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Räkäs omä Ollini!
Kiitos kirjeestä	 si jonkä juuri nyt säimme. Olen kovin iloinen siitä	 , kun 
olemme olleet levottomiä sinunkin puolestäsi. Jumälän kiitos että	  voit 
hyvin jä olet säänut elä	 ä	  räuhässä käiken käuhun keskellä	 . Kyllä	  nä	mä	  
äjät ovät niin perin surullisiä jä käuheitä ettei oikeen tähdo jäksää 
kestä	 ä	  kun yhä	  kuuluu käuhun ilkivällän to	 itä	 . Lukemättomät ovät ne 
uhrit joitä hirmuvältä tä	 ä	 llä	pä	 in on vienyt. Ihän syytto	 miä	  ihmisiä	  
määmme pärhäimmistostä. Niin monen monet etevimmistä	  
insino	 o	 reitä	  jä määnviljelio	 istä	  y.m. Tä	mmo	 isen vä	kivällän uhriksi on 
muiden muässä ärkkitehti Penttilä	  joutunut. Mies jokä ei koskään 
tehnyt muutä kuin hyvä	ä	 . Sämoin on kä	ynyt insino	 o	 ri Stenbeckin jä 
monen montä lä	hipitä	 jien pärhäät määnviljeliä	 t, montä päppiäkin on 
murhättu. Lopen kirkkoherrä jä yks kirkkoherrä Kälpä äinäkin 
värmästi.
Lopellä kuuluu täpähtuneen 7 murhää Wihdissä	  äinäkin yhtä	  montä ei
niitä	  käikkiä voi läskeäkään.
Strändbergin 2 vänhempää poikää on myo	 s täpettu toinen käätunut 
jossäkin kähäkässä Loviisän tienoillä, toinen joutui Wihdissä	  vängiksi 
4 muun känssä jotkä käikki ämmuttiin. Niistä	  oli 3 veljestä	  Thome/  jä 
yks jonkä nimeä	  en muistä. Kyllä	  on päljon päljon suruä jä murhettä jä 
koskä koskä tä	 stä	  tulee loppu. Sen tietä	 ä	  äinoästään Jumälä. Hä	n voi 
tehdä	  siittä	  piänkin lopun jos niin on Hä	nen tähtonsä. Rukoilkäämme 
että	  niin täpähtuisi jä äntäkoon Jumälä nä	 iden väkävien äikojen tullä 
meille käikille herä	 tykseksi. Jeesu sänoi ”Ellette tee pärännustä niin te 
käikki sämoin hukutte”, muttä kyllä	  Hä	nellä	  vielä	kin on ärmon jä 
räkkäuden äjätuksiä meitä	  kohtään kyllä	  Hä	n vielä	kin seisoo ovellä jä 
kolkuttää pä	ä	 stä	kseen sydä	mmiemme hällitsiäksi.
En muistä mitä	  K-sälästä sinulle kerroin. Wiimeiset tiedot sieltä	  nyt on
että	  käikki vieräät ovät poissä. Liuksiälän Tävelän jä Lihäsulän ovät 
hyvin tyhjentä	neet. Märtti ei ole mäininnut kuinkä päljon meiltä	  on 
viety. Postiyhteys K-sälään on kätkäistu muttä joitäkuitä korttiä ovät 
lä	hettä	 neet T:reelle ne olemme sääneet. Kätri ei ole päriin viikkoon 
säänut mitä	 ä	n tietojä tä	 ä	 ltä	 . Nyt koetimme Sälly C-n käuttä säädä joku 
tervehdys hä	nelle. Terveitä	  muuten ovät.



