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Kokkola 12/8-1941

Maikki!

Kiireessä pistelen Sinulle rivin toisen, vas-
taukseksi kirjeeseen.

Kyselit sitä, kuinka pian oli lähdettävä. 
Soitin äsken keskusjohtokuntaan ja sieltä 
vastattiin, ettei Metsäpirtin lottien vuoro ole 
vielä, mutta siitä aikanaan kyllä annetaan 
tieto. 5 hengen ryhmissä olisi lähtö, 3 ryhmää 
tarvitaan. Anna pian siviiliosoitteesi, tai 
puhelinnumerosi (lähin) että tiedän ilmoittaa. 
Ehdin jo yhden 5 hengen ryhmän ilmoittaa, 
mutta ilmoitan tänään teidät toiset, ei ole vielä 
15 lottaa ilmoittautunut. Luulen, että uskallan 

Vanhojen 
kirjeiden
kertomaa
Monella meistä 

saattaa olla vielä 
vanhoja kirjeitä 
aarteenaan, muis-
tona aikaisempien 
polvien vaiheista. 
Julkaisemme tässä 
lehdessä kaksi Riitan 
perhearkistossa
säilynyttä kirjettä. 
Kirjeiden vastaan-
ottaja on Riitan äiti 
Maikki Ahtiainen 
ja molemmat näistä 
ovat kulkeneet 
kenttäpostissa �sinne 
jonnekin�.

Ne kertovat kaksi 
pientä välähdystä 
elämästä jatkosodan 
aikana.

�Pankaa vaan varusteet 
kuntoon, kyllä se lähtö tulee. 
Luulen, että huopa on melko 
tarpeellinen ottaa matkaan.�
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sen myöhästyneen lähtöajan takia 
ilmoittaa Aunenkin lähtevien jouk-
koon. Ilmoitin itsenikin, mutta en 
tiedä, alkaako kouluni K�lla pian, 
olen kyllä kysynyt sitä Luumäeltä, 
jonne joudun, mutta en ole saanut 
tarkkaa vastausta.

Lottatöissä olen minäkin ollut 
melkein koko ajan, tosin kävin 
heinäntekolomalla (1 viikko) 
Jalasjärvellä, pistäysin Teuvalla 
myös. Olemme Toivon kanssa 
töissä samassa komppaniassa, tosin 
vaan kaukana tulilinjoista. Minulla 
on vähän ja helpot työt, Toivolla 
sitä vastoin on aina nenä paperissa, 
tuskin syömään hätäisesti joutaa.

Pankaa vaan varusteet kuntoon, 
kyllä se lähtö tulee. Luulen, että 
huopa on melko tarpeellinen ottaa 
matkaan.

Hyvät voinnit toivottelen, tervei-
seni kaikille tutuille. 
Olen käymässä nyt 
vaan Kokkolassa 
asioiden takia.

Terv. Lydi

Haapajärvi
Varisperä

Elli Viskarille 
ja Elma Nuoralle 
saat sanoa, että 
olen myös heidät 
ilmoittanut, Helvi 
Peltosen samoin.

Kaksi nuorta pariskuntaa pyöräretkellä kesällä 
1939: vasemmalta Martti ja Aune Ahtiainen, Maikki 
ja Matti Ahtiainen. Kyseessä oli Martin ja Aunen 
kihlajaismatka.

Kenttäpostikortti.
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Räisälän Särkisalossa 18.1.1942

Maikki hyvä!

Lämpöinen tervehdys täältä koti-
kunnailta Sinulle sinne!

Olemme nyt onnellisesti saa-
puneet perille tänne entiseen 
kotiin. Karjalan tutuille tanhuville. 
Joulukuun kolmas päivä lähdimme 
me muu sakki, paitsi isä, Kauttuan 
asemalta kohden kotia. Matkamme 
sujui kohtalaisen hyvin pakkas-
ilmasta huolimatta ja 8. päivän 
iltana olimme perillä täällä.

