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Rakas oma Liisa kultani!

Kiitos rakkaani kirjeesta�  jonka la�hetit Eino Snellmanin mukana. 
Sanomattomasti ilostuin kun vihdoin sain sinustakin jotakin kuulla. 
Jumalalle kiitos ja ylistys etta�  sina�  voit hyvin ja etta�  Jumala armossa ja 
rakkaudessa on sinuakin pelastanut ja varjellut. Kun oikeen voisimme 
kiitta� a�  siita�  etta�  me kaikki olemme sa�a� styneet kaikesta pahasta, me ja 
meida�n omaisemme ja kotimme. niin kiitos ja ylistys taivaalliselle 
isa� llemme kaikesta. Monta vaaraa on ollut mutta kaikki on hyvin 
mennyt. Wiimein olin levoton korvastasi kun Eevan kautta kuulin etta�  
sita�  taas oli sa� rkenyt, oma kirjeesi jonka kirjoitit pa�a� sia� ispa� iva�na�  
saapui ta�nne vasta helatorstaina, ja Einon mukana mennyt kirje joka 
oli kirjoitettu 5 pv touk. saapui ta�nne eilen 12.5. Eiko� ha�n nyt senta�a�n 
postin kulku tule va�ha�n joutuisammaksi ta� sta�  la�hin. 
Ollilta sain kanssa 2 kirjetta�  toinen oli aikaisemmin kirjoitettu, toisen 
ha�n oli saanut jonkun T:reelle meneva�n henkilo� n mukana, sielta�  posti 
senta�a�n tulee sa� a�nno� llisemmin. Siirilta�  olen myo� s saanut pitka�n 
kirjeen. Kaikki he ovat hyvin sa� ilyneet jottei mita� a�n ole tapahtunut 
heille. Seka�  Turusta etta�  Salosta olivat punaiset paenneet, jottei 
kummassakaan ollut taistelua. Tampere sai na�hta�va� sti kaikista 
kaupungeista kokea kovemman taistelun, mutta ihmeellisesti Jumala 
varjeli siviili va� esto� a� , hyvin harva niista�  menetti henkensa�  vaikka olisi 
luullut heida�n 17 vuor. kuluessa kuolleen na� lka� a�n kun ei tietysti sinne 
mita� a�n saatu ruokavaroja. 
Olli kuuluu nyt johonkin tutkia toimikuntaan ja Eino on jossakin 
maaherran esittelia� na� . Kukaan minun pojistani ei siis ole rintamalla. 
Martti on kai esikunnan varajohtajana ta� a� lla� , kauheasti on ha�nella�  
tyo� ta�  on melkein vuorokauden umpeen siella� . Toivottavasti Eeva on 
sinulle kirjoittanut ja kertonut sielta� , muun muassa etta�  Paavoakin 
pidettiin vankina 2 vuorokautta mutta pa�a� si ha�n ihmeellista�  kylla�  
hengissa�  sielta� . Jokunen on onnistunut ihmeen kautta pelastua 
punaisten kynsista� , muiden muassa pastori Niilo Mustala. Hyvin 
monet Walkeakosken vangituista surmattiin mutta Mustala ja joku 
toinen pelastuivat. Kylla�  Jumala voi pelastaa jalopeurankin kidasta, 
emme me oikeen ymma�rra�  miksi sitten niin monta hyva�a�  ja hurskasta 
on ta�ytynyt joutua ra� a� ka� tta� va�ksi ja surmatuksi, niin kuin ne 



