kävin H: gissä.
Nykyinen osotteeni on: Stm H. Orkasalo Kpk 2 M 4919/1 Rad. kompp.
Kirjoitahan joskus, kun sinulta käy se homma. Terveiset teille kaikille ja myös Paavolle.
Jussi
Veikko Eerolle (päiväys: Kankaanpää 10.5.1940):
Veli hyvä
Tervehdys täältä pitkästä aikaa ja kiitos Esterille siitä paketista oikein paljon. Tulin siitä
teidän ohi huhtikuun 11 pv:n maissa. Koetin katsella junan rapulta, jos olisi sattunut
näkymään tuttua pärstää, mutta eihän sitä mitä nähnyt, kun ei juna pysähtynyt siinä
Kolhossa ollenkaan, koska se oli pikajuna. Asutteko te lähellä asemaa?
Olin Kausalassa viimeksi ja sieltä sain komennuksen tänne Kankaanpäähän. Täällähän
minä olin syksyllä jo 2:een eri kertaan, toisella kerralla 3 viikkoa ja toisella kerralla vain
yhden päivän, joten tuttujahan nämä ”maastokuopat” ovat täällä. Siviiliin täältä jo läksisi
hommaamaan ja järjestämään sitä leipäpuuta itselleen. Lomaa täältä on kanssa vaikea
saada, kun tämä kurssi on niin lyhyt. Tämä kestää kai heinäkuun alkuun. Voi taivas, kun se
on pitkä aika.
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Hommaa täällä olis niin --[puuttuu] varsinkin lukemista. Täytyisi lukea -- [puuttuu] jos
meinaisi pärjätä, mutta en minä jaksa enää ”sotia”. --[puuttuu] vanhalle miehelle, kun ei
ole yhtään innostusta koko hommaan. Enkä minä luule täällä pärjäävänikään, mutta se on
ihan se ja sama, kun pääsis vaan siviiliin. Sillä jos täällä vielä kauan täytyy olla, niin eihän
siellä siviilissä enää pärjääkään, siellä kuolee nälkään. Olen tykistölinjalla täällä ja jos olisi
asevelvollisuusaikana palvellut tykistössä, niin voisihan täällä jotenkuten pärjätä, mutta kun
ei tiedä tykistä oikein että mihin päin putki on käännettävä, niin eihän siitä mitään tule. Sen
minä kyllä tiedän, että tykissä on putki eikä piippu.
Se minun sotani oli korsun kaivamista koko aika. En voi kehua rintamalla olleeni, mutta
kuhan jotakin tein ja kyllä siinä työtä oli tarpeeksi.
Käväisin tänne tullessa Helsingissä Viljon luona ja tapasinkin mamman siellä aivan
odottamatta. Ei mulla lomaa ollut mutta kävin ”omalla luvalla”. Nythän siellä kuuluu
olevan myös Topi perheineen. Nyt täällä saa nukkua jo kahden lakanan välissä oikein
vuoteessa ja syödä pöydässä, eikä tartte pakkia tiskata. En muista enää muuta
kirjoittamista. Nythän tästä olis lyhyt matka pistäytyä siellä teillä, mutta ei täältä pääse.
Pikaista näkemistä toivoen. Voikaahan hyvin
Veikko
Ritvalle ja Raelle terveiset setältä
Jussi Veikolle (osoitettu oppilas V. O:lle Kpk. 16, 4830, päiväys: Riihimäki 14.5.1940):
Terve veli hyvä!
Jouduin tänään yöpäivystäjäksi. Nämä tunnit tuntuu käyvän hyvin pitkiksi, niin ajattelin
joutessani kirjoittaa sulle muutaman sanan. Kiitos muuten kirjeestäsi, sain sen tänään.
Sukkelaan se näkyy tuo aika menevän, sillä minäkin olen ollu valtion leivissä puolitoista
kuukautta. Ja sen puoli kuukautta minäkin olen ollu jo oikea sotamies, eikä enää monni.
Meillä kesti nimittäin alokasaika kuukauden. Ei meiltä ole yleensä tukkaa ajeltu, mutta kyllä
siinä alokasaikana sai olla aika tarkkana, jos sen meinas säilyttää. Moni poika sillon menetti
tukkansa. Ei kai sen lähtö niin kovin lujassa ole vieläkään, vaikka onkin sotamies, mutta on
kai se jo vähän lujemmassa sotamiehen tukka kuin alokkaan.
Minä aloitin tällä sotilasalalla samanlaisen uran kun sinäkin. Anoin nimittäin radiokursseille,
taikka tänne oikeastaan perustettiin koko radiopataljoona, ja pääsin myös. Olen ollu täällä
uudessa paikassa vähän toista viikkoa. Meillä on täällä muuten aika lookit olot verrattuna
Hyvinkään oloihin. Täällä on aika lookit kihot. Nyt meille tuli AUK:sta tuliteräkorppeja. Ne
tuntuu olevan hyvin asiaan innostuneita, niin että kyllähän se höyhky voi piisata, mutta
mitäpäs siitä. Meillä on titausta 3 tuntia päivässä. Kyllä se homma alkaa vähitellen sujua,
vaikka se alussa tuntuikin hyvin heprealta. Jo minäkin otan vastaan siinä 20–30 paikkeilla.
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Marsseja meillä on ollu joka viikko. Pisin marssi on ollu 20 km. Minulta nää marssit on
menny aika hyvin. Pojilla on aina rakkoja jaloissa marssin jälkeen, mutta mulla ei ole ollu
kertaakaan. Neljän tunnin perästä alkaa taas marssi pakkauksien kanssa. Se voi ehken
vähän väsyttää, kun sattui tämä päivystysvuoro näin pahaan aikaan, mutta ehken se siinä
menee, sillä onkai niitä sotaväessä sattunut ennenkin.
Minä kävin vappuna kotilomalla. Ville tuntuu juhlineen vappua hyvin perusteellisesti, koska
minä en nähny sitä ollenkaan. Topi oli vielä sillon siellä, mutta arveli lähtevänsä, kun ei ollu
löytynyt sopivaa tointa.
Kello alkaa tulla kohta kuusi. Loppuu päivystys, niin täytyy lopettaa tämä kirjoitushomma
myös. Kirjoitahan joskus. Se tuntuu täällä niin mukavalta kun saa kirjeen. Terveisin
Jussi
Osotteeni on nyt: Stm J. Orkasalo Kpk.2 M 4919

Kolhossa sairastellaan
Eero Veikolle (osoitettu oppilas V. O:lle Kpk. 16 S 4829, päiväys: Kolho 19.5.1940):
Päivää veli,
Kiitos kirjeestäsi. Olen makoillut tässä toista viikkoa kuumeessa, nousin tänään vähän
jalottelemaan ja samalla töherrän tähän mustaa valkoiselle. Se oli sellaista kovanlaista
lensua, ei juuri koskenut mihinkään, vaan piti kovaa kuumetta. Kävin lääkärillä, joten nyt
tuntuu vähän paremmalta. Kuume hävisi pois, on vaan vielä niin heikko olo.
Kun silloin rauhan tultua kirjoitit tyttöjen nimellä sen kortin, niin me kirjoitimme sulle
kirjeen, mutta ei me mitään vastausta sulta saatu, vaan sitten samana päivänä kun Essu
laittoi sen paketin niin saimme sen kirjeemme takaisin. Siihen oli päälle kirjoitettu, että
osoite tuntematon. Siinä oli aivan sama osoite kun siinä paketissa, sen sinä kirjoitit saavasi,
miten lie sotkeneet.
Kirjoitit, että sinun sotasi oli vaan korsun rakentamista. Kyllä se olisi ollut jokaiselle
parempi, että se olisi jokaisen kohdalta jäänyt siihen korsun rakentamiseen, sillä monessa
talossa kaivataan omaista kotia, jota ei koskaan tule.
Kyllähän täällä kesän aika menee täällä Kolhossakin, mutta talvellahan tämä on sellainen
kolkko paikka, kun ei ole vielä kunnon asuntoa, mut’ eihän sitä tiedä missä se ensi talvi
taas menee. Mullakin se on sotaväkeen meno tänä kesänä, kuuluvat antavan kaikille toisen
luokan nostomiehille asekoulutuksen. Eihän tässä olisi enää sitä hommaa tarvinnut
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vanhana miehenä ruveta opettelemaan, eikä kait minusta tule sotamiestä, siltä minusta
tuntuu, että jos ne sinne vie niin kyllä kait ne pian pois laittaa.
Tyttölöissä on sellainen hinkuyskän tapainen, rykivät aika lujaa, muuten ovat hyvässä
kunnossa. Nyt se on niin ikävästi, että pakettia ei juuri voi täältä kokoon kyhätä, kun
menevät ne annokset niin kovin pieniin, että tahtovat vaan kesken loppua, mutta
taidattehan te sitä syömäpuolta saada sieltäkin että henki pysyy. En ole muistanut kirjoittaa
siitä rahasta, kyllä minä sain tänne sen tammikuun palkkasi. Ei siis muuta kun hyvää
vointia. Tervehtien
Ero perheineen
Kyllähän sitä kaatui monta tunnettua poikaa, mainitsen tässä muutamia jotka sinä tunsit:
Ernest Ristala, Lauri Andersin, Eljas Rautiainen ja monta muuta tuttavaa. Jos on tilaisuutta
niin tule kahville, sitten turistaan enempi.
Ritvan lisäys:
Tule, Veikko, setä pois.
Ritva

Toivo pohtii tulevaisuutta
samassa kirjekuoressa Toivo Veikolle (päiväys: Kolho 20.5.1940):
Terve Veikko
Pistän tähän Eeron kirjeeseen vähän kuulumisiani taas pitkästä aikaa. Olen ollut täällä
Eeron luona jo neljä päivää ja koko ajan ollut vähän sairaana. Kuumetta on ollut, vaan nyt
alkaa jo elämä tuntua terveemmän makuselta, niin että ei tämä tauti vielä kuolemaksi ole.
Olin Ensosta lähdettyäni Kaukapään tehtaalla työssä, mutta nyt tällä kertaa taas olen ilman
hommia ja eikä tässä ole vielä varmaa selvyyttä tullut, että mistä se leipäpuu taas löytyy.
Tänne kyllä pääsisin töihin, mutta en tiedä, mikä olisi parempi, jäädäkö tänne vai
kuulostaako vielä. Täältä kyllä ei saa minkäänlaista asuntoa, sillä kaikki tuntuu olevan
ylösotettu ja sehän se on yksi paha puoli asiassa, voisi ehkä jostain kilometrien päästä
saada jonkun tuvan nurkasta katon päänsä päälle, mutta muuta mahdollisuutta ei tunnu
olevan, tässä Eerollakin on niin pienet tilat, ettei tähänkään voi ajatella, kun on vaan yksi
huone ja osakeittiö.
Ali on tällä kertaa Vaskijärvellä, hän asuu siskonsa kanssa erässä mökissä, jonka he
vuokrasivat itselleen ja onhan siinä tilaa ja vapautta, kun saa olla kuin kotonaan eikä ole
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toisten ihmisten tiellä, puutteellisuuttahan kyllä
tosin on paljonkin, kun niistä tavaroista ja
huonekaluista on puute. Kunhan nyt saa
varmemman selvyyden, että mistä se
vakituisempi paikka ilmestyy, niin sittenhän
niitä tavaroitakin voi ruveta perustelemaan,
sillä kai niistä osa ainakin löytyy. Niiden pitäisi
olla siellä Kaukapäässä, missä muittenkin
ensolaisten tavarat, mutta siinä vain on
kysymys, että kuka sieltä omansa tapaa, kun
ne ovat kaikki sekaisin ja tavaroita paljon.
Kävin hakemassa Alin pois sieltä Ikaalisista,
kun hänestä tuntui olevan niin vaikeaa siellä
olla. Kävin Ikaalisista käsin Porissa ja takaisin
tullessa jouduin Kankaanpäässä varttumaan
useita tunteja ennenkuin pääsin Ikaalisiin
vievään autoon ja olis ollu hauska tavata, sillä
oli vähän kaupungin tuliaisiakin, mutta en
tiennyt, että olet siellä, ennenkuin nyt vasta
jälkeenpäin sain kuulla, että olet siellä
koulussa.
Täällä on kesällä varmasti hauska asua, sillä
tämä on vesistörikas paikkakunta, mutta
niinkuin sanoin niin asuntoa täältä ei saa, joten
minunkin, jos tänne jäisin töihin niin täytyisi
ruveta kahdessa paikkaa elämään, antaa Alin
olla siellä missä hän nyt on ja asuisin itse
Edessä istumassa Ester, Toivo, Alina ja Alinan sisko. Lapset sylissä ja
takana.
täällä, ainahan sitä yksityinen mies saa katon
päänsä päälle tiukemmassakin paikassa, mutta
olen varma, että Ali ei ole siihen kauppaan tyytyväinen ja hänkin jo halusta tahtoisi päästä
samaan huusholliin. Olen ollut vähän siinä mielessä, että jos sattuisi tapaamaan jotain
konemiehen paikkaa, mutta niihinkin on aina menijöitä, jos paikka mistä ilmaantuu.
Onhan minulla yhdet hakupaperit laitettu, mutta ei ole mitään kuulunut. Kävin Helsingissä
ja Hannekin oli siellä vuorokauden lomalla. Se mökki, missä Ali nyt asuu on Hyvinkäältä
lähtevän, Karkkilaan menevän sivuradan varrella. En nyt muuta taas osaa kertoakaan, kun
tämä nykyinen meininki on vielä niin sekaista, mutta jos tässä joskus taas asiat selvenee,
niin kirjoitan sitte paremmin olinpaikasta. No hyvää jatkoa ja tervetuloa siviliin, kyllä tänne
työttömien armeijaan vielä sopii, eikä työt rasita liikaa. Monin terveisin t.
Topi
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Kolhosta tulevissa kirjeissä ei tietenkään paljasteta mitään Valtion Lentokonetehtaan
asioista, mutta kevään tai kesän aikana päätetään siirtää tehtaan osasto 18 Kuorevedelle
niin pian kuin uudet suuremmat tilat siellä valmistuvat.
Eero ja Ester odottavat myös uutta asuntoa. Huone ja osakeittiö eivät todellakaan ole
mikään lapsiperheen unelma. Lisäksi vierailevat sukulaiset on majoitettava.

Ruottisten terveiset
Sulkavan Heikkurilasta Veikolle kirjoittaa 25.5.1940 Ida Ruottinen mm. seuraavaa:
Kyllähän se Elnankin laita on vähän ikävätä, kun hänellä oli niin mukava olo ja hyvä
toimeentulo siellä Ensossa, kun hänen miehensä hankki niin hyvin, vaan voipihan hän
hankkia samalla tavalla muuallakin, vaan onhan se taas alotettava eläminen uutessa
paikassa. En ole saanu Elnalta mitään tietoa, vaikka rauhan tulon seudussa kirjotin hänelle.
Jos sinä olet saanu hänestä mitä tietoa, niin ole hyvä ja kirjota minulle ja laita hänen osoke.
Tätille minä kirjotin Helsinkiin, vaan en tietä saiko hän sen kirjeen, sillä en tahtona saata
selvää siitä osokkeesta. Niin tiedät kai tätin osokkeen niin laita sekin minulle.
Olhan se mukava kun teidän Topi sai sotatalven muistia pojan perillisen, vaikka minä pitin
sellaista äitiä mahottomana synnyttämään, vaan Jumalalle ei ole mikään mahoton.
Samassa kirjeessä sodasta palannut Edvard Ruottinen selittää, että hän on nyt ihan
”tukehtua työn paljouteen, kun yksin olen tehny, siellähän se talvi meni sotahommissa,
poishan tuolta ehyin nahoin selviyty”.

Sääsket muuttavat Vanajalle
Lyydia Veikolle (osoitettu oppilas V. O:lle Kpk. 16 8 4829, päiväys: Helsinki 29.5.1940):
Rakas Lapseni
Tervehtys täältä pääkaupunkista. Kiitos äitinpäiväkortista, varmaan olit itse tekstana sen
värssyn, se oli niin kaunis. Mites sinulla muuten menee siellä aika? Oletko saanu olla
terveenä? Minä olen ollu jokseenkin samassa kunnossa kun ennenkin. Tulin juuri
hammaslääkäristä. Otatin pois viimesen hampaan.
Me tässä Viljon kanssa olemme ototelleet niitä meitän tavaroita. Viljo kirjotti jo kahta pari
viikkoa takaperin, vaan ei sieltä ole mitään kuulunu. Olen kun toiskätinen, kun ei ole sitä
konetta ja monta muuta paikkaa vailla.
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Eräs Sääsken
perheen kodeista
sijaitsi Vanajalla.
Tässä pöydän
ääressä istuvat
vasemmalta Otto,
todennäköisesti
Ester, Eero, Ritva,
Lyydia, Jussi,
Paavo ja Elna.

