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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. 
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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. 



 

10 
 

 

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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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. 

 

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] 

 

JOULUKUU 1939 

 

Kenttäpostia Kotka 4.12.1939 

[Tarkastettu-leima] 

Reserv.  Aarne Vainio 4 KTR11 

 

Täällä 3.12.1939 

Suurelle Kullalle! 

Terve vaan! taas täällä sitä vaan ollaan. Sinusta en tosiaankaan tiedä 

mitään, vaikka et koskaan saisikaan tätä kirjettäni, sekin voi olla paljon 

mahdollista. 

Nythän kait et tulekaan tänne itsenäisyyspäivänä niin kuin oli meillä puhe. 

Jos nyt sattuisi, että tuletkin niin minä en varmaan ole täällä, koska täältä 

on melkein kaikki jo evakuoitu pois, mutta mitään pakkosiirtoa ei ole vielä 

ollut. Meidän on vielä kaikki siellä maalla, minäkin kävin siellä, mutta 

tulin välillä tänne kaupunkiin auttamaan Isää. Eihän täällä paljon mitään 

voi tehdä, kun on vähän väliä ilmahälytyksiä ja täytyy kykätä siellä 

pannusuojassa. Eihän täällä ole mitään erikoisemmin päässeet ne pommit 

tuhoamaan, mutta onhan  niitä joitakin ihmisiä jo kuollut. Minulla ei ole 

kyllä ollut vielä mitään hätää ja kun ei mitään oikein ajattele niin 

meneehän se. Sinuahan minä olen ajatellut kun et ole edes 

kirjoittanutkaan, niin tuntuu niin kuin olisit unohtanut jo minut. Me 

olemme joutuneet täällä tyttöjen kanssa ihan erilleen, en ole nähnyt 
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Berttaa enkä Kirstiä vähään aikaan. Kaduillakaan kun ei saa kävellä 

vapaasti vaan täytyy olla varovainen. Kyllä me olemme ylpeitä teistä siellä 

kun olette niin hyvin siellä rajaa vartioineet. Eihän sitä vielä tiedä vaikka 

tämä vieläkin tästä jotenkin selviäisi, voihan se ihmekin tapahtua. Jokohan 

Sinun veljesi ovat joutuneet sinne? 

Tuntuu niin kuin tästä olisi jo pitkä aika kun olit täällä vaikka siitä on vasta 

viikko. Nyt minä olen täällä itsekseni ajatellut kuinka kenkulla päällä minä 

olin kun olit täällä. En tiedä mikä minussa oli? Olen muistanut että me 

emme jutelleet oikein mitään kunnollista mutta varros ensi kerralla silloin 

luulisi olevan jotakin puhumista, ettei ole kuin mykkä eikä toisiansa. Kyllä 

olen moneen kertaan nauranut sitä meidän yöllistä reissua, kun me siellä 

yläkerrassa remusimme. Sainhan minä sen käsineenkin takaisin silloin 

maanantain iltana, siltä yläkerran mieheltä, hän oli löytänyt sen siitä oven 

edestä. Ja sillä tavalla se tuli ilmi kuka siellä oven edessä oli kolkutellut. 

En tiedä mistä hän ajatteli, että se minun käsineeni oli. Täällä ei nyt ole 

pariin päivään kannettu ensinkään postia niin en tiedä vaikka olisit 

kirjoittanutkin minulle, sillä Sinunhan se vuorosi kait oli, mutta eihän 

tässä nyt niitä vuoroja katsella. 

Vartun kuitenkin Sinusta jotakin tietoja. Lopetan nyt ja kirjoita minulle jos 

jossain voit, vaikka jonkin rivin niin olisihan se vähän [... kirjeen loppu 

jossakin?]… 

* 

Kenttäpostia Kotka 10.12.1939 

Reserviläinen Aarne Vainio 4/KTR 11 Kenttäpostik. 4 

Lähettäjä Sirkka Lehtinen, Kirkkokatu 6, Kotka 

 

9.12.1939 

Are! 

Terveisiä vaan täältä ”sotapäästä”, johan me olemme täällä olleetkin 

kokonaisen viikon ja ei tiedä koska sinne pääsee kotipuolellekaan. Vaikka 

eihän tänne taida Kotkasta olla kun noin 40-50 km. Sain Sinun kirjeesi 

vasta 7. pvä kun olin välillä käymässä Kotkassa, vähän siellä Isää 

auttamassa. Vieläkös teillä on siellä ollut paljon niitä ryssiä vastassa? 

Täällähän meillä on ollut vielä sellainenkin usko, että ei se ryssä meitä 

hallitse. Mutta eiköhän se kohtapuoleen nähdä. Olen monta kertaa ajatellut 

näinä päivinä että eihän sitä tiedä vaikka et siellä enää hengissä olekaan, 

mutta eihän se henki taida Sinussa niin vähässä olla. Ja sitä minä ainakin 
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toivoisin että Sinut vielä vaikka kerran näkisin. Kyllä se aika pian tulee, 

minulla on vielä niin hyvä usko. - - - 

Eihän meillä täällä nyt mitään hätää ole. Tämä on sellainen suuri maatalo 

ja onhan meitä evakuoituja tässä 9:sän. Muuten Piirtamon Lasse käskee 

lähettämään Sinulle terveisiä, kyllähän varmaan hänet tunnet. 

Lämmitimme tässä juuri hänen kanssaan saunan ja kannoimme vedet 

sinne ja siinä sitä onkin homma kun tästä onkin sinne lähteelle pitkä 

matka. Täällä onkin ollut niin kovat pakkaset, että järvet ovat aivan jäässä 

ja me olemme luistelleet päivät pitkän, kun täällä tulee aika muuten niin 

pitkäksi, saat nähdä, että minusta tulee ihan jääpallon pelaaja kun vielä 

vähän aikaa opettelen. 

Saisin vaikka vähän löylyttää itseäni kun kirjoittelen Sinulle kaikkia 

tällaista hassua. Sinulle joka siellä meidän rauhaamme puolustat, mutta 

annan nyt minulle vähän hassulle anteeksi. Kyllä hän Sinä minua jo sen 

verran kait tunnetkin? --- 

Muistelen juuri tässä että jouluunhan ei taida enää olla kun pari viikkoa, 

ei olisi tosiaankaan luullut, että tämä aika menisi näin nopeaan. Vaikka 

eihän tästä taida mitään hauskaa joulua tulla, sillä eihän sitä tiedä vaikka 

joutuisi joulunkin olemaan täällä maalla ja Sinäkin varmaan siellä. No jos 

tästä vielä jotenkin selvitään, niin pidetään seuraava joulu kahta 

hauskempi tai sitten ei ensinkään, eihän sitäkään vielä tiedä. 

Tapasitko sinä silloin Niiloa, vielähän hän varmaan on siellä hengissä. Jos 

olisit niin kiltti ja saisit hänelle minulta ja äidiltä paljon terveisiä. 

Näin kaupungissa käydessäni Hessan, hän oli juuri ostamassa itselleen 

kuulemma jotain lämmintä, eiköhän hänkin ole ja joutunut sinne jonnekin. 

Meidän isä se vielä siellä kaupungissa kukkailee ja on siellä jossain meidän 

talon palohommissa koska ei ole vielä joutunut sinne.   

Kyllä minusta tuntuu että me olisimme melkein yhtä hyvässä turvassa 

kaupungissakin koska tästä talon päältäkin on mennyt jo monta 

lentokonettakin ja ovat laskeneet pommejansa tännekin.  

