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Rakas Oma Olli poikani!
Kiitos rakkaani kirjeista� si jotka molemmat sain samalla kertaa. Oli 
kovin hauskaa saada sinultakin tietoa. Ihmeellisesti Jumala on meita�  
kaikkia armahtanut ja auttanut ettei mita� a�n ole tapahtunut, etta�  
Paavokin pa�a� si hengissa�  vankeudesta, kun kuulee kuinka kauheasti on
ra�a� ka� tty silvottu ja tapettu niin monta pappiakin ja kun olivat niin 
kauhean vihaisia Paavolle. Jumala voi auttaa keta�  ha�n tahtoo ja joka 
korkeamman suojassa on, ha�n on ta�ydellisesti turvattu.
Me kylla�  emme ole ansainneet enemma�n kun muut Jumalan armoa 
kylla�  se ansaitsematonta. Kun nyt vaan oppisimme kiitta�ma�a� n ha�nta�  
ta� sta� , ei ainoastaan sanoilla vaan teoillamme ja ela�ma� lla�mme. Monta 
erinomaista Jumalan suojelusta on kuullut ta� lla�  ajalla etta�  se joka ei ole
paaduttanut syda�mmensa�  ta� ytyy na�hda�  etta�  Herralta se on tullut ja on 
ihmeellista�  meida�n silmissa�mme. Koko ta�ma�  valkoisten sota osoittaa, 
kuten muinoin Israelille ettei va� ella�  ja voimalla vaan Jumalan 
voimassa ta�ma�  voitto on saavutettu. Kun nyt ja� lesta�  kuulee kuinka 
va�ha� lla�  se alettiin ja kuinka monta kertaa oli hyvin ta�pa� ra� lla�  ja 
arveluttavaa, niin nyt sita�  vasta oikeen huomaa kuinka Jumala sita�  on 
johdattanut.
Olen jo saanut kuulla kaikista teista�  ja kaikilla on ollut verrattain hyva�  
olo. Sunnuntaina sain vihdoin lyhyeen kirjeen Liisaltakin, Kotkahan oli
punaisten viimeisia�  paikkoja, mutta olivat jo niin masentuneita siella�  
ettei mita� a�n taistelua siella�  ollut. Sinne oli tullut samoja valkoisia kun 
ta� a� lta�  la�pi kulkivat, muiden muassa myo� skin Eino Snellman. Liisa 
tapas ha�net ja sai kuulla etta�  ta� a� lla�  kaikki on hyvin. Ha�nen mukanaan 
L. la�hetti kirjeen. Se oli tosin 8 pa� iva� a�  vanha, mutta pian se sittenkin 
verrattain tuli.
Et sina�  Olli parka hauskaa tehta�va� a�  ole saanut, kylla�  tietysti on kovin 
vaikeata tutkia ja tuomita ettei tee va�a� ryytta�  monet ovat kylla�  pakolla 
otettu armeijaan toiset kovan puutteen alaisina menneet suuren 
palkan toivossa, mutta milla�  tieta� a�  kuka on syyllinen kuka syyto� n, nyt 
sita�  jokainen sanoo olleensa pakotettu. Woi niinkin olla etta�  joku 
syytta� a�  ja todistaa vastaan jos sattuu olemaan persoonallinen 
vihamies. Mina�  olisin hyvin armahtavaisuuden kannalla, minua niin 
kovin sa� a� litta� a�  perheet ja myo� skin he itse, kun tieta� a�  etta�  ihmisparkoja



on niin hirmuisesti petetty ja yllytetty vihaan, mutta on siina�kin pera�a�  
kun sanovat sotajoukkojen sanovan etta�  he eiva� t ena�a�  toista kertaa voi
puhdistaa maata jos ne pa�a� seva� t taas uudelleen alkamaan. Kylla�  on 
totisesti vaikeata tieta� a� , mita�  tehda� . Ta�a� lla�  on ammuttu ainakin 3 yks 
joka oli suuri varas jo ennen ja sitten rupesi tuomitessa pahasuiseksi, 
ha�nen nimensa�  oli Wireeni, toinen oli Wilkki ja kolmas Saranen. 
Wiime mainittu teki minuun kauhean vaikutuksen, ha�nelta�  ja� i ainakin 
10 henkinen perhe, mutta ha�nta�  vastaan todistettiin hyvin pahasti. 
Suokoon Jumala ettei olisi todistettu va�a� rin. Laine on pa�a� ssyt teille 
tietyma� tto� mille. Lempa�a� la�n rintamalle pa� in. Lindell joka minusta on 
pahimpia on viela�  T:reella vankina. Lundeeni on ta� a� lla�  vankina samoin
jotkut muut esikuntalaiset.
Salivuori taitaa nyttemmin olevan ta� a� lla�  tutkintatuomarina. Martti on 
esikunnan varajoht. Saikku pa�a� llikko� na�  mutta ha�n on nyt matkoilla 
joten Martilla on kova tyo� , joutuu vaan joskus kotiin yo� ksi.
Mahdatko sina�  pa� a� sta�  kodissa ka�yma�a�n nyt kesa� lla�  ja koska? 
Alkaneeko kera� ja� t nyt ollenkaan.
Pitka�n odotuksen ja� lkeen saapui Paavo ta�nne vapunpa� iva�n iltana. 
Edustajat vietiin extra junalla H-ista� . Ainoastaan yhden kortin, sekin 2 
viikon vanha, olimme sielta�  saaneet, emme tieta�neet mita� a�n ha�nen 
vankeudestaan ym. Paavo oli ta� a� lla�  sitten viikon verran. Tiistai iltana 
la�htiva� t sitten Katri ja Paavo Ilmajoelle P. ei ennemmin ollenkaan 
tiennyt saaneensa valtakirjan I:n kirkkoheran virkaan. Paavo saarnas 
siella�  sitten helatorstaina ja perj. aamuna tulivat kotiin. Sunnuntaina 
sitten P. la�hti H-iin Katri meni ha�nen kanssaan. Jos mahd. tulee P ta�nne
helluntaiks, mutta saa na�hda�  pa� a� seeko� ha�n kun nyt valtiopa� iva� t 
istuvat. Kylla�  nyt suuria muutoksia hommataan kun pita� is saataman 
Kuningas. Kuka nyt ymma�rta� a�  onko ta�ma�ka� a�n oikein viisasta. Jumala 
suokoon ettei taas tulis kauheita sisa� llisia�  riitoja. Jumalan haltuun 
rakkahin Olliseni. Kirjoitas nyt kohdakkoin taas on niin hauskaa saada 
kuulla sinustakin. Jumalan haltuun ja huomaan ja� ta�n sinut rakas Olli 
voi nyt hyvin ja Jumala auttakoon sinua vaikeassa tehta�va� ssa� si rakas 
Olli hae apua Jumalalta ja luota Ha�neen eika�  omaan voimaasi ja 
ymma�rrykseesi.
Terveisia�  paljon ta� a� lta�  kaikilta 
kautta rakastavan
a� itisi