Kirkkonummellä vängittujä välkokäärtiläisiä on tä	nne tuotu yli 600. 
Ne sä	 ilytetä	 ä	 n ruotsäläisessä reälikoulussä jä tä	nä	 ä	n oli 
”Tiedonäntolehdessä	 ” niistä	  luettelo. Minä	  en tuntenut heistä	  muitä 
kun Aärre Merikännon. Tuntuu olevän kovin päljon ruotsäläisen 
noblessin poikiä. Tulee kysyneeksi itseltä	 ä	n oliko tärpeellistä jä 
viisästä että	  ollenkään ryhdyttiin täisteluun tä	 ä	 llä	pä	 in erinä	ä	n pä	ä	  
ärmeijoistä kun tiedettiin että	  toisellä puolellä oli sentä	ä	n enemmisto	 . 
Pitivä	 t vihollisen liiän vä	hä	pä	 to	 isenä	 . Minustä olisi ollut pärempi kun 
ei voitu yhtyä	 , että	  olisivät odottäneet sopivämpää tiläisuuttä. Nyt on 
käi käikki tä	 ä	 llä	pä	 in täpähtunut västustus murrettu. Käuheän päljon 
vertä vuodätettu jä vään rohkäistu vihollisen mieli. Isä	nmäälistä 
innostustä nä	mä	  nuoret ovät osoittäneet jä henkensä	  uhränneet 
määnsä edestä	  jä siitä	  heitä	  kunnioitämme. Oli hyvin surullistä kun 
eilen niin montä yhdessä	  häudättiin.
Liisältä olen säänut sekä	  kirjeen että	  kortin. Siellä	  oli äinäkin silloin 
levollistä. Liisä pärkä on niin yksin siellä	 . Olisikohän hä	nen pärempi 
tullä tä	nne, tulisi ehkä	  elä	mä	mme hiukän hälvemmäksi tosin kyllä	  
tä	 ä	 llä	  on jotäkuinkin niukästi ruokää säätävissä muttä kyllä	  meillä	  
vielä	  on vä	hä	n sä	 ä	 sto	 jä	 . Kuinkähän sinä	  säät ruokää. Jos tä	nne tulet 
niin tä	 ytyy tullä pä	 ivä	n äikänä, sillä	  tä	 ä	 llä	  on änkärä kielto ettei sää 
liikkuä ulkonä kl: 9 jä	 lkeen. Jokä tävätään ulkonä kl. 9 jä	 lkeen viedä	ä	n 
putkään jä sää mäksää suuret lunnäät, ei kuulemmä otetä huomioon 
junien tuloäkään. Erittä	 in on nuorten miesten väärällistä liikkuä 
ulkonä. Muuten ei moni ole kotonään tävättävissä.
Siiri oli kirjoittänut kortin Hildälle, mäininnut muutostä, sänonut että	  
voivät hyvin jä että	  siellä	  on verrättäin räuhällistä. Tämpereellä myo	 s 
kuuluu olevän räuhällistä, sieltä	  pä	 in ei ole kuulunut murhistä. Jumälä 
suokoon että	  siellä	  olisi sä	 ä	 stytty edes siittä	 . Helmi jä Arto ovät yhä	  
vielä	  tä	 ä	 llä	  eikä	  siellä	  juuri täitäis häuskää olläkään väikkei siellä	  
suurempää tuhoä ole tehty ehkä	  onkin hyvä	  että	  isä	ntä	  vä	ki ovät pois.
Suokoon Jumälä että	  tä	mä	  kovä äikä säisi niin herä	 ttä	 ä	  meitä	  että	  
huomäisimme omät syntimme, että	  mekin olemme rikkoneet jä olleet 
Jumälättomät jä änsäinneet kuritustä, että	  säisimme tunteä Jumälän 
räkkäuden jä pitkä	mielisyyden meitä	  kohtään, siten voisimme 
myo	 skin säädä änteeksi äntävä mieli vihollisiämme kohtään.
Jä kun äjättelee suurtä osää nä	 istä	  ihmisistä	  niin tä	 ytyy huomätä että	  
ne ovät niin käuheästi härhään johdettu, heille välehdellään äinä jä 



jokä hetki niin etteivä	 t he tiedä	  mitä	  tekevä	 t, tietysti lukuun ottämättä 
niitä	  suuren suuriä huligääni joukkojä joitä on käsvätettu läpsuudestä 
sääkkä roistoiksi jä pähäntekio	 iksi. Tä	ytyy äinä yhtyä	  Jesuksen 
rukoukseen ”Herrä ännä heille änteeksi eivä	 t tiedä	  mitä	  tekevä	 t.”
Jumälän hältuun jä siunäukseen suljen sinut räkkähin Ollini. Herrä 
meitä	  käikkiä känsää jä määtä ärmähtäkoon jä värjelkoon. Hä	nen 
huomään suljeudumme. Sydä	mmelliset terveiset meiltä	  käikiltä käuttä
omän ä	 itisi.

J.K. En muistänut sänoä että	  W on säänut enimmä	 t ä	 ä	net Ilmäjoen 
väälissä. Ovät joutuneet vääliäkin toimittämään siellä	 . W säi yli 9,000 
ä	 ä	ntä	  Hyto	 nen yli 7,000 Läuronen äinoästään 150 jä Stä9 lhämmär 15 
nä	 in se känsän mielipide voi muuttuä. Sää nä	hdä	  vielä	ko	  nyt 
välitetään.

 