Tässä onkin tainnut tulla jo kirjoitettua kaikkea turhaakin, eihän Sinulla 

taida olla siellä aikaakaan lukea kaikenmaailman jaarituksia. Sanoithan 

kyllä silloin lähtiessäsi ottavan selvän vaikka minkälaisesta sotkusta, niin 

pannaan nyt Sinulle vähän koetusta, jos nyt tuhmaksi taas käydään. 

No voihan nyt oikein hyvin toivon sitä ihan viimeistä sopukkaani myöten. 

Kuule minä en taida voida nyt tällä hetkellä lähettää Sinulle  

jauhopakettiakaan niin että pidä vaikka se edell.  
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Sinulle ikävöiden Sirkka. 

* 

Kenttäpostia  

Kenttäpostikonttori 18.12.1939 

[Sotasensuurin tarkastama] 

Reserviläinen Aarne Vainio 4 KTR11 

Lähettäjä: Sirkka Lehtinen Kannusjärvi Pakkala  

 

18.12.1939 

Are! 

Hämmästyt varmaan kun saat tämän kirjeen ja ihmettelet, että 

ahkeraksihan se Sipi on kirjoittamaan tullut. Mutta älä nyt hämmästy, sillä 

olen nyt taas täällä kaupungissa vähän jouluhommissa, sen kun niitä nyt 

tänä vuonna on. Kun en ole ollut nyt siellä maalla viikkoon ja siis en tiedä 

jos vaikka olisit kirjoittanutkin sinne, nimit. jos olet saanut ne edelliset 

kirjeeni. Ajattelin, että kirjoitan tämän nyt niin saat sen jouluksi. Eihän 

teillä siellä tule olemaankaan varmaan mitään hauskaa joulua. Vaikka 

silloin Sinun lomallasi kerettiin ajatella ja vaikka mitä, mutta meidän 

ajatuksemmehan ovat niin pieniä tähän suureen asiaan nähden. Mutta 

nythän saamme olla paljon ylpeämpiä teistä siellä, kun olette niin hyvin 

puolustanut sitä rajaamme. Ehkä se rauhallinen joulukin vielä joskus tulee 

---? 

Kyllä minusta vain siltä tuntuu, että me vielä itsenäisinä elämme. Vaikka 

ovathan ne vihollisemme koettaneet hätyyttää vähän meitäkin täällä 

kaupungissa, mutta eihän ne ole ainakaan täällä meidän kaupungissamme 

päässeet juuri mitään tuhoamaan. Mutta eihän ne taida oikein enää sen 

ilman kauttakaan uskaltaa tulla koska ovat nyt antaneet ainakin 

toistaiseksi olla rauhassa. Ihmiset ajattelevat monikin, että eiköhän sinne 

kaupunkiin voi taas jo mennä, vaikka vaarallistahan se täälläkin alkaa taas 

sitten olla. 

Kyllähän siellä maalla on muuten eri rauhallista olla, vaikka aika vähän 

pitkäksi käy kun ei tahdo riittää oikein langatkaan mistä aina jotain tekisi, 

kun ne ovat nyt kaikki niin tarkassa käytössä. Olen koettanut opetella ja 

täällä joutessani vähän kehräämäänkin ja eiköhän se ala kohta sujua. Ja 

lypsää osaan varmasti paremmin kuin Sinä. 
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Toisinaan kun ajattelen, että pitäisi jäädä oikein tänne olemaan, niin se 

tuntuisi alussa varmaan eri oudolta, kun täällä on kaikki oikeastaan niin 

yksitoikkoista. 

Radiohan meillä on siellä nykyään melkein ”pääelinkeino” kun sen kautta 

sentään kuulee vähän kaikenlaista tietoa maailmalta, sillä muutenhan 

siellä olisi melkein kuin säkeissä. Sanon tässä välillä nyt Sinulle monet 

terveiset Pekalta. Mankin [?] on siellä maalla aivan meidän lähellä ja olihan 

hänkin käymässä viime pyhänä täällä ja saimme olla taas pitkästä aikaa 

yhdessä kaikki! Eihän täällä nykyään paljon ihmisiä liiku eikä voi missään 

muualla käydäkään kuin kahvituvassa, sillä se taitaa olla ainoa valoisa 

paikka nyt iltaisin täällä. Kyllä varmaan Sinäkin hämmästyisit näitä 

Kotkan uusia ”kasvoja” sillä tämä onkin nyt melkein yhtä hautamerta ja 

pimeyttä. 

Onkos siellä ollut muuten niin ihania ilmoja kuin täällä sillä on melkein 

joka ilta ollut ihan kirkas kuutamo, ja olen useasti ajatellut että oletkohan 

Sinä joutanut yhtään nauttimaan siitä? Vaikka kesällähän se on 

mukavampaa, kun on lämminkin. --- Sano terveisiä Vekalle, jos satut 

näkemään häntä siellä. 

Kylläpäs toi kellokin on jo hiipinyt ihan yöllä ½ 1:teen, sillä ei tässä oikein 

nukutakaan kun kuuntelee tuon isäpapan kuorsausta tuossa. Sinä 

varmaan nytkin siellä jossain nukut, tai enhän tiedä mitä siellä nykyään 

hommailet? Olethan varmaan saanut kotiväestäsi jotain tietää, ei suinkaan 

Sinun äitisikään enää varmaan täällä ole? 

Lähetän nyt täältä kaikkien tuttujesikin terveiset sinne. Kirjoitahan nyt 

sitten taas minullekin jotta saisin aina jotain tietoja, ettei tarvitsisi ajatella 

mitään pahempaa sillä nythän siellä ei aina taida tietää miten käy. 

Toivotan Sinulle oikein sydämeni pohjasta hyvää joulua! entisiä muistellen 

Sirkka! 

 

TAMMIKUU 1940 

 

Kenttäpostia kenttäpostikonttori 3.1.1940 

Reserviläinen Aarne Vainio 4KTR11 Kenttäpostik. 4 

Lähettäjä: Sirkka Lehtinen Kannusjärvi Pakkala I. talo 

 

27.12.1939 
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Are! 

Terve vaan ja monet kiitokset kirjeestäsi. Nyt se tulikin oikein sukkelaan, 

ei tainnut kestää matkalla kuin kolme päivää. En oikeastaan 

varttunutkaan kirjettä, kun sain sen edellisen lauantaina, mutta sehän oli 

kestänytkin matkalla pitkän aikaa. Että tottahan se on mitä Sinä kirjoitit, 

että kauan ne vain viipyvät. 

Sehän on vain mukavaa että Sinulla on siellä nyt ainakin hyvä olla, ettei 

ole ainakaan mitään erikoisempaa hätää. --- Tai tietysti siellä on kovinkin 

vaarallista, mutta enhän minä yksi hoopo tiedä minkälaista siellä oikein 

on, Mutta ylpeitä vain saamme ainakin olla kun niin urhoolliset pojat on 

siellä rajoja puolustamassa, Enhän minä, eikä niin moni mukaan saisi 

täällä kotipuolessa niin vaan rauhassa olla. Eikä ne ryssät tänne niin 

vähällä vain tulekaan, eisunkaan mekään täällä rajan takana niin hirveän 

tallikoita olla, että edes johonkin pystyttäisiin. 

Kuuntelin juuri tänään radiota ja siellähän se Tiilikainen selosti vähän 

teidänkin joulunvietosta. Vaikka eihän se taida niin kovin mukavaa olla, 

ainaisessa varttumisessa jotain tapahtuvaksi. Olen monesti ajatellut, 

kuinka mukava olisi ollut jos olisi saanut viettää tämänkin joulun kotona, 

nythän sille elämälle vasta olisi osannut antaa arvoa.--- Ehkä tämäkin on 

meille vain opiksi.  