Sääskin Otto on saanu paikan Vanajalle sinne Imatran Voimalle, missä on se
Salokin, jonne jo aikasemmin Salo kehotti tulemaan. Sain Elnalta kortin. Hän sano
otottavansa sinne lähtöä, kun vain jäät lähtee ja laivat rupeaa kulkemaan, että pääsee sieltä
saaresta pois. Elna sano Kaisa-typykän kävelevän jo ulkona ja olevan riskiä ja terveitä
molempien.
Hanne oli vappuna täällä käymässä. Hänellä oli vuorokauten loma ja silloin perjantaina
sano pitävän lähteä Riihimäelle. Sano joutuneensa ratiopataljoonaan. Joko te olette päässä
yhteyteen? Oletko sinä hänelle kirjottana eli Hanne sinulle? Kyllä minä lähetin teitän
osotteet toisillenne.
Topi lähti vapun jälkiperjantaina joukkoneen Hyvinkäälle. Alin sisko ja äiti on siellä. Ne
pyyti tulemaan sinne. En tietä heistä nyt mitään, eivät ole sieltä mitään kirjottana.
Etkä sinä ole saanu sitä keväällistä pakettia, jona lähetin sieltä pakomatkalta sillon viikko
ennen rauhan tuloa. Saisko sinulle mitä nyt lähettää, jos jotakin vielä sais käsinsä? Kyllähän
se nyt menee kaikki kortille, sokeriannoksetkin pieneni puolella. Sehän minua kaiken
enimmän harmitti, kun kuukauten annokseni panin siihen pakettiin kahvia ja sokeria ja ne
meni vieraihen suihin, jos et ole sinne saanu ja nyt ei ole mistä lähetän, mutta millon sinä
pääset sieltä pois taikka lomalle? Näkemiin sitten ja monin terveisin, Jumalan haltuun,
rakkautella
Äiti ja Viljo
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Elna Veikolle (osoitettu
reservin alik. Veikko
Orkasalolle, Kankaanpää
RUK, päiväys: Vanaja
4.6.1940):
Veikko veljelleni!
Sinä varmaan meinaat, ettei
Sinua tämän enempi
muisteta, kun ei siskokaan
edes kirjoita. Olin kovasti
Sinusta levoton, kun en
kuullut rauhan jälkeen
mitään pitkiin aikoihin.
Sitten kehoitin Viljoa
ottamaan selvää, missä olet
ja oletko terveenä, sillä ne
viimeiset hetket ovat
kuulema olleet tuhoisimpia.
Sainkin sitten kuulla, että
kaikki on hyvin. Lienet
saanut kortin jonka Sinulle
heti kirjoitin.
Meidän asiat oli silloin vielä
epävarmat, että minnepäin
tässä tulisi uusi kotipaikka.
Otto oli useita viikkoja
Elnan kirje.
Pankakoskella ja vähällä oli,
etteikö olisi jäänytkin sinne,
ellei olisi Salolle tullut maininneeksi työasioistaan. Salo hommasi sitten tänne Vanajalle, hän
on nyt ainakin aluksi ylimääräisen vakanssilla, sillä täällähän on täydet miehet. Ja
tuntipalkalla. Itse saimme hommata asunnonkin. Mutta se kaikki menee kyllä mukiin,
kunhan on työpaikka ja koti taas pitkästä aikaa. Kyllä se oli varmaan unohtumaton elämys
monelle se viime talvi. Minä saan olla kiitollinen, että näin vähällä pääsin. Onhan vielä
kaikki läheiset tallella. Koitan ajatella niitä joilta se riisti paljon enempi.
Veli rakas. Kunpa ne miehet jotka nyt jäivät, eivät tarvitsisi joutua uudelleen siihen liekkiin.
Sota on julmaa sekä rintamalla että kotona.
Toivo oli meillä muutamia päiviä työnhakumatkoillaan ja häneltä kuulimme Sinun olevan
siellä Kankaanpäässä. En tiedä josko saanet tätä kirjettä jos laitan Viljon lähettämän
osotteen. Taidan osottaa suoraan sinne RUK:hon. Kirjoita Sinä mitä sinne kuuluu ja miten
jaksat. Jos saat joskus lomaa tule meille. Tässä on seisake ihan portilla. Pikajunat ei tietysti
pysähdy, eikä kaikki muutkaan, mutta kyllä usea. Asumme vanhan pappilan
piharakennuksessa. Tämä on vain kesäasunto, sillä täällä on myös asuntopulaa.
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Monet lämpimät terveisemme ja hyvää jatkoa sinne kouluun.
Otto, Elna, Paavo, Kaisa
Lapset ovat olleet terveinä ja Kaisa puhuu jo vähän. Paavo käy ongella kovasti, tässä on
järvi lähellä ja tämä on kaunista seutua. Rata vain on vaarallinen rannan ja pihan välillä.
Sinä olit tavannut äidinkin käydessäsi H:gissä. Se oli äidille ilo, sillä kyllä sitä olimmekin
levottomia koko talven. Kirjoitin Hanneksellekin tässä samalla. Olemme olleet täällä toista
viikkoa. Pistän tähän osotteen jos kuoren päältä ei tulisi katsottua. Vanaja, Vanha pappila
tai Hämeenlinna, Imatran Voima Oy

Korsunkaivajan raportti
Veikko Eerolle (päiväys: Niinisalo 9.6.1940):
Eero veljelleni
Jos Toivo on vielä siellä, niin tästä samasta saa hänkin lukea. Kiitos kirjeestänne. Tulimme
tässä juuri viikon kestävältä leiriltä, pioneeriviikolta. Tulikin paiskittua taas kovasti töitä
korsujen kimpussa ja samalla sain aurinkoa, niin että olen musta kuin murjaani ja nahkakin
paloi vähäsen. Opeteltiin taas telttaelämää ja oltiin nokisia ja paskaisia.
Niin ne meinaa nääs tehdä minusta upseerin, mutta minä vahvasti epäilen sitä asiaa.
Kokeet ovat menneet siinä huonon ja tyydyttävän rajoille. Nyt ei pitäisi olla enää kuin 18
aamulla täällä koulussa, mutta voihan niitä olla sitten joukko-osastossa vaikka kuinka
paljon jäljellä, jos ei täältä joudu jo ennemmin lähtemään. Sekin mahdollisuus voi olla, jos
katsovat toivottomaksi tapaukseksi miehen.
Vai viskasi se influenssa nurin teidät molemmat. Ettei vaan se tyttöjen yskä tekisi muuta
pahaa. Sehän voi kova rykiminen repäistä niin hentoisilta olijoilta vaikka vian keuhkoon ja
Ritva on vielä hennompi kuin Rae. Kyllähän Veikko setä tulisi poiskin täältä jo hyvin
mielellään, kun sinä kirjoitit Ritva, mutta eivät laske minua vielä. Mutta kunhan jaksat
odottaa, niin kyllä minä joskus tulla tupsahdan vaikka lomalle.
Vai meinaa ne tehdä Sinustakin sotamiehen. Mutta eikös se käy jo sotapalveluksesta, kun
olet kerran siellä puolustuslaitoksen hommissa. Minä ajattelisin niin.
En minä tänne tarvitse mitään. Eihän nyt kannata paketin lähettämistä ajatellakaan. Te
olette siellä paljon ahtaammalla kuin minä täällä. Kyllä täällä saa kaikkea mitä tarvitsee.
Vieläkö Toivo on siellä teillä ja joko hän on löytänyt työpaikan. Kyllähän se taitaa olla niin,
että jos sinne siviiliinkin pääsee, niin sitten se vasta taistelu leivästä alkaa. Saa tosissaan
liittyä työttömien armeijaan, niinkuin Topi kirjoitti. No ei minun nyt vielä maksa ajatella niin
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murheellista asiaa. Teitä kaikkia
muistellen riipustan
puumerkkini
Veikko

Tammisaaren titaaja
kirjoittaa
Jussi Eerolle (päiväys:
Tammisaari 19.6.1940):
Terve veli perheinesi!
Mun teki niin mukavaa kun sai
taas pitkästä aikaa kirjeen, niin
rupesin heti ryykäämään
vastausta. Tätä aikaa taitaa olla
tänä iltana, kun ei ole vielä
tiedossa ylimääräisiä maihin
menoja ynnä muita semmoisia
pieniä vähän luonnolle käypiä
hommia.
Sinä kirjoitit lähettäneesi mulle
tupakkaa. Me ollaan muutettu
Veikon käsialanäyte.
tätä majaa niin usein, että ei kai
se lähetys enää minua tapaa,
mutta toivottavasti se tulee sulle takaisin, sillä olisihan se vähän kehnoa jos semmoinen
lähetys joutuu vieraisiin suihin. Eikä tänne toinna ajatellakaan nykyään mitään paketin
lähetyksiä, sillä teillä on kuulema kaikki tavarat (paitsi se yksi niin no, olkoon nyt
sanomatta) kortilla. Voithan sinä pyyhkiä tämän kohdan yli, kun olet lukenut, ettei Essu
tykkää matalaa.
Nykyään taitaa olla parempi ruotuväessä kuin siviilissä varsinkin sapuskan puoleen, ei
senpuoleen, että siinä laadussa ois liioin kehumista, mutta onhan tuota ainakin tähän asti
ollu riittämiin. Voitakin tulee se pari nappia päivässä, senverran juuri, että persereikä
notreena pysyy. Kun sinä Essu luet tätä kirjettä, niin eihän sun tartte ajatella, että minä olen
niin rivo miltä näyttää, sillä nää on kaikki semmoisia yleisiä puheenparsia täällä
ruotuväessä. Ajattelin vaan pistää näitäkin täytteeksi, että saan tämän paperin mustumaan.
No, se siitä.
Minä sain muuten semmoisen mukavan titauksen, pääsin nimittäin viestivarastolle töihin.
Sinne otettiin 2 radioasentajaa ja 1 sanoisinko sähköasentaja. Kaikki olis muuten hyvin,
112

mutta meillä on vähän liian sotahullu alikessu mestarintapaisena. Ne 2 natsaa se on jo
huudollaan aikaan saanu ja vielä kai tekee mieli kolmatta.
Tervetuloa sitten vaan tänne ruotuväkeen, jos niinkuin hullusti käy. Kyllähän tämä homma
on vähän hassua niinkin vanhalle kun sinä olet, niin että koita vaan pinnata itsesi pois. Jos
joudut tänne, niin kirjoitahan joskus mullekin.
Suurkiitos siitä rahasta, jonka laitoit. Entiset alkoi ollakin jo melkein lopussa, vaikkei ole
tilistä kulunut kuin viikko. Oli se mukavaa kun meillä alokasaikaan oli 5 mk päivä ja kun
päästiin stm:ksi, niin palkka putos kahteen markkaan.
Minkäslaisen paikan Topi muuten sai? Joko hän on vienyt perheensäkin Pitäjämäelle? No
eipähän tässä muuta kuin voikaa hyvin! Terveisin
Jussi
Jussi Elnalle (osoitteeseen
Vanha Pappila, Vanaja,
päiväys: Tammisaari
28.6.[1940]):

Jussin eli Johanneksen eli Hanneksen eli Hannen käsialaa.

Päivää sisko perheinesi!
Kiitos kortistasi. Sain sen
samana päivänä kun kirjeen
äitiltä. On kai kirjeitä
kirjoitettu mulle
useampiakin, vaikken ole
saanut niitä montakaan. Se
johtuu siitä, kun me ollaan
muutettu tätä majaa niin
usein. Niinkun Riihimäeltä
sulle kirjoitin oli meillä siellä
radiokurssi. Se ei kerenny
kunnolla alkaakaan, kun se
hajosi. Siitä hajotettiin
miehet ympäri Suomea.
Sieltä minä jouduin
Kouvolaan. Siellä oltiin pari
viikkoa ja pantiin taas
kimpsut kasaan ja mentiin
Karjaalle. Sieltä me tultiin
tähän nykyiseen paikkaan.
Täällä meillä on
telttamajoitus niin
mukavassa koivikossa
113

meren rannalla. Kyllä tämä telttaelämä on mukavaa näin kesällä. Ei täällä ole sitä
ylimääräistä santsiakaan niin paljon kun sitä kasarmielämässä voi järjestää, vaikka kyllähän
tuota täälläkin näkyy olevan jonkun verran.
Minä olin tänään muuten ensimmäisen päivän RAU-koulussa. Tänne perustettiin AU-koulu
ja minä jouduin myös sinne. Arvo laski hiukan kun tehtiin sotamiehestä oppilas. Kyllä tässä
koulussa näkyy liike piisaavan. Jo ensimmäisenä päivänä oli täys höyry päällä, mutta
mitäpä siitä, sillä ei se liikehtiminen hullumpaa ole nuorelle ruumiille.
Sinä kirjoitit siitä paketin lähetyksestä. Mulla olis sulle yksi pieni pyyntö. Jos sinä viitsisit
ostaa mulle kamman ja panna sen paketin mukana tulemaan tänne. Mulla oli kampa,
mutta se on joko pudonnu tai vaihtanu omistajaa. Kyllähän mulla juuri sen verran olisi
rahaa, että kamman saisi irti, mutta kun täällä ei ole sitä aikaa niin paljon, että pääsisi
päivällä käymään kaupungissa ja kun iltalomilla joskus pääsee niin kaupat on kiinni.
Minkäslaisen paikan Otto sai? Onko hän paikkaansa tyytyväinen? Äiti kirjoitti, että Toivo
on saanut paikan Strömbergillä. Minkälainen homma hänellä lienee. Kun kirjoitat, niin
sano siitä minun työtodistuksesta, että muistiko Otto ottaa sen. Minun nimittäin monta
kertaa juohtuu se mieleen.
Kohta on iltahartaus niin täytyykin lopettaa tämä kirjoitushomma. Sano Otolle paljon
terveisiä ja myös Paavolle ja Katrille ja kait hän muuten puhelee. Terveisin
Jussi
osoitteeni on: Oppilas J. Orkasalo, Kpk. 2 K.R. 3208

Kolhon kesäisiä kuulumisia
Eero Toivolle (päiväys: Kolho 30.6.1940):
Päivää, Esko, Ali ja Topi
On menossa loman viimeinen päivä, niin nyt täytyy jo uskoa, että matkustamiset jäi tällä
loma-aikana. Se on tämä viiden päivän loma niin kovin lyhyt, että se menee melkein
matkustaessa. Olen odotellut tässä sotaväkeen lähtöä, niin se tylsyttää näitä meininkejä,
että ei tässä tullut senkään takia reissuun lähdetyksi. Ne kun kutsuvat II luokan miehet
myös palvelukseen, niin sinne kait se on meno minullakin. Täältä joutui jo paljon miehiä
lähtemään tämän kuun 15. pv, mut ei minulle vielä silloin lähtökäskyä tullut. Kuuluvat
kutsuvan toisia myöhemmin. Kyllä minä en enää tällä ijällä sinne enää toivoisi, sillä se on
taloudellinen kysymys näin ukkomiehellä, sillä se raha minkä siellä saa, ei piisaa perheen
tarpeisiin.
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Esteri meni käymään Ritvan kanssa Tampereella, oli vähän tarpeellista asiaa, kun täällä ei
saa ostettua muuta kuin ruokatavaraa. Minä olen ottanut aurinkoa ja eilen kävin
Kuorevedellä. Ajoin pyörällä, täältä on sinne 45 km. Siinä tämä minun lomani on
mennytkin.
Kyllä se vielä tällä kertaa on hyvin korpea, mut kunhan muutaman vuoden perästä
katselee, niin kyllä kait se toisenlaiselta näyttää, siellä on tällä kertaa vaan isot
rakennushommat käynnissä. En tiedä, minnekkä tästä talveksi joudutaan, jos ei tartte
mennä sotaväkeen.
Vain sinne päin maailmaa te jäitte. Kyllähän minä sinua tänne odotin. Tänne olisi taas tällä
kertaa kyllä päässyt, kun miehiä joutui lähtemään sotapalvelukseen. Mulle vaihtui täällä
mestari, kun Laaksokin joutui lähtemään ja myös toinen inssi ja suunnittelia ja vaikka
minkälaista äijjää. Jos eivät maksa sellaista palkkaa, että kannattaa olla, niin tule tänne,
kyllä täällä sen 10 mk tällä kertaa saa. Asunnot täällä on yhtä täynnä kun aikaisemmin.
Mut teillä kun on se Alin homma, niin jos se rupeaa vetämään, niin mikäpäs se on ollessa
sielläkään.
Kyllä nyt jos meillä kummallakin olis rahaa sen verran, että sais talon pystyyn ja
toisenlainen aika, että kannattais rakentaa, niin kyllä sinne Kuorevedelle nyt mentäis ja
ruvettais yrittää siellä, kun tällä kertaa esimerkiksi on parturiin toistakymmentä kilometriä ja
miehiä on satoja, eikö nietä lie 2000 tuhatta, niin kyllä kait se jotain tois. Siellä on
Karhumäen ja valtion tehtaat aivan lähekkäin, että kuka sinne kerkiää aluksi jotain
yrittämään, niin aina sen parempi.
Johan teille on tässä taas tällä kertaa tavaamista. Kirjoittakaa. Hauskaa kesää, tervehtien
Eero perheineen
Kyllä kait olette jo tavarat saaneet.
Talvisodan päätyttyä Valtion Lentokonetehtaalla on riittävästi työväkeä ja syksyksi 1940
ounastellaan etenkin metalliosastoille jopa työn puutetta. Tehdas siirtyy kymmenen tunnin
työvuorosta ja ylitöistä takaisin normaaliin kahdeksan tunnin työpäivään. Kesällä ja
syksyllä monia Eeron kaltaisia toisen luokan nostomiehiä kutsutaan palvelukseen ja
toisaalta talvisodan aikana työhön värvätyt koululaiset palaavat jatkamaan kesken jääneitä
opintojaan. Työntekijämäärä putoaa elokuun alkuun tultaessa 2126:sta 1794:ään. Tällöin
saadaan sosiaaliministeriöltä erikoislupa palata takaisin kymmentuntiseen työpäivään.
Työväkeä värvätään lisää lehti-ilmoituksilla.
Eeron mainitsema mestari on ilmeisesti työnjohtaja Eelis Ilmari Laakso. Hänet mainitaan
Valtion Lentokonetehtaan historiassa.
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Tehtaan muutto Kuorevedelle on lähestymässä. Muutto suoritetaan kahdessa viikossa
elokuun loppupuolella 1940. Kolho Oy:n tilat palautetaan ennalleen valtion
kustannuksella. Nämä Kolhon puusepänverstaan tilat tuhoutuvat tulipalossa 1970-luvulla.

Strömberg Pitäjänmäellä
Toivo on siis nyt Oy Strömberg Ab:n palveluksessa. Tämän suomalaisen sähköteknisen
alan yrityksen on perustanut Helsingin Kamppiin vuonna 1889 Gottfrid Strömberg.
Alunperin yrityksen nimi on ollut Gottfr. Strömbergin sähköliike. 1930-luvulla yritys on
muuttanut Pitäjänmäen teollisuusalueelle. Sodan aikana Oy Strömberg Ab osallistuu
luonnollisesti sotatarviketuotantoon.
Sotien jälkeen Strömberg sähköistää Suomea ja nousee maan kymmenen suurimman
teollisuusyrityksen joukkoon. Vuonna 1987 ruotsalainen ASEA ostaa Strömbergin ja
seuraavana vuonna yritys vaihtaa nimensä ABB:ksi.

