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Rakkaat lapset! 
 
Kun Iivari enonne tänään lähtee Helsinkiin, niin olisi kaiketi hyvin mieltänne myöten saada 
hänen mukanaan jonkunlaiset tuulahdukset kotoa, ja siksi olen arvellut pienen kirjeenkin 
olevan tervetulleen. 
 
Ensimmäiseksi herttaiset kiitokset Katrille kirjeestä, jonka lähetit minulle Lappiin. Kirjeesi 
tuli sunnuntai aamulla ja minä lähdin Lapista iltapäivällä Raumalle, jossa Siirille sanoin 
tervehdyksesi. Olin sitten maanantain Raumalla ja tulin tiistaina 13 p. kotia. 
 
Täällä on muuten kaikki entisellään, mutta Mummu on sairastellut. Toki hän on paranemaan 
päin nyt. Hän oli jo sunnuntaina ylhäällä huoneessaan, ja eilen kävi hän ruokasalissakin. 
Taudin arvailee tohtori olevan rintakehässä eli sen sisäkalvoissa ja päättelee sitä 
reumatilliseen luokkaan kuuluvaksi. Keuhkot ovat katarrhissa ja täynnä paljon niljaa joka ei 
ole voinut tulla pois kun potilas on ollut niin vähissä voimissa, ettei ole jaksanut yskiä ja rykiä. 
Waan hän on nyt, Jumalan kiitos, iloksemme parempi. Kenties hänen sairautensa on 
vaikuttanut nämät alituisen sateiset ja synkät säät. Sillä rheumatismi on senlaisilla 
pahemmallaan. 
 
Eevi oli haltioissaan ihastuksesta viime pyhänä, kun hänellä oli sievä kukkais- ja makeispöytä 
ja vielä päivällä sai kirjeitä Katrilta, Martilta ja Einolta. 
 
Meitä ilahuttaa erinomaisesti kuulla kirjeistänne, että Teillä on täysi työ ja olette ahkerat 
opinnoissanne. 
 
Antti saapi kait apua latinassa Morfarilta kun hän saapuu kotio. Kirjoitat että se on vaikeata,  - 
niin se aluksi on. Waan kuin olet kieliopin päässyt selville niin ovat muutkin kielet jotakuinkin 
selvillä samassa. 
 
Minä muuten kehottaisin Sinua ja samoin Katria vastedeskin kirjoittamaan kirjeenne kotia 
ruotsiksi, sillä se olisi teille hyvin terveellinen harjoitus kielen käyttämiseen notkeasti ja 
sujuvasti jotapaitsi oikokirjoitukseen tutustutte. - Huomautan Antin viime kirjeestä m.m. 
mondag pro måndag, eftermidagen pro eftermiddagen, om veckan pro i veckan. tänk pro 
tänkt, börja och läsa pro börja att läsa, intresankt pro intressant, och som bodde pro hvilken 
bodde (henkilöistä aina hvilken), om ej det vore så svårt pro om det ej etc., äget pro eget, opp 
pro upp, att de bortkastadt (kirjoitetaan tavallisesti nykyään bortkastat) sin barnslighet pro 
kommit ifrån sin barnslighet, om så sjukligt der hemma pro att der hemma är så sjukligt, j.n.e. 
- Te olette tietysti kaikkein enin tuttuja omien vanhempienne kanssa ja väärä kainouden tunto 
olisi se, jos kehoitukseeni vastaatte ettette kehtaa kuin se ei tule oikein. 
 
Olisihan Antille varsin sekä opettavaista ja edullista tulevaisuuteenkin nähden jos Werneri 
Eno tekee sinusta kirjasto amanuenssin. Siitä tulee meriittiä, joka aikanansa tuottaa voittoa. 
Mutta monta muuta on Sinulla opittavaa, m.m. pitäisi kelvollisen juristin osata 
stenografeerata voidakseen paikalla sanasta sanaan kiinnittää esim. todistajan lausunnon y.m. 
Waan jo luennoissakin pikakirjoitus olisi verratoin väki. Niin että jos Sinulla on aikaa ja 
tilaisuutta tarjoutuu, niin rupea sitäkin harjoittelemaan, siten pääset m.m. valtiopäiville 



stenografiksi ja voit jo sillä ansaita taskurahoja. Ylimalkaan sanottuna ei vanhempana kadu 
mitään hyvää, jota nuoruudessaan on oppinut, kaikkea voidaan käyttää omaksi ja 
lähimmäistensä hyväksi. ”Ja silloin kuin päivä on, s.o. kun siihen on tilaisuudessa, silloin on 
toimitettava” sopii yhtähyvin nuoruuden opintoihin kuin miehuuden toimintaan. - Täällä 
olemme auttaaksemme, kehittääksemme toinen toistamme. Ja mikä voi palkita sen 
mieltymyksen kun tunnemme jos voimme tahi olemme voineet toista ihmistä eli hyvää asiaa, 
jaloa aatetta auttaa. - Siksi rakkaat lapseni soisin Teidän omistavanne suuret tiedot sekä 
aatteellisella että praktillisella alalla. Jumala olkoon aina apunanne. 
 
Antille Mamma lähettää nenäliinoja, vaan Katrin kenkiä ei ole saatu. Nyt suutari on ne 
luvannut keskiviikkona, s.o. huomenna, saapi nähdä miten käy. Ne lähetetään postissa ettei 
Zaydin niitä tarvitse kulettaa. En nyt tiedä mitä täältä vielä olisi kerrottavaa. Mamma puuhaa 
huoneiden talviasuun siivoamisella joten tuskin ennättänee kirjoittaa. - Nuorisoseura on 
pyytänyt kunnalta varoja 8 lukutuvan perustamiseen. Asia ratkaistaan Lokakuun 8 pnä. 
Lokak. 3na pnä menen Joutsiniemen kanssa edustamaan kuntaamme Hauholla pidettävään 
rautatie kokoukseen. On aikomus pyytää rautatietä Kolan asemalta Lahteen. Jos se tuuma 
aikoinaan toteutuu saadaan melkein portin ulkopuolelta astua junaan. Epäilen kuitenkaan 
niin käyvän, sillä on monta vertaa enemmän rautatien tarpeessa useat maamme kulmakunnat. 
- Mamma sanoo ettei hän ensin muistanut, eikä sittemmin ole jouduttu, Katrin liiviä 
pesemään, vaan hän koettaa saada sen Zaydin kanssa sinne, siis siksi kuntoon. 
 
Tässä akkunieni edessä olevissa puissa on viikon päivät kaksi oravaa luikkineet, ja 
parhaallaan tanssivat oksilla joten niitä on soma katsella. Saapi nähdä säilyvätkö nuot 
pitemmän aikaa, sillä olen julistanut alan rauhoitetuiksi poikain kivityksiltä.  - Kenties ensi 
kuussa käyn Hgissä. Nyt on minulla niin kiire etten joudu, eikä sitä vielä työkään vaadi. 
Mamma ja kaikki pikku siskot turvehtivät Teitä ja lähettävät paljo hyväilyjä. Mummu on kait 
kirjoittanut itse. Minäkin täydestä sydämestäni Teitä tervehdän. Tervehtikää Tätejä ja Enoja 
meiltä kaikilta. Jumalan varjelus ja siunaus olkoon Teille, toivoo oma 
 
Isänne  
  


