
Kangasalla 4.7.1918

Rakas Olli!
Kiitos kirjeesta� si! Sain kylla�  korttisi pa� iva� a�  sen ja� lkeen kun kirjoitin. 
Harmillisia ne junan myo� ha� stymiset ovat mutta ta� sta�  sen suurempaa 
vahinkoa minulle tullut kun ta� a� lla�  ei lihakorttia anneta eika�  lihaa 
saada ei kortilla eika�  muuten.
Yo� lla�  keskiviikkoa vastaan syntyi sitte Marttilaislle tytto� . En ole viela�  
saanut na�hda�  koko tytto� sta�  mutta Martin na�ko� iseksi sanotaan. On 
nimitta� in niin etta�  Atta on sairas kuumeessa enka�  sen vuoksi ole 
uskaltanut menna�  Evan luo. Marjatalla on ollut jo tiistai illasta kova 
kuume 40 ast. ja joskus va�ha�n yli. On kovin levotonta kun ei 
ymma�rreta�  mita�  se oikein on. Ensin Eva pelka� si difteriita�  mutta kun ei 
kurkku ena�a�  ole yhta�a�n kipea�  niin ei se sita�  ole, myo� skin tulirokkoa on 
pela� tty kun on jonkinlaista exeemia�  mutta ehka�  se loppujen lopuksi on
vesirokkoa siinna�  tosin ei pita� is oleman niin korkeata kuumetta. 
Ika�va� a�  vaan kun M. on kipea�  mutta kylla�  ha�n hyvin virkea�  on ja leikkii 
ja juttelee kovin.
Lyyli* huononee huononemistaan, ei ena�a�  muuta kun loppua 
odotetaan joka pa� iva�  vaikka kai se viela�  voi kesta� a�  jonkun viikon. 
Heikki parkaa tulee kovin sa� a� li. Lyyli on aivan tajuton etta�  vaan henkii.
Hauskaa etta�  saatte vankia vapautetuksi oi kun tulee sa� a� li niita�  
harhaan johdetuita ihmisparkoja.
Minun on niin ika�va�  kun en ole mita� a�n kuullut Marista** eika�  ha�nen 
isa� sta� a�n tai sisaristaan. Jumala auttakoon ja armahtakoon niita�  ihmis 
parkoja. En mina�  ta� a� lla�  nyt sitten mita� a�n muuta tieda�  kertoa, kaikki 
ka�y vanhaa latua.
7.7.
Na� in moneksi pa� iva� a�  on kirjeeni ja� a�nyt lepa�a�ma�a�n ja nyt on paljon 
muuttunut. Eilen klo ½ 2 ajoissa sammui Lyylin ela�ma�  hyvin hiljaisesti
ja rauhallisesti, onneksi oli Lyydia Heman vihdoin perjantai iltana 
pa�a� ssyt tulemaan ta�nne niin ettei Heikki ollut aivan yksin. Lydia parka 
ei ole ha�nka�a�n oikeen terve vaan hyvinkin heikko. Kaikki Eva rukan 
ta�ytyy ha�nenkin kesta� a� .
Sita�paitsi oli Lydialla hyvin ika�va�  pappilan suhteen kun kirkkoherra 
esitti oikeen kauhistuttavan korvaus vaatimuksen yli 100,000 Mk. 
Eino sai sen kumminkin alenemaan puoleen mutta kumminkin 



tuomittiin L maksamaan yli 50,000 korvausta. Siitta�  ha�n nyt on sitten 
kai saa monituisia vuosia kesta�va�n kerja� jutun niskoilleen, ja 
epa� tietoista kuuluu olevan saadaanko se aleneen ja kuinka paljon, 
milla�  leski parka sitten ta�mmo� isia�  summia maksaa. Kylla�  taisi pappilan
maat olla rappiolla. Arendatori on rikastunut ja ryo� sta�nyt maata, 
maksanut mita� tto� ma�n summan vuokraa ja nyt kaikki vaaditaan 
leskelta� . Eino poikkes palatessaankin ta�nne puhumaan Martin ja 
Heikin kanssa ta� sta� . En tieda�  kerroinko etta�  Eino ka�vi Jyva� skyla� ssa�  
jossakin suoj. kunt. kokouksessa, toi mennessa�a�n Lenan ja Pekan 
ta�nne. Ha�n sitten oli Lydian asianajajana. Tietysti ta�ma�kin on 
vaikuttanut hyvin pahaa Lydian terveydelle ja kun nyt asiat ta� a� lla�  oli 
niin huonolla kannalla tieta� a�  sen etta�  kovin on masentanut ha�nta� . 
Kaikkea ta� ta�  ika�va� a�  Eva paran ta�ytyy jaksaa kantaa. Onneksi on nyt 
Marjatta kumminkin parantunut. Jokin rokko tauti ha�nella�  oli mutta 
mita�  sita�  emme tieda� . Hyva�  vaan etta�  ha�n nyt Jumalan kiitos paranee. 
Ta�na�  iltana on Nuor. seur. vuosi juhla tyto� t ovat siella� . 
Kuulin juuri Martilta etta�  Heikki aikoo viela�  Lyylin H-iin. Ei ta� a� lta�  nyt 
sitten Eva pa�a� se saattamaan eika�  myo� ska�a�n Hagar*** joka ei edes 
viela�  tieda�  kuolemasta. Heikki aikoo jo huomenna vieda�  ruumiin sinne 
na� in kumman ajan takia. Jumala siunatkoon sinua rakkaani ja 
antakoon sinun pysya�  terveena�  na� ina�  sairaina aikoina. Nuori Kerppola
sai angina myrk. ja kuoli hyvin lyhyen sairauden pera� sta� .
Toinen nuori (Wihtonen) ka�vi hevostaan hakemassa ja tullessaan lo� i 
salama ha�neen Hauholla niin etta�  seka�  ha�n etta�  hevonen jonka sela� ssa�  
ratsati kuolivat. Niin on etta�  me emme koskaan tieda�  koska 
Jumalamme meita�  kutsuu. Mutta jos olemme Jesuksen omat niin ei se 
hetki tule liian aikaisin.

J.K. Kun nyt olen kyha�nnyt kaikki paikat ta� yteen tarvitsee sittenkin 
ottaa lisa� a�  paperia kun en muistanut ta� rkea� ta�  asiaa. Iida Parvela sano 
nimitta� in etta�  sinun korkosi olisi ollut maksettava jo 2 viikkoa sitten, 
nyt Iida on sen itse maksanut. Ha�n sanoi etta�  pa� a� omasta kylla�  voisi 
ta�ma�n summan ottaa mutta se on epa�edullista, on parempi etta�  se 
suoritetaan erina�a�n. Jos minulla olisi rahaa maksaisin sen kernaasti 
mutta kun minulla ei juuri ole liikeneen kun ha�mma�styksekseni sain 
maksaa kunnallisveroja yli 400 ja kirkollisia veroja noin 90 niin on 
va�ha�n pulaa. Ehka�  sina�  jos voi la�heta� t sen summan, tai jos minun 



kaikessa tapauksessa ta�ytyy va�ha�n lainata niin voin ottaa sen verran 
enemma�n. Kuuluu olevan sinun korkosi 50 Mk.
Lyylin hautaus on pa�a� tetty niin etta�  ruumis jo ta�na�  yo� na�  vieda�a�n ta� a� lta�
H:kiin ja haudataan siella�  joko kesk. tai torstaina. Syda�melliset 
terveiset tyto� ilta�  ja muilta
oma a� iti 

*Linnove
** kotiapulainen
***Hagar oli Evan toinen sisko