Veikko vänrikiksi
Veikko Eerolle (kortti, saajan osoite Kolho, O/y Kolho, päiväys: 6.7.1940):
Terve veliseni
Kouluni päättyi tänään. En päässyt täältä vielä siviliin, mutta ehkä sieltä periltä. Tunnin
päästä juna vislaa ja karistan koulun tomut jaloistani. Voi mikä helpotus. En tiedä minne
joudun, mutta kirjoitan sieltä periltä, jos en pääse lomalle. Viljolle terveisiä, jos on siellä ja
teille kaikille myös
Veikko
Res. ups. kok. Veikko Orkasalo, Kpk 16 S 4829
Veikon Reserviupseerikoulun kurssi on järjestyksessään numero 46, joka pidetään ajalla
28. maaliskuuta–29. kesäkuuta 1940.
Veikko siirretään seuraavana päivänä 7. heinäkuuta RUK:sta kenttätykistörykmentti 8:aan.
Jussi Elnalle (osoitteeseen Vanha pappila, Vanaja, päiväys: Tammisaari 14.7.[1940]):
Sisko hyvä!
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Kiitos paketistasi ja niistä sattumista. Se kaakku oli oikein hyvä. Kun minä sen paketin
avasin, söin sen kaakun samoilla istumasijoillani. Täällä sitä pulla-ainesta näkee hyvin
harvoin. Se kampa oli myös hyvin mukava.
Sitten se työtodistusjuttu. Kesäkuun alussa olisi tullut 3 vuotta täyteen, sillä minähän menin
töihin heti, kun koulu loppui toukokuussa 1937. Se oli kyllä vähän paha juttu, kun siitä saa
Otto lisähommia, kun joutuu kirjoittelemaan sen takia, mutta eihän sille nyt mitä voi.
Jokos äiti ja Viljo on teillä? Jos on, niin sano äitille kiitos siitä kirjeestä. Minä kyllä kirjoitin
Helsinkiin, mutta en tiedä, jos he ovat kerenneet jo lähteä. Kirjoitahan joskus, se on niin
mukava kun saa tänne kirjeen. Terveisin
Jussi
Veikko ylennetään reservin vänrikiksi 16. heinäkuuta. Hänet lomautetaan 23. heinäkuuta
alkaen toistaiseksi.
Viljo Veikolle (päiväys: Helsinki [elokuussa] 1940):
Terve veli
Kiitos kirjeestäsi. Ei ole tullu kirjoitettua eikä laitettua sitä laskutikkua, vaikka olisit kai sitä
tarvinnu. Mutta aika on menny sen huoneen haussa, ettei ole vapaa-aikoina joutanu kun
juoksemaan niiden perässä ja taitaa jäädä puuhun asumaan sittenkin. Kyllä on tosissaan
tiukkaa saada huoneita, tuskin ne ennen on näin lujassa ollukaan kun tänä syksynä.
Kyllähän niitä sais lukaleita joissa on neljä viisi huonetta, mutta mitäs pistää ikeneen, kun
asunnosta maksaa kolmetuhatta, vituttamaan alkaa kun tuli sanottua ylös tämä huone.
Kaipa se siitä selviää, ajostaan kun ei hätäile.
Lanttukaan ei leikkaa yhtään, että mitä minun piti kirjoittaa ja mitä ei. Laitan kuitenkin
tämän laskutikun, muita välineitä ei tullu. Ero kävi myös täällä, ei kai tule tänne töihin.
Jussille laitan paketin nyt samassa, pyysi vihkoa, että saa riipustella.
Eipä tässä muuta jouda, täytyy lähtä talonmiesten kelloja soittelemaan ja kyselemään. Älä
vaan ymmärrä väärin, jos tästä tuli näin puinen kirje, kyllä kirjoitan paremmin kun saan sen
asuntohomman. Jussin osoite on: opp. Orkasalo J, Kpk 2, KR 3378. Jos tännepäin kirjoitat
ennekuin minä, niin laita osoitteella Helsinki, Sirpalesaari.
Näkemiin,
Ville
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Jussi sähköttäjäkurssilla
Jussi Elnalle (päiväys: leiri 20.8.1940):
Sisko hyvä!
Kiitos kortistasi. Sain sen tänä iltana ja
rupesin tässä joutessani heti ryykäämään
vastausta. En kai minä ole vielä vastannut
siihen edelliseenkään kirjeeseen, mutta
tässäpähän tulee samoin tein. Eilen kirjoitin
äitille.
Minä olen taas uudessa paikassa. Olen ollu
täällä jo kuukauden päivät, vaikkei ole tullu
kirjoitettua uutta osoitettakaan ennemmin.
Minä sain AU-koulusta komennuksen
sähkötyskursseille. Nämä on tykistön kurssit.
Täällä on meininki paljon toisellaisempaa
kun jv:ssä.
Olin hyvilläni, että pääsin pois koko
AU-koulusta, mutta en tiedä, sillä oppilaan
nimellä nuo minua vielä kutsuvat. Saa
nähdä, jos ne nimittää minut korpin
retkuksi, kun koulu loppuu. Silloin se tietää 3
kk:tta lisäpalvelusta ilman muuta. Kyllä minä olisin täällä paljon mieluummin sotamiehenä
kun jonakin pikkukihona, sillä ei se räyhääminen tunnu oikein sopivan minun vartalolleni.
Koulussa sitä sai huutaa ja rähjätä omille oppilaskavereilleen jo ihan tarpeeksi. Vuorotellen
oli aina jokainen kentällä kiljumassa.
Kyllä tämä sähkötyshomma on hauskaa hommaa kun tähän innostuu. Se on vaan paha
vika, kun me ollaan niin likellä ryssän rajaa, ettei pääse oikein luontoon liikennöimään
koneiden kanssa, sillä ryssä peilaa heti aseman paikat.
Kaverin kanssa aloitettiin yhtä aikaa tämä kirjeen kirjoitus. Hän sai kirjeen jo aikoja sitten
valmiiksi ja kun minä kysyin, että mitähän minä kirjoittaisin, että tämä paperi täyttyisi, niin
hän sanoi, ettei hänelläkään ollu muuta aihetta niin kirjoitti meidän uusista kasvateista nim.
täistä.
Täitä täällä on paljon. Minussakin on niin paljon, ettei kunnolla yörauhaa saa. Me asutaan
teltoissa ja saunaan pääsee hyvin harvoin, kun me ollaan ihan korvessa. Ihmisasuntoihin
on toistakymmentä kilometriä. Kyllähän me uidaan täällä joka päivä, mutta ei se näy
auttavan asiaa.
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Niin no, onhan mulla lopuksi
vielä asiaakin. Sinä kirjoitit
lomalle tulosta. Kyllä se on niin
hullusti, että en minä pääse täältä
lomalle. En tiedä, liekö se koko
Suomen armeijalle lomakielto,
mutta meillä on ainakin, kun me
ollaan niin likellä ryssää.
Sinä kirjoitit paketin lähetyksestä.
Jos sinä sen lähetät, niin lähetä
mieluummin pian, ettei se joudu
hunningolle, sillä sitä ei tiedä taas
kuinka kauan me ollaan täällä.
Minun piti tässä kierrätellen
huomautta, ettei mulla ole
tupakkaa yhtään, mutta kun
tämä paperi loppuu, niin se tuli
näin suoraan sanotuksi. Se siitä.
Onkos Veikko päässyt jo siviliin?
Hän ei ole mulle kirjoittanut.
Terveiset äitille ja teille kaikille
Jussi
uusi osote: Kpk 2 KR 3378

Lentokonetehtaan ankara korpitaival
Valtion Lentokonetehdas aloittaa tuotannollisen toimintansa Kuorevedelle rakennetuissa
lentokonehalleissa elokuussa 1940. Puolustusministeriö on edellisestä vuodesta lähtien
tehnyt yhteistyötä Veljekset Karhumäki Oy:n kanssa. Karhumäen veljekset ovat
lentomatkoillaan löytäneet tuotantotilojen rakentamiseen soveltuvan tasaisen paikan
Kuoreveden Halinkankaalta Eväjärven läheisyydestä. Maastouttamisen tähden
kaarevakattoisiksi suunnitellut tuotantohallit rakennetaan nopealla aikataululla ja
Halinkankaalle raivataan myös lentokenttä.
Tilat ovat muuttovalmiina kesällä 1940. Samalla Kolho Oy:n tilat tyhjennetään. Fokker
D.XII -koneen IV-sarjan Kolhossa tehdyt osakokoonpanot tuodaan kuorma-autoilla
Kuorevedelle. Työväki tulee pääasiassa Kolhosta ja Tampereelta. Diplomi-insinööri Harry
Hietarinta ja työpajainsinööri Hugo Salonen vastaavat Kuoreveden tehtaan aloittamisesta.
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Toiminnan käynnistäminen Kuorevedellä ei suju kovin juohevasti. Läheskään kaikkia
Kolhosta siirrettyjä koneita ei ehditä edes laittaa toimintakuntoon. Sähkömuuntajan
toimitus on myöhässä. Tehdas pystyy käyttämään vain yhtä tai kahta työkonetta kerrallaan
ja työpisteiden valaistuskin on puutteellinen. Koko laajalla tehdasalueella on vain pari
puhelinta, toinen Jämsän ja toinen Kuoreveden linjalla. Työpajasta toiseen soittaminen on
mahdotonta ja on käytettävä lähettipoikia. Vettä saa vain rakennusten nurkilla sijaitsevista
vesiposteista. Puku- ja peseytymistilat puuttuvat jopa alkuperäisistä rakennuspiirustuksista
ja paineilmaakaan ei aluksi ole. Vähitellen puutteita saadaan sentään korjattua.
Eeron perhe muuttaa syyskuun puolessa välissä Jämsänkoskelle Kuntalan taloon. He ovat
onnekkaita, sillä nyt heillä on jopa parihuoneet, vaikka tehtaan asuntotilanne on jälleen
kerran vaikea.
Kuoreveden tehdashallien rakentajille on alunperin hankittu majoitustiloiksi A. Ahlström
Oy:ltä kolmekymmentäviisi muunneltua tukkikämppää, jotka on pystytetty synkkään
kuusikkoon Mänttään menevän tien suunnalla. Alue saa nimen Sukupuutarha, koska sen
kaava on viuhkan muotoinen. Kämppiä on alunperin tilattu seitsemänkymmentäviisi
kappaletta, koska niistä ajatellaan ratkaisua tehtaan työläisten asunto-ongelmaan.
Keväällä 1940 Kuorevedellä on valmiina kolmekymmentäkolme parakkia. Niihin voitaisiin
teoriassa majoittaa vaikka 650 henkeä, mutta läheskään kaikki Lentokonetehtaan
työntekijät eivät halua niihin muuttaa. Niinpä tehtaan johtokunta vaihtaa toimittamatta
jääneet kämpät arkkitehti Alvar Aallon ennen sotaa piirtämiin ja Ahlström Oy:n Varkauden
tehtaan rakentamiin yhden perheen tyyppitaloihin. Näitä Kuorevedelle pystytetään
viisitoista, mikä ei tietenkään ole kovin paljon.
Syyskuun alussa 1940 suurin osa tehtaan työntekijöistä eli noin kolmesataa henkilöä asuu
Sukupuutarhan kämpissä, mutta kuten työväki oli ounastellutkin rakennukset osoittautuvat
kylmiksi ja vaativat sekä desinfioinnin että korjauksia. Noin neljänkymmenen miehen
perheet asuvat edelleen Kolhossa, Mäntässä pitää majaa noin kolmekymmentäviisi miestä
ja Jämsässä ja Jämsänkoskella joitakin. Kaukana asuvat, kuten Eero, kuljetetaan tehtaalle ja
takaisin päivittäin, ensin kuorma-autolla ja syyskuusta lähtien kahdella linja-autolla.
Kuljetukset lähipaikkakunnille tulevat tehtaalle kalliiksi, noin 50 000 mk kuukaudessa.
Työntekijöiden päivät puolestaan venyvät kahteentoista ja puoleen tuntiin
häkäpönttölinja-autojen kierrellessä aamuin illoin pitkin hajallaan sijaitsevia työväen
kortteeripaikkoja.
Myös Mäntässä on asuntopula. Serlachius-yhtymä tekee valituksen siitä, että Valtion
Lentokonetehdas majoittaa omia työntekijöitään heidän paikkakunnallaan ja vaikeuttaa
näin Serlachiuksen työläisten asunnonsaantia. Jämsänkosken tilanne on parempi, sillä
puunjalostusteollisuus on vientilamassa ja asuntoja on sen vuoksi tilapäisesti tyhjillään.
Syksyn pimetessä kolkon Sukupuutarhan asukkaat alkavat haluta korvesta takaisin
ihmisten ilmoille hinnalla millä hyvänsä. Eritoten Tampereelle kaivataan. Kurjat olot
poikivat järjestyshäiriöitä ja tehtaalle joudutaan rakentamaan putka. Normaalioloissa
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työvoiman pitäminen muodostuisi varmasti tehtaalle mahdottomaksi, mutta nyt
johtoporras voi vedota voimassa olevaan työvelvollisuuslakiin.
Insinööri Salonen miettii kuumeisesti, mitä tehtaan asunto- ja sosiaalisille ongelmille
voitaisiin tehdä. Sukupuutarhan epäonnisten parakkien myymistä metsäyhtiöille
suunnitellaan. Salonen kaavailee myös sadan tyyppitalon tilaamista Ahlströmiltä. Niitä
voitaisiin muunnella siten, että perheasunnoista voitaisiin erottaa yksi huone
poikamiehille. Toisaalta niinkin suuren asumiskeskittymän rakentaminen keskelle korpea
on epävarmaa, koska tehtaan sodan jälkeinen tulevaisuus on hämärän peitossa. Useimmat
tehtaan insinöörit pitävät Kuorevedellä oloa vain väliaikaisratkaisuna ja olettavat tehtaan
palaavan rauhan tultua Tampereelle.

Nuorempi korpisoturi Orkasalo kirjoittaa
Jussi Elnalle (osoitteeseen Vanha Pappila, Vanaja, päiväys: korvessa 1.9.1940):
Sisko hyvä!
Terveiseni täältä korvesta. Suurkiitos siitä paketista, sain sen viimeviikon alussa.
Täällä sitä vaan ollaan oltu ja ties kuinka kauan ollaan. Kyllähän tämä telttaelämä alkaa olla
jo aika kehnoa hommaa, kun yöt on jo niin kylmiä ja sataa usein, mutta siinähän se menee
kun ei ajattele. Ihme, että täällä pysyy niin terveenäkin, ettei edes välillä pääse vaihteeks’
sairaalaan. Väärinhän se on kyllä näin ajatella, mutta joskus juohtuu mieleen.
Nyt meillä meni jo lomakieltokin ohi. Tais vähän tasaantua maailman politiikka. Kun pääsis
täältä tykistöstä omaan komppaniaan niin voishan sitä ajatella lomaakin. Ei sitä täältä viiti
anoa, kun täältä on niin pitkä matka ennenkuin pääsee johonkin ajoneuvoon. Lyhin on
Tammisaaaren asemalle ja sinnekin on toistakymmentä kilometriä.
Vieläkös äiti on teillä? Viljo kirjotti etsivänsä uusia huoneita. Huoneet kuuluu olevan hyvin
tiukassa ja kalliita. Viljo rukka taitaa olla vähän pahassa pulassa, mutta toivottavasti hän
siitä selviää.
Alkaa olla jo niin pimeää, että taitaa olla paras kun lopettaa. Minun piti tässä samoin tein
kirjoittaa Viljollekin, mutta ei siitä tänä iltana tullu mitään, kun tämä pimeys tuli niin äkkiä.
En tiedä, saatko tästä selvää, sillä nyt on niin pimeä, etten kunnolla nää itsekään lukea.
Monet terveiset teille kaikille
Jussi
osoite Opp. Orkasalo J. K. p. k. 2 KR 3378
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Viljo ja Lyydia muuttavat Sakarinkadulle
Viljon tuskaisa asunnonhaku päättyy onnekkaasti, sillä 4. syyskuuta äiti ja Viljo muuttavat
Sakarinkatu 3 B 37:ään.
Jussi Elnalle (päiväys: korvessa 10.9.1940):
Sisko hyvä!
Panin tänään loma-anomuksen sisään, niin ajattelin tässä kysyä, että vieläkö olette siellä,
vai joko olette muutaneet? Jos saan lomaa, niin tulen sinne lauantaina tai jo ehken
perjantai-iltana. En tiedä vielä Viljon uutta asuntoa, niin ajattelin tulla sieltä kautta. Sopiiko
niin?
Kirjoita heti vastaus kun saat tämän kirjeen, etten tekisi vikalenkkiä siinä tapauksessa jos
olette sieltä jo pois muutaneet. Toivottavasti se loma nyt tärppää. Terveisin
Jussi
Lyydia Veikolle (päiväys: Helsinki 12.9.1940):
Rakas lapseni
Tervehtys täältä kotoa. Me ollaan nyt uutessa asunnossa. Saimmekin aika tilavan asunnon
ja muuten siistin, juuri maalattu. Keittiö vaan on yhteinen mutta sekin on suuri niinkuin ne
Helsinkissä yleensä voi olla. Miten sinä muuten olet jaksanu? Vieläkö sinua yskä vaivaa ja
onko ne täit jo hävinä?
Olitko sinä viime pyhänä Vanajalla? Onkos Eero sinulle mitä kirjottana? Se kuuluu
joutuneen sotapalvelukseen. Se oli käynä meillä sillä aikaa sillä aika kun minä olin siellä
Vanajalla. Minä kirjoitin Essulle ja pyytelin tulemaan käymään täällä meillä, kun hänellä on
nyt niin hyvää aikaa. Saa nähtä tuleekohan sitten. Tulisit sinäkin jonain pyhänä käymään
tässä ennen joulua kotona.
Koikkalaisen Veikko oli meillä viime pyhänä. Hän oli päässy ensimmäinen päivä siviiliin.
Sano jollei hän saa täältä työtä niin hän menee Kotkaan. Sano äitinsä mieluummin tahtos
Helsinkiin. Minulla ei nyt enempää asija[a] olekkan. Viljo sitten jatka[a]. Monin lämpimin
terveisin, Jumalan Taivaan isän huomaan ra[k]kautella oma
Äitisi
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Samassa kirjeessä Viljo Veikolle:
Terveheks
No nyt voi jo taas kirjoittaa huolettomammin kun esimerkiksi viimekerran. Asunto saatiin ja
kohtalainen muuten, mutta yhteinen keittiö, vaan nämä keittämiset mitä meilläkin on,
kerkiää hyvin yhteisellä keittiölläkin keittää ja voitettiin hinnallakin, ei tartte maksaa kun
viisi ja puoli soota. Tämä on nyt täällä Sörkän puolella, Hämeentien poikkikatu, ettäs tiiät
vähän suuntia. Tulehan käymään joku sunnuntai, kun saat sen lauantainkin kuulema joka
toinen viikko vapaata. Onhan tämä nyt jo vähän asunnon näköinen, kun ei tartte kaikki
olla päälekkäin.
Sait kai sinä sen laskutikun, muita vehkeitä täällä ei olekaan, kouluvehkeitä nimittäin. No
enpä minä muuta osaa paljon kirjoittakkaan kun hyvää vointia ja tulehan käymään kun
sattuu mukavaa aikaa. Näkyviin,
Ville
os: Sakarinkatu 3 B 37