Lähetin muistaakseni Sinulle 
matkalta kortin, joko lienet sen 
saanut. Kiitokset tosiaan äidin kir-
jeestä, jonka saimme juuri ennen 
lähtöämme sieltä Köyliöstä, en 
ehtinyt silloin enää siihen vastata 
ja nyt tämä on jäänyt näin myöhä-
seksi. Kiitokset myös joulukortista 
ja isän kortista, joka eilen saapui 
perille.

Kirjoitin tässä juuri Matille sinne 
Pietarin motin äärille, hänkään ei 
ole vielä pääsyt siviiliin. Samoin 
Aabro on vielä sielä jossain. 
Häneltä emme ole saaneet kirjet-
täkään kolmeen viikkoon, miten 
voinee siellä.

Missäs päin Sinun Mattisi nyt 
on, johan hänenkin pitäisi päästä 
pois? Onkos Nestori Sinulle mitään 

kirjoittanut, me emme ole saaneet 
häneltä minkäänlaista tietoa, 
joulukortti tuli vielä Köyliön osoit-
teella?

Mutta miten sinä siellä nyt voit, 
oletko ollut terveenä ja miten 
aikasi kuluu, oletko edelleen 
Äänislinnassa?

Meillä on aika mennyt kuin len-
täen, terveenä olemme olleet koko 
sakki. Myös Toivo on nyt terveenä, 
hän oli muutaman viikon sairaa-
lassa, kun oli jotain sikotautia ja 
päänsärkyä. Hän oli silloin vielä 
siellä Harjavallassa, harjoituskes-
kuksessa, mutta nyt heidät vietiin 
14. päivä rintamalle. Emme tiedä 
mihin päin lienee joutunut, kun ei 
ole vielä kirjoittanut mitään. Hän 
pääsi uutena jouluna lomalle tänne 
ja sanoi, että he joutuvat lähtemään 
rintamalle.

Täällä ei nyt ole sotilaita. Tässä 
koululla oli ryssiä, siis vankileiri ja 
niitä vartioimassa oli parikymmen-
tä suomalaista sotilasta, mutta nyt 
ne vangit on viety Viipuriin töihin 
ja vartijat joutuivat jonnekin muu-
alle. Nyt täällä on oikein rauhallis-
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ta, melkein kaikki kylän asukkaat 
ovat jo palanneet koteihinsa. 
Luukkoset ovat vielä Säkylässä. 
Jokos Sinä tiedät, että Maikilla 
on poika. Ilkka Armas, se syntyi 
marraskuun 8. päivä. Jussin veli, 
Armas, kaatui elokuussa ja he lait-
toivat pojan sotavainajan kaimaksi. 
Ida on edelleen Ähtärissä, terveiset 
häneltä Sinulle.

Tämä Särkisalo on aika hyvin 
säilynyt sodassa, vain kymmen-
kunta taloa on palanut. Kyllä muita 
pahojaan ovat ryssät tehneet tar-
peekseen, mutta ne saa kumminkin 
vähemmällä vaivalla korjatuiksi. 
Meillä on kaikki suunnilleen enti-
sessä asussaan, vain likaisena ja 
kaikenlaista rojua on ulkosuojissa. 
Asumme tuvassa ja kahdessa 
pienessä kamarissa, iso kamari on 
kylmillään, siellä on uunia särjetty 
ja tapetit tuhrineet. Kuivausriihestä 
on patterit poissa ja yksi heinä-
saraja on kaadettu. Pellot on 
sellaisessa kunnossa niin kuin 
yleensä täällä valloitetulla alueella. 
Minusta tuntuu siltä, niin kuin en 
olisi missään käynytkään, vaan 
täällä ollut koko ajan. Me olemme 
jo niin kotiutuneet tähän vanhaan 
pesään kuin ennen vanhaan.

Kauppakin on jo avattu tänne, 
joten saa tarpeelliset ostokset-
kin tehtyä ilman, että tarvitsisi 
kirkolle asti mennä. Kirkossa 
emme ole käyneet, kun meillä on 
radio kunnossa ja siitä saamme 
kuunnella jumalanpalvelukset. 
Kävin kumminkin kirkon sisässä, 
entiseltään se näytti, vain penkit 
olivat ryssät hakanneet ja kol-
hineet. Alttari oli tyhjä ja autio, 

samoin oli viety kruunut, urut ynnä 
muut kirkon koris teet pois. Kello 
löytyi Antreasta ja toinen kello oli 
kirkonmäellä vellikellona.