Wehkaja� rven papitkin ja niin monen moni muu. Oikeen kauhean 
po� yristytta�va� a�  on lukea niiden julmuuksista siella�  pa� inkin. Ta�a� lla�  
ympa� risto� ssa�kin ovat niin kauheasti polttaneet ja rosvonneet ja 
tappaneet. En luule etta�  Pa� lka�neella�  ja Lempa�a� la� ssa�  on tapahtunut 
murhia mutta sita�  enemma�n Wesilahdella Hauholla ja Sa�a� ksma�ella� .
Era�a�na�  pa� iva�na�  huhtik. sai Katri kirjeen Antilalta Ilmajoelta jossa ha�n 
sanoi etta�  P. on saanut valtakirjan Ilmajoelle, myo� hemmin ha�n itse 
ka�vi ta� a� lla�  ja sanoi etta�  pappilan talo nyt on vuokrattava ja etta�  Katrin 
taytyy tulla sinne jos ei P. pa�a� se tulemaan, ja ellei on K annettava 
valtakirja. K. sanoi etta�  ha�n ei milla� a�n tule sinne mutta kirjoitti 
valtakirjan. Vuokra huutokauppa pa�a� tettiin sitte 3 pv touk. ja 
toivoisivat etta�  P. siksi pa�a� sisi H-ista� . Katri kirjoitti siitta�  heti kun 
Helsinki oli selva�  ja kun oli yli 2 viikkoa aikaa luulimme varmasti etta�  
P. pa�a� see ta�nne ajoissa sita�  ennen. Yhden viikon me sitten kovin 
odotimme joko P.ta�  tahi edes kirjetta�  mutta mita� a�n ei kuulunut. Mina�  
kirjoitin 3 kirjetta�  Eevalle, Katri ei sitten ena�a�  ollenkaan kun vaan 
odotti P.ta� . Wihdoin kirjoitti Antila etta�  ha�n oli Araja� rven kautta 
la�hetta� nyt sa�hko� sanoman, mutta ei vaan mita� a�n eika�  keta� a�n kuulunut. 
Lyylikin* kovin kiihkea� sti odotti Heikkia� .
Wapun pa� iva�na�  me sitten aivan varmasti odotimme seka�  yo� lla�  ennen 
vappua kun koko pa� iva�n. Silma�mme olivat yha�  maantiella�  mutta ei 
vaan keta�a�n na�kynyt. Kun sitten ilta tuli sanoimme etta�  nyt ta� ytyy 
sitten siirta� a�  odotus huomiseen. Istuimme sanomia lukemassa ja 
valmistimme maata menoa kun sitten kl. ½ 10 kuulimme kopinaa 
akkunan alla ja silloin oli P. siella� , 4 kuukauden odotuksen ja� lkeen. 
Kylla�  me ilostuimme kovasti. Meida�n kirjeemme eiva� t olleet 
saapuneet, mutta sa�hko� sanoman P. oli saanut. Kun ha�n ei tiennyt 
mita� a�n valtakirjasta oli se ha�nelle hyvin ha�ma� ra� , ei ha�n sitten senta�a�n 
mennyt sinne huutokauppaan, vaan olivat Ilmajokilaiset hyvin 
pita�neet P.n puolta, joten pappilan vuokraus on hyvin edullinen P.lle. 
Paavo ja Katri matkustivat sitten sinne helatorstaiksi ja silloin P. 
saarnasi siella� . Wiipyiva� t meilla�  vaan keskiviikko ja torstai pa� iva� t 
perjantaina tulivat kotiin. Kamala se pappila taitaa olla mutta ihmiset 
olivat olleet hyvin ysta�va� llisia� . Paavo ei voinut viipya�  ta� a� lla�  muuta kun 
sunnuntaiksi. Katri meni nyt ha�nen kanssaan H-iin. Ha�nella�  on siella�  
paljon toimitettavaa, muun muassa ta�ytyy hankkia tapeetteja 
pappilaan siella�  on nyt toimitettava ta�ydellinen suuri remontti 



kaikissa huoneissa joten he eiva� t voi muuttaa sinne ennen kuin 
heina�kuussa saa na�hda�  jos Paavo silloinkaan viela�  voi muuttaa, ha�nella�
kun on kovin paljon tyo� ta�  koulun siirta�misessa�  ja eduskuntakin viela�  
istuu kuinka kauvan, on tieta�ma� to� nta� . Jos Paavo pa�a� see tulevat he 
ta�nne kotiin perjantaina. Kehotin Katrin ja� a�ma�a�n sinne yli helluntain 
jos ei P. pa�a� se tulemaan ta�nne. Kuinkahan sinun ka�y? koska sina�  
mahdat sielta�  pa� a� sta�  tietysti te lopetatte helluntaiks Tuletko sitten 
ta�nne vai menetko�  H-iin? Kun K tulee kotiin ta� ytyy minun viela�  menna�  
sinne ja koetan olla siella�  siksi kun he 1 pv hesa�kuuta la�hetta�va� t 
tavaransa Ilmajoelle, jos sitten onnistutaan saamaan vaunua. On 
ta� rkea� ta�  etta�  me olemme yhdessa�  ja� rjesta�ma� ssa�  ja jakamassa 
tavaramme. Silloin ta� ytynee jako sinun tai Eevan olla ta� a� lla�  Jaakon 
luona. Olen niin odottanut tietoa Siirilta�  na� ihin aikoihinhan ha�n 
odottaa pikkustaan, ei ainakaan viela�  mita� a�n ole kuulunut, mutta kun 
seka�  posti etta�  sa�hko�  ilmoitukset ovat vaikeita ja hitaita voinee kylla�  
kaikki jo olla suoritettuna.
Eva aikoo ja� a�da�  ta�nne tai mahdollisesti menna�  T:reelle mutta ha�nen 
aikansa on kai vasta heina�kuussa. Kerkooviukset** ovat jo menneet ja 
he aikoovat va�hitellen muuttaa sinne. Olisin kylla�  antanut heida�n ja� a�da�
ylo� s mutta ei Eva tahdo ja� a�da�

*Lyyli Linnove oli Eva Tulenheimon sisar, Heikki ha�nen miehensa�
**Eva Tulenheimo kertoo muistelmissaan: ”tri-ins. Kerkovius toi 
perheensa�  ta�nne ja kun huvila oli juuri valmistunut, sijoittuivat he 
sinne, vaikka se silloin oli vaan kesa�a�  varten rakennettu ja olikin 
melko kylma� . He olivat alkujaan riikalaisia, mutta kemisti-tohtorilla oli
ollut hyva�  paikka kumitehtaassa, joka oli silloin maailmankuulu. 
Rouva oli hyvin herttainen. Ins. K. oli viimeiseen asti Pietarissa ja 
jollakin kummalla tavalla ha�n sai vapaussodan lopulla kuljetettua 
perheen Saksaan, josta sain sitten rouvalta kortin.” 