Korpisoturi Jussi kuuntelee “vasenkätistä”
Jussi Veikolle (osoitteeseen Santalahdentie 16 B 8, Tampere, päiväys: korvessa 24.9.1940):
Veli hyvä!
Terveiseni pitkästä aikaa täältä ruotuväestä. Tämä minun kirjoitushomma alkaa mennä ihan
rikosluontoiseksi, sillä ellen väärin muista, en ole sulle vielä kertaakaan täältä kirjottanut,
nimittäin täältä korvesta. Täällä sitä vielä ollaan teltoissa. Kyllähän tämä telttaelämä alkaa
olla jo rähjäämistä näin syksyllä kun on niin märkää ja kylmää, mutta siinähän se menee
kun ei ajattele.
Minä muute tulin lomilta pari päivää sitten. Näin loman jälkeen tunttu aika hattumaiselta
aloittaa taas nämä ruotuväen meiningit.
Se oli minulta muuten aika nöpelösti tehty, kun en ottanut sitä litteraa Tampereelle ja tullut
sinua katsomaan. Sitä ei tullu niin perusteellisesti ajateltua, kun sitä anomusta kirjoitti, sillä
siihen piti keksiä syitä niin paljon kun mahdollista. Täällä on muuten lomat aika tiukalla.
Minäkin ihmettelin kun sain kokonaista 8:san vuorokautta.
Titaaminen rupee pikkuhiljalleen edistymään. Minäkin sain 80 puhtaaksi vähän ennen
lomalle lähtöäni. Ei tällä koulutuksella kyllä pysty luokkia suorittamaan, sillä täällä on niin
huonot kouluttajat. Radiotekniikasta ei ole ollu yhtään oppituntia ja liikennöiminenkin on
vähän niin ja näin. Vastaanottoa ja lähetystä täällä oppii minkä oppii.
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Sitten minun piti vielä sinua onnitellakin siitä vänrikin arvosta, niin että onneks olkoon,
”herra vänrikki”. Kun kirjoitat niin lähetä se kuvasi mullekin. Näin sen kotona, kun kirjoitit
äitille. Tulee jo niin hämärä, että täytyy lopettaa. Kirjoitahan. Terveisin
Jussi
Jussi Veikolle (osoitteeseen Santalahdentie 16 B 8, Tampere, päiväys: Pohjassa 9.10.1940):
Veli hyvä!
Terveiseni taas täältä uudesta paikasta. Me päästiin vihdoinkin pois siitä tykistön
revohkasta omaan komppaniaan. Me ollaan nyt Pohjan pitäjässä. Tuntuu niin hiton
mukavalta, kun näkee vielä oikeita ihmisiä ja kuulee puhuttavan suomea. Siellä korvessa
nimittäin ei nähny niitä paljon ja jos jonkun näki, niin niitä ei paljon ymmärtäny, sillä ne
puhui vasenkätistä.
Saa nähdä nyt joutuuko täällä tapsimieheksi vai saako jatkaa titaamista. Me ollaan täällä
oltu vasta yksi päivä. Se me vietettiin juhlan merkeissä. Täällä komppaniassa kuoli nimittäin
tapaturmaisesti yksi poika. Vasen käsi on niin hiton kipeä, joutui taas pitkästä aikaa
kantamaan kivääriä olalla eikä hihnasta olalla niinkuin tykistössä. Me nimittäin saatettiin se
vainaja täältä kompp:sta asemalle.
No niin, asiasta toiseen. Kuules velipekka, kun minä ajattelin kysyä sulta yhtä asiaa. Sinä
kirjoitit kotia silloin, kun minä olin lomalla, että minä olisin saanu sulta sieltä pussihousut ja
jatsarit. Kun tässä nyt pääsi ihmisten ilmoille niin ajattelin kysyä, että käviskö se laatuun,
että sinä lähettäisit ne tänne, vai onko se liian paljon pyydetty. Vaan taitashan ne olla
tarpeen sulla itselläsikin. Tee nyt niinkun parhaaksi näet.
Mites sulla muuten luvut luistaa? Onko tietoa koska koulu loppuu? Siellä pitäis olla sinun
koulutovereitas yksi Suomi-niminen poika. Se oli täällä samassa komppaniassa kun minäkin
Karjaalla. Sano sille terveisiä ja kysy onko sillä se kuva valmis jonka se otti minusta
Tammisaaressa. Sen oli määrä lähettää se mulle, mutta ei tuota ole kuulunut.
Tulee jo niin hämärä niin täytyy lopettaa. Terveisin
Jussi
Uusi osotteeni on opp. Orkasalo J. KPK 2 K 3207
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Eeron perhe
Jämsänkoskella
Ester Veikolle (osoitettu oppilas V.
O:lle Tampere Teknillinen
oppilaitos koulu II/sähkö,
päiväys: Jämsänkoski
15.10.1940):

Esterin kirje Veikolle, johon hän on piirtänyt karttaa Jämsänkosken asunnon sijainnista.

Hei Veikko!
Terveiset täältä Jämsänkoskelta,
olemme olleet täällä kohta
kuukauden. Sinä olet sitten siellä
koulussa. Eero on käyny kahdesti
sinua tavoittamassa, kun kävi
Helsingissä ja sitten kun kävi
sotaväkiasioissa siellä, vaan ei
saanut sinua käsiin. Tule
käymään jonain sunnuntaina
täällä, käyt vaan Jämsänkosken
autoon ja sillä hyvä. Tule
katsomaan minun uutta turkkia ja
meidän uusia huonekaluja. Kävin
viime viikolla Jyväskylästä
ostamassa, huonekalut eivät vielä
ole tullu vaan tänään pitäis tulla
senkki ja kaksi laiskanlinnaa ja
pieni pöytä. Kolhossa möimme
ne vanhat.

Täällä oli lauantai-iltana juhlat ja minä sain kovan nuhan kun Eero ei antanu laittaa turkkia
päälle. Eilen en tienny miten olisin kävelly, menin kauppaan niin kaaduin rapussa, ehkä
minä ensikerran osaan paremmin kulkea, en minä uskaltanu Eerolle kertoa.
Tuntuu siltä, että täällä viihtys kohtalaisen hyvin, meillä on parihuoneet. Isäntä kyllä sanoi
ettei nämä lämpöiset ole, vaan meistä tuntuu, että ei mitään kovin kylmätkään, ei ainakaan
sellaiset kuin Kolhossa. Emme ole osanneet aikaisemmin kirjoittaa, kun ei ole osoitetta.
Eero hommas tällaisen osoitteen jolla nyt kirjoitan.
Muista nyt tulla ja sitten jouluna uudestaan jos Viljo ja mummo tulis ja Hanne jos saa
loman. Sitten kun tulet niin haastetaan lisää. Osoite Jämsänkoski, Kuntalantalo. Tässä on
kartta, en tiedä mistä Tampereen auto tulee, mutta torille se tulee. Tässä on lasiveranta
tielle päin ja matka ei ole pitkä torilta. Monin terveisin
Ritva, Rae, Ester ja Eero
125

Postia Tampereen teollisuuskoululaiselle
Varkaudesta Veikolle Tampereen teollisuuskouluun kirjoittaa 20.11.1940 Varkauden
Konepajan piirustuskonttorin suunnittelijana työskentelevä Suli Siltari, joka kiittää Veikolta
saamastaan piirustuspaketista ja kirjoittaa mm. seuraavaa:
Kohtahan se on Sulla joululoma ja sitten vielä se loppupätkä, oliko se nyt helmikuun
puoliväliin vai kuinka, en muista varmaan, vaikka luinhan joskus lehdestä. --- Onko veljesi
Hanski mahdollisesti sotaväessä? Meidän Arkko on ollut jo pääsiäisestä alkaen. Niin ne
pojat vaan kasvaa, äsken vielä nulikoita ja nyt sotaväessä.

Joulun aikaan vuonna 1940
Jussi Veikolle (osoitteeseen Santalahdentie 16 B 8, Tampere, lähettäjänä stm Orkasalo Jussi,
3207 Tammisaari, päiväys: Tammisaari 9.12.1940):
Veli hyvä!
Kiitos kirjeestäsi ja siitä kuvasta.
Otin tässä oikein
kirjeenkirjoitusurakan. Eilen kirjoitin
kotia ja Toivon joukoille. Meillä on
taas poistumiskieltoa, niin tätä aikaa
on niin ettei oikein tiedä kuinka
tämän saisi kulumaan.
Mites sinun aikasi muuten kuluu?
Taitaa olla sitä lukuhommaa aika
tavalla. Vähän sulla on sentään jälellä
siihen verrattuna mitä mulla on. Kaksi
vuotta jos täällä joutuu olemaan niin
”aijai pojat”, sitä on jo silloin aika tavalla
kyrpiintynyt pois päästessään. Vai mitä
tuumaat?
Mamma kirjoitti, että sinä menet jouluksi
kotia ja että Eeron joukot tulee ehken
uudeksi vuodeksi. Olishan se mukava
minunkin mennä jouluksi sinne, mutta en
tiedä, mulla on vääpelin kanssa asiat vähän
semmoisessa hei hei jamassa. En minä viiti
anoakaan, sillä en minä saisi sitä
kumminkaan. Jos anois sitä lomaa jouluna
1941. Se tuntuu muuten aika hurjalle kun
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ajattelee, että täällä täytyisi olla kaksi joulua. Niin, 97 olis jälellä, jos olis rauha-aika. Se
alkas nyt jo siviili kaukaa häämöttää, mutta nyt saa vetää karvalakin silmilleen ja katella sen
läpi siviiliä.
Lähetän tässä tämän kuvani sulle. Täällä Tammisaaressa ei ole kun yksi kuvaamo, eikä
sekään mikään kehuttava. Kyllähän tästä minun pärstän tuntee, sillä eihän se kuvaaja saa
sen parempaa kuvaa kun on pärstä. Monin terveisin
Jussi
Jussi Elnalle (päiväys: Tammisaari 27.12.1940):
Päivää sisko perheinesi!
Suuri kiitos teille siitä joulupaketista. Niin se on joulukin likellä, mutta on vaan pahalla
puolella. En minä uskonu ollenkaan, että joulu ruotuväessä voi muodostua niin kodikkaksi
ja mukavaksi kun se oli. Eihän se tietysti ihan sen veroista ollu kun kotona ollessa, mutta ei
paljon muutenkaan.
Meidän viestirevohka järjesti täällä itselleen erityisen juhlan. Ohjelmaa oli jos minkälaista.
Sitten se ruokapöytä oli niin komeaksi laitettu, että täytyy vieläkin ihmetellä, kun sitä
muistelee. Ei se ollu määräpaloina niinkuin tavallisesti, vaan jokainen sai syödä niin paljon
kun vaan jaksoi. Kyllä täällä joulunpyhinä niin hyvät sapuskat oli, että ei kai siviilissäkään
monessa paikassa tänä aikana niin hyviä ollu.
Niinkun näet niin kyllä ruotuväessä jouluna kannattaa olla. Kyllä kait minä olen täällä
seuraavankin joulun, jos täällä vaan tarvitsee olla. Toivottavasti sitä ei vaan tarvitsisi olla.
Sain paketin myös kotoa. Toivolta sain 50 markkaa rahaa. Esteri kirjoitti, että hänellä on
ollu ompeluhommia, ettei kerinny mitään lähettämään, mutta lupasi uudeksi vuodeksi
paketin.
Lähetän tässä teille joululahjaksi kuvani, vaikka vähän myöhästyneenä. Täällä T:saaressa ei
ole kun yksi kuvaamo eikä sekään mikään kehuttava. Kyllähän tästä minun pärstäni tuntee,
sillä eihän se kuvaajakaan saa sen parempaa kuvaa kun on malli.
Johan tätä taas kerrakseen tulikin. Täytyykin jo lopettaa. Toivotan: Hyvää ja onnellista uutta
vuotta koko perheelle!
Jussi
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Eeron perhe muuttaa Helsinkiin
Edellä onkin jo selostettu Valtion Lentokonetehtaan toiminnallisia ja sosiaalisia ongelmia
Kuorevedellä. Ilmeisesti Eerokin saa tästä Pirkanmaan ja Keski-Suomen rajaseudusta
tarpeekseen, sillä hän lopettaa työt Valtion lentokonetehtaalla tammikuussa 1941 ja
aloittaa työt viilaajana Helsingin Pitäjänmäellä Oy Strömbergin palveluksessa eli samassa
yrityksessä, missä Toivo jo työskentelee. Tällöin koko Eeron perhe muuttaa Helsinkiin,
ensin alivuokralaisasuntoon Aleksis Kiven katu 14 B 17:ään. Vuokraemännän sukunimi on
Källberg.
Eeron ja Esterin luona
Aleksis Kiven kadulla
Helsingissä vasemmalta oikealle Paavo,
Ritva, Elna, Kaisa, Viljo,
Ester, Veikko, Lyydia ja
Rae.

Orbinskin veljekset Elna-siskoa unohtamatta hakeutuvat mielellään aina yhteen jos se
suinkin on mahdollista. Tunnelma on aina korkealla, kun “koko saki” on paikalla.
Sisarusparven välit ovat erittäin hyvät ja puolisotkin ovat sulautuneet luontevasti joukkoon.
Eeron siirtyminen Toivon kanssa samaan työpaikkaan ei ole ainutlaatuinen tapaus. Toivo ja
Viljo ehtivät molemmat työskennellä Ares Oy:ssä, Eero ja Veikko puolestaan Saurion
tehtaalla. Jossain vaiheessa on ilmeisesti ollut tuumauksessa, että Eero ja Toivo ryhtyisivät
rakentamaan perheilleen taloja ja perustamaan yritystä Kuorevedelle, mutta maalaiselämä
ei näitä kaupungissa kasvaneita kuitenkaan houkuttele ja Helsinki vie voiton.
Isänpäivänä vuonna 2005 paljastuu Internetistä, että puolustusvoimien ylipäällikkö
Mannerheim on antanut Valtion lentokonetehtaan viilaaja Eero Orbinskylle talvisodan
muistomitalin (Ts. mm), jota on yritetty aikanaan toimittaa saajalle, mutta joka osoitteen
muuttumisen tähden ei ole koskaan päässyt määränpäähänsä, vaan on palautettu postin
mukana takaisin Talvisodan Kunniamerkki- ja Muistomitalitoimistoon Helsinkiin.
Viljo siirtyy Helsingissä Oy Areksen palvelukseen tammikuussa 1941.
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Täihistoriaa Syväriltä
Jussi Elnalle (päiväys: Syväri 11.2.1941):
Sisko hyvä!
Kiitos kirjeestäsi ja monet terveiseni nyt täältä Syvärin kaupungista. Sain kirjeesi jo joku
päivä takaperin, mutta ei ole tullu vaan vastattua. Olen ollu nyt muutamia päiviä
komennuksella tä[ä]llä Syvärin kaupungissa. Olen täällä sähkötöissä. Me valaistaan tätä
kylää ja töitä on lujasti. En tiedä kuin kauan tää komennus kestää. Kyllä tää minun puolesta
sais kestää kauankin, sillä ei siellä enää oikein mielellään ole tuolla linjoissakaan. Kyllä
sieltä vaan joka ukko, joka koko ajan on mukana ollu, pois toivoo. On ne sieltä aika paljon
eri ammattialan miehiä tänne vähän kauemmaksi töihin komentaneetkin.
En minä muuta väliä pidä, kunhan sais olla täällä edes niin kauan, että pääsis edes nuista
täistä vähäks’ aikaa eroon. Sinä nyt voit hymyillä, mutta kyllä se niin on, että kyllä niitä
tuolla linjoilla tulee väkisin ja ne syö yötä päivää. Joulukuun ensimmäiseen päivään saakka
kun oltiin teltoissa, niin silloin niitä oli minussakin oikein monta kerrosta. Ei se ollu kyllä
ihmekään, sillä kun kesäk. kymmenes päivä lähdettiin kasarmeilta, niin marraskuun lopulla
antoi valtio vasta ensimmäiset puhtaat vaatteet. Kyllä minä olin aika kurjassa kunnossa, kun
menin lomille. Heti kynnyksellä heitin kaikki vaatteeni ja vein pesulaan.
Nyt minä olen kyllä suurin piirtein taas erossa niistä, sillä täällä saa muuttaa vaatteita
vaikka joka päivä. Täällä on nimittäin pesula ja naiset vaihtaa vaatteita niin usein kun
haluaa. Sitten täällä on suihkuhuone ja saunoja useampiakin. No johan se taas
täihistoriasta piisaakin.
Minä muuten toisena päivänä kun tulin tänne komennukselle sain taas hyvän muistutuksen
kuolevaisuu[de]sta. Naapuri pommitti tätä kylää. Minä olin maissa ja ei ollu kymmentä
metriä minusta kun tuli pommi. Ei mulle muuta tullu kun kurat lensi päälle vaan. Olin
onneksi niin likellä, että sirpaleet lensi yli. Kyllä se niin kovan paukun antoi, että olin sen
päivää aika sekaisin.
Tuli poltettua jo se Sinun kirjeesi. Siinä oli muistaakseni kysymyksiä, mutta en minä muista
niitä enää, että voisi niihin vastata. Onkos Otto jo päässy pois kokonaan? Monet terveiset
Otolle ja Teille kaikille!
Jussi
Osotteeni tänne on: Kpk. 1. 7725 (Huom. Kpk 1)
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Helsinkiläistyneet Viljo, Ester, Lyydia ja Veikko. Vasemmalla irvistää Ritva, oikealla tyylikkäämmin käyttäytyy Rae.

Veikko muuttaa Helsinkiin
Veikko saa päättötodistuksen Tampereen Teollisuuskoulusta 15. helmikuuta 1941. Parhaat
arvosanat tulevat äidinkielessä ja kirjallisissa harjoituksissa, kirjanpidossa,
konerakennusopissa ja konerakennuspiirustuksessa sekä työnjohto- ja työnlaskelmaopissa.
Veikko muuttaa maaliskuussa Helsinkiin osoitteeseen Sakarinkatu 3 B 37, jossa siis jo
äiti-Lyydia ja Viljo ovat asuneet syyskuusta lähtien.
Helsingissä Veikko asuu Lauttasaaressakin osoitteessa Otavantie 3. Täällä koko veljessarja
valmistaa erään kerran kesäkeittoa. Koska suolaa ei satu kaapissa olemaan eikä
naisväkeäkään paikalla, käytetään kypsentämisessä sillipaperia makua antamassa.
Samoihin aikoihin kerrotaan kaupungilla juttua viidestä pitkästä ja komeasta miehestä,
jotka järjestävät Stockmannin tavaratalon liukuportaissa keskinäisen kilpailun siitä, kuka
pääsee nopeimmin alaspäin rullaavia portaita ylös. Lieneekö kaupunkilegendaa,
ihmetellään.

130

Jussi, Viljo, Veikko, Toivo ja Eero ainoaksi jääneessä aikuisiän yhteiskuvassaan.

Hanurimusiikkia Syvärillä
Jussi Eerolle (päiväys: kämpillä 16.3.1941):
Päivää veli perheinesi!
Ensinnäkin kiitos siitä Essun kirjeestä. Ei ole aikaisemmin tullu kirjoitettua, kun siinä
kirjeessä ei ollu mitään osotetta. Osotan tämän kotia, kyllä kai sinä sieltä sen saat.
Tää aika alkaa käydä täällä niin pitkäksi, että täytyy välistä aikainsa kuluksi harrastaa
tätäkin hommaa. En minä ole kyllä rikkaa ristiin pannu senjälkeen kun luokan suoritin. Sitä
kun on ihminen jo niin ”vanha” niin ei se jaksa millään tehdä mitään. Sentakiahan se aika
käykin niin pitkäksi kun vähän olis aina hommia, mutta niistäkin tulee aina pinnattua.
Juu, tänään meni 350 rikki. Niin että ei enää yhtään olis, mutta vuosi vielä olla täytyy. Kyllä
nää temput alkaa osata jo, niin että tuntuu oikein tylsältä kun täällä toinen vuosi vielä
täytyy olla. Täällä tulee vaan niin jermuksi että unohtaa pakosta kaikki, mitä on joskus
oppinut.
Tää ensimmäinen vuosi on mennyt niin onnekkaasti, että on tyrmältä säästynyt, mutta
ennenkuin on toinen vuosi lopussa niin kerkiää käydä vielä kalterien takana monta kertaa.
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Toissa lauvantaina meinas tulla aika pitkä rapsu, mutta kun sitä aina onnen kanssa pelaa
niin hyvin siitä selviää.
Kesken kaiken kun kuulin tuon hanurin äänen. Kuunnelkaahan ensi perjantaina radiosta
oikein hyvää hanurinsoittoa. Siellä soi semmoinen peli, jota minäkin olen täällä joskus
vedellyt. Meidän komppaniassa on yksi karjalainen hanuristi, Lajunen nimeltään. Se soittaa
silloin, jos vaan pääsee täältä.
Minkäslainen paikka sulla on? Oletko tyytyväinen hommaan? Minkälaisen
homman Gutzeit järjesti Vekolle. Onko hän siellä vai missä?
Täytyykin jo lopettaa, kun loppuu paperi ja iltahartaus on pian. Monet terveiset teille
kaikille. Kirjoitahan joskus!
Jussi
Jussi Elnalle (päiväys: Syvärillä 23.3.1941):
Sisko hyvä!
Monet lämpimät terveiseni taas täältä Syvärin kaupungista ja suur’ kiitos paketistasi. Sain
sen tänään, niin rupesin heti vastaamaan. Sain myös korttisi tässä joku aika takaperin.
Niin, täällä sitä on tullu oltua jo pari kuukautta. Töitä on tehty lujasti ja yhä nuita näkyy
vaan piisaavan. Saa nähdä, kun tulee kevät ja jos ne vielä täällä rupee hyökkäämään, niin
kylläkai sitä sitten taas linjoihin joutuu, mutta mitäpä hällä väliä, eihän se enää uutta ole
mulle.
Jaa että Sinullekin alkaa häämöttää se niin toivottu vesijohto. Kauvan olet Sinäkin saanu
vartoa. Saa nähdä koska mulle alkaa häämöttää sivili. Kaksi vuotta olen minäkin sitä jo
vartonu. Saa nähdä miten monta vuotta vielä saa vartoa. Mutta ehkäpä sekin joskus tulee,
kun vaan jaksaa kärsivällisesti vartoa. Juu tään kuun viimeinen päivä tulee kaksi vuotta
täyteen, kun olen näitä kamppeita kantanu. Varsinkin nyt kun on taas kevät tulossa on
mieliala monta kertaa hyvin matalalla, kun täällä täytyy vaan olla, mutta ei maha mittää. Se
ainoa lohdutus siinä on, ettei täällä yksin tartte olla.
Mulla oli tässä toivoa päästä lomille huhtikuun lopulla, mutta en tiedä, taitaa mennä
plörinäks’ sekin, sillä täällä tulee kai lähiaikoina muutoksia meidän suhteen. Jos asiat niin
menee kun on vähän kuulunu huhuja, niin empä tule ihan kohta lomille.
Jaa, Paavolle oikein paljon kiitoksia kirjeestäsi. Sinähän kirjoitit oikein mukavan kirjeen.
Käsialakin oli niin hyvää. Onnittele Sinä Paavo Kaisaa kummi Jussin puolesta,
syntymäpäivän johdosta. No eipä tässä taas muuta kun loppu taas. Monet terveiset Otolle
ja Teille kaikille! Voikaa hyvin!
Jussi
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Saurion tehdas
Herttoniemessä
Veikko aloittaa teknikkona Posti- ja
lennätinlaitoksen palveluksessa huhtikuussa
1941. Aluksi hän on eri konttoreissa
keskuslaitteiden hoitajana.
Eero on Oy Strömbergin palveluksessa
Pitäjänmäellä kolmisen kuukautta. Hän
eroaa palveluksesta omasta pyynnöstään
toukokuussa 1941 ja aloittaa työt Saurion
tehtaalla. Eero on Saurion palveluksessa
koko jatkosodan ajan.
Saurion tehtaan historia on alkanut siten,
että puolustusministeriön
taisteluvälineosaston toimistoupseerin,
everstiluutnantti Matti Saurion esimies on
kehottanut tätä jossain vaiheessa
1930-luvulla siirtymään valtion leivistä
raumalaisen Rafu Lönnström Oy:n
palvelukseen, sillä puolustusvoimien
mielestä Lönnströmin valmistamien
iskusytyttimien laadunvalvonta ja kehitys
tarvitsisivat lisäpuhtia. Saurio on aloittanut
Eero Saurion tehtaalla.
kesällä 1939 iskusytyttimien ja pohjanallien
valmistamisen puolustusvoimille omassa
tehtaassaan. Sodan puhjettua tällainen tuotanto paisuu tietenkin laajaksi ja Saurion Tehdas
Oy rakennuttaa Herttoniemeen oman tehdaskiinteistön vuonna 1942.
Saurion tehtaalla on oma työmatkabussi nimeltään “Myötätunto”, joka kuljettaa työväkeä
Helsingin keskustasta Herttoniemeen, jota ei kaupunginosana ole vielä edes olemassa.
Tuleva itäinen lähiö ei edes kuulu Helsinkiin, vaan alueliitos tehdään vasta sodan jälkeen
vuonna 1946. Nykyisen Susitien päässä on oikea maalaistalo navettoineen, Siilitien päässä
olevassa mökissä filmataan vielä vuonna 1954 Opri-elokuva täydellisessä maalaisidyllissä,
Eränkävijäntori on suota ja G. W. Sohlbergin tulevien tehtaiden kohdalla on pieni mökki,
jossa kerrotaan itsensä Ruotsin kuninkaan joskus yöpyneen.
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Pommikoneita Syvärillä
Jussi Elnalle (päiväys: Syväri 1.5.1941):
Sisko hyvä!
Monet keväiset terveiseni taas täältä Syväriltä. Rupesin tässä taas sinnepäin kirjoittamaan,
kun en ole saanu sieltäpäin kirjettä moneen herran aikaan. En tiedä, mikä siinä lie vikana.
En muista varmaan, olenko antanu uuden osotteni Teille, mutta vanhallakin mulle posti
vielä on tullut, ettei siinäkään pitäisi mitään vikaa olevan.
Niin, täällä kaupunkilaispahasessa minä olen vielä toistaiseksi saanu olla, kun töitä näkyy
piisaavan. Minä petyin muuten lomani suhteen Olisin päässy pääsiäiseksi lomalle, mutta
hiukan ennen tuli lomakielto. Nekin toiveet raukesi siihen. Ei kai täältä taas ihan kohta
pääsekään, tai kuka hänen tietää. Toivossa on hyvä elää.
Kyllähän se lomakin vähän friskais, varsinkin nyt kun on kesä taas tulossa, niin tää
sotahomma tuntuu käyvän luonnon päälle aika lailla. On se sentään hyvä, ettei se
ainoastaan minun luontoani koettele.
Rupesin tätä kirjoittamaan ryssän koneita ootellessani, kun ei oikein saa unta, sillä se on
ottanu tavaksi käydä yöllä tätä pommittamassa, kun ei päivällä uskalla. Se muuten ampui
joku aika takaperin tykistöllä viikon päivät tätä kaupunkia. Mekin saatiin kerran muuttaa
asuntoa, sillä se ampui ihan vakituisesti siihen meidän talon seutuville. Yksi kranaatti tuli
talon kylkeenkin. Ei siinä sentään sen pahemmin käyny. Yksi haavoittui käteen.

Vanajalla Veikko, Elna,
Paavo, Lyydia ja Viljo.
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Meillä oli muuten kumma viuhka. Kun ikkunat särkyi siitä entisestä talosta, niin me
muutettiin samana iltana. Aateltiin, että saadaan lämpimänpi kortteeri. Kun päästiin uuteen
tähän nykyiseen paikkaan, niin samana iltana klo 24 oli ikkunat tästäkin sisällä. Lentokone
pudotti pommia talon viereen. Siinä ei sen pahemmin käyny muuta kun ikkunat ikkunat
meni ja oli hiukan vilposa nukkua.
Älä nyt sentään kauhistu, vaikka minä juttelenkin näin sotaisia asioita. Katos tässä pääsee
niin helpolla kun näistä puhuu. Ei ole mitään päänvaivaa ja paperi mustuu lujasti. Niin että
kyllä täällä kaikki hyvin menee. Eipä tässä taas muuta. Voikaa oikein hyvin! Monet terveiset
Otolle, Paavolle, Kaisalle ja tietysti myös Sulle. Kirjoitahan!
Jussi
uusi osote: Kpk 1. 9737

Naiset ja lapset suuntaavat maaseudulle
Ester Elnalle (päiväys: Lauttasaaressa 17.6.1941):
Päivää sukulaiset
Käyn heti asiaan, mikä on aikomus. Täältä olis paras vissiin koittaa pyrkiä maalle. Kun me
ei voida mennä Sulkavalle asiain näin ollen, niin ajattelimme kysyä voisko sinne päin
ajatella, olisko siinä talossa jotain aittaa, jossa vois nukkua. Jos talossa tarvittais työmiestä,
niin minulla olis halu auttaa, tai jos olis toisia taloja. Täällä on annettu jo
evakuoimismääräykset talonmiehille. Olis ehkä parempi jos päästäs ennenkun tulee se
suuri rynnäkkö, se alkaa olla jo sinnepäin. Pojille ei ole tullut käskyä. Veikolle oli sanottu,
ettei tartte lähteä.
Olen täällä mummon luona pesemässä evakkovaatteita ja kuivaamassa kaloja evääks. En
tässä ihmettele tätä asiaa sen enempää. Jos olet hyvä ja vastaat heti. Terveisin
Mummo, Ester ja lapset
Kirjoita minulle, niin minä toimitan asian mummolle, ettei mummon tartte tulla minulle
tietoa tuomaan. Osoite oli Aleksis Kiven katu 14 A 17.
Puolustusvoimat määrää Toivon Oy Areksen palvelukseen 21. kesäkuuta 1941. Jatkosota
syttyy 24. kesäkuuta 1941. Jossain vaiheessa käy Toivolle käsky lähteä Kannakselle, mutta
tykkejä ja muuta sotakalustoa korjaavalla Areksella tätä ei oteta kuuleviin korviin. Sieltä
ilmoitetaan, ettei kaikkia miehiä voida päästää rintamalle. Niinpä Toivo työskentelee
Areksella koko jatkosodan ajan.
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Takaisin sotatilaan
Jatkosodasta tulee pitkä. On hämmästyttävää, miten ihminen pakon edessä tottuu ikäviin
poikkeusoloihin. Arjesta on huolehdittava, etenkin kotirintamalla. Rutiinit tuovat
jonkinlaista helpotusta, vaikka alitajuinen pelko onkin muuttanut sydämeen pysyvästi.
Harva perhekunta Suomessa säästyy sodan kestäessä kaikkein pelätyimmältä uutiselta,
omaisen kaatumiselta, katoamiselta tai pahalta haavoittumiselta. Myös Rikhard Orbinskin
perheeseen sota lyö armottomat iskunsa. Jatkosota vie viidestä toisilleen rakkaasta
veljeksestä kaksi nuorinta peräjälkeen.
Jussi Elnalle (päiväys: korvessa 3.7.1941):
Heipä hei!
On ollu tässä yhtä ja toista touhua, ettei ole joutanut kirjoittamaan ennemmin sinne päin.
Kiitos muuten kortista, sain sen eilen.
Niin, se pakettijuttu. Sitä minä en ole saanu. Se on kai menny parempiin suihin. Lähetitkö
sinä sen samalla osotteella kun kortinkin? Se meni tuo postihomma tässä hötäkässä vähän
sekaisin, kun osotteet muuttui vähän väliä. Mutta olishan sen pitäny oikeastaan tulla kun
kerran korttikin tuli, sillä kylläkai sinä sen samalla osotteella panit tulemaan. Mutta mitäpäs
siitä, tapahtuuhan sitä sodassa suurempiakin vahinkoja. Eikö niin?
Eero kirjoitti, että Ottokin on joutunut jo tänne valtion leipiin. Kun kirjoitat, niin lähetä
hänen osotteensa. Olis’ mukava kirjoittaa välistä hänellekin. Kyllä se alkaa mennä tuo aika
täälläkin pikkuhiljaa. Tähän jyskeeseen alkaa tottua pikkuhiljaa. Kyllähän se aluksi vähän
oudolle tuntui, mutta kaikkeen näkyy tottuvan.
Parempihan se olisi, jos äiti ja Esteri lapsineen tulisi sinne sinun luokse. Olisi sullakin
seuraa. Ja siellä taitaa olla vielä verraten rauhallista. Kerro terveisiä, jos tulevat sinne. No
niin, eipä tässä sitten taas muuta olekaan. Terveiset myös Katrille ja Paavolle.
Näkemiin
Jussi
Kirjoitahan! Osote on nyt: 7612 K. P. K 38
Jussi Elnalle (päiväys: Syväri 14.7.1941):
Sisko hyvä!
Vihdoinkin sain senverran irti itsestäni, että aloin kirjoittamaan. Ensinnäkin suuri kiitos
paketistasi. Vähän myöhäseksihän tämä kirjoitushomma on jääny, mutta en tiedä, elämä
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alkaa olla jo siinä jamassa, ettei huvita
kirjoituskaan yhtään.
Sitten vielä nuo herrat kenttäpostivirkailijat on
tehny semmoisen munauksen, että me ei olla
saatu postia kolmeen viikkoon. Ovat lähettäneet
kuulema postin takaisin lähettäjälle ja kirjeen
päällä lukee ”yksikkö lakkautettu”. Sitä en tiedä
sitte kuin kauan tää pystyssä pysyy, voi hajota
piankin, mutta se on sitte taas sen ajan murhetta.
Jo kai se taas kerrakseen piisaakin. Uusi osote
on: 8049 kpk 1. Terveisin
Jussi

Armeija ylittää vanhan rajan
Jussi Elnalle (päiväys: Karjalan salomailla
2.8.1941):

Sodasta huolimatta välillä täytyy ottaa vähän rempseämpi ote
elämään. Toivo ja Veikko nauttimassa siviilielämyksistä.

Terve taas!
Kiitos kirjeestänne ja terveiseni nyt täältä
ulkomailta. Me ollaan marssittu nyt siinä 170 km. Toissayönä ylitettiin raja, nimittäin vanha
raja, niin että ulkomaata tämä jo on. Ei sitä olisi sivilissä uskonu, että joskus joutuu
käymään ryssän maallakin. Tänne on jääny aika paljon siviliväestöä. Eilen minä jututin yhtä
pikkupoikaa. Kyllä siitä hyvin selvän sai. Se puhui karjalaista murretta.
Niin, en minä vielä ole rintamalla, vaikka on tuota matkaa tullu tehtyäkin niin paljon.
Kyllähän se vähän ruumiin päälle käy, kun täytyy nää matkat suorittaa jalan, mutta ei se
vielä mitään, kun saa rauhassa marssia siihen verrattuna kun ajattelee, että meidän edessä
tapellaan ja marssitaan ja aika lujasti ne tuntuu sittenkin menevän. Me ollaan nyt levätty
tässä toista päivää. Voi olla, että tulee taas illalla lähtö.
Essu, kiitos kirjeestäsi. Kyllä minä sen sain, mutta en viitsiny sinne Kolhoon kirjoittaa, kun
sanoit siinä menevä[si] Elnan luo.
Ja äitin kirjeen sain myös ja vastasin siihen, mutta et kai kerenny saada sitä Helsingissä.
Otolta sain eilen kirjeen. Äiti, pojat on kait vielä sivilissä kaikki vai onko joku joutunut jo
lähtemään?
No, eipähän tässä sitten taas muuta. Terveiset teille kaikille ja voikaa hyvin!
Jussi
– Osotteeni on sama, siis Kpk 4, 7612. Kirjoittakaa.
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Eeron perhe asettuu Lauttasaareen
Eeron perhe muuttaa syyskuussa pysyvään asuntoon Lauttasaareen osoitteeseen
Helsingintie 12 B 29 (nykyisin Pajalahdentie). Tästä tulee perheen pitkäaikainen koti.
Jussi Veikolle (osoitteeseen Helsingintie 12, Lauttasaari, Helsinki, lähettäjän osoite
sotamies Orkasalo, K. p. k. 4, 7604, päiväys: 3.9.1941):
Terve taas!
Pistän tässä kortin tulemaan sinne, juttelen
vähän osotejutustani. Nyt minä olen kai
toistaiseksi ryk:ssä, niin että osoittakaa posti:
Kpk 4, 7604. Saan minä postini sillä
toisellakin nim. Kpk 4. 7612 mutta se viipyy
nyt vaan kauemmin, niin että on parasta
osottaa ensimmäisellä toistaiseksi. Ilmoitan
siitä taas sitten kun tulee komennus
patalj:naan. Hyvin täällä kaikki sujuu.
Terveisin
Jussi

Aunuksessa vihollisen kanssa
soppajonossa
Jussi Elnalle (päiväys: 16.10.1941):
Elna hyvä!
Kiitos molemmista kirjeistäsi. Sain kyllä
senkin, jonka olit osoittanut ryk:iin. Toisen
sain tänään. Ei ole tässä tullu vielä vastattua
edelliseenkään, mutta nytpähän tulee samalla
kiitos molemmista.