Kyllähän minäkin olen siellä kotona kaupungissa aina joskus käynyt työssä 

ja muutenkin. Mutta eihän sielläkään mitään mukavaa ole kun kaikki on 

niin kolkkoa ja pimeätä. Kotonakin on niin yksinäistä että toisinaan vähän 

peloittaa olla sielläkin yksin. Ja minkähän minäkin sitten vain tälle 

mustalaisverelleni, kun ei oikein jaksa täällä maallakaan aina olla. 

Berttakin on tässä aivan lähellä ja aina joskus silloin tällöinhän me 

käymme kaupungissa noin niin kuin ”huvittelemassa”? Jos siellä mitään 

huvittelemista on. 

Joulukin meni täällä maalla aika mukavasti. Saimme olla Lassen kanssa 

Joulupukkeja, kun nääs niitä aikuisiakin vähän lapsetti. Eihän tässä 

talossa olekaan kuin yksi lapsi, hän on 2 vuotias kultainen pojanpallero, 

kaikki taitavat hemmotella pojan ihan piloille täällä. 

Minusta toisinaan tuntuu, että täällä maalla on paljon vaarallisempi olla, 

sillä täällähän lentelee niitä lentokoneitakin paljon enemminkin 

oikeastaan kuin kaupungissa. Kaupungissa ne sentään aina vähän 

hätyyttelevät mutta eihän täällä taida olla niitä edes kellään kunnon 

pyssyäkään.  
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Vaikka kyllähän ne siellä kaupungissa ovat tainneet joulunpyhinä juosta 

pommisuojan väliä, onhan täällä senpuolesta mukavampi että saa olla edes 

paikallaan.  

Sinulla ei taida olla aikaakaan lukea kaikenmaailman pitkä kirjeitä, kyllä 

minä niitä turhuuksia sitten lyhennän kun vaan korkea arvoisa herra 

suvaitsee ilmoittaa! (ymmärrä nyt vähän leikkiä, ettet vallan suutu) 

Perjantaina lähdenkin taas Pekan luokse viettämään sitä uutta joulua. 

Valaan sitten sinullekin edestäsi tinaa jos vain me valetaan.  

No niin eiköhän tämä jo taas riitäkin, voihan nyt oikein hyvin ja kirjoittele 

sitten taas tännepäin kun Sinulla on aikaa.  

Sanohan nyt taas tutuillekin minultakin terveisiä jos satut sellaisia tuttuja 

siellä tapaamaan. 

Anna minunkin edestä niille ryssille vähän mitä kuuluu ja kuka käski. 

Sinua ikävöiden Sirkka samainen. 

J.K. Revin tässä vielä tämän kirjeen auki ja kirjoitan nyt vähän niitä 

kotipuolen uutisia jos nämä nyt sitten tulee sen sensuurin läpi, mutta ehkä. 

-? Tässä juuri Isä soitti sieltä kotoa ja kertoi että ne ryssän pahukset ovat 

pommittaneet sitä meidänkin kaupunkiamme. Siellä on kuulemma 

meidänkin talon ikkunat kaikki rikki ja se Näkin talo siintä Keskusk. Neljä 

miestäkin on kuollut, olivat laskeneet kuulemma 8 pommia Kotkaan ne 

nimit. olivat osuneet johonkin. Muut olivat menneet sitten kait päin 

hongikkoa. Enhän tiedä jos tämä tulee mutta kirjoitan nyt vaan jos sattuu. 

Sipi 

* 

(Kirje ilman kuorta) 

Kotona 10.1.1940 

Are! 

Terve vaan taas, mutta nyt täältä Kotkasta päin, Olen nimittäin nyt kotona 

ja vähän välillä työssäkin, olenkin nyt ehkä vähän aikaa taas täällä. 

Laitan Sinulle kyllä kirjeen tiistaina vielä sieltä maalta. Ja kirjoitan nyt 

näin pian uudelleen, mutta ethän pahastu minulle! Lähetän tässä samassa 

pienen paketin. Se ei ole kyllä niin täydellinen, mutta ota se nyt sentään 

vastaan sellaisenaan. Minulla kun ei ollut lähettää mitään Sinulle jouluksi 

kun olin siellä maalla. 

Kun Sinulla on aikaa, niin kirjoittelethan sitten taas jotain minullekin, 

kirjoitakin nyt vaikka tänne kaupunkiin . Olen täällä nyt Turkialla yötä, 
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kun meidän taloa ei ensinkään lämmitetä. Ja onhan mukavempikin olla 

siellä Kirstin kanssa. Muuten täällä on nyt niin hurjan pimeätä, että 

iltaisin ihan peloittaa kävellä ulkona. Kohtahan ne [kuorvata?] taas on, 

mutta sekin on toiselta puolen paha, kun ne ryssän koneet voivat silloin 

lennellä yölläkin.  

Taidankin tässä jo lopettaa, kirjoitan sitten taas ensi kerralla enemmän.  

Tuhansin terveisin yksinäinen Sipi 

JK. Paljon terveisiä täältä kaikilta sinne! S. 

* 

[AV lomalla] 

 

[Kirje ilman kirjekuorta] 

22.1.40 

Kulta-Are! 

Saat tämän kirjeen nyt vähän oudoissa muodossa. Mutta kun aina sanoit 

että on niin mukava saada niitä. --- Onhan siinä paketissanikin kyllä kirje 

mutta selitän tässä vain ettet hämmästy tällaisia laittelen Sinulle. 

Paketissani kun ei ollut oikeastaan muuta kuin sellaista turhaa niin laitan 

nyt nämä Sinun mukaasi. Olet nyt jo varmaan kun tämän aukaiset 

kotiutunut sinne, etkä varmaan niin enään muistakaan armaatasi ??? 

Kyllä oli sitten hauskaa kun pääsit, nyt minusta tuntuu se aivan kuin 

menneeltä ihan kuin se ei olisi tosikaan. Kirjoitan tätä nyt kun Sinua ei ole 

vielä tullut meillekään, no niin näkemiin sinun Sipisi 

Niille kavereillesi terveisiä jotka olivat täällä kanssasi lomalla Sipi 

* 

Kenttäpostia Konttori nro 1 26.1.1940 

[Sotasensuurin tarkastama] 

Tkm Aarne Vainio II/KTR 2 4p. KPK No 4 

Läh. S. Lehtinen Kotka Kirkkokatu 6 

 

24.1.1940 

Tuhannet terveiseni ja kirjettäsi odot. S. 
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Are pienoinen! 

Terve Näkemiin! 

Kirjoitan nyt näin pian, kun silloin lupasin Sinulle, että kirjoittaisin 

useammin. 

No niin eipä täällä nyt oikeastaan mitään sen kummempaa ole sen jälkeen 

tapahtunutkaan kun lähdit. Tästä on nyt juuri viikko kun tulit tänne. Kyllä 

se aika menee ihmeen nopeaan. Lomasikin tuntui niin pitkältä ensin, ja 

sekin meni kun liitäen. 

Olikos’ Sinulla mukava matka ja siellä Viipurissa olosi, se oli varmaan 

hauska. Kyllähän teillä ”kiva sakki” varmaan mennessä oli ei siinä kerinnyt 

miettimään eikä paljon muutakaan? 