Hautuumaa oli kurjan näköinen, 
hautakivet kaadettu ja muutenkin 
sellaisessa kunnossa, kuin ryssät 
tykkäävät vainajien leposijoja 
pitää. Rauhan hautakiven alaosan 
ovat jonnekin vieneet, yläosa oli 
kaadettu kummun viereen, josta 
sen löysin. Uudella hautuumaa-
osalla olivat viljelleet perunaa ja 
sinne oli kuljetettu Reunasen kar-
tanosta muuan tarpeellinen pikku-
rakennus, joten siistiltä näytti!

Mutta mikäs siinä, kyllähän kaik-
ki ajallaan korjaantuu, kunhan ele-
tään ja hiljalleen siivotaan ryssän 
jättämiä jälkiä. Ainahan näin on 
helpompi alkaa, kun ovat jättäneet 
talon eheäksi ja samahan se maa on 
kuin ennenkin, joten työtä tehden 
kyllä leivissä pysyy ja sehän on 
pääasia.

Pitkälti tämä sota vain kestää, 
eikä loppumisesta ole tietoa, 
kumpa kevääseen asti pääsisivät 
miehet pois sieltä. Menettekö te 
koko sakilla keväällä Pirttiin uutta 
kotia kohottamaan? Eihän siellä 
tällä kertaa ole kuin 30 ihmistä. 
Eljas-eno on siellä ollut mikkelistä 
saakka ja hän kirjoitti, että puinti-
töitä ovat nyt tehneet, mutta kai ne 
vähät puimiset nyt jo on puitu.

Meillä oli ruista tällä ti lalla
ollut ja se on vielä puimatta. 
Kevätviljoja ei ollut mitään, pe-
runaa oli suuret alat, mutta nekin 
jäivät kaivamatta, me odottelimme 
vaunuja kolmatta kuukautta siellä 
Köyliössä emmekä päässeet siksi 
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ajoissa että maa olisi ollut sulana.
Isä tuli tänne jo marraskuun 28 

päivä hevosten kera. Hän oli siis 
toista viikkoa täällä yksin, ennen 
kuin me saavuimme perille.

Johan minun pitäisi nyt lopettaa 
tällä kertaa, kirjoita sinä kuulumi-
siasi sieltä päin maailmaa.

Tervetuloa tänne meille 
käymään, kun Karjalaan tulet. 
Terveisiä oikein paljon koko mei-
dän sakilta. Voi hyvin ja kuulemiin 
asti! Monet lämpimät terveiseni 
Sinulle Maikki-serkku.

Tervehtien  Sanni

Ohjelma alkaa lauantaina 
iltapäivällä. Katsotaan, tuleeko 
esimies-Harrin toivomasta 
Vakka-Suomen turistikierrok-
sesta totta. Myös pienille suvun 
jäsenille pyrimme järjestämään 
hauskutusta. Illalla sauna ja 
yhteistä ohjelmaa. 

Sunnuntai aloitetaan kirkossa 
käynnillä ja muistokukkien 
laskemisella. Vuosikokous ja 
lounas Rautilakeskuksessa.

Tietoja Rautilakeskuksen 
majoitusmahdollisuuksista
löytyy mm. netistä osoitteesta 
www.vehmaa.Þ .

Toivomuksia ohjelmasta voi 
esittää hallituksen jäsenille. 
Muistelukset vaikka sodanjäl-
keisistä vuosista Vehmaalla, 
Lokalahdella, Mynämäessä ja 
muualla Vakka-Suomessa ovat 
lämpimästi tervetulleita!

Tarkempia tietoja ohjelmasta 
ja käytännön järjestelyistä lä-
hetetään kesällä kokouskutsun 
yhteydessä.

Sukukokous syksyllä 
Vehmaalla

Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseuran seuraava sukukokous pide-
tään 22.-23. syyskuuta 2007 Vehmaan Rautilakeskuksessa (ent. 
Vakka-Suomen maatalousoppilaitos).