Jussi ja Viljo käymässä Eeron perheen luona Lauttasaaressa
Helsingintiellä. Kuva lienee viimeisiä, joissa nämä veljet ovat
yhdessä. Ritva irvistelee jälleen kameralle, Rae on kiltimpi.

Mulla on ollukin nyt viime päivinä paljon kirjoittamista. Sain nimittäin parin päivän aikana
kirjeitä äitiltä, Esteri ja Eero olivat kirjoittaneet eri kirjeen, Esteriltä sain myös paketin,
Toivolta, Otolta ja Veikolta sain myös kirjeen. Olivat kai kaikki iloissaan, kun saivat tietää,
että olen vielä hengissä. Eivät olleet kuulema kuukauteen saaneet multa kirjettä. Äitikin oli
kirjeestä päättäen ollu melkein toivoton minun suhteeni.
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Voihan se olla niinkin, että siellä sivilissä olette huolissanne minun suhteeni. Mutta en
tiedä, ei sitä itse täällä jouda ajattelemaan. Sitä on niin paljon kylmiä poikia nähny, että se
tuntuu ihan luonnolliselle vaikka itsekin joutuisi millä hetkellä hyvänsä nää maalliset touhut
jättämään. Mutta toivotaan nyt silti parasta.
Me tässä tultiin joku päivä takaperin yhden 50 km Syvärin suuntaan alaspäin. Olemme
vielä ainakin toistaiseksi olleet puolustuksessa ja parempihan tuo olisikin, sillä ei se ole
kovin mukavaa tuo hyökkäyssota näin talvea vastaan. Vaikka ei se kyllä naurattanu
kesälläkään.
Kysyit kirjeessäsi millä suunnalla olin. Olin Aunuksen suunnalla. Kyllä se on hyvin viljavaa
seutua tuo Aunus. Siintä lähtee leipää monelle pojalle, kun se vaan joutuu oikeisiin käsiin.
Siellä on peltoa ihan silmänkantamattomiin. Nykyisin olen korvessa Syvärin toisella puolen,
nim. ryssän puolella, Lotinanpellon suunnalla.
Otto pyysi kirjeessään minua lähettämään teille uuden Itä-Karjalan postimerkin, mutta en
minä sitä millään voi täältä lähettää, sillä ei täällä ole minkäänlaista kauppameininkiä. Ei
edes sotapesiäkään. En muista, koska olisin viimeksi semmosessa mukavuuslaitoksessa kun
sotapesässä käynyt. Huomaan, että olen kunnossa kun ei 1 arkki piisannu.
Lähetän tässä Paavolle pari ryssäläistä tulitikkulaatikon kantta, jos hän niitä yleensä vielä
kokoilee. Ei nää ole mistään maantieojasta löydettyjä. Nää on ihan ryssäläisestä varastosta
saatuja. Ovat vaan minun taskussani hiukan nuhraantuneet.
Jatkoksi täytyy kertoa vielä mukava tapaus. Kaikenlaisia kommelluksia täällä sattuukin.
Toissapäivänä meille sattui mukava tapaus tai se oli sattuma, että se jäi mukavaksi. Oltiin
soppajonossa ja jouduttiin hiukan varttumaan, kun soppa ei ollu valmis. Yhtäkkiä ilmestyi
metsän reunaan ryssä. Heitti kaikki ventterinsä pois ja tuli meidän soppajonoon. Meni vielä
etupäähän, vaikka me koitettiin selittää, että ei ukko etuilla, täytetään hänniltä vaan.
Eiköhän se taas kerrakseen piisaakin. Monet terveiset myös Paavolle ja Kaisalle
Jussi
Jussi Elnalle (päiväys: 20.11.1941):
Sisko hyvä!
Monet terveiseni nyt taas loman jälkeen täältä linjoilta. Mulla oli 12 vrk:den loma. Se
loppui 13.11., mutta minä tulin vasta viime maanantaina. Olin siis 3,5 vrk:tta myöhässä,
mutta eihän tuosta mitään tullu, vaikka olin jo peloissani.
Sain kävellä Syvärin asemalta parisenkymmentä kilometriä, kun ei sattunut yhtään autoa
matkalle, mutta hyvin löysin sentään joukko-osastoni, sillä ne oli samassa paikassa kun
lähtiessänikin.
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Suuri kiitos muuten paketistasi ja kirjeestäsi. Ne oli minua täällä vastassa. Täällä oli myös
pari pakettia äitiltä. Hän oli lähettänyt mulle vähän lämmintä ja suuhunpantavaa. Äiti
paistoi mulle kukon lähtiessä. Tänään se vasta loppui, joten sinun kukkosi on vielä
avaamatta.
Muuten älä tykkää matalaa, jos vähän huomautan. Sinun pakettisi oli aika pahasti rikki,
kun sen sain, mutta kaikki siellä oli sentään sisällä. Ne niin suruttomasti käsittelee nuita
paketteja matkalla, että on parempi laittaa ne aika vahvaksi, vaikka eihän tuo ihan heikko
ollu sinunkaan pakettisi. Se voi johtua siitä, kun se oli aika painava.
Jussi
Se lomajuttu vielä. Mulla oli vakava aikomus tulla takaisin tullessa sieltä kautta, mutta katos
asia oli sillä lailla. Multa meni ensinnäkin 2 vrk: tta mennessä lomasta matkoihin ja kun
tulin kotia ei äiti ollu siellä. Hän oli lähtenyt samana päivänä H:gistä S:linnaan kun minä
läksin Syvärin asemalta lomalle. Sitten Viljo soitti heti S:linnaan ja pyysi äitiä kotia ja hän
tulikin parin päivän perästä. Hän tahtoi sitten, että minä olisin ne loppupäivät hänen
luonaan.
Minun olisi kumminkin vähintään 3 päivää
ennen loman loppua pitänyt lähteä, että
olisin edes kerenny pistäytyä siellä. Niin se
sitten jäi. Toivottavasti mulla vielä tämä
henkikulta säilyy niin kauan, että mekin
nähtäs toisemme. Kävin lomalla ollessa
kuvassa. Lähetän kuvani sinnen, kunhan
saan ne ensin kotoa, sillä ne unohtui sinne.
Kirjoitin jo äitille, että hän lähettäisi ne mulle.

Veljekset Pekka ja Esko.

Lähetän tässä tämän pakettilapun, mutta älä
nyt sentään taas kovin pian lähetä pakettia,
sillä minua ajatteluttaa aina, kun sitä Teilläkin
on niin vähän, että se on niinkun omaa
osaansa lähettäisi. No niin. Monet terveiset
Paavolle ja Kaisalle. Voikaa hyvin! Kirjoitahan

Toivon perhe kasvaa
Toivo muuttaa perheineen 1. heinäkuuta
1942 Helsinkiin Pitäjänmäelle ns.
Neurlanderin taloon. Toivolle ja Alinalle
syntyy toinen poika, Pekka Toivo Sakari, 11.
heinäkuuta 1942.
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Jussi haavoittuu
Jussi haavoittuu päähänsä ja joutuu leikattavaksi Äänislinnaan (nykyinen Petroskoi), mutta
vamma ei ole kovin vakava ja hän palaa Helsingistä takaisin Syvärille.
Jussi Elnalle (päiväys: Syväri 4.9.1942):
Sisko hyvä!
Monet terveiseni taas täältä Syväriltä. Minun täytyy pyytää heti ensimmäiseksi anteeksi,
että olen laiminlyöny tään kirjoittamisen. Olin nääs siinä käsityksessä, että joudun
Helsingissä sairaalaan ja siellähän mulla olis ollu aikaa kirjoittaa, mutta ei ne minua sinne
huolinukaan, vaan antoivat kahden viikon toipumisloman.
Ei minun taaskaan sopinu tulla käymään siellä teilläpäin, sillä minun täytyi aina välillä
käydä näyttämässä tätä haavaani Tilkassa.
Kyllä siihen tuohon pääkoppaan aika iso arpi jäi ja vielä ihan näkyvälle paikalle, mutta
hyvin se sentään parani. Ne nääs leikkasi sen Äänislinnassa. Siellä oli siru sisällä. (Muuten
se Häkkisen Armas Joroisissa on kuulema hiljattain kuollu kun smirgelin kivi halkesi.) Mulla
oli sentään vähän parempi tuuri. – Näin muuten Veikon Helsingissä.
Kirjoitit kortissa, että Otto oli varannu pari kirjaa mulle. Kyllähän se hyvin toivottua olis kun
sais tänne vähän kirjallisuutta, kun täällä on iltaisin nin hyvää aikaa tutkia. Kyllä minä
uskon, että ne paketissa tulis, sillä ei ne nykyisin häviä matkalla.
Lopetan nyt ja toivon teille kaikille oikein hyvää vointia. Terveisin
Jussi
osoite Kpk 1. 8049
Toivon perhe muuttaa vuoden 1943 vaihteessa Helsingissä osoitteeseen Pursimiehenkatu 1
B.

Sota-ajan lapsen päiväkirjasta
Ritvan päiväkirjasta alkuvuodesta 1943:
On kolmas sotavuosi kun alan tämän kirjani. Olen 7 vuotta vanha ja olen alakansakoulun
toisella luokalla. Vanhempani eivät ajatelleet laittaa 6 vuotijaana koulun vaan menin
melkein väkisten.
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Isäni innostamana olen soittanut viulua, 5 kuukautta olen ottanut soittotuntia. Sain viulun
lahjaksi täyttäessäni 4 vuotta. Nyt se alkaa olla hauskaa kun jo hiukan osaa, alussa oli niin
vaikeaa. Soitto-opettajan nimi on Martta Nybom pidän hänestä menen mielelläni tunneille.
9.2.1943:
Tänään oli koulussa hiihtokilpailu, tulin 4neksi maaliin. Opettaja sanoi eilen että voittaisin
mutta ei käynyt niin. Johdin kilometrin, takanani tuli eras poika ja hiihti minut nurin, silloin
meni Leo, Raila ja Airi edelle, en jaksanut enää ottaa kiinni, mutta sainhan neljännen
palkinnon.
10.2.1943:
Olin tänään Säde Heinosen kotona soittelemassa, hän asuu naapurissa. Heillä on
urkuharmooni. Säde soitti sitä ja mina soitin viulua, meillä oli oikein hauskaa.
18.3.1943:
Olen sairaana, minulla on yskää ja korviani särki viime yönnä. Kukaan ei saanut nukuttua
minun takiani. Olen ensimmäistä päivää pois koulusta, tuntuu oudolta olla pois. Isä toi
paperinukkeja, leikin sängyssä. Olin pois soittotunnilta.
3.4.1943:
Tänään on syntymäpäiväni, täytän 8 v. Olin unessa, isä nosti korkealle. Säikähdin, luulin,
että lentokone vie minua. Siskoni toi lahjoja sänkyyn. Sain puukengät, ompelulaatikon,
kamman ja kukkia.
4.4.1943:
Olin illalla Konservatooriossa. Siellä oli oppilas näyte. Oli vaan yksi viulu esitys, hänen nimi
oli Leena Siukonen, hän soitti hyvin. Vilustuin tullessa ja olen kuumeessa. Koulutovereitani
oli syntymäpäivilläni.

Viljo solmii avioliiton ja lähtetään rintamalle
Veikko työskentelee lyhyen aikaa viilaajana Helsingin Herttoniemessä Saurion tehtaalla
maaliskuun 22. päivästä kesäkuun 28. päivään 1943. Muuten hän on edelleen Posti- ja
lennätinlaitoksen palveluksessa.
Viljo määrätään yhtäkkiä sotapalvelukseen ja hän aloittaa tykkimiehenä 30. maaliskuuta
1943. Joukko-osasto on 1. Kev. Patteristo 10. Veljien myöhemmin useasti esittämän
käsityksen mukaan rintamakomennuksen syynä on Viljon työpaikkaan Helsinkiin
ilmaantuva savonlinnalainen suojeluskuntalainen insinööri, jonka kanssa jo Eerolla oli
syksyllä 1939 Savonlinnassa hankaluuksia ja joka maksaa vanhat kaunat siten, että
kyseisestä työpaikasta nimenomaan Viljo määrätään rintamalle. Tapahtumien saama
käänne herättää veljissä ja sisaressa vielä vuosikymmenten jälkeen pahaa verta, sillä Viljo
on kärsinyt unettomuudesta jo edellisenä vuonna ja ollut siksi hermolääkärin potilaana.
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Herkälle miehelle sota ei tee todellakaan
hyvää, tokkopa kenellekään.
Siviilipuolella Viljon elämässä lähestyy
suuri elämänmuutos, avioliitto, jota
varten suoritetaan valmisteluja.
Viljo Elnalle (osoitettu rouva Elna
Sääskelle osoitteeseen Muhos,
Leppiniemi, päiväys: Puuska 13.4.1943):
Hyvä sisko
Pistän jonkun rivin pitkästä aikaa
sinnekin päin. Niin se kävi, että loppuen
lopuksi ne korjasivat minutkin tänne
armean leipiin. Kyllä minä sitä kauan
jännäsinkin. Oli se sentään hyvä, että
Veikko sattui juuri joutumaan Helsinkiin,
että pääsi jatkamaan isännyyttä tilalleni.
Kun saisi nyt Veikko edes olla sivilissä,
että Mamma saisi hoidella emännyyttä,
sillä se on oppinu hoitelemaan sitä
taloutta, niin varmaan tuntuis hänestä
ikävälle luopua siitä.
En tiedä sitten, kuinka Veikko järjestänee
sen huushollin, kun minä teen
pääsiäisenä
sen viimeisen solmun ja
Sota-ajan romantiikkaa. Eila ja Viljo.
tietysti täytyy rakentaa se oma pesä. Vaan
eihän nyt saa kyllä huoneitakaan, sillä
Eila on käyny epätoivon vimmalla
hakemassa, mutta tuloksetta. Eihän se näin ollen niin tähellistä olekaan sen huoneen
kanssa, kun minä olen täällä, mutta eihän sitä taas tiedä naimisissa olevankaan, jos ei ole
sitä omaa kotia.
Niin, ensimmäinen pääsiäispäivä meidät sitten vihitään Töölön kirkossa. Tervetuloa
katsomaan, jos pääsette lasten vuoksi, tai miksei lastenkin kanssa. Ei nyt mitään häitä
kannata pitää, mutta kyllä sen korvikekupin voi tarjota näin korttiaikanakin. Ei minulla
muuta tässä olekaan kun hauskaa pääsiäistä ja tervetuloa.
Viljo
osoite K.P. K.1, 3372
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Viljo vihitään Eila Ulla Haaviston kanssa Töölön kirkossa Helsingissä 25. huhtikuuta 1943.
Eila on syntynyt Janakkalassa 28. toukokuuta 1923. Kysymyksessä on sota-ajalle
tyypillinen häätoimitus, jossa vihitään useita pareja. Morsiamien ja hääväen kyyneleissä
sekoittuvat ilo ja suru, sillä lyhyiden vihkilomien jälkeen nuoret aviomiehet joutuvat
palaamaan rintamalle.

Kuolema Syvärillä
Tykkimies Viljo Orbinski kuolee tasan viikko vihkiäistensä jälkeen Syvärin
Homorovitshissa 2. toukokuuta 1943. Kuolinsyy on osuma päässä. Lyhyeksi jääneen
rintamamiespalveluksensa aikana Viljo ehtii osallistua Kimjärven taisteluun.
Viljon kuolemaa seuraavana päivänä Elnalle kirjoittaa Jussi, joka ei tietenkään ole vielä
ehtinyt saada suruviestiä. Sodan suurta tragiikkaa on, että kirjeessä Jussi toivoo voivansa
onnitella Viljoa tämän naimisiinmenon johdosta kirjoittaen itse samalla viimeisen
säilyneen kirjeensä.
Jussi Elnalle (päiväys: Syväri 3.5.1943):
Sisko hyvä!
Kiitän suuresti paketistasi ja kirjeestäsi. Kirjeen sainkin jo joku aika takaperin. Yritän saada
nyt tämän kirjeen kasaan sikäli mikäli kerkiän, sillä jos entiset merkit paikkansa pitää, niin
tunnin päästä on naapuri taas, kun hiukan vielä pimenee, seilaamassa taas tuolla ilmassa.
Viime yönä se meinas tehdä meistä kodittomia poikia. Tuli nääs palopommi katon läpi
tähän taloon, mutta jäi onneks suutariksi. Aamulla kerättiin kokonaista 6 kpl suutareita
tämän tönön ympäriltä. Ainoastaan yksi räjähti ja toi yhden ikkunan lasit mun petilleni. Se
siitä.
Viljokin se on sitte kuulema jo nuori aviomies. En tiedä hänen osotettaan, että voisi edes
onnitella. Ei ole nääs vielä edistynyt muille kirjoittamaan. Sain minäkin kutsukortin häihin,
mutta eihän täältä pääse ylimääräiselle lomalle kun omia häitään varten.
Kysyit siitä minun siirrostani. Entisissä hommissani minä vielä olen. Juu, siirron minä sain
toiseen porukkaan, mutta ne oli paperit vaan kun siirtyi, ei siinä muuta muutosta tullu,
vielä ainakaan. Naapuri on vielä toistaiseksi pitäny siitä huolen, että töitä piisaa, joskus
ihan yli lääkärin määräyksen.
Kai tässä täytyy taas lopettaa ja ruveta valmistautumaan maihin menoa varten.
Hyvät voinnit teille kaikille
Jussi
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Viljon hautajaiset Helsingin Malmin hautausmaalla. Kuvassa takarivissä Eilan veljet ja sisko, Toivo, Jussi, Eero, Eilan sisko ja Veikko. Eturivissä Alina
ja Esko, Ester, Ritva ja Rae, Elna ja Kaisa, Lyydia, Eila ja Eilan äiti. Jussista tämä kuva on viimeinen.