Minä meinasin asemalta kotiin mennessä aivan paleltua, sillä tuuli oli eri 

kovasti yltynyt ja oli oikeastaan vähän kolkkokin mennä yksin, kun koko 

kaupunki oli niin pimeä ja yksinäinen. Kyllä tämä elämä menee ihan 

mahdottomaksi kun ei tule nukuttua juuri ensinkään. Joka ilta päätämme, 

että nyt käydään aikaisin nukkumaan, mutta aina se menee melkein 

kahteen, kun on sitä aikaakin niin vähän oleviaan aina illalla. Tänään 

kävimme lämmittämässä Pekan siskon kotia, kyllä siellä olikin niin kuin 

kellarissa paljon kylmempi kuin ulkona. Sitä ei ollutkaan koko kuukauteen 

lämmitetty ja kun panimme tulen uuniin niin meinasimme aivan läkähtyä 

häkään kävimme vuorotellen ulkona hengittämässä raitista ilmaa. Lopulta 

saimme kuitenkin ikkunan auki ja olimme kaikki päällekkäin roikkumassa 

siinä. Lopultahan se tuli saatiin sentään syttymään ja keitettiin sitten 

kahvia vähän lämmikkeeksi, kun siinä uuninkupeessa muutenkin 

lämmiteltiin. Minusta alkaa tuntua että me tämän sodan päätyttyä 

asumme vielä ihan kellarissa kun aina kylmempiin mörskyihin muutetaan. 

Olemme niin hirveästä varttuneet Vekaa lomalle, kun sieltä aina näin 

keskiviikkoisin pääsee lomille. Mutta en nyt sitten tiedä olisiko hänellä 

yhtä hyvä onni kuin Sinulla. 

Muistin tässä juuri, että sain nyt tänään vasta sen korttisi, olisin nyt vasta 

saanut tietää että pääset lomalle kun Sinun lomasi olisi jo aikoja sitten ollut 

ja mennyt, enkä minä olisi tiennyt mitään ja eikähän se olisi oikeastaan 

ollut kivempikin, Sinä olisit saanut olla täällä rauhassa ettei olisi tarvinnut 

juosta aina täällä kolmen hullun luona ja etenkin yhden nim. minun. ??? 

Täällä ei ole sen jälkeen juuri tarvinnutkaan juosta pommisuojassa, ovat 

antaneet olla meidän ihan rauhassa, joten en ole rikkonut lupaustanikaan! 

Tänään onkin taas niin ihana kuutamo että toisen kautta ihan suututtaa. 

Olisi nyt vain tavallinen aika tai sitten tulisi pian taas kaikki hyväksi 
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jälleen ja sitähän nyt varmaan kaikki odottavat. Olemme monta kertaa 

tyttöjen kanssa tuumineet kun saataisiin tavallisena aikanakin asua näin 

kivasti, mutta se taitaisi jäädä vain suureksi haaveeksi sillä eihän kaikkea 

mukavaa yhtä aikaa. 

Pekka tässä juuri kiittää Sinua ja sanoo että ”kunnon mies se Are kun toit 

meille niin hyvän takkinaulan” että siinä pysyy vaikka kuinka monta 

takkia. Kuten näet niin olisit Sinäkin ollut täällä meilläkin ihan yhtä 

tarpeen kuin sielläkin? meiltäkin puuttuu aina jotakin jonka ehkä olisit 

osannut paremmin laittaa kuin me. 

Nyt minun silmänikin tahtovat mennä ihan väkisin kiinne ja koeta nyt 

jotenkin ottaa tästä sekasotkusta selvä. --- 

Oletkin varmaan jo taas kotiintunut sinne, minkälainen vastaanotto 

Sinulle oli, tulinen vai laimea? Koeta nyt sentään pysyä reippaana pidän 

kyllä peukkuja. 

Sinua ikäv. ja yksin. Sipi 

 

HELMIKUU 1940 

 

Kenttäpostia. 5.2.1940 Konttori nro 1 

[Sotasensuurin tarkastama] 

T.km. Aarne Vainio. II  KTR 2 4. patteri Kenttäpostik No 4 

Läh. S. Lehtinen Kotka, Kirkkokatu 6 

 

4.2.1940 

Vain Sinulle Are! 

Minä vaan taas täällä, 

monet terveiseni Sinulle ”sinne jonnekin” jos siellä enään olet? 

Kirjoitan taas näin pian uudelleen vaikka en olekaan saanut vähään aikaan 

Sinulta kirjettä, sentakia vaan olen ajatellut, että vaikka et olisikaan enään 

siellä. 

Mutta se matka, se matka, kun nämä kirjeet taitavat viipyä niin 

onnettoman kauan sillä matkalla, saavuttavatko sitten määränpään se on 

minulle ainakin hebreaa. 
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Mitenkäs siellä nyt olet voinut; onko siellä nyt ollut rauhallisempaa niin 

kuin ainakin lehdet  kirjoittavat. Hyvähän se on että tekin saatte olla väliin 

vähän rauhassa. Lepäähän ne hermot ainakin sen aikaa jos ei muuten. 

Viime kirjeessäni kerroin, että meillä on täällä rauhallista, ettei tarvitse 

aina juosta siellä suojassa. Mutta tällä viikollahan se taas alkoi se 

jahtaaminen. Kyllä se on aivan mahdotonta. Ja kun se on nyt päässyt 

tekemään taas vähän tuhojaankin, niin kuin olet kai lehdistä 

huomannutkin. Tänäänkin se tahtoi olla aivan mahdotonta kun Kirstikään 

ei tullut nyt tällä kerralla tänne vaan meni sinne omaan kotiinsa välillä 

käymään. Tänään päätimme mennä saunaankin, mutta kun sitä ei 

nykyään tiedä aamulla, mitä iltaan mennessä kerkiää tapahtumaan nimt. 

illalla se sauna oli parainen [?] minne meidän piti mennä. 

Olemme tässä muuten viettäneet Pekan kanssa oikein rauhallista ja 

suorastaan ihanaa lauantai-iltaa ”että olisitpas Sinäkin täällä”. Meillä ovat 

sähköjohdot katkenneet ja täytyy olla aivan kahden kynttilän valossa. 

Joskin niin hirveän tunteellinen valo, että oikein. 

Rupeaa tässä nukuttamaankin niin että silmät ei tahdo pysyä auki. Johan 

se on kiltin tytön aika mennä nukkumaankin, ”vai mitä”? Koetahan nyt 

joskus muistaa kirjoittaa minullekin kun on suinkin aikaa, ettet vallan 

unohda tätä Sipiäkään? 

Pekka lähettää tässä paljon terveisiä sinne Sinulle! Ja minäkin: rakkain 

terveisin Sipisi! 

* 

Kenttäpostia 10 II 40  

[Sotasensuurin tarkastama] 

T.km. Aarne Vainio II/KTR 2 4. patteri KPK No 16 

Lähet. S. Lehtinen Kotka, Kirkkokatu 6 

 

8.II.40 

Kerro Niilolle terveisiä. Ja voikaa kaikki oikein hyvin. Sirkka 

Are, Kiltti! 

Senkin ”mutakuono” kun en uskaltanut pidellä minua siellä niin pahoin. 

Ihan minun tulee paha olla kun ajattelen. Ensin ei meinaa huomatakaan, 

vaikka niin lupasin tulla sinne luoksesi pitämään huolta Sinusta (tai vaikka 
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päinvastoin?) Sellaista se on tämä maailma pian ne kaikki lupaukset 

unohdetaan. 

Älä nyt ole sentään vihainen vaikka tässä näin pälisen. Kyllä näin luulisin 

ettet sentään niin jättäisi huomaamatta jos minun kokoiseni hirviä sinne 

saapuisi! 

Kyllä ne taitavat reissuttaa Sinua siellä vartiopailla usein, eihän siellä 

suinkaan ihan yksin tarvitse olla, vai miten. Minusta olisi ainakin ihan 

kauheaa kävellä siellä yksin sellaisessa pimeässä korvessa. 

Älä Sinä puhu minulle mitään vähästä nukkumisesta, sillä itse et taida 

nukkua puoliakaan siintä mitä minä sentään kerkiän koisata. Enkä halua 

olla sen huonompi kuin Sinäkään. Kaikki  harmillisinta on vain se kun 

Pekka ja minä emme tahdo koskaan herätä siihen kellonsoittoon. Nytkin 

olemme taas kahden kun Kirsti on tämän yön kotonansa. Saa nähdä miten 

aamulla käy? 

Olikos teillä siellä laskiaisena sitä ”rahkaakaan” että pääsi edes vähän 

laskiaistunnelmaan? 

Me kunnioitimme sitä Kahvituvan reissulla ja sielläkin meinasimme ihan 

tuolille nukkua, kun ei oltu taas pitkään aikaan totuttu siihen 

tupakansavuun. (viimeksi kun olit lomalla!) Ei olisi tosiaankaan uskonut 

sitä laskiaiseksi. Lohduttelin sentään itseäni, että seuraava laskiainen 

pitäisi ainakin olla jostain kotoisin. Ei sunkaan tätä tilannetta vai iät’ 

kaiket kestä. Sitten pidetäänkin hauskaa, eiks’ juu??? 

Kiitos muuten niistä Hessan ja Yrjön terveisistä. Sattui muuten niin 

mukavasti taas tänään että näin ilmi elävän Hessan ilman mitään, taas 

aamulla töihin mennessäni. En olisi osannut heti uskoa silmiini, hän oli 

nimitt: saanut 2:den vuorok. loman siinä ajassa piti muuten matkustaa ja 

kaikki. Oli niin harmissaan kun teidän loma ei sattunut yhtä aikaa olisi 

ollut kuulemma paljon rattoisampaa. Hessa oli saanut sinulta juuri kirjeen, 

ja --- eri poika olit kerinnyt hänellekin jo selostaa sen hurjan  lomareissusi. 

(Saat nähdä ensi kerralla kun pääset nujerran Sinut vaikka 

puolikuoliaaksi, kun olet mennyt varmaan kaikkea hassua kirjoittelemaan 

ja kehumaan.) vartu vaan. Tuli tässä juuri mieleeni se uusi lomasi, josta 

viime kerralla puhuit. Kyllä ne siellä hyvänä Sinua pitävät kun noin vain 

lupailevat. Niin --- kyllä ne minun anomukseni ja peukkuni auttavat aina 

jonkin verran. Vaikka onhan siihen sentään 2 kk. Ja siinä ajassa tämä 

maailma kerkiää jo muuttua vaikka miksi? 

Kipitä sitten ainakin katsomaan tänne perukoille jos täältä vielä kolme 

hurjaa jostain löytyisi. Olemme nyt varttuneet Kipankin puolesta Vekaa, 
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mutta ei häntä vaan näy kuuluvaksi. Esterinkin Vallu taitaa viimein jo 

päästä lomalle. Kyllä hän manasikin sinut ihan pataluhaksi kun olet niin 

usein sieltä keplutellut! Lopetankin jo sillä Pekka ajaa minut kohta väkisin 

nukkumaan kun kellokin on jo ½ 2ksi. Täytyy vain ensin lämmittää toi 

sänky kuumalla kattilalla??!! Kun Sinäkään et ole lämmittämässä. Niin se 

on kun [--?] Älä nyt sentään hassuksi luule, ymmärrä leikkiä. Tuhannet 

terveiseni Sinulle toivoen Pikaisin näkemisiin Sipisi! 

Nuku railakkaasti kauniita unia. 

* 

Kenttäpostia 15.II.40 

[Sotasensuurin tarkastama] 

Tkm Aarne Vainio II/KTR2. 4. patteri KK No4 

Läh. S. Lehtinen Kotka Kirkkokatu 6. 

 

13.II.40 

Are hyvä! 

Kirjoitan nyt vaihteen vuoksi täältä pommisuojasta. Se Malatahvi [?] onkin 

nyt pitänyt meillä oikein huvittavan istunnan. Meinaa varmaan että me 

pääsemme liian helpolla jos ei väliin hätyyttele. Viime viikko olikin niin 

rauhallinen, mutta varjele tätä viikkoa, ei muuta kun maanantaista lähtien 

ole pommisuojassa melkein koko päivä. En tiedä miksikä tämä oikein 

menee? Eihän ne tällä viikolla ole kyllä täällä pommitelleet ja on sen 

puolesta saanut olla rauhassa. Niin kuin silloin yksi lauantai, olet kai jos 

siitä kuullutkin. Silloinhan se tuntui vähän kauhealle, kun niitä 

palopommeja putosi kun sieniä ja saihan ne täällä vähän pahaa aikaakin. 

Luulin jo että Sinun kotisi on palanut kun ensin puhuivat siellä 

pommisuojassa että Huovisen sauna ja usea niistä senpuolen taloista on 

palanut. Olimmekin Pekan kanssa sinä lauantaina ihan kahden. Tuntui 

niin oudolta mennä kotiin kun suuret liekit loimusivat siellä lautatarhalla 

ihan kuumotti Katariinan sillallakin. Meillä oli vielä niin noloa kun valot 

oli sammuksissa ja täytyi olla kynttilän valossa. Pommi oli varmaan 

vioittanut kaapelia. Saivat eri nopeaan sentään sammumaan sen tulipalon, 

sillä menimme 11 aikaan katsomaan, niin silloin oli enään vain vähän 

hiillosta.--- 

Nythän tämä onkin mennyt taas vähän paremmin kun on varmaan ollut 

uusia hävittäjiä, että eivät ole päässeet koneet edes päällekään. Ajatteles 

kun meidän Sanni sattui juuri silloin lauantaina olemaan täällä ja joutui 
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juuri siihen hätäkkään. Mutta kyllä se sai maanantaina nopeaan jalat 

alleen ja lähti takaisin maalle, eikä luvannut tulla ennen kuin sota on 

loppu. Minulla on niin hyvä olla kun sain tänään kirjeesi. Olinkin jo niin 

huolissani puolestasi. Kun en ole nyt vähään aikaan saanut kirjeitäkään. 

Ja sitten: sielläkin taitaa olla nyt niin kovia taisteluja ainakin lehdistä 

päätellen. Kyllä Sinäkin olet joutunut varmaan siellä useasti kovalle. Olen 

koettanut olla puolestasi Toivossa. Eiköhän tämä vielä tästä hyvin mene 

kun vähän vartutaan. 

Muutenhan olemmekin viettäneet tätä elämäämme niin kuin ennenkin. 

Sinähän sen [?] tunnetkin. 

Olemme sentään varttuneet sitä yhtä lomalaista tänne, mutta ei vain kuulu 

tulevaksi. En tiedä mikä siihen Vekaankin on mennyt kun ei pääse lomalle. 

Taisitkin haukkua tämän kotipuolen ihan pataluhaksi vai mitä? Kyllähän 

sen Vekankin vuoro olisi jo tulla kun ei ole päässyt vielä ensinkään lomalle. 

Oletkos muuten huomannut kun olen tullut niin ahkeraksi tähän 

kirjoittamishommaan. Vaikka eihän se minulta tahdo oikein luistaa. Tulee 

kirjoitettua aina niin myöhään, että on silmät melkein ummessa. Ei 

varmaankaan taida saada niistä säpätyksistä selvää. Mutta koeta olla 

sentään kärsivällinen. 

Kyllä olen monesti ajatellutkin, kun olisit täällä pitämässä vähän jäätä 

minullekin. Kun tulee valvottua niin hirveästi että nukkumisajaksi ei jää 

muuta kuin pieni hetki. Monta kertaakin se on aivan tarpeetonta. Viime 

lauantainakin, (älä ole vihainen) kello oli puoli viisi, en ymmärrä mitenkä 

se kello vierähti niin kamalan sukkelaan. Meinattiin pitää ensin koko yön 

valvojaiset, mutta lopulta silmät tahtoivat mennä aivan kiinni. Sitten 

sunnuntaina Lilja tuli meille syömään ja sai pitää saman tien 

aamuherätyksen ½ 1 aikaan. Kyllä hämmästyimmekin kun olimme 

nukkuneet niin kauan. Onneksi ei sentään sattunut olemaan hälytystä sillä 

aikaa.---- 

Hälytys loppuikin jo ja päästiin pois kolmen tunnin istumisen jälkeen. 

Jatkan tämän lopun nyt illalla. Taas kotonamme. Liljakin tuli meille 

tänään yöksi ja lähettää sinulle paljon terveisiä. 

Muista nyt sitten taas joskus kirjoittaa vaikka kuinka vähäsen. Täälläkin 

on niin kiva saada kirjeitä. Nyt etenkin kun on ollut niin ikäväkin. Peloittaa 

aina että mitähän Sinulle siellä tapahtuu. Koeta nyt olla varovainen niin 

minäkin koetan juosta pommisuojassa minkä kerkiän. 

Tuhansin tuhansin terveisin--- orvoksi jäänyt Sipisi jo on tullut jo aika 

isoksi ja viisaaksi. 
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* 

Kenttäpostia 20.II.40 

[Sotasensuurin tarkastama] 

T.km. Aarne Vainio II7KTR2 4. patteri KPK No 4 

Läh. S. Lehtinen Kotka Kirkkokatu 6 

 

Kirjoita pian--- ja voi oikein hyvin Lähetän hyvän yön suukon sinulle. T Sipi 

Liebe Are! 

Terveiseni täältä ja oikein monet kiitokset kirjeestäsi. Olin niin hirveän 

iloinen kun sain, et osaa varsinaan kuvitellakaan. En minä ole yhtään 

kärsimätön. Tytötkin varmaan luulivat että mikähän tähän Sirkkaan on 

mennyt. Kirjoitit viime kirjeessäsi että ihmettelet kuin ”ahkeraksi olen 

tullut kirjoittamaan”. Ja minä kun luulin ihan päinvastoin. Ihmeellistä kun 

se postin tulo on omituista. Kyllä sitten jos tästä vielä joskus rauha tulee 

annetaan postille oikein yhteinen hivutus?  

Vastahan minä tässä iltana kirjoitin Sinulle, mutta kirjoitan nyt taas kun 

tämä päivä on ollut niin hirveän ikävän tuntuinen. On taas tapahtunut niin 

hirveän paljon---  Minua ihan alkoi pelottamaan tämä maailma, tuntuisi 

ihan kauhealle jos mekään ei enää koskaan tavattaisi. Nyt etenkin se 

tuntuu niin omituiselle kun sielläkin on ollut niin kovia taisteluja. Joka 

hetki muistan aina, että oletkohan  vielä edes hengissäkään. Siellä kun ei 

ole nyt päässyt vähään aikaan ketään lomallekaan. Ajatteles tästä on juuri 

neljä viikkoa tänä iltana siitä kun olit lomalla. Tähän aikaan taisimme juuri 

laulella tässä.  

Pekka tuvassa juuri petsailee niin kuin silloinkin ja laulelee jotain 

kappaletta siitä elokuvasta. Tiedätkö että olemme pitkästä aikaa itkeneet 

oikein makeasti. Se alkoi ensin siellä kuvilla ja on jatkunut sitten melkein 

koko illan. Aamulla sattui vain niin hirveän onnekkaasti, kun nukuimme 

ensin 10neen asti silloin oli ollut kerran hälytyskin koneitakin oli ollut 

mutta eivät tehneet mitään pahaa. Mutta annappas olla kun nämä tytöt 

saivat päälleen ja aamukahvin juotua niin silloin se vasta oikein hälytys 

taas alkoi. Ei  meinattu silmiämme uskoa kun tästä meni niin monta 

konetta yli. Ja vähän jälkeenpäin kun alkoi rätisemään kyllä sieltä taas 

kerrakseen tulikin. Eikös me  [?] menty heti koneiden jälkeen tuonne 

pookille katsella tollottamaan ja katsomaan mitä oli tapahtunut. Anna nyt 

tämä kerta anteeksi, muistin heti mitä olin luvannut Sinulle, mutta kun se 

oli se kiusaus niin hirveän suuri. Mutta en sitä kyllä enään toista kertaa 
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tee, kyllä sen niin vahvasti päätin. Eiköhän ne täällä mitään erikoisemmin 

pahaa päässeet tekemään, ettet hermostu ”kultaseni ”se vaan tuntui niin 

kauhealle . Ajattelin heti että täytyyhän minunkin jotain nähdä ja tietää, 

eihän minun henkeni taida olla niinkään arvokas tälle maalle kuin sinun. 

Ja Sinä olet sentään aina vaarassa.---- 

Puhuit kirjeessäsi siitä tuomioista Sinulle, mutta pyytäisin että antaisit nyt 

minulle anteeksi niin oltaisiin sitten sujut. Jos Sinä suostut siihen? Pyydän 

oikein nätisti jos se auttaisi.  

Lopetan taas tällä kertaa mutta kirjoitan taas pian uudelleen ettet vain 

pitäisi mitään ajatuksia mielessäsi. En oikein usko että minusta ihan niin 

pahaa uskot. Jos minua vähänkään tunnet. Joka olisin aina omasi. Sipi.  

* 

Kenttäpostia 25 II 40  

[Sotasensuurin tarkastama] 

T. km. Aarne Vainio II/KTR2 4.patteri KPK No 4 

Lähettäjä S. Lehtinen Kotka Kirkkokatu 6 

 

23.II.40 klo ½ 4 

Hei vaan Are! 

Minäkin saan kerran kirjoittaa Sinulle, että terveisiä vaan vartion lomasta! 

Eihän tätä nyt sellaiseksi vartiaksi voi sanoa kun teillä siellä. Mutta me 

vaan tässä Pekan kanssa vahdimme jos sattuisi tulemaan hälytyksiä niin 

sitten herätettäisiin näitä tämänpuolen ihmisiä ylös. Oltiin juuri tekemässä 

tuolla ulkona vähän lumitöitä, siellä on niin ihana ilma. Nyt ei varmaan 

tarvitse hälytystä pelätä kun on pientä lumisadetta. Nyt olisikin taas 

täysikuun aika muuten. Ihmetyttää ihan kun se kuukin tuntuu olevan 

tavallista useammin. Eihän sitä silloin tavallisena aikana aina niin 

huomannutkaan. 

Kyllä kait, se ”tykkipoikani” vielä elää ja hengittää. Olen jo varmaan kolme 

kirjettä kirjoittanut sen jälkeen kun sain kirjeesi. Oletko Sinä muuten 

laulanut viime sunnuntaina radiossa? Täällä kun on vain jokin sanonut. 

Enhän minä ole kyllä ottanut uskoakseni. Mutta toisenkautta en ole kyllä 

kuunnellut radiotakaan pitkään aikaan ja eihän se ihme olisi jos siellä vain 

sen verran joutaa. Olettekos te sen Muurin Eskon kanssa samoilla 

paikoilla? ihmettelin vaan kun näin hänet viime keskiviikkona taas 

lomalla. Hänhän on nopeasti saanut uuden loman. Eihän täällä ole nyt 
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oikeastaan käynytkään ketään lomalla kun sielläkin taitaa olla vaikeampi 

päästä. Esterilläkin oli taas viime viikolla ne varttujaiset, mutta ei vain 

kuulunut. Kyllä hän kerkesi taas manata koko maailman, kun taas piti 

sattua niin hassusti. Jos Sinä vain sattuisit saamaan nyt loman ennen kuin 

Vallu niin saisit varoa luitasi. Että sanon minä voi poika parka kelle nekin 

torumiset kohdistuvat. 

On ollut ihan hassunkurista nyt, kun se ryssän paluu ei ole antanut meille 

iltarauhaa juoksuttaisi meitä siellä suojissa yön päivän kanssa. Eilinen 

päivä tuntui sentakia ihan oudolta kun ei ollut yhtään hälyytystä. Tuntuu 

niin kuin sota olisi lopussa. En tiedä nyt taas tätä päivää minkälainen tästä 

tulee. Taitaavat juhlia sitä vallankumouksen vuosipäivää ja voivat antaa 

meille ehkä jotain hienoja näytöksiä. Eipä se meille kotkalaisille luulisi 

voivan paljon mitään, kun ei ole tähänkään asti voinut.  

Onko siitä teidän sakin pojista käynyt kelleen nyt mitään ikävämpää. Vai 

onko se lumi vielä suosinut teitä. Johan ne suuremmat taistelut taitavat 

olla sentään vähän laimentuneet. Äitikin oli niin huolestunut Niilosta sekä 

toisesta veljestään. Vaikka Niilohan taitaa olla hyvissä voimissa. Arvia on 

kuulemma sattunut vähän. Sano nyt Niilolle terveisiä jos niin kuin sattuisit 

näkemään. Ja Yrjöllekin kun en muista varmaan lähetinkö silloin. Oletko 

saanut häneltä kirjeen ja vieläkö hän sielä hyvin jaksaa. Kello onkin jo 

kohta niin paljon, että saa käydä vaihtamassa vahdin ja ruveta nukkumaan 

tai oikeammin härnäämään sitä aamu-unta.  

Tuhannet terveiset ja ”peukaloita pystyssä pitäen” Voi oikein leveästi! 

Sinun Sipisi! 

Näiltä kuorsaavilta tytöiltä terveisiä. Hyvää yötä, kauniita unia. 

 

MAALISKUU 1940 

 

Kenttäpostia 2 III 40  

[Sotasensuurin tarkastama] 

T.km. Aarne Vainio II/KTR 2 4. patteri KPK No4 

Läh. Sirkka Lehtinen Kotka Kirkkokatu 6 

 

29.II.40 

Heipä, hei Are! 
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Kuulemiin taas pieni ”tykkipoikani”. Tai enhän voi sanoa, taas sillä en ole 

nyt viikkoon kirjoittanut kun sieltäkään päin ei ole pariin viikkoon tullut 

kirjettä ja kuulin, että sinne päinkään ei saa kirjoittaa. Mutta nyt kirjoitan 

kumminkin tuli sitten perille tai ei. Toivon kuitenkin että saisit tämän.--- 

Kiitän oikein paljon kirjeestäsi sain sen nyt vasta vaikka se oli kirjoitettu 

jo 16:ta p. Luulin jo että et ole enään elävien kirjoissakaan tuntui jo ihan 

pahalle kun nyt on sielläpäin ollut niin kovia taisteluja. Vai olette siellä 

muuttohommissa. Jokos Sinullekin on kertynyt suuret muuttokuormat; 

sellaista se on kun sinne ihan olemaan jäät. Älä vain ryssälle pientä 

tikkuakaan jätä, muista se! Onkos se teidän ”sakkinne” pysynyt vielä 

eheänä? Sano nyt kaikille tutuille terveisiä. 

Meillä on se elämä ollut täällä niin kuin ennenkin. Välillä sitä 

pommisuojassa juoksemista ja joskus voi mennä päivä ettei ole yhtään 

hälyytystä. Eikä se ryssä ole saanut paljon mitään pahaakaan tehtyä. Viime 

maanantaina minäkin pelästyin ensimmäisen kerran koko sodan aikana. 

Olimme nimit. Pekan kanssa ensin yöllä vahdissa ja sitten aamulla 

nukuimmekin niin ettei kuultu ensinkään hälytystä. Ja sitten kun 

heräsimme niin kuului kova surina, menin katsomaan ovesta niin näin kun 

yksi kone kierteli siinä Puistolan ympäri ja lähetteli meille konekiväärillä 

suihkeita. Emme uskaltaneet lähteä suojaankaan, vaan pysyttelimme 

uunin läheisyydessä ja kuuntelimme sitä rätinää. Vasta kun koneet olivat 

menneet vähän ohitse niin saimme jalat allemme ja juoksimme sinne 

toiseen taloon. Nyt olenkin asunut jonkin päivän kotona kun Äiti ja Isä 

pyysivät että tulisin heidän kanssaan, niin en sitten viitsinyt kieltää. 

Tuntuu vaan niin hirveän oudolle kun Sannikaan ei ole kotona.  

Kyllä varmaan ihmettelisit vähän tätä Kotkan elämää!, ennen täällä ei 

paljon sotilasta nähnyt, mutta annas olla nyt, koko kaupunki vilisee vain 

lumipukuisia solttuja. Sieltäpäin ei ole tainnutkaan nyt käydä juuri ketään 

lomalla. Taitaakin olla taas vaikeampi päästä. Sinun lomasikin taisi kuivua 

ja eihän se ihme olekaan, toiset tulisivat pahalle päälle jos yksiä lasketaan 

kovin usein. Eipä senpuoleen kyllä minä ottaisin vastaan vaikka kävisit 

kuinka usein. Lyödään vain minunkin puoleltani sovinnon kättä siinä 

riitajutussa. Kyllähän sentään Sinuun uskon enemmän kuin Hessaan, 

voihan se olla että hän vain heitti minua ja katsoi kuinka suuttuisin. Hyvä 

etten silloin näyttänyt ulos mitään raivoamisen merkkiä (vaikka sisässäni 

kuohui kovasti). 

Täytyy vissiin tällä kertaa lopetella kun silmät eivät tahdo pysyä enään 

millään auki, täytyisi tässä välillä vetää pienet nokkaunet. Kirjoita nyt taas 

pian kun pääset kotiutumaan sinne uuteen paikkaasi. Osoitteesikin 

varmaan muuttuu, koska lehdessä oli jotain aivan uudenlaisista osoitteista. 
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Tuhansin terveisin  [?] Sipisi 

Pidä vaari ettei ryssä pääse yllättämään ja paukuttele niitä tykkiä 

minunkin puolestani 

* 

Kenttäpostia 7.III 40  

[Sotasensuurin tarkastama] 

T.km Aarne Vainio II/KTR 2 4. patteri KPK 4 

Läh. Sirkka Lehtinen Kotka Kirkkokatu 6 

 

5.II.40 [sic III] 

Kirjoitathan nyt sentään joskus kun sattuu olemaan aikaa vaikka aivan 

vähän Hyvää yötä S. 

Are! 

Vielähän sentään olet elät!? Ymmärrän kyllä että et ole voinut kirjoittaa, 

mutta enhän sentään hermostu kunhan vain edes joskus tulisi niin olisi 

mukavempi olla. Varmaan hämmästyt kun saat minulta niin usein kirjeitä 

mutta kun ei ole monta kertaa muutakaan tekemistä niin kirjoitan aina 

sinulle ja ajattelen että eihän sitä tiedä jos nämä kaikki aina menevätkään 

ja tuleehan sitten ainakin jokin perille.- 

Vai paikan vaihdos teillä on ollut, onhan se varmaan väliin vaihteeksi, jos 

siellä enään sen kummempaa vaihtelua voi toivoa kun se jo itsessään on. 

Oletkos nyt jossain eri hommassa kuin tähän asti?, kun siitä jotain kirjoitit. 

Kyllä siellä onkin varmaan monta kertaa eri jännissä tilanteissa. Olisi eri 

kivaa olla joskus näkemässä mutta sehän olisi sentään aivan mahdotonta. 

Kyllähän mekin olemme sentään saaneet jo tottua näkemään vähän 

suurempia määriä sotilaita ja sitten olemme siellä mereltäpäin kuulleet jo 

ihan oikeata tykkitultakin. Kyllä ne ovat antaneet siellä eri lähdöt niille 

ryssille ei ne vain niin helpolla tähän meidän ”kultaiseen kaupunkiimme” 

pääse. 

Ajatteles kun siellä Kannusjärvelläkin missä silloin olimme, ovat 

pommittaneet. Siihen aivan sen talon lähelle oli tullut kahdeksan pommia. 

Kyllä Sanni ja Mummo [Maria] olivat olleet sitten peloissaan ja nyt kun 

kuulemma lentelevät siellä ihan yötä myöten niin etteivät saa rauhaa 

ensinkään. Äiti hakikin heidät pois sieltä viime yönä ja vei suoraa päätä 

tuonne jonnein Lahden seuduille. Ehkä se nyt siellä on vähän parempi olla 
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tai eihän sitä nykyään tiedä onko sitä maalla sen kummemmassa turvassa 

kun kaupungissakaan. Jos täältä Kotkasta nyt sattuu tulla se pakollinen 

evakuointi niin ne vähän uumoilevat. Niin minä olen ainakin päättänyt 

jäädä tänne, vaikka pyrin johonkin sellaiseen Lääkintäjaostoon, niin sitten 

ainakin edes näkee jotain. Eihän tämä muuten varmaan minullekaan jäisi 

mieleen jos sattuisi joskus loppumaan. Kun minulle ei ole oikeastaan vielä 

mitään ikävämpää sattunut. On niin mukavaa kun Äitikin antoi luvan, 

ettei ole senkään puolesta mitään hätää. Nehän ne ovat minua aina 

patistelleet tähän asti. Olenkin asunut nyt kotona niin kuin kait jo viime 

kirjeessäni mainitsin. Pekka on aina väliin täällä yötä. En ymmärrä kuinka 

hän on tullut nyt niin nuorekkaaksi [?] tämän takia että rasittuu ihan koko 

tyttö.  Jos ei meitä ole ollut monta kertaa rohkaisemassa niin olisi 

menettänyt kaiken toivon. Hän on niin herkkäluonteinen että varmaan 

vaikuttaa niin kovasti. Ei sunkaan tämä sota nyt sillä ole hävitty jos ne nyt 

jonkin pienen maakaistaleen ovat suurilla uhrauksille kyenneet saamaan. 

Täällä on muuten mennyt eri hassuksi tämä elämä kun saisi yölläkin lentää  

sen tuhannet kerrat aina pommisuojassa. Savu kun on laskenut niin 

olemme jo saaneet käydä siellä melkein 200 kertaa. Ajatteles kyllä sielläkin 

on tullut useita tunteja  kykättyä. Tänään taas meinasivat varmaan tulla 

oikein pommittamaan, mutta kun olivat vasta muutaman tärähdyksen 

kerenneet antaa niin meidän omat koneemme saivat kolme kokonaista 

konetta alas. Kyllä meillä oli ilo korkeimmillaan, eikä se ihme olekaan. 

Voi kun loppuisi vaan tämä sotakin joskus niin olisi taas niin kiva nähdä 

Sinuakin oikein kunnolla. Et varmaankaan lomaa nyt saa pitkiin aikoihin. 

Mukavempihan se olisi kun pääsisi sitten vaikka kokonaan pois, jos sitä 

kerran rauhanaikakin tulisi. 

Koeta nyt vain pitää huoli itsestäsi ettei se ketale ryssä pääse yllättämään.  

Lopetankin jo taisihan tässä tullakin kirjoitettua yhtä jos toista roskaakin. 

Tämä on vielä niin sekaistakin kun olen tässä sängyssä istuessani 

kirjoittanut ja ehkä ne silmätkin jonkin verran heippaavat. Sanohan nyt 

kaikille tutuille ja tuntemattomille terveisiä.--- Sinulle tietenkin kaikkein 

eniten. Voi oikein hyvin. Ajatuksin mukanasi ollen! Sipisi. 

* 

Kenttäpostia  

[Sotasensuurin tarkastama] 

T.km. Aarne Vainio KPK 27 M 8604 

K.P.K. 27  M.8604.  



 

41 
 

Lähettäjä S. Lehtinen Kotka Kirkkokatu 6 

 

28.3.40 

Kuule kirjoita sentään jos vain kerkeät – vain minä 

Are kukeroni! 

Voi voi kun tietäisit kuinka minulla on hyvä olla kun sain eilen kirjeen 

sieltä Sinulta – ja voi taivas pitkästä aikaa.----  Luulin jo tosiaankin että se 

ryssä on vienyt ihan kokonaan sen kultaisen pojuni siellä! Sitähän minäkin 

että eihän sitä nyt vain niin hevillä anneta. Kyllä olet sentään eri kultainen 

kun kirjoitit – jos nyt olisit tässä, niin saisit ihan ”sata mustelmaa” olen niin 

hyvilläni. Pyydän oikein paljon anteeksi (annathan) sillä en tosiaankaan ole 

kirjoittanut kun ensiksikin en ole tiennyt uutta osoitettasi ja sitten – toinen 

syy on se niin kuin itsekin kirjoitit luulin, että pääsethän nyt edes vaikka 

käymään kotiin. Mutta voi ei; siellä Sinä vain käkättelet, etkä edes 

tiedäkään poispääsystä. Varo vaan kyllä tulen kohta hakemaan Sinut 

vaikka iikan kyydillä, sillä en rupea täällä yksin murheissani 

käkättämään---?? 

Kirjoitit jotain niistä sotilaista ja vapaaehtoisista – kyllähän niitä täällä 

vilisee tuhansittain, mutta siitä saat olla varma en ole vielä kertaakaan 

erehtynyt heidän joukkoonsa. Eikä ole ollut väliksikään, sillä olen aina 

ajatellut että onhan siellä minullakin yksi kunnon poika (siellä jossain) joka 

ehkä vähänkin ajattelee minua ??! 

En voi olla kirjoittamatta kun tuolta radiosta tulee juuri niin ihana hidas 

valssi, muistatkos Ai love you. Tulee ihan tässä paha olla – Voi kun Sinäkin 

kuulisit. – Tai kuultaisiin yhdessä. 

Niin ja sitten taas – anna anteeksi kun tämä kirjoitus on tällaista 

sekasotkua, kun kirjoitan tässä sylissäni kun sain tässä niin hyvän asennon 

enkä raaski siitä luopua. 

Täällä onkin aika muuten mennyt entistä latua paitsi työtä on saanut tehdä 

kuin mikäkin juhta pari viikkoa. Kun aamulla 7:ltä aloittaa niin iltaan 

samaan, eikä siinä liikoja ruoka aