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Esipuhe 

Kaikki hyvin? 

 

 

 

Isäni istui jouluna 2009 vieressäni uudessa kodissamme, tyytyväisenä 

perheeni läsnäolosta ja tunnelmasta. ”Täällähän on nyt kaikki hyvin”, hän 

sanoi. Niin on, ajattelin. Olin lapsuudesta asti istunut isäni vieressä 

tyytyväisenä, sillä hänestä huokui rakkaus ja rauha. Viikon päästä tilanne 

oli muuttunut, äitini oli jäänyt leskeksi isän nukkuessa pois, 

vuosikymmeniä toisen maailman sodan päättymisestä. Sinä yönä heräsin 

ja menin olohuoneen kirjahyllyn äärelle ja otin sieltä kirjan luettavaksi – ja 

palasin yöunille. Aamulla äitini soitti ja kertoi isän nukkuneen rauhallisesti 

sairaalassa. Äitini oli nähnyt unta, jossa isäni oli ottanut vahvan otteen 

hänen vihkisormuskädestä ja piti pitkään siitä kiinni. Äidin unimuisto piti 

hänet elämässä kiinni seuraavat vuodet, kunnes hänkin nukkui isäni 

viereen Mussalon hautaan, jossa lepäävät kenttäkirjeiden päähenkilöt: 

isäni Aarne, äitini Sirkka ja isoäitini Helmi Lehtinen. 

Tämä kaikki ei ollut itsestään selvää. Kun isäni Aarne Vainio ja äitini 

Sirkka Lehtinen tapasivat toisen maailmansodan alkaessa, niin he  

tutustuivat toisiinsa ja lähimmäisiin kenttäkirjeiden välityksellä 1939-

1944. Alkuaikoina nuoret harjoittelivat haparoiden kirjoittamaan elämästä 

ja tunteistaan, kun sodan loppupuolella ja sodan päättyessä kirjoittaminen 

ja suhde oli hioutunut monin tavoin lukijan, ja kirjeiden kirjoittajien iloksi.  

Ennen äitini poisnukkumista hän antoi minulle laatikollisen sota-ajan 

kenttäkirjeitä vuosilta 1939-44 sekä joitakin kuvia ja dokumentteja. Äitini 

toivoi minun puhtaaksikirjoittavan ja julkaisevan kirjeet. Hän näytti 

luottavan minuun: melkoinen nippu rusehtavia kirjeitä, joista en tiennyt 

mitään. Kirjeet saivat odottaa laatikossa kevääseen 2017, jolloin olin valmis 

litteroimaan ne kirjalliseen muotoon ”Kenttäpostia kullalle. Sirkka Vainion 

o.s. Lehtinen ja Aarne Vainion sota-ajan kirjeenvaihto 1939-1944”.   

Niputin noin 400 kenttäkirjettä aikajärjestykseen ja luin ne 

samanaikaisesti puhtaaksikirjoittaessani. Kevät kului jännittävissä 

merkeissä; tutustuin vanhempiini nuorina aikuisina sodan aikana. Välillä 

jännitin lukemaani kotikentällä ja sotakentillä, mutta tiesinhän onneksi, 

että he olivat selviytyneet.  
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Totesin litteroituani kenttäkirjeet, että kirjoitusprosessi oli kuin 

jännittävän sotarakkausromaanin kirjoittamista, johon ei tarvinnut keksiä 

mitään, vaan kirjeiden sisäinen jännitys tapahtumineen vei mukanaan 

ensimmäiseltä sivulta viimeiselle sivulle, jossa loppuratkaisu vasta valkeni. 

Tehtävääni olin asennoitunut tutkijan koulutuksella ”tunteilematta”, 

mutta joskus se oli mahdotonta, ja myötäelin heidän elämänkohtalon hetkiä 

kirjallisessa muodossa. 

Pohdin tehtävässäni useimmiten kohtaloa. Onko se määrätty jo 

syntyessämme vai elämmekö vain sattuman mukaisesti? Miten toiset 

selviytyvät elämässä ja toiset eivät? Oikeata vastausta tähän ei varmasti 

ole, vaan jokainen muodostaa itse vastauksen elämän ja kokemusten 

mukaisesti. Oma näkemykseni vahvistui työn valmistuessa ja jatkaessani 

elämääni tässä päivässä, johon on tullut mukaan menneisyyden 

perspektiivi. 

 

 

 

 

Kotkassa kesällä 2017 
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Johdanto 

Kohtalo ohjaa 

 

 

Toisen maailmansodan alkaessa syksyllä 1939 Vehkalahden Pilhjerta 

Knaappi-sukuun kuuluva 17-vuotias SIRKKA Elisabeth Lehtinen 

(3.9.1922) ja 22-vuotias AARNE Asser Olavi Vainio (20.3.1917) olivat 

tutustuneet Kotkassa musiikin ja tanssien merkeissä, jotka olivat heidän 

yhteisiä harrastuksia sotaa edeltävänä aikana.  

SIRKKA Lehtinen asui sodan alkaessa perheensä kanssa Kirkkokatu 6:ssa 

Kotkassa, jossa toimi heidän 1924 perustettu parturi-kampaamo. Sirkka oli 

juuri suorittanut oppivelvollisuuden ja aloittanut kampaajan työnsä äiti 

Helmi Lehtisen o.s. Pilhjerta (s. 1900) ja isä Isak Lehtisen (s. 1896) 

innoittamana. Sanni-sisar oli 15-vuotias koululainen. Sirkka oli käsistään 

taitava, luonteeltaan iloinen, sosiaalinen ja työteliäs. Hänen vapaa-ajan 

harrastuksiin kuului mm. tanssiminen ja naisvoimistelu. Hän rakasti 

kotikaupunki Kotkaa, perhettään, sukua ja lähimmäisiään; kuten kirjeissä 

saamme havaita. Koti, perhe, työ ja orastava rakkaus sotamies Aarneen 

olivat Sirkan tukena sodan käynnistyessä syksyllä 1939. 

AARNE Vainio asui sodan alkaessa Kotkan Kalliolassa, Gutzeitin 

työntekijöille rakennetussa talossa perheen kanssa, johon kuuluivat isä 

Juho Vainio (s. 1885) ja äiti Amanda Vainio o.s. Schildt (s. 1881) sekä 

yhdeksän lasta: Arttur (s. 1904), kaksospojat Jorma ja Sulo (s. 1913), Aarne 

(s. 1917) ja Eino (s. 1920) sekä tyttäret Alma (s. 1907), Aune (s. 1908), Alda 

(s. 1910) ja Eila (s.1923).  

Aarne oli toisen maailmansodan alkaessa Enso Gutzeitilla töissä 

oppivelvollisuuden ja sotapalveluksen suorittaneena, kuten isänsä ja 

veljensä. Aarnen vapaa-ajan täytti laulumusiikki, tanssiminen ja urheilu. 

Laulun lahjan Aarne oletti perineen isältään, jonka hän muisti usein 

laulaneen hiljaa kauniilla baritoniäänellä. Hän liittyi 16-vuotiaana juuri 

perustettuun Kisailijain mieskuoroon, joka ei ensin aikonut hyväksyä ala-

ikäistä Aarnea. Pian hänet valittiinkin kuorossa kvartettiryhmään ja 

duettolaulajaksi Edvard Kolehmaisen kanssa tunnustuksena hyvä-

äänisenä ja lahjakkaana laulajana. Kuoron johtajana toimi 1934 Into 

Andersen. Laulun lahjan voidaan sanoa johdattaneen Aarnen elämää 

Sirkka Lehtisen lisäksi. 

Syksyllä 1939 käynnistynyt Talvisota katkaisi Sirkan ja Aarnen orastavan 

tutustumisen sekä harrastukset moneksi vuodeksi, mutta jatkui 
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Kenttäpostikirjeiden välityksellä ja lyhyiden loma-aikojen tapaamisilla 

sodan aikana. Sirkka jatkoi kotirintamalla Kotkassa työtään äitinsä 

kanssa, sisar Sanni koululaisena, kun isä Isak siirtyi sotatehtäviin mm. 

Imatralle. Aarne veljineen (Sulo, Jorma, Eino) siirtyivät sotamiehinä 

itärajalle Karjalan taisteluihin; Aarne ensin suuntaajana (tykkimiehenä), 

myöhemmin kokkina ja puhelinmiehenä. Aarnen isä ja äiti sekä sisaret 

asuivat sodan aikana kotitalossa, mutta sodan kiivaimpina aikoina Vainion 

naisväki kalusteineen asuivat maalla evakossa mm. Elimäellä ja Lahdessa. 

Sotakentät jakaantuivat naisten ja lasten muodostamaan ”kotikenttään” ja 

sotamiesten muodostamaan ”sotakenttään”. Molempien tehtävät olivat 

merkittäviä Suomen itsenäisyyden säilyttämisessä, sodassa 

menestymisessä ja hengissä selviytymisessä. Nämä kenttätehtävät tulevat 

Sirkan ja Aarnen kenttäkirjeissä seikkaperäisesti selostettuna. 

Kotikentällä vaarillisimpina aikoina evakkotiloja oli monia, joista Sirkan 

kirjeissä mainitaan seuraavat merkittävimpinä: Pakkalan talo 

Kannusjärvellä Haminassa (1939-40); Papinniemi Mouhussa, Mikkelissä 

(1943) ja Haapalan talo Vastilassa Hirvikoskella (1943-44), jossa Sirkka 

suoritti myös työkutsunta/velvollisuuspalveluksen ja sisar Sanni kävi siellä 

koulua. (Liite 1.) Sirkan kenttäkirjeissä evakkotilojen osoitteet ovat välillä 

epätäsmällisiä, johtuen mahdollisesti yleisestä ilmapiiristä; naiset ja lapset 

menivät evakkoon sodan vaarojen ja pelon ollessa korkeimmillaan, usein 

kiireisissä lähtötilanteissa. Kenttäkirjeiden mukaan Sirkka viihtyi 

kuitenkin parhaiten kotona kaupungissa vaaroineen, sillä hänen piti nähdä 

mitä tapahtui ja kenelle vaikka hengen uhalla, kun sisar Sanni ja muut 

kaupungissa asuvat läheiset mieluiten olivat sodan aikana maalla 

rauhassa, useinkin hyvien ruokapatojen äärellä.  

Aarnen sotakentät sijaitsivat Itä-Suomessa Karjalan alueella ja sodan 

lopulla Pohjois-Suomessa (Liite 2). Kenttäkirjeiden ja sotilaskantakorttien 

mukaan sijainnit Talvisodan aikana (1939-40) kartalla mm: Aunus, Kuurila 

ja Rukajärvi. Talvisodan ajan sotakorttiin on kirjattu taistelupaikoiksi: 

Pasuri 4.12.1939-16.2.1940, Salmenkoite 16.2.1940-28.2.1940 ja Sintola 

28.2.1940-13.3.1940. 

Jatkosodan aikana (1943-44) Aarnen sijainnit kirjeiden mukaan mm: 

Syväri, Äänislinna, Nurmeila, ”Ural”, Lotinapelto, Suojärvi, Tolvajärvi, 

Kontio. Lapin sodan aikana syksyllä 1944 Aarnen sijainnit kartalla: 

Hyrynsalmi, Taivalkoski, Posio, Kiehinä, Kemijärvi. 

Jatkosodan ja Talvisodan ajan sotilaskantakorttiin [samassa] on kirjattu 

seuraavat paikkakunnat, jossa sotamies Aarne osallistui sotaan: Taistelut: 

Vetäytymisvaihe  Kinkinevan kylä 21.6.1944-29.6.1944, Rajakontu: 
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puolustus: Tolvajärvi 10.7.-4.9.1944, Eteneminen: Hyrynsalmi – 

Taivalkoski – Kemijärvi 1.10.-1.11.1944. 

Sotamiesten lyhyinä loma-aikoina vahvistettiin perheiden ja lähimmäisten 

jaksamista sodan menetysten ja pelkojen voittamiseksi. Sirkan ja Aarnen 

yleensä iltaisin kirjoitetuissa kenttäkirjeissä loman odotukset ja 

tapaamiset saivat heidät jaksamaan sodan koettelemuksista. Kirjeet olivat 

kuin päiväkirjoja, joihin tallennettiin jokapäiväiset kokemukset, ja niiden 

avulla sai kirjoittamalla toisilleen kerrottua miten sota vaikutti tunteisiin 

ja elämään. Sirkan aiheet kirjeissä käsittelivät sodan ajan perheen elämää, 

säätiloja, työn tekemistä ja vapaa-aikaa. Aarnen erityisestä toiveesta 

Sirkan piti sotaisimpina aikoina kirjeissä kuvailla sodan 

yksityiskohtaisempia tapahtumia ja vaikutuksia lähimmäisiin Kotkassa. 

Aarnen kirjeiden aiheet kuvasivat päivän sotatapahtumia yleisesti 

(sensuroituna), viihdettä sekä ajan kuluttamista karuissa olosuhteissa. 

Joskus Aarnen kirjeistä saa jopa kuvan pitkäveteisyydestä ja 

odottamisesta, joka Sirkan kirjeistä puuttui, sillä hänen ja perheen naisten 

elämä oli aamutunneista iltaan puuhaa ja touhua töissä niukassa 

taloudessa; hälytysten seuraamista ja pommisuojaan juoksemista. Yleensä 

Sirkan uni oli vähäistä, sillä yöhälytyksiä oli tiheään ja niiden pelko oli aina 

läsnä. 

Taistelutahto ja into oli kaikilla korkealla sodan alkaessa, joka vähitellen 

muuntui surunsekaiseksi väsymykseksi ja kaaokseksi sodan kestäessä 

rauhan solmimiseen saakka 1944/45. Elämä oli sodan aikana kuin (pahaa) 

unta, josta ei tiennyt heräävätkö kirjeiden kirjoittajat lainkaan. 

Aarnelle sotilasura ei ollut haaveammatti, vaan lahjakkaana laulajana hän 

osallistui viihdytyskiertueille ja urheilukilpailuihin innokkaana 

vapaaehtoisena. Aarne totesi muistelmakirjoituksessa (2005)  

Jatkosodan aikana ’siellä jossakin’ Syvärillä me kuitenkin erään hyvän 

ystävän ja kuorotoverini Kauko Lehtovirran kanssa esiinnyimme silloin 

tällöin. Hänen kanssaan me usein keskustelimme tulevaisuudesta ja 

ammattilaulajan mahdollisuuksista. Se oli toiveajattelua […], joka sitten 

minun kohdallani toteutui, kuten myöhempi aika näytti. 

Aarnen pyytää kenttäkirjeissä Sirkan lähettämään myös nuotteja 

ohjelmistoa varten: ”Porisin laulukirja” (1943), Sumujen laituri, laulu Hyv’ 

yötä (elokuva 1944), Kuumetta ja Lumpeenkukka (elokuva 1944) sekä 

laulunuotit Yö jo on, Äidin kirje (elokuva Helmenkalastaja 1944). 

Iloa ja lohdutusta Sirkalle ja Aarnelle tuottivat sodan aikana koti- ja 

sotakentillä kirjeiden välityksellä koeteltu ja vahvistuva rakkaus sekä sota-

ajan kulttuuritarjonta: elokuvat, teatteri, kirjallisuus ja musiikki – 
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sensuroitunakin. Sirkka luki moniosaisia romaanikirjoja, kävi sisaren, 

äidin ja perheensä kanssa viikottain teatterissa ja elokuvissa sekä kuunteli 

musiikkia niin radiosta kuin tanssisaleissa (rajoitettuna häiden yhteydessä 

pidettäviin tanssituokioihin). Sanomalehti ja radio toimivat 

tiedonvälityksessä sodan tapahtumien ja kulttuurin seuraamisessa; 

radiosta Sirkka kuunteli myös Aarnen kenttäkiertueella esittämiä lauluja. 

Aarne kirjoittaa kirjeissään käyvänsä usein elokuvissa (kun vain 

mahdollista), mutta  toteaa elokuvista kritiikkinä niiden 

sensurointileikkausten heikentävän laatua ja katsomisen kokemuksia. 

Sirkka toteaa usein kenttäkirjeissään kuinka tanssiminen, elokuvat, 

teatteri ja kirjallisuus vaikuttivat hänen elämäänsä; yleensä mieltä 

kohottavina ja joskus masentavina riippuen sisällöstä. Onneksi häitä riitti 

tansseineen iloksi vähän väliä, sillä sodan aikana ystävät ja sukulaiset 

olivat innokkaita perheenperustajia pelosta ja niukkuudesta huolimatta. 

Oheiset teokset Sirkka mainitsee kenttäkirjeissä: Tuulen viemää (kirja 

1942), Kotkan laulu (teatteri 1942), 6 päivää Kotilomaa (elokuva 1943), 

Tyttö astuu elämään (elokuva 1943), Naiset eivät ole enkeleitä (elokuva 

1943), Miehen kunnia (elokuva 1943), Suuri Valhe (elokuva 1944), Tonavan 

laulu, Veriruusu, Boheme, Yö Riossa (elokuvat 1944) sekä Seitsemännessä 

taivaassa (elokuva 1944).  

Sukurakkaana nuorena Sirkan ilo kotikentällä löytyi erityisesti työn, 

perheen, lähimmäisten ja suvun huolehtimisesta. Hän hoiti äitiään ja 

isäänsä tautien iskiessä , huolehti pikkusisarestaan, leipoi perheelle ja 

sotamies Aarnelle sekä Amandalle ja Aunelle, joiden luona hän kävi 

ahkerasti korvikkeella vaihtamassa tietoja. Lisäksi hän hoiti Aarnen 

sotamies-veljien asioita tarvittaessa. Sirkalla oli myös tarkat suunnitelmat 

ja laskelmat (usein kirjekuorien takana) niukkuuden aikana 

mahdollisuudesta hankkia sodan aikana hieman ylellisyyksiäkin; 

kangasta, Aarnelle paitoja, kalvosinnappeja, kunnon jalkineita ja tupakkaa 

korvikkeiden sijaan. Turkkikin oli suuri ylellisyys, jonka Sirkka rouva 

Vainiona päätti hankkia itselleen talven lämmikkeeksi.  

Sirkka rakasti ”kultaista kotikaupunki Kotkaa” sekä Pilhjertan Maria-

mummon Varsaniemeä Mussalossa, joka kirjeissä mainitaan ”saarena”. 

Sinne kokoontuivat Helmi-äidin sisaret ja veljet; tädit ja sedät, lukuisat 

serkut, lapset ja vauvat. Kesäkausina he matkustivat saareen tuurilla 

Kotkasta. Sirkka vetäytyi mummolan vinttikamariin lukemaan, kävi 

saunomassa ja uimassa sekä toimi usein serkkujen lasten hoitajana - ja 

alkoi ajan kuluessa haaveilla omasta ”pikku Sirkasta tai Aarnesta”, josta 

meinasi tulla jo suurempikin harmi Aarnen välisessä kirjeenvaihdossa 

1943-44. 
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Pilhjerta Knaappi -vaakuna 

 

 

 

KENTTÄKIRJEIDEN PÄÄHENKILÖT JA SUVUT   

 

VAINIO AARNE (s. 1917) ja SIRKKA o.s. Lehtinen (s. 1922), Kotka 

Perillinen: Jorma (s. 1945) 

 

LEHTINEN ISAK (s. 1896) ja HELMI o.s. Pilhjerta (s. 1900), Kotka 

Perilliset/lapset: Sirkka (s. 1922) ja Sanni (s. 1924) 

 

PILHJERTA TOBIAS* (1872-1918) ja MARIA o.s. Johansson (s. 1870) 

[Pyötsaari] Kotka 

Perilliset/lapset: Arttur (s. 1897), Aksel (s. 1898), Helmi (s. 1900), Martta (s. 

1904), Irene (s. 1907), Arvid (s. 1910), Niilo (s. 1912) 

Lapsenlapsia/Perillisiä: Keijo, Kalevi, Nelly, Vilho, Aili, Terttu, Esko, Doris, 

Karl, Jorma, Marja-Liisa, Marita, Anja, Pekka, Jorma… 

 

VAINIO JUHO (s. 1885) ja AMANDA o.s. Schildt (s. 1881), [Sysmä] Kotka 

Lapset: Arttur (s. 1904), Alma (s. 1907), Aune (1908), Alda (s. 1910), Jorma 

ja Sulo (s. 1913), Aarne (s. 1917), Eino (s. 1920) ja Eila (s. 1923) 

 

LEHTINEN JOSEF* (s. 1861-1933) ja JOHANNA o.s. Nyholm* (s. 1862-

1933), [Karijoki] Kymi 

Lapset mm: Armia* (s. 1886), Armas* (s.1888), Karl* (s. 1890), Johanna ja 

Johannes (s. 1892), Isak (s. 1896), Amos (?), Hanna (?), Samuel (?), Joonas 

(?)…  

Lapsenlapsia mm: Heikki, Kaisa-Leena, Eeva-Liisa, Maija, Veli ja Monica… 
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YSTÄVÄT, jotka on mainittu toistuvasti tai usein Sirkan ja Aarnen 

kenttäkirjeissä: Hessa, Emppa, Kirsti ja Onni (vauva Raija), Lasse 

Piirtamo, Pekka, Veka, Yrjö, Kipa, Esteri, Vallu, Lilja ja Olli, Paavo, Pauli 

Eeva (vauva Matti), Pake ja Artsi, Taisto ja Maire ”Maikki” Koponen (poika 

Niilo), Ole, Kirsti Turkia (Sirkan lähiystävä), Eila ja Juhani, Leif ja Paula 

Johansson, Maila ja Jorma, Ypä Gylden, Eikka Sihvonen, Veki ja Vappu, 

Pauli Tyrväinen (poikavauva), Yrjö ja Vilma (vauva Aija), Ule Halvorssen 

(Aren lapsuudenystävä) ja Bertta, Sulo Hesenius, Mara Soininen ja rva, Aili 

Muuri ja tytär, Väärni Pekka ja Inga sekä Paananen Tapi…. 

 

 

KENTTÄKIRJEET  30.10.1939-20.11.1944 

 

Kampaaja Sirkka Lehtisen ja sotamies Aarne Vainion sota-ajan säilyneet 

kenttäkirjeet alkavat Sirkan kirjeellä ”toiselle sukupuolelle” 30.10.1939, 

jossa hän lähestyy ensimmäisen kerran kirjeitse Aarnea. Aarnen 

ensimmäinen säilynyt kenttäkirje on kirjoitettu 10.3.1943 ja viimeinen 

säilynyt kenttäkirje on Aarnen Kiehinässä kirjoittama 20.11.1944. 

Olen litteroinut kirjeet niiden postileimauksen ja kirjoituspäivän mukaan, 

joka on kirjeiden lukumäärän perustana. Joitakin kirjekuoria on ilman 

kirjettä, joitakin kirjeitä on ilman kirjekuorta ja moniin kirjekuoriin Sirkka 

oli kirjoittanut useita kirjeitä eri päivinä (viikossa sai lähettää 2 

kenttäpostia). Sirkan ja Aarnen säilyneitä kenttäkirjeitä, 

kenttäpakettikirjeitä ja postikortteja on 378 kpl (litteroinnin lukumäärä). 

Niiden lisäksi on joitakin lähimmäisten ja ystävien lähettämiä postikortteja 

sekä muutamia Aarnen sisaren Aunen ja veljien Einon ja Sulon lähettämiä 

kirjeitä, joita en ole litteroinut. Talvisodan ajan kenttäkirjeitä Sirkalta 

Aarnelle on 21 kpl (30.10.1939-28.3.1940), Jatkosodan ajan Sirkan ja 

Aarnen kenttäkirjeitä on yhteensä 332  kpl (14.2.1942-14.9.1944) ja 

Lapinsodan ajan kenttäkirjeitä on yhteensä 25  kpl (19.9.-20.11.1944).  

Kenttäkirjeiden kirjekuoret ja paperit ovat samaa sarjaa, yleensä 

rusehtavaa paperia. Kirjekuori on vuorattu värillisellä silkkipaperilla ja 

kirjepaperit ovat yleensä viivoitettuja. Monissa kirjepapereissa ja -kuorissa 

on painettuna hämähäkinseittikuviota, ja joskus Sirkka kirjoitti 

tyylikkäälle vaaleansiniselle paperille ja kirjekuoreen, jotka hän 

kertomansa mukaan ”lainasi” sisarelta Sannilta. Kirjekuoret on avattu 

ylhäältä kirjeveitsellä tai kirjeen sivuista repäisemällä. Sodan 

loppupuolella 1943-44 Aarnen kenttäkirjepapereihin on painettu 
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huumorinhöysteisiä kaskukuvia rintamalta OKA-42 piirtämänä, niiden 

tekstit olen litteroinut. Sirkan 7 XI 39 lähettämässä kenttäkirjeen 

kirjekuoressa on ”Olympia Helsinki-Helsingfors 1940” -painatukset 

Sirkan kirjeet ovat monisivuisia, varsinkin silloin kun hän kirjoitti 

sunnuntaipäivän rauhassa, kun Aarnen kirjeet ovat yleensä yhden 

kirjepaperin pituisia. Kirjeet on kirjoitettu lyijykynällä ja mustekynällä, 

jonka muste monisivuisissa kirjeissä alkoi lopussa haalentua. Sirkan 

käsiala on selkeälukuista ja siistiä, mutta se vaihteli valaistuksen ja 

sijainnin mukaan. Yleensä hän kirjoitti iltaisin kotona väsyneenä, työssä 

ruokatunnilla kiireellä tai kellarissa pommisuojassa kynttilänvalossa. 

Aarne kirjoitti kirjeet yleensä iltamyöhään ennen nukkumaanmenoa, 

käsiala on suurehkoa, hieman epäselvää ja lisäyksiä on kirjeen joka 

reunoilla. Tärkeä asia tai terveiset perheelle on kirjoitettu joko kirjepaperin 

alkuun vasemmalle vinosti tai kirjeen loppuun pienellä käsialalla. Sirkka 

taittoi kirjeet puolesta välistä paperia symmetrisesti kirjekuoreen ja liitti 

niihin usein pieniä yllätyksiä, kun Aarnen kirjeet oli taitettu monin taittein. 

Kirjekuoret osoitteineen ja lähettäjineen olivat sotasäännösten mukaisesti 

täytettyjä. Postitusleimat oli sodan edetessä korvattu postimerkeillä; 

punaiset postimerkit kenttäkirjeille (alk. 1943) ja vihreät postimerkit 

postipaketeille, leimatut postimerkit on pääosin poistettu kuorista. 

Kirjeiden sisältö ja tyyli on pääasiassa kunnioittavaa ja rakastettavaa, 

lisäksi niissä on usein huumoria osoittavia sanontoja ja piirroksia, mutta 

joskus suhdetta raastavia epäilyjäkin. Suomen kieli on hyvää, huomioon 

ottaen sota-ajan jännitteet. Suhteen luottamusta mittaavat kirjeet on 

kirjoitettu lomanodotusten lopulla tai silloin, kun kirjeessä on kuvattu 

mukavia tanssihetkiä ystävien kanssa. Asioista  Sirkka ja Aarne pääsivät 

yhteisymmärrykseen kirjoittamalla rehellisesti tai viimeistään loman 

aikana tavatessa. Kenttäkirjeet alkavat ja päättyvät hellittelynimillä esim. 

”Rakas Are” tai ”Sirkka Rakas”, ”monet rakkaat terveiset ja suukki”, ”Sipi”, 

”A.O.”. Suukkeja lähetellään tiheään kirjeissä, joskus joka lauseen lopussa.  

Kenttäkirjeissä SIRKAN lempinimiä mm. Sirkka, Sipi, Betty, Mami, 

Mammukki, Rakas, Lisbette, Pikkuinen, Iku Tursa, Iikka, Muru-Luru, 

Hömöt:sini, Rouva ja Sama S.  

AARNEN lempinimiä kenttäkirjeissä mm: (mamman)mutakuono, Isi, 

Isukki, A.O., Rakas ja Kuku.  

Haaveissa olevan vauvan lempinimenä oli ”pikku Sirkka” tai ”pikku Aarne”, 

Mukero, Kukero ja Vesseli. 
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KUVAT:  

*Kuva 1. Sirkka Lehtinen 1941 

*Kuva 2. Aarne Vainio n. 1941  

Kuva 3. Helmi ja Isak Lehtinen 1946 

Kuva 4. Sanni ja Sirkka Lehtinen n. 1940 

*Kuva 5. Vihkikuva Sirkka ja Aarne Vainio 1942 

Kuva 6. Perhekuva 1945 (Sirkka, Aarne ja Jorma),  

*Kuva 7. Perhekuva 1945 (Sirkka, Aarne ja Jorma Vainio, Helmi, Isak ja 

Sanni Lehtinen)  

*Kuva 8. Parturi-kampaamo Kirkkokatu 6 Kotka (Helmi ja Iisak Lehtinen, 

työtekijöitä n. 1924) 

Kuva 9. Maria Pihljerta o.s. Johansson 

Kuva 10. Juho ja Amanda Vainio perh. (?) 
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KENTTÄKIRJEET  

 

Sotamies Aarne Vainio 743533: 

Palvelusaika Talvisodassa 13.10.1939-20.4.1940 (7 kk18 pv) 

Joukko-osasto: K.T.R. II (K.T.R 2)  / 4/K.T.R. II (4/K.T.R 2) 

Taistelupaikat: Pasuri (4.12.1939-16.2.1940), Salmenkoite (16.2.1940-

28.2.1940) ja Sintola (28.2.-13.3.1940) Sotilaskantakortin mukaan. 

 

 

LOKAKUU 1939 

 

[Kirje ilman kirjekuorta] 

Kotkassa 30/10. [1939] 

 

Are. 

Terveiseni vaan täältä kotipuolelta, ja kiitos kun olit niin kultainen ja 

ilmoitit minulle siitä radio-asiasta, en minä muuten olisi varmaan osannut 

kuunnellakaan. Tuntui niin ”kivalta” kun sai kuulla kun Sinä lauloit, aivan 

niin kuin olisi kuulunut jostain lähempääkin. Joo sanoma oli tullut vielä 

liikkeeseen mutta toihan ne sieltä sen sitten kotiin. Olitkos sinä muuten 

saanut sitä minun kirjettäni kun minä kirjoitin sen sillä antamallasi 

osoitteella. Enhän minä nytkään olisi voinut muuten kirjoittaa, mutta kun 

sain Hessalta osoitteesi eilen. Oletko Sinä saanut ensinkään siellä lomaa-? 

Kuule tässä tuli sellainen pieni välikohtaus, kun sain nyt juuri Sinun 

kirjeesi. Se oli kiertänyt siellä Heikinkylässä ja tuli nyt vasta tänne. Niin 

ethän sinä sitten tiedäkään, kun kerran et ole saanut sitä kirjettäni, että 

tulin taas kotiin välillä töihin, enhän minä jaksanut siellä maalla olla kun 

siellä ei ollut oikein mitään tekemistä. 

Voi kun minua suututtaa, kun minä olin taas niin ”hoopo”, kun en 

muistanut kirjoittaa siihen edelliseen kirjeeseeni omaa osoitettani taakse, 

että se olisi tullut edes takaisin. voihan se olla niinkin että se kirje löytää 

vielä joskus Sinut? (toivoisin). 

Ajattelit varmaan, että on se Sirkka eri tyttö kun ei kirjoita edes mitään, 

kyllähän annat minulle varmaan anteeksi. (annathan?) 
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Täällä on niin hirveän ikävää kun aika ei tahdo oikein kulua millään. 

Tiedätkö, minä aivan (salaa tietysti) vartuin Sinua nyt lauantaina lomalle 

kun täällä oli niin hirveästi lomalaisia. (mutta enhän minä oikein 

tiennytkään, että olet niin kaukana täältä.) 

Veljesi näin ja luulin jo että olet tullut mutta ei – sillä tietysti erehdyin 

teissä. Eri mukavaa olisi kun tämä menisi vaan rauhallisesti ohi niin taas 

pian näkisimme. ja meillähän on se hyvä usko. Älä ole minulle kovin 

vihainen, kun minä tilasin sen Sinun sotapoikakuvasi lupasithan silloin 

kerran, ja kun kävin itse siellä samassa kuvaamassa niin ajattelin että ei 

sunkaan se nyt niin paha ole vaikka tilaankin sen kuvan. Enhän tiedä 

huvittaako Sinua ensinkään lukea näitä minun lörpötyksiäni, koeta nyt 

jotenkin ymmärtää sillä tämä on nyt minun ensimmäinen kirjeeni sille 

toiselle sukupuolelle. 

Olen joskus käynyt vähän tanssimassa täällä kun nyt alkoi talolla tanssit 

ja muuten olen ollut eri kiltisti. Tänne onkin melkein kaikki ”karkulaiset” 

tulleet jo takaisin eivät vissiin kukaan jaksaneet siellä maalla varttua niin 

kauan ja parempihan se sentään onkin olla kotona. 

Kyllähän minä sen arvaan että ei teillä siellä ikävä tule, kun teillä on siellä 

niin iloinen sakki siellähän onkin varmaan paljon Kotkasta. Meidän Sanni 

ihastui niin siihen Sinun ensimmäiseen lauluusi ja laulaa sitä nyt kaiket 

päivät minkä osaa, annanhan minä sen pienen sanavarastoni siihen 

lauluun, kun olin ne oppinut Sinulta. 

Pidähän nyt oikein lämpimästi päälläsi ettet sairastu siellä ja palaat sitten 

oikein paljon kokeneempana takaisin (tarkoitan tällä sitä sokeripalaa.) 

Järkeni alkaa taas juosta ihan ”honkia” myöten tarkoittaa tietysti sitä, että 

nyt sinun Sirkka täytyy jo ruveta lopettelemaan. 

Annan nyt Sinulle uuden osoitteeni: 

Kirkkokatu 6. ja tietenkin Kotka. 

Ja sille (mamman-mutakuonolleni) sylintäytteiset terveiset. 

Sinulle tottelematon Sipi Sirkka. 

J.k. Kuule mitähän varten kirjeesi oli avattu? Sama 

* 

Kenttäpostia Kotka 7.XI 39  

[Kirjekuori painettu: ”Olympia Helsinki-Helsingfors 1940”] 

Reserviläinen Aarne Vainio 4/KTR 11 
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Läh: Sirkka Lehtinen Kotka Kirkkokatu 6 

[Kirjekuoressa kaksi kirjettä; päiväykset 20.10. ja 7.11.39.] Kuvaliite 

 

Kotkassa 20.10.1939 

morjes, Are entinen Aarne Olavi mamman mutak. j.n.e. 

Voi rakas herraseni, sua nyt anteeksi että minä julkean kirjoittaa näin 

röyhkeästi ja ennen kaikkea: Sinulle, mutta suothan anteeksi sillä 

tarkoitukseni ei ole ”kinata” sinun kanssasi vaan sehän on ”lempinimesi.” 

Ja kirjeeseen: 

Terveeks’ täältä Kotkasta (sillä minä olen [?] tämän olemukseni taas tänne) 

Tuhannet kiitokset kirjeestäsi ja sylintäyteiset terveiset minulta tietysti 

yksin Sinulle. Voihan nyt oikein hyvin siellä (missä nyt tällä hetkellä lie 

oletkin) niissä aatamin aikuisissa kamppeissasi. Kuule nyt Are pieni, tämä 

minun sotkuinen vastaukseni tulee vasta näin myöhään kun se Sinun 

kirjeesi löysi vasta määräpaikkansa perjantaina. Sillä se on saanut käydä 

minun perässäni siellä Heikinkylässä ja taas reissata sieltä takaisin 

Kotkaan. Kun minä en jaksanut istua ja kyyköttää siellä maan korvessa ja 

varttua, että tuleekos’ siitä mitään. Mutta kun siinä ei sen kummempaa 

suvainnut tulla niin minä matkustin takaisin tänne rakkaaseen Kotkaan. 

Älä nyt vaan naura itseäsi kuoliaaksi. Täällä kaupungissa on sentään 

vähän mukavampi olla ei tunnu ihan niin kurjalta. Toivotaan nyt vaan että 

tästä ei sen kummempaa sotaa tulekaan. Sinäkin olisit siellä vain niin kuin 

leikki-harjoituksissa. Täällä on nykyään ollut melkein joka ilta 

pimennysharjoituksia niin ettei oikein iltaisin uskalla mennä uloskaan kun 

tuntuu niin kammottavalta kävellä aivan pilkkopimeässä kaupungissa. 

Täällä ei ole missään muualla enää tanssiakaan kuin palokunnalla vaikka 

enhän minä ole siellä käynyt. 

Oletkos Sinä muuten Hessan kanssa samassa paikassa?, sillä täytyyhän 

sinulla olla siellä henkivartija. Missäs sinä nyt muuten oikein oleilet tällä 

hetkellä. Teillä taitaa olla siellä paljon harjoituksia; vaikka tuoreessa 

muistissahan ne sinulla vielä taitavat olla. Täällä tekevät kaikki 

naispuoliset asukkaat tulisella kiireellä teille ”sotapojille” sukkia ja lapasia 

ettette aivan palellu siellä. Onkos teillä kaikilla edes valtion pukujakaan? 

Muistatkos’ silloin torstai iltana kun silloin erosimme (tai oikeastaan 

perjantaina) äiti piti silloin yöllä minulle sellaista siveyssaarnaa ja uteli 

tarkkaan missä olin ollut ja kenen kanssa, mutta se on nyt näköjään 

painettu villaisella koska hän ei ole puhunut mitään siitä sen jälkeen. 
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Vaikka oli saanutkin viettää yhden unettoman yön minun takiani. Sinun 

valokuvillasikin on ollut vähän seikkailua, sillä ne ovat kerenneet olla jo 

äidin laukussa, hän oli kait’ tahallaan minua kiusatakseen piilottanut ne ja 

antanut minun ensin etsiä ympäri maailmaa siitä ennen kuin lahjoitti ne 

minulle takaisin. Nyt ne kyllä pysyvät minun käsilaukussani. 

Eihän sinulla taida olla siellä aikaakaan näin jonnin joutavia kirjoituksia 

lukea, mutta koeta nyt jotenkin hyvällä sydämelläsi sulattaa näitä minun 

pienistä aivoista pursuavia ilmaisuja. Et saa kovasti arvostella tätä minun 

kirjettäni sillä minä niin harvoin joudun kirjoittamaan, että siitä ei tahdo 

oikein tulla mitään. 

Kirjoitat että olet sinä vähän minuakin ehtinyt muistelemaan, sehän on 

kiltisti tehty. Täälläkin tuntuu niin tyhjältä kun ei sinua näy vaikka 

toivoisin kuinka, ehkä me vielä joskus näemme toisemme kunhan se aika 

vähän vierähtää eteenpäin. 

Minulle jäi muuten se sinun kynäsi ehkä sinä sen saat vielä kerran 

takaisinkin. Kynäkin alkaa jo ihan tylsyä kun on tullut kirjoitettua jo vähän 

liikaa. Voihan nyt toisen kerran vaan hyvin ja kirjoittelehan tännepäin 

sitten taas---- kun sinulla on sellaista aikaa.  

Tapaamisen toivossa ja ajatellen Sirkka 

Sanohan terveiseni Hessalle ja Yrjölle jos he ovat siellä samoilla paikoilla.  

Osoitteeni on nyt: Kotka, Kirkkokatu 6 

[…] 

Täälläpäin 7.11.1939 

Are! 

Minähän se vaan taas olen joka täällä kirjoittelen – Kuten näet tulin oikein 

omin silmin katsomaan, minkälaista Sinulla siellä sitten on: ethän pahastu 

vaikka lähetänkin kuvani, kävin tässä äskettäin kuvassa ja muistin 

antaneeni Sinulle sen hassun kuvan – niin tästä saat nyt toisen, lähetän 

sen pienenä nimipäivälahjana Sinulle (ja myöskin onnitteluni). 

Jokos Sinä olet kovasti väsynyt siellä oloosi, ajatella että on kulunut 

kuukausi kun Sinä viimeksi täällä Kotkan katuja astelit. Ei suinkaan 

Sinun enää kovin kauan tarvitse siellä olla jos nämä asiat tästä jotenkin 

selviävät. Johan tänne nyt on päässyt niin paljon pois reserveistä, että 

oikein! Ja en oikein ymmärrä kuinka Hessakin pääsee, mutta kyllä hän 

vaan täällä on joka lauantaina, sunnuntaina ja vieläpä keskiviikkonakin 

tulee, tulee varmaan salaa. 
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Vieläkös Sinä teltassa vaan asut, eikös se ala olla jo vähän kylmä, vain 

maata vasten. Onkos siellä ollut muuten hyviä ilmoja? Täällä sataa ja 

tuulee ihan onnettomasti. Tulin juuri Esteriltä (häneltä paljon, paljon 

terveisiä.) siellähän se ”sotaleski” ehti niin kuin ennenkin yhtä iloisena. 

Et voi varmaan kuvitella kuinka hassua täältä nykyään muuten on, 

tansseissakin on melkein kuin hautajaisissa, kaikki ihmiset ovat tulleet 

niin totisiksi ja juroiksi. Kyllä Sinun pitäisi pian tulla tännepäin pitämään 

vähän edes iloa yllä, muuten minäkin täällä kuolen kohta ikävään! 

Ihmettelit sitä maaltatuloani, kuule enhän jaksanut olla siellä kauan, kun 

se oli vielä sellainen paikka, että siellä ei kukaan osannut puhua edes 

Suomea, olen ihmetellyt mitenkä he ovat osanneet lähettää ne kirjeet tänne 

kun en saanut oikein selvästi tolkutettua mitenkä pitäisi tehdä jos sattuisi 

tulemaan kirjeitä. Siellä olisin varmaan hulluksi tullut kun ei ollut muuta 

tekemistä kun vain ajatella ja taas ajatella! Eihän siinä mitään 

erikoisempaa syytä ollut siinä pois tulossani, meneehän se aika täällä edes 

vähän paremmin kun on työssä. 

Sanon tässä toisessa paperissa Sinulle että kuulemiin ja muistathan nyt 

minuakin taas kirjeelläsi, sillä niitähän min kuitenkin odotan nykyään 

kaikkein eniten. 

Tytöt lähettävä Sinulle paljon terveisiä, 

Sinua ikävöiden Sirkka 

(Annan tässä pientä päänvaivaa) huomaatko. Saat sanaa.? 

* 

Kenttäpostia Kotka 20.11.1939 

Leima: Tarkastettu 20.10.1939 … asetuksen N:o 348 nojalla. 

Reserviläinen Aarne Vainio 4/KTR11 

Läh: Sirkka Lehtinen Kotka Kirkkokatu 6 

 

Kotkassa 20.11.1939 

Are! 

Terve taas, Sirkka se täällä vaan Sinulle täältä piirtelee. Mitenkäs Sinä voit 

siellä? kuule kyllä oli mukava kuunnella radiota, kun kuulin Sinua, tuntui 

aivan siltä niin kuin olisit ollut täällä. Tiedätkö, luulinkin jo, että Sinä 

pääsisit sieltä lomalle, ajattelin, että onni potkaisisi sen verran. Olin 

Hessan kanssa asemallakin silloin 10 aikaan, mutta ei Sinua vain 
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kuulunut. Kyllä minä petyin kovasti, tuntui niin kamalan pitkälle tämä 

aika ajatella. Tästä onkin jo tosiaan niin kuin te laulussakin lauloitte 

”kokonaista viisi viikkoo”. Koeta nyt jotenkin saada lomaa olisi niin hauska 

nähdä taas Sinua. Kyllä me Hessan kanssa kummatkin melkein pillitettiin, 

kun Sinua ei vaan junalla kuulunut, tulihan sieltäpäin kait joitakin koska 

Hessa sanoi tuntevansa. Kyllä hänkin varmaan Sinulle kirjoittaa siitä 

meidän reissustamme, kun me olimme jo niin toivorikkaita. 

Paljon terveisiä Empalta, hän lähti perjantaina oikein sinne vakituiseen ja 

pääsee vähäksi aikaa tukastaan. Hän muuten näytti minulle sun kuvan, 

jossa olit siellä ollessasi käynyt, tiedätkös se oli suuren työn takana. Mikset 

Sinä ole minulle sitä lähettänyt, oli kiva, kun Sinulla on siinä pitkä parta. 

Kasvatatkos oikein siellä viiksiä. Oletkos Sinä vielä teltassa vai mitenkäs 

siellä oikein on järjestetty? Terveenähän varmaan olet, koska ethän Sinä 

muuten olisi voinut laulaakaan. Onkos siellä tullut jo yhtään lunta? Meillä 

onkin täällä melkein talvi, maa on ihan valkoisena. Nyt me täällä oikein 

sokkoa leikimme, kun kaikki paikat täytyy olla pimeänä koko päivän 

(kerettiin olla jo väestösuojissakin ilmahälytyksen takia). Me ollaan Pekan 

kanssa aina tanssista tultaessa istuttu siellä torilla olevan talon rappusilla 

ja muisteltu kaikkea mukavia ja kuinkahan monta kertaa me saamme 

siellä vielä istuakin? Kirsti onkin täältä löytänyt taas uuden Heikin [?] joten 

me olemme saaneet olla usein ilman häntä; muistatkos sitä meidän talon 

poikaa? hän pääsi myöskin kokonaan pois reservistä. 

Voi voi kun minulla olisi niin paljon kirjoittamista ja kertomista, mutta kun 

olen niin huono saamaan kaikkia näin paperille, jutellaan sitten taas kun 

tavataan (jos)? Tilasin niitä Sinun kuviasi kaksikin, annan sen toisen sitten 

Sinulle, kyllä se on eri hyvä kuva. Vaikka enhän minä tuntenutkaan silloin 

vielä Sinua kun se oli otettu. 

No niin taidankin nyt jo tällä kertaa taas lopettaa, minusta tuntuu, että 

nämä kirjeet kestävät niin hirveän kauan tulla sinne, en tiedä onko minulla 

edes oikea osoite? Kirjoita kuule pian. Sinua kovasti ikävöiden, näkemiin 

Sirkka 

* 

Kirje ilman kirjekuorta 

24.11.1939 

Are! 

Tuhannet terveiseni täältä! Voi nyt oikein hyvin. Lähetän tässä Sinulle 

pienen paketin. Olethan Sinä jo varmaan saanutkin kotoasi, mutta minä 



21 
 

tahtoisin myöskin vähän muistaa Sinua. Kuule Isäni lähettää sinne 

sakkinappulat jos siellä on joitakin sellaisia jotka osaavat pelata. 

Tässä on myöskin sinulle partaveitsi ettei tarvitse ihan viiksiä kasvattaa ja 

sellainen kivi jossa sitä voi teroittaa. Oletko Sinä saanut minun kirjeeni! 

Hessa käski sanoa, että kirjoita hänelle! (ja pian) En tiedä tuleeko tämä 

perille, mutta toivoisin niin! 

Lopetan nyt tähän ja terveisiä vaan meidän perheeltäkin! 

Vain Sinulle – Sirkka 

 

[AV lomalla] 

… 

 

KENTTÄKIRJEET  1939-1944 

 

 

 

VIIMEISET KIRJEET JA PÄÄTÖS 

… 

[Kirje ilman kirjekuorta] 

4.11.44. 

Rakas - 

Kiitos kirjeestäsi ja sitten oikein monta suukkia Sinulle ja ”kukerolle”. – 

Isukilla onkin nyt taas niin ikävä Teitä niin että ihan. Myöskin oikeita 

suukkiasi olen jo kaivannut monta ajast’ aikaa – nyt sentään on aika lähellä 

se hetki, jolloin voin sellaisia saada ja sen y.m. takia onkin minulla paljon 

parempi olla, joskin aika käy paljon pitemmäksi täällä, sitä odotellessani. 

Et uskokaan Mami miten kivalle tuntui, saada jutella kanssasi puh:ssa. 

Tuntui niin kuin oisit ollut aivan lähellä silloin – ja kyllä Sinä olitkin. – 

Eikös Sinustakin tuntunut sellaiselta Rakas! 

Soittaisin paljon useammin mutta on vaikea saada puheluja, kun olemme 

niin kaukana siv.puh. keskuksista. Kajaani on lähin ja sinnekin on matkaa 

2-3 sataa km. Meillä on onneksi vähän suhteita sinne, sillä olimme 
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aikaisemmin naapureina ja sen ansiosta nyt voimme kotipuheluita ajatella. 

Kyllä minä soitan Mamille taas pian, ehkä jo ennen kuin tämä kirje ehtii 

perille. Se on vähän paha kun täytyy aina soittaa yöllä, sillä päivällä ei niitä 

saa millään, kun on niin paljon sotilaspuh. ja ei se varmaan kuuluisikaan 

päivällä juuri saman syyn takia. 

Koeta nyt Rakas kuitenkin olla kärsivällinen ja unohtaa se, että Sinua aina 

niin myöhään häiritsen ja herättelen kesken makeita uniasi. Ajattele 

Kultaseni, että ei se enää ole pitkäaikaista, vaan pian ne sellaiset 

ylimääräiset herätykset loppuu ja sitten saamme jutella päivälläkin ja yöt 

saamme nukkua rauhassa aivan niin kuin itse haluamme – jaa kyllä se 

tuleva ”vesseli” taitaa sentään myöskin sanoa tähän jonkun painavan 

sanan, niin että emme sentään aivan kahden määrää sitä asjaa, mutta 

toivotaan että hän on kiltti ”mukero” ja nukkuu myös yöt niin kuin ainakin 

 --- Kerrohan isukilta terveisiä sille ja anna pikku kuukki!  

Hyvä, että Mami on ollut terveenä ja muutenkin hyvässä kunnossa. 

Isukista tuntui niin kivalle kuulla sellaista, oikein Mamin kuiskaamana. 

Koeta vaan olla edelleenkin varovainen ettet kovin kylmettäisi itseäsi ja 

”kukeroa”. Nyt on sellaiset ilmat, että hyvin helposti voi saada itsensä 

sairaaksi. Onhan Mami varovainen! 

Isukki on myöskin – 

Nyt Mamille taas mitä parhaat voinnit ja monet terveiset ja suukit 

(Mukerolle ja!) 

Sinua ikäv. Aarne Olaviltasi. 

* 

Kenttäpostia 13 XI 44. Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm A Vainio 6/2400 

[Kirjekuoressa kirje ja postikortti] 

 

4.11.44. Posio  

Rakas Sirkka! 

Isi tässä vaan taas pikkusen lörpöttelee Sinulle. Ensin oikein pitkä suukki.- 

josta osa myöskin ”mukerolle”. Olemme vielä täällä entisessä paikassa, 

mutta emme kauaa. Mahd. vain yks’ ja puol’ viikkoa ja sitten lähdemme 

tulemaan sinne etelään päin. Kuun vaihteessa olen jo sitten Mamin ja 
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mukeron luona. menemme täältä ensin Forssaan josta sitten pääsemme 

jokainen omille teillemme. Yks’ sinne toinen tänne. 

Minä kuitenkin tulen sinne missä Mami on ja kiireesti vielä. Se on vaa paha 

etten pääse niin nopeasti kun haluaisin, vaan täytyy istua mokottaa 

junassa vielä monta tuntia sen jälkeen, kun on saanut potkut. 

Täällä tämä aika kuluu samaan tyyliin kuin ennenkin. Odottelemme vain 

hiljalleen kotiin pääsyä. Keskushommatkin luovutimme jo tänne jääville 

nuor. miehille. Asumme sentään toistaiseksi tässä keskushuoneessa ja 

tänään yritän vielä soittaa Mamille. Se voikin olla viimeinen kerta, kun 

täältä soitan Sinulle Kultaseni. Sitten sieltä tulevasta paikasta yritän heti 

soittaa taas ja sitten jo tiedänkin milloin olen kotona. Eiks’ olekin jännää 

Rakas?  

Kuulemiin sitten taas ”Kuku” Voi oikein hyvin. 

Monin rakkain terveisin ja suukoin, 

Mukerolle suukki Sinun Isiltä. 

Kerro terveisiä kaikille. 

* 

[kortti] Kenttäpostia. 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm A Vainio 6/2400 

 

Kuvassa kehräävä suomalaisneito kansallispuvussa. 

Teksti ja nuotit lauluun ”Rannalla-istuja neito.” Suomal. kansanl. 

Hei, Kulta Rakas! 

Terveiseni Sinulle taas täältä ”Posiosta” ja samalla monta suukkia teille 

kummallekin. – Aika kuluu suorastaan matelemalla ja on niin kova ikävä 

että ei tiedä miten olla. Koetan kuitenkin kestää vielä pari-kolme viikkoa… 

Kuulemiin taas Rakas    

Sinun --- 

* 

Kotka 14 XI 44. Säästä 

Stm Aarne Vainio 6 KPK 2400 
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Läh S. Vainio Kotka Kirkkok 6 

 

9.10.44. (posti matkalla yli kuukauden!) 

Rakas! 

Kuulemiin – kiitos kortistasi vaikka olit ollut hiukan hajamielinen ja 

lähettänyt sen kotiisi. Vaikka kyllähän minä sen sittenkin sain.  

Minusta tuntuu niin kauhean oudolle jo kirjoittaa, kun koko ajan vain 

odotan Sinua kotiin. Tuntuu jo niin turhalle kirjoittaa sillä minusta tuntuu 

että Sinä et kuitenkaan enään saa – Nyt tänne onkin jo tullut niin paljon 

poikia pois, että tuntuu jo oikein kivalle. Saa nähdä koska se meidän 

Kukero sieltä tulee. Kyllä se on sitten ihanaa kun pääset. Olen jo monta 

kertaa elänyt sitä hetkeä kun sitten tulet. – 

Vieläkös Sinä olet samassa paikassa vai joko olet tullut yhtään alaspäin.  – 

Alahan vain jo hissukseen hiipiä alaspäin tai muuten tulen minä Sinua 

hakemaan. 

Nyt teki mamin aivot taas aivan topin mutta suukkia saat monta, monta, 

ja taas vieläkin monta, ellet ole jo unohtanut millaiselle ne tuntuvat. – 

Sitten kuulemiin – kulti 

Sinun omasi – 

* 

Kotka 22 XI Säästä (saapumisleima kirjeen takana) 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6. 

 

20.11.44. Kiehinä [?] 

Kulta Rakas! 

Suo anteeksi isille, ettei se ole kirjoittanut taas muutamaan päivään. 

Olemme olleet liikkeellä, eikä postikaan kulje enää säännöllisesti. Täytyy 

jo turvautua siv.postiin, sillä muuten et saisi kirjeitäni enää ollenkaan. 

Enkä minkään saisi Sinulta. – Olemme täällä Kiehinässä vain pienellä 

joukolla. Itse komentopaikka on vielä T:koskella ja tulee se vasta 

keskiviikkona tai torstaina tänne. Eilen lähti ensimmäiset miehet siviiliä – 

kotia kohti. 

Me pääsemme lähtemään vasta viimeisenä, siis ensi viikolla. Sinä et usko 

Rakas kuinka pitkältä aika tuntuu nyt kun toiset pääsevät lähtemään ja 
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me saamme odottaa täällä vielä toista viikkoa. Eihän se loppujen lopuksi 

ole mikään pitkä aika, mutta se tuntuu sellaiselle, kun laskee ja odottaa --- 

Päivät menee suorastaan matelemalla.  

En tiedä vielä varmaan, mutta voimme joutua vielä kiertämään Forssan 

kautta ja se tekee muutaman päivän lisää täällä. Sehän olisi tärkeintä, että 

pääsisi täältä lähtemään, kyllähän se aika sitten taas menisi paremmin, 

kun olisi matkalla. Nyt mun täytyy saada välillä suukki mamilta. – 

Tässä tulee ensin Sinulle ja ”mukerolle” muutama oikein pitkä ja lämmin – 

Kyllä onkin aikaa kun olen Mamilta sellaisen saanut. Kokonaista pari 

viikkoa. Tuntuu niin kuin siitä olisi jo kuukausia. – Kuinkas mami siellä on 

nyt jaksanut? Olethan kai ollut terveenä? Kuinkas mukero jaksaa siellä? 

Minulla on kovasti ikävä teitä!  

Olen yrittänyt soittaakin Sinulle, mutta en ole päässyt. On niin vaikeaa 

saada puheluja, etenkin nyt, kun en enää ole keskuksessa hommissa. Meillä 

ei ole enää oikein mitään tehtävää täällä. Odottelemme vain sitä yhtä 

päivää. Aika menisi paljon paremmin, kun olisi jotain mukavaa hommaa, 

mutta kyllä se näinkin menee sentään – Pikku rutistus taas välillä ja 

suukki. 

Parin viikon perästä sitten rutistan Sinua oikein lujasti ja mukeroa tietysti 

myöskin. – Kun nyt vaan en rutistaisi liian lujaa! Koetan olla varovainen ja 

Mamia täytyy sitten varoittaa, ellen sattuisi muistamaan, sillä Mamihan 

sen kuitenkin paremmin tietää. 

Kuinkas siellä kaikki toiset jaksellee. (tark perhekuntaa) Hyvin kai? Onkos 

tein pappa ollut kiltisti siellä? Vai vieläkö hän pitää entisestä tavoistaan 

kiinni? Toiv. ei, - ja eihän siellä kai ole mitään erikoisia mahdollisuuksia 

liikaan juhlimiseen – Nyt isukki lopettaa taas tällä kertaa. Koetan pian 

kirjoittaa lisää –  

Kuulemiin nyt sitten Rakas ja mitä pikaisimpiin näkemiin. 

 

Hyvät voinnit teille molemmille ja mitä rakkaimmat terveiset Isiltä! 

Kerro terveisiä kaikille Sama 

* 
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Motto: ”Jouluksi kotiin!” 

 

 

Aarne Vainio palasi sodasta Sirkka-vaimon luo kotiin Kotkaan jouluksi 

1944. 

Esikoispoika, Knaappien perillinen Jorma Vainio syntyi rauhan lapsena 

30.3.1945 

Perhe asui sodan jälkeen Rauhankatu 4, Kotkassa  

Aarne Vainio aloitti lauluopinnot Sibelius-Akatemiassa syksyllä 1945 ja 

työskenteli Suomen Kansallisoopperassa vuoteen 1972, jolloin hänelle 

myönnettiin Suomen taiteilijaeläke.  

1967 presidentti myönsi Aarne Vainiolle Pro Finladia -mitalin ja 

kunniakirjan ansioituneena Suomen Kansallisoopperan bassobaritonina. 

Sirkka Vainio jatkoi kampaajana perheen yrityksessä Kotkassa 1947, jonka 

jälkeen hän perusti oman parturi-kampaamon Helsinkiin. 

Sirkka ja Aarne Vainio palasivat kotikaupunki Kotkaan 1972 eläkkeelle ja 

elivät molemmat 93-vuotiaiksi. Heille syntyi kolme lasta: Jorma 1945, Ulla-

Maija 1951 ja Jaana 1958 sekä neljä lastenlasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

KUVIA* 

 

Sirkka Lehtinen 1941 

 

Aarne Vainio 1941 
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Vihkiäiskuva II Maailmansodan aikana 1942. 

 

 

Lehtisen parturi-kampaamo Kotkassa Keskuskatu 6 (sodan aikana) 
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Aarne, Sirkka ja Jorma Vainio, Helmi Lehtinen o.s. Pihljerta, Sanni ja Isak 

Lehtinen sodan päätyttyä maaliskuussa 1945. 
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Kirje(kuori) Sirkalta sotamies Aarne Vainiolle 7.11.1939 
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