Viljo haudataan Helsinkiin Malmin
hautausmaalle. Siunaustilaisuuteen
pääsee myös Jussi, jonka
viimeiseksi lomaksi veljen
hautajaiset jäävät.
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Jälleen sankarihautajaiset
Korpraali ja radiomies Johannes Orkasalo saa
kuolettavan sähköiskun korkejännitejohdosta
ja putoaa pylväästä Syvärin Koskenalassa 8.
kesäkuuta 1943. Hänet haudataan
Savonlinnan Talvisalon hautausmaan
sankarihautaan. Jatkosodan aikana Jussi
ehtii osallistua taisteluihin Hangon
rintamalla, Säntämän taisteluihin, Syvärin
kaupungin valtaukseen sekä Syvärin
sillanpääaseman torjuntataisteluun.
Hänen joukko-osastonsa on
Viestipataljoona 34.
Sotilaspastori Ilmari Hirvelä ilmoittaa Jussin
kuolemasta seuraavalla kirjeellä:
Tolppa, josta Jussi Syvärillä putoaa.

Rouva Lyydia Orbinski, Helsinki

10.6.1943

Murheellisena velvollisuutenani on ilmoittaa, että poikanne, korpr. Johannes Orkasalo
menetti henkensä tiistaina tämän kuun 8 p:nä täyttäessään tehtäväänsä isänmaan
palveluksessa. Tämä ikävä tapaturma kohtasi häntä iltapäivällä hänen
ollessaan asentamassa sähköjohtoja. Pylväässä ollessaan hän sai ankaran sähköiskun, jonka
vaikutuksesta suistui kuolleena maahan.
Tapaus on Teille luonnollisesti kova isku, isku sellainen, jonka saadessa ei auta paljoakaan
ihmisen lohdutus. Kuoleman edessä meidän täytyy mykistyä. Parhain lohduttaja on Jumala.
Lukemattomat ovat ne murheelliset, työtätekeväiset ja raskau- tetut, joita hän on saanut
virvoittaa ja auttaa. Otamme syvästi osaa Teidän suureen suruunne ja toivomme, että
Jumala saisi lohdutuksellaan, armollaan ja siunauksellaan Teitä runsain määrin siunata.
Poikanne kuoli tapaturmaisesti, mutta hän on saava hyvin ansaitun sijan sankareitten
vierellä valkeitten ristien alla. Hän on yksi niistä tuhansista, jotka ovat saaneet uhrata
kukoistavan elämänsä isänmaan, kodin ja muiden elämän pyhimpien arvojen hyväksi.
Ilmari Hirvelä sot. pastori Os. 3376/1 Kpk.
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Savonlinnassa
ilmestyvät lehdet
kirjoittavat
seuraavasti:
Korpraali Johannes
Orkasalo (Orbinsky)
kaatui Syvärillä tk. 8
pnä seuraten
sankariveljeään
vajaan 23-vuotiaana.
Hän oli syntynyt
Savonlinnassa
24.6.1920. Häntä
muistelevat lähinnä
äiti sekä sisko ja
veljet.
SANKARIHAUTAUKSIA SAVONLINNASSA
Juhannuspäivänä siunattiin Savonlinnan sankarihautaan korpraalit Kaarlo Emil Seppänen ja
Johannes Orkasalo, jotka isänmaan onnellisemman tulevaisuuden puolesta olivat
uhranneet elämänsä.
Paitsi runsaslukuista omaisten ja ystävien joukkoa, oli vainajia saattamassa viimeisellä
matkallaan skp:n kunniakomppania, jota johti luutnantti Ernst Raninen.
Nuoret sankarivainajat
siunasi isänmaan poveen
pastori P. Holopainen, joka
samalla puhui
mieliinpainuvin sanoin
sankarivainajien muistolle.

Jussin arkun äärellä Toivo, Eero, Ester, Elna, Lyydia ja Veikko.

Siunaustoimituksen
päätyttyä alkoi
seppeltenlasku, jolloin
omaiset toivat ensin
hautakummulle
seppeleensä ja kukkansa.
Sankarivainajien muistolle
laskettiin myöskin
seppeleet
rintamayksikköjen
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taistelutovereitten puolesta. Puolustusvoimat kunnioitti vainajien muistoa Suomen
Aseveljien Liiton adresseilla, jotka luki haudalla luutn. K. Vuokko. Edelleen oli vainajan
muistoa kunnioittaneet adressein ja seppelein useat yksityiset. Surujuhla päättyi yhteisesti
veisattuun virteen.
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Hautajaisten jälkeen aikuiset yrittävät piristää sota-ajan lastensa mieltä viemällä nämä Korkeasaareen. Yllä olevassa kuvassa rattailla istuvat Rae ja
Kaisa, Ritva ohjastaa ja oikealla aasin selässä tähyilee Esko.

Elämä jatkuu sittenkin
Näihin aikoihin Rikhard Orbinskin perhekunnan kynät syystä tai toisesta hetkeksi
hiljenevät. Ainakaan kirjeitä ei ole tältä jaksolta paljon säilynyt. Onneksi Ritvalta on
sentään säilynyt muutama päiväkirjamerkintä.
Ritvan päiväkirjasta:
Elokuussa 1943
Olimme kesän matkoilla. Kävimme Savonlinnassa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Se oli hauska
matka, kun matkustimme laivalla näimme paljon kanavia.
Tulimme kotiin niin meillä oli suuri yllätys täällä. Isä oli ostanut minulle polkupyörän ja
Raelle hän oli tehnyt potkulaudan.
Mahdollisesti juuri kesällä 1943 Eeron perhe on käynyt myös Rantasalmella Eeron
pikkuserkkujen, Karl eli Kalle Orbinskin ja hänen veljensä Alexander eli Aleksi Hietanevan
(ent. Orbinski) luona hankkimassa voita ynnä muita ruokatarvikkeita, joita maataloissa
kyllä on, mutta kaupunkilaisilla ei. Maalla asuvat sukulaiset ovat näinä aikoina
tavallistakin suuremmassa arvossa.
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Ritvan mieleen jää erityisesti näiden isän pikkuserkkujen setä, Rikhard Orbinskin serkku
Karl Orbinski (1862-1950) eli Vanha-Kalle, jolla on tuolloin ikää jo kunnioitettavat
kahdeksankymmentäkaksi vuotta ja joka myhäillen esittelee aitassa säilytettävää vanhaa
univormuaan.

Tuokiokuvia sota-ajan lasten elämästä
Ritvan päiväkirjasta:
10.10.1943:
Koulut ovat jo alkaneet. Olen siis kolmannenluokan oppilas. Parini nimi on Maire Reijonen,
hän on 11 v. Opettajani nimi on Martti Lahtinen, hän on kiva, opettajani aina höpsöttelee
luokalle, saamme nauraa.
Aloin ottaa pianotunteja kun koulukin alkoi, se on eri kivaa, olen päässyt aina eteen päin
läksystäni, en ole saanut kuin yhden kerran samat läksyt, se on parempaa kuin viulun
soitto. Käyn Marja-Liisan [Airas] kotona harjoittelemassa kun ei meillä ole pianoa.
Olen Sulo Hurstisen oppilas viulussa. Viulun soitto on paljon vaikeampaa kuin viime
talvena. Opettajani vaatii niin paljon, että oppisin enemmän, hän neuvoo niin hyvin kun
vaan jaksaisin oppia.
20.10.1943:
Olin tänään opettajani kotona soittelemassa. Aijomme soittaa joulujuhlissa. Seija Laakso ja
mina soitamme viulua, opettajani selloa, en tiedä saammeko pianon soittajaa. Meillä oli
niin ihmeen hauskaa, sain yrittää sahaa, selloa ja pimputella pianoa. Seijakin oli niin
innostunut, että sanoi että kyllä mina nyt harjoittelen kovasti. Uni ei tahtonut tulla silmään
kun kävin nukkumaan.
11.11.1943:
Olimme yleisradiossa. Lähdimme koulun luonta autolla, sitten menimme raitiovaunulla.
Näimme Markussedän, hän puheli meidän kanssamme. Saimme merkkejä sotaorpojen
keräyksen johdosta. Minä sain rautamerkin, keräsin 400 mk. Koululla kerran otettiin kuvia.
Olin leikkaamassa kortista, toisessa opettaja jakaa meille kortteja. Liimaan ne tähän
kirjaani. Tämä minun kuva oli Talous ja koti lehdessä.
22.11.1943:
Meillä oli tänään voimistelua. Pidän voimistelusta laulun jälkeen, sitten käsityöstä. Meidän
piti pyörähtää naruissa ympäri. Ritva Kalervo ja minä emme päässeet. Minua suututti
kovasti. Airi Hautanen sanoi: kuinka sinä et pääse vaikka käyt voimistelemassa. Minusta
Airi oli ilkeä kun minua ilmankin jo suututti.
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20.12.1943:
Meillä oli joulujuhla, oli hauskaa. Soitimme Jouluyö, Oi kuusipuu, On pyhä jouluyö ja Oi
sä riemuisa. Seija soitti väärin. Olin sitten vielä perhosleikissä kukkana. Meillä oli valkoiset
puvut, toisilla oli siivet ja toisilla kukkia. Sain melko hyvän todistuksen, koulu alkaa
tammikuun 10 pv klo 10.
29.12.1943:
Joulu on mennyt. Saimme siskoni kanssa paljon lahjoja. Iso vauvanukke oli paras, sitten
nuken keinut. Olin joulupäivänä Ritva Kalervon kotona, meillä oli hauskaa. Sain Ritvalta
kirjan ja ostin hänelle kirjan.
24.1.1944:
Tänään oli koulussa laulutunti, sain olla opettajana. Säestin pianolla mutta luokka oli halju
eikä laulanut kuin muutamat oppilaat. Laulun nimi oli Lumikorpien yö.

Alla sisäkuva Eeron ja Esterin Helsingintien-kodista. Kuva julkaistaan 1940-luvun lopussa kirjassa Suomen kodeista. Sisustus on kyhätty kokooon aina
uudelleen. Sota-ajan muutoissa huonekaluja on jätetty eri paikkakunnille. Matto on Esterin kudottama. Kuvan oikeassa laidassa näkyvä kasvi (unelma)
on voimissaan vielä 1980-luvulla.
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Kahdeksanvuotiaan sijaisopettajattaren pedagogisia ongelmia enemmän huomio kiinnittyy
siihen, kuinka hauskaa tällä sota-ajan lapsella tuntuu kaikesta huolimatta olevan. Aikuiset
tekevät tietysti kaikkensa saadakseen edes lasten elämän sujumaan normaalien iloisten
rutiinien parissa ja taatakseen näille tavallisen huolettoman lapsuuden siinä määrin kuin se
poikkeusoloissa suinkin mahdollista on.
Esimerkiksi joulua pyritään viettämään oikean joulun tapaan. Ritva toivoo joululahjaksi
suolakurkkuja, koska ne ovat hänen suurta herkkuaan ja niidenkään saatavuus ei
sota-aikana ole itsestään selvää.
Jonakin sotajouluna, lieneekö ollut juuri tämä 1943, Helsingissä on tarjolla vain
harvaoksaisia kuusenruppanoita. Eeroa harmittaa. Hän päättää parannella luontoäidin tältä
osin kehnoja saavutuksia ja poraa muotopuoleen kuusenrankaan reikiä, joihin istuttaa
korvaavat oksat. Jouluihmisenä Eero harrastaa myöhemminkin elämässään täydellisen
joulupuun etsintää. Tämä on erityisen kätevä harrastus, sillä siihen voi kaikessa rauhassa
keskittyä ympärivuotisesti kävelyretkillään ja pidemmilläkin reissuilla.
Joulupuun tuunaamisen lisäksi olennaisempikin näppäryys on arvossaan, kun elämisen
pääperiaatteena on vuosikausia kestäneen pulan ajan ollut tyhjästä nyhjääminen. Ester on
taitava ompelija ja Eero onnistuu usein jostain hankkimaan tytöille mekkokankaita, vieläpä
kauniita, vaikka juuri mitään ei mistään saa.
Pitkään jatkuva sotatila myös karskiuttaa ihmisen. Pelkoon jossain määrin tottuu, ainakin
oppii olemaan välittämättä ja toivoo vain parasta. Ilmapommituksen hälytys ulvahtaa
käyntiin, kun Ritva on Lauttasaaren sillalla menossa soittotunnille. Juostako
pommisuojaan? Ikävä paikka. Takaisin kotiin? Ehei, vaan soittotunnille, opettaja on siellä
ja tunti pidetään kuitenkin.
Joihinkin asioihin lapset eivät voi tottua, esimerkiksi siihen, että kadulla Eero-isä
pysäytetään tuon tuostakin ja papereita tiukataan. Pitkä, komea, hyvinpukeutunut ja
ulkomuodoltaan täysin terveen näköinen mies herättää jatkuvasti viranomaisten huomiota
Helsingissä. Kuka voisi päältä päin arvata, että tällä ihmisellä on vain pieni osa suolistosta
jäljellä? Paperien jatkuva tarkistaminen on äärimmäisen pelottavaa. Jonakin päivänä ne
varmaan vievät isän.
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Viljon ja Eilan tytär syntyy
Viljon ja Eilan tytär Rea Aulikki syntyy
Helsingissä 10. tammikuuta 1944.
Vuosikymmeniä myöhemmin Eilan sisar
Hilkka (myöhemmin Puhto) muistelee,
kuinka tavattoman mukavat muistot hänellä
on lankomiehestään Viljosta. “Voi, kun se
Viljo oli aina niin tavattoman ihana ja kiva
meille kaikille”, sanoo Hilkka.

Yllä Eila ja Rea Rengossa. Alemmissa kuvissa pieni Rea-serkku
Ritvan ja Raen kanssa.
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Toivo ja Eero työskentelevät edelleen sotateollisuuden palveluksessa Helsingissä. Ester
lapsineen on keväällä ja kesällä 1944 Helsingin pommituksia paossa veljensä Otto
Hirvosen ja tämän Ida-vaimon luona Kuopion Niiralassa. Varasuunnitelmana on
siirtyminen Vehmersalmelle Esterin isän jo edesmenneen Otto-veljen perheen luo, mikäli
pommitukset Kuopiossakin kiihtyvät. Eero, joka omien sanojensa mukaan ”kesäleskenä”
intoutuu kevään aikana kirjoittamaan Elnalle useammankin kirjeen, tekee kirjeissä selkoa
omasta tilanteestaan.

Kutsuntaviranomaisten tarkastettavana
Neuvostoliitto valmistelee suurhyökkäystä Kannakselle ja Suomen kutsuntaviranomaiset
tiukentavat otteitaan. Miehet alkavat käydä vähiin ja nyt ollaan jo valmiit laittamaan
minkäkuntoinen mies hyvänsä rintamalle, sillä Eeron mukaan ”ei siellä kutsunnassa
nykyisin mitään tarkasteta”. Tällä hän viittaa siihen, että lääkärin sana on tähän mennessä
automaattisesti pudottanut hänet palveluskelpoisten miesten listalta.
Tosiasiassa Eero ei olisi kyennyt ampumavammastaan aiheutuneiden vammojen ja
syömisrajoitusten tähden selviytymään rintamaolosuhteissa lainkaan. Hänet olisi jo
muutaman tunnin kuluttua jouduttu viemään sairaalahoitoon. Ilmeisesti hänen
tapauksessaan kevään 1944 pyörityksessä käy kuitenkin niin, että aina lopulta hänen
paperinsa päätyvät asiaa hoitavien upseerien lisäksi myös jonkun lääkärin pöydälle, joka
tietenkin oitis tajuaa tilanteen mahdottomuuden.
Kutsuntaviranomaisten hääriessä ahkerasti Eeron asioiden kimpussa Toivo jatkaa Ares Oy:n
palveluksessa häiriöttä, sillä hänen kantakortissaan ja sen liitteissä ei ilmene minkäänlaisia
tarkastusmerkintöjä vuosien 1941 ja 1948 välillä, jolloin Toivo rauhan ajan Suomessa
siirretään normaalikäytännön mukaisesti ikämiesten joukkoon.
Eero Elnalle (päiväys: Helsinki 5.3.1944):
Päivää Elna!
Kiitos kirjeestäsi. Muistelen, että tämä on ensimmäinen kirje jonka sulle kirjoitan. Ei tämä
ole siitä johtunut, etten olisi sinua muistanut niinkuin toisiakin. Minä olen niitä
huononpuoleisia kirjoitusmiehiä, niin ei tule töherrettyä näitä kirjaimia toisten tavattavaksi,
ellei jotain erikoista satu. Kun kohtalo on kuljettanut nämä meidänkin sisarusparven
näinkin erilleen toisistaan, ettei voi aivan vesihakureissulla poiketa tervehtimässä toisiaan,
niin mielelläni toivon, että näin kirjeillä edes joskus toisiamme muistettais.
Kiitän sinua ja Ottoa, kun olitte laittaneet joulupukin mukana meillekin paketin. Minä olen
ollut 3 viikkoa jo kesäleskenä. Perheeni on Kuopiossa, on sielläkin ollut hälytyksiä. He
menivät kaupungista sinne maaseudulle. Ritva käy koulua siellä. Rae me otettiin joululta
pois koulusta, sillä hän on liian nuori käymään sitä.
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Otto, Paavo, Kaisa ja Elna.

Täällä on ollut hyvin sotaista tänä kesänä. Meidän koti on säilynyt tähän saakka ehjänä, ei
ole mennyt vielä edes ikkunatkaan. Esteri vei jonkun verran liinavaatteita mennessään, mut
huonekalumme on täällä, sillä eihän sitä ole sellaista paikkaa, mihin niitä raahais. Täytyy
luottaa vain, että ne täällä säilyy, vaikka sekin tuntuu hyvin mahdottomalta, kun katselee
tätä nykyistä Helsinkiä.
Minulla on kutsunta huhtikuun 3 pv. Saa nähdä, joko minun vuoroni tulee lähteä. Luulen
kyllä pääseväni vapaaksi tämän tapaturmani tähden, vaan sittenhän sen näkee. Eila on kait
mennyt maalle. Kävin häntä katsomassa pari viikkoa sitten, silloin hän odotti jostakin
maalta vastausta. Hänellä on reipas nätti tyttö ja tuntuuhan siitä ääntäkin lähtevän, kun
suunsa aukaisi. Toivon koti on myös säilynyt toistaiseksi vielä ehjänä, häneltä terveisiä.
Laitan näitä kuvia sulle. Sano mummolle terveiseni ja kiitokset siitä kuvasta.
Lopetan nyt tällä ja luulen, ettei nyt mene 34 vuotta seuraavaan kirjeeseeni. Parhaimmat
terveiseni sinulle, Otolle ja lapsillenne. Toivon teille kaikkea hyvää.
Eero
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Eero, Ritva, Rae ja Ester.

Eero Elnalle, (päiväys: [Helsinki] 18.4.1944):
Päivää Elna!
Kiitos kirjeestäsi. Olin kahden viikon lomalla, niin oli kirjeesi sillä aikaa tullut tänne. Niin
siitä kutsunta-asiastahan minä sulle kirjoitan. Ne teki minusta B-miehen, mut en saanut
vielä käskyä. Siis minä olen sellainen rintamakelpoinen apumies, ei siellä kutsunnassa
nykyisin mitään tarkasteta, mut jos joudun sisään, niin kyllä minä sieltä pois pompin. Mulle
kyllä sanoivat siellä meidän tehtaalla, että he kyllä hoitavat tämän asian, etten joudu
mihinkään.
Menin silloin heti kutsunnasta Kuopioon perhettäni katsomaan ja siellä menikin pari
viikkoa. Minä kysyin Esteriltä, että oletko kirjoittanut Elnalle, niin hän valitti, ettei ole tullut
kirjoitettua sinulle eikä omille velipojillenkaan. Sanoi kyllä kirjoittavansa. Kyllä se on väärä
luulo, mitä hänestä kirjoitit, joten elä anna sellaisten asiain mieleesi hiipiä. Jutellaan tästä
sitte enempi, kun tavataan, minä selitän sulle vähän enempi tästä.
Tämä tulee sellaista töherrystä tämä minun kirje, kun ei ole kuin lyijykynä, jolla tätä
töherrän, kuin olen muutenkin huono kynämies. Mut koita saada tästä selvä. Kyllä tämä
aika käy pitkäksi näin yksin ollessa taas, kun oli siellä toisten mukana vähän aikaa. Raessa
oli sellaista ihottumaa, muuten olivat kaikki terveenä. Toivo on täällä niinkuin ennenkin
samassa paikassa. Häneltä terveisiä. Sano Otolle myöhästyneet nimipäiväonnittelut
minulta.
156

Lopetan taas tällä kertaa tähän. Sano mummulle terveiseni. Hyvää vointia sinulle ja
perheellesi toivoo
Eero

Vehmersalmen ikävöivät sotalapset
Ritva Eerolle ja Esterille Helsinkiin (päiväys puuttuu, mutta Ritva ja Rae eli “Naku ja
Niku” ovat kahdestaan Esterin Selma-tädin perheessä Vehmersalmella):
Isille ja äidille
On niin ikävä että ihan itkettää me tulemme sinne Helsinkiin jossa on niin hauska olla!
Näkemiin voikaa hyvin! Hei! Hei! Hei!
Naku ja Niku
Ritva Eerolle ja Esterille Helsinkiin (päiväyksessä vain “Vehmersalmi”):
Hei vaan!
Me tullaan ei ensi viikolla mutta sitä seuraavalla viikolla sinne, täällä on niin hirveän ikävä,
ei voi muuta tehdä kun itkeä niinkun paperista näette. Kirjoittakaa pian annatteko lähteä
vai ette. Rae pitää peukkuja pystyssä tässä vieressä ja minä myös. Me tullaan kahdestaan
vaikka jos ei joku lähde kyytiin. Sano Äiti Sirkalle ja Suomalle tämän talon osote, Iiralle ja
Sädelle kans. Sano tytöille terveisiä!

Kuopiossa sotaa paossa
Ritva Eerolle (Kuopiosta Helsinkiin, päiväys puuttuu):
Terve taas!
Kirjoitan sinne hätäisesti pienen lapun. Kun Kallaan tuli niin lämpimiä kenkiä, joita voi
pitää syksyllä koulussa vaikka sateisilla ilmoilla. Ne kengät ovat ruskeat kankaiset ja
kumipohjaiset 34 numeron. Otin ne sieltä kaupasta. Lähetä pisteet ja vähän rahaa. Ja
olihan täällä lasten kerrastoja ja sukkia, kangasta ja muuta sellaista.
Me tullaan sunnuntaina, tullaan Ailin kanssa. Tulkaahan vastaan. Lopetan tämän ja lähden
nukkumaan. Hyvää yötä. Terveisiä kaikilta! Lähetä ne pisteet ennen sunnuntaita!
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Ritva Eerolle osoitteeseen Helsingintie 12 B 22, Lauttasaari, Helsinki, postileiman päiväys:
24.7.1944):
Päivää isi! Tulemme kotiin torstaina tai perjantaina.
Ritva
Samassa kortissa Esterin lisäys:
Koitan saada vähän marjoja näinä päivinä, tulemme sitten ennen lauantaita. Ei tartte laittaa
niitä astioita. Eikä sitä rahaa tarvitse kun 500 mk, että pääsen pois. Olemme Kuopiossa.
Essu
Tässä vaiheessa on enää joitakin päiviä aikaa Suomen ja Neuvostoliiton solmimaan
aselepoon. Toiveikkaina ovat Ester, Ritva ja Rae marjoineen jo palaamassa kotiin
Lauttasaareen.
Kesällä heidän oleskellessan vielä Kuopiossa ovat asiat olleet melko pelottavalla mallilla.
Suomen voimavarat ylivoimaista vihollista vastaan ovat käymässä vähiin, tosin
Tali-Ihantalassa, Äyräpäässä ja Viipurinlahdella suomalaiset ovat ainoina koko toisessa
maailmansodassa kyenneet pysäyttämään Neuvostoliiton strategisen suurhyökkäyksen.

Jynkän kulkutautisairaalassa
Eeron perheellä on lisäksi ollut vastoinkäymisiä: Ritva on äkillisesti sairastunut vaaralliseen
kurkkumätään. Hänet on viety kiireesti ja suoraan eräistä sukujuhlista Kuopiossa Jynkän
kulkutautisairaalaan, jossa on sekä pieniä kurkkumätäpotilaita että myös tulirokkoon
sairastuneita lapsia eristyksissä. Toista tautia sairastavat on puettu punaisiin ja toiset sinisiin
sairaalavaatteisiin. Vierailijoilla, edes omilla vanhemmilla, ei ole taloon sisälle asiaa. Ester
ajaa päivittäin polkupyörällä Kuopion Niiralasta Jynkkään tytärtään katsomaan. Hän
kiipeää itku kurkussa tikapuille, jotta ylettyy ikkunan läpi edes vilkuttamaan Ritvalle.
Ritva Karin miettii asioita vuosikymmeniä myöhemmin ja havahtuu Jynkän
kulkutautisairaalasta oudosti hävinneiden pienten potilastovereittensa kohtaloihin. Hän
tajuaa näiden menehtyneen ja ymmärtää, että olisi itsekin voinut olla yksi heistä.
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Tornion tilanne Moskovan
rauhansopimuksen jälkeen
Välirauhasopimus allekirjoitetaan Moskovassa 19.
syyskuuta 1944. Veikon osalta sota ei täysin lopu
siihen, sillä rauhansopimuksen ehtojen mukaisesti
entiset aseveljet eli saksalaiset on vielä ajettava
pois Lapista.
Lapin sodan ensi vaiheessa, suomalaisten
Röyttään suorittamassa salaisessa maihinnousussa
lokakuun alussa 1944, Veikon osuus saksalaisten
viestiyhteyksien katkaisijana on merkittävä. Postija lennätinlaitoksen teknikkona työskentelevä
Veikko saa yöllisen kutsun majuri Thure Larjolta
saapua Tornion Kerholle. Täällä Larjo määrää
saksalaisten puhelinyhteydet etelään katkaistaviksi
ja Veikko suorittaa annetun tehtävän. Tämä on
alkusysäys niinsanotulle Tornion kaappaukselle.

Veikko Torniossa.

Torniota miehittävät saksalaiset tulevat
suomalaisten hyökkäyksestä täysin yllätetyiksi. Heillä on sotasairaala ja komentokeskus
kaupungissa, samoin elintarvikekenttämakasiini “Pikku-Berliini” ja kaupungin
pohjoispuolella Vojakkalassa polttoainevarasto. Suomalaiset saavat äkkitoiminnallaan
Tornion haltuunsa. Saksalaiset ryhtyvät valmistelemaan asemiensa takaisinvaltausta. Tästä
seuraa taisteluja, jotka leviävät laajemmalle ja lopulta saksalaiset työnnetään pois Lapista
tunnetuin seurauksin. Siviileille ja sotilaille aiheutuneen kärsimyksen lisäksi myös
aineelliset ja kansanhistorialliset tuhot ovat mittavat. Suuri osa Lapin vanhaa
rakennuskantaa poltetaan.
Juuri ennen Tornion kaappauksen alkulaukauksia Veikko kirjoittaa pikaisesti Helsinkiin.
Veikko Eerolle (päiväys: Tornio 26.9.1944 klo 23.40):
Veli hyvä!
Tervehdys täältä ”motista”. Täällä sitä vain mennään ja ollaan entiseen tyyliin. Puhelimella
ei ole päässyt Etelä-Suomeen muutamaan päivään eikä postikaan ole kulkenut. Tämä
kuitenkin pitäisi jostain kautta lähteä aamulla, vesitse tietysti muutakin postia lähtee kuin
tämä minun, niin että tässä saatte terveiseni. Toivottavasti tämä tulee perille. Aseveljien
kanssa me täällä vain ollaan. Kiitos Ritvalle kortista. Ei sitä pukua nyt ainakaan vielä tartte
hommata. Terveiset Toivolle ja perheelleen ja teille kaikille hyvää vointia. Mitäs pidät
rauhasta? Terveisin
Veikko
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samassa kirjeessä Rauna Eerolle:
Syd. terv.
Rauna Ulanto
Itse Lapin sotaan Veikko ei osallistu, sillä kaksi poikaa Orbinskin perheestä on jo sota
tappanut ja siinä kulkee isänmaalle uhraamisen raja. Hänellä on jo kaksi sotaa takanaan ja
sitäpaitsi tämänkin sodan aikana tärkeä tehtävä siviiliviestinnässä.

Eero siirtyy siviiliin
Eeron palvelus Saurion Tehdas Oy:n palveluksessa työkaluviilaajana päättyy 10. lokakuuta
1944 ja hänkin siirtyy ”siviiliin”, tässä tapauksessa Tarkkuus Oy:n vanhemmaksi viilaajaksi
ja työntekijöiden luottamusmieheksi. Saurion tehdas puolestaan tarjoaa sota-ajan
työntekijöilleen rintamamiestontteja tehtaan lähelle Länsi-Herttoniemeen perustettavalta
uudelta omakotialueelta. Sauriolle varattuun tonttialueeseen sisältyy ainakin Ilvestie ja sen
lähialueita. Eero, jota “montun reunalla seisoskelu” ei syystä tai toisesta viehätä, kieltäytyy,
kuten kieltäytyy perunamaastakin, mikä käy ilmi seuraavasta kirjeestä Elnalle.
Rintamamiestalon sijaan Eero hankkii vähän myöhemmin kerrostalo-osakkeen.
Saurion Tehdas Oy onnistuu sopeutumaan rauhan ajan tuloon ja sotatarviketilausten
loppumiseen ja ryhtyy valmistamaan muun muassa polkupyörien ja myöhemmin
mopedien dynamoita, joista legendaarisimmaksi muodostuu Solifer-dynamo. Tehdas ei
kuitenkaan menesty tarpeeksi hyvin ja joutuu sulautumaan Oy Bensow Ab:hen vuonna
1956. Soliferit päätyvät Veljekset Helkaman Tehtaat Oy:n tuotteistoon.
Eero Elnalle (osoitteeseen Oulujoki Oy, Muhos, päiväys: Helsinki 12.11.1944):
Päivää Elna!
On ollut mielessä, että pitäisi sulle kirjoittaa näitä meidän kuulumisia, vaan se on aina
jäänyt. Aivan ensimmäiseksi olisin halukas saamaan jotain tietoa Veikosta, sillä en ole
saanut häneltä minkäänlaista tietoa pariin kuukauteen, silloin sain lyhyen puhelinsoiton.
Laita nyt minulle aivan ensitilassa vaikka kortti, jos tiedät jotain hänestä.
Minun perheeni on ollut täällä jo kaksi kuukautta. Täällä onkin ollut hyvin rauhallista.
Perunapula täällä kyllä on kova, jos sattuu jostain mustasta kaupasta saamaan, niin ne
maksavat enemmän kuin omenat. Ei tullut minunkaan otettua perunamaata keväällä, kun
sitä olisi saanut.
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Ritva innostui menemään oppikouluun. Onhan hän vähän liian nuori, mutta luulen hänen
siellä kohtalaisesti pärjäävän kansakoulun käynnin perusteella. Raelta jäi koulu viime
vuonna joululta kesken, nyt hän meni ensimmäiselle luokalle uudestaan, mut viikon
käytyään hänet siirrettiin toiselle luokalle. Kuinkas te olette saaneet Paavon koulun
järjestymään? Onko hän oppikoulussa? Kaisahan ei ole vielä kouluiässä.
Mitenkäs teillä siellä muuten on mennyt, tehän olitte hyvin likellä sotatannerta. Sinun
syntymäpäivä on tässä kuussa, mutta ikävä tunnustaa, etten muista päivämäärää, mut
muistelen sen olevan 17 pv, että onneksi olkoon. Niinhän ne vuodet vaan karttuvat meidän
hartioille, ikämiehen kirjoihin sitä siirryn minäkin ensi talvena.
Kuinkas mummo jaksaa, onko hän ollut kovasti reumatisminen? Sano hänelle terveisemme.
Tähän tulikin kait ne tärkeimmät asiat mainittua, toiste taas lisää. Hyvää vointia ja parhaat
terveisemme Sinulle, Otolle ja
lapsillenne. Jään odottamaan
Veikko ja Rauna.
pikaista tietoa Veikosta
Eero

Veikko avioituu
Torniossa
Veikon lopullinen asettuminen
Tornioon ratkeaa romanttisen
kaavan mukaan. Posti- ja
lennätinlaitoksen Tornion
käsikeskuksessa pitkä ja komea
Veikko kerää kaikkien
naispuolisten työntekijöiden
ihailevat katseet. Veikko itse
kiinnostuu Rauna Jakobina
Ulannosta (alunperin Ulander).
Tästä työpaikkaromanssista ovat
lopulta seurauksena häät. Rauna ja
Veikko vihitään avioliittoon
Torniossa helmikuun 4. päivänä
1945. Nuori pariskunta asettuu
ensin asumaan opettaja Lundin
talon yläkertaan ja perustaa
perheen.
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Eero-veljen päätöksestä poiketen Veikko ei kieltäydy rintamamiestontista vaan aloittaa
talon rakentamisen Tornion Saarenpäähän. Taloon muuttaa myös äiti Lyydia, joka viettää
Torniossa loppuelämänsä.
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Lähteet
Painamattomat lähteet
Kirjeet
Ilmari Hirvelän kirjoittama kirje 1943. Veikko Orkasalon yksityiskokoelma.
Aune Niemelän kirjoittamia kirjeitä 1940. Veikko Orkasalon yksityiskokoelma.
Eero Orbinskin kirjoittamia kirjeitä 1926-1944. Eero Orbinskin, Veikko Orkasalon ja Elna Sääsken
yksityiskokoelmat.
Ester Orbinskin kirjoittamia kirjeitä 1938-1944. Eero Orbinskin, Veikko Orkasalon ja Elna Sääsken
yksityiskokoelmat.
Lyydia Orbinskin kirjoittamia kirjeitä 1939-1940. Veikko Orkasalon yksityiskokoelma.
Rikhard Orbinskin kirjoittamia kirjeitä 1926-1928. Elna Sääsken yksityiskokelma.
Viljo Orbinskin kirjoittamia kirjeitä 1938-1943. Eero Orbinskin ja Veikko Orkasalon yksityiskokoelmat.
Alina Orkasalon kirjoittamia kirjeitä 1939-1940. Veikko Orkasalon yksityiskokoelma.
Jussi Orkasalon kirjoittamia kirjeitä 1927-1943. Eero Orbinskin, Veikko Orkasalon ja Elna Sääsken
yksityiskokoelmat.
Toivo Orkasalon kirjoittamia kirjeitä 1934-1940. Eero Orbinskin ja Veikko Orkasalon yksityiskokoelmat.
Veikko Orkasalon kirjoittamia kirjeitä 1939-1944. Eero Orbinskin ja Elna Sääsken yksityiskokoelmat.
Edvard Ruottisen kirjoittama kirje 1939. Veikko Orkasalon yksityiskokoelma.
Ida Ruottisen kirjoittamia kirjeitä 1939-1940. Veikko Orkasalon yksityiskokoelma.
Sulo Siltarin kirjoittamia kirjeitä 1938-1940. Veikko Orkasalon yksityiskokoelma.
Elna Sääsken kirjoittamia kirjeitä 1939-1980. Eero Orbinskin ja Veikko Orkasalon yksityiskokoelmat.
Sylvi Sääsken kirjoittamia kirjeitä 1949. Veikko Orkasalon yksityiskokoelma.

Muut painamattomat lähteet
Orbinski Eero: Jyväskylän suojeluskuntapiirin todistus, lääkärintarkastuskortti, sotilaskantakortti. Sota-arkisto.
Orbinski Eero: Työtodistuksia. Yksityiskokoelma.
Orbinski Viljo: Lääkärintarkasturkortti, sotilaskantakortti. Sota-arkisto.
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Orbinski Viljo: Rippikoulutodistus. Veikko Orkasalon yksityiskokoelma.
Orbinski-Ahonen Karin: Muistiinpanoja. Yksityiskokoelma.
Orkasalo Johannes: Koulutodistus. Veikko Orkasalon yksityiskokoelma.
Orkasalo Johannes: Lääkärintarkasturkortti, sotilaskantakortti. Sota-arkisto.
Orkasalo Johannes: Rippikoulutodistus. Veikko Orkasalon yksityiskokokelma.
OrkasaloToivo: Kantakortti, sotilaskantakortti. Sota-arkisto.
Orkasalo Veikko: Kantakortti, lääkärin tulo- ja lähtötarkastustodistus, ote sotilaspassista, päällystökortti,
sotilaskantakortti. Sota-arkisto.
Orkasalo Veikko: Koulu-, opinto- ja työtodistuksia. Yksityiskokoelma. Poliisin osoitetoimistotiedot Helsingin
kaupunginarkistossa
Sääski Kerttu: Muisteloita. Kirjoittanut ylös Sylvi Sääski 1980-luvulla. Paavo Sääsken yksityiskokoelma.
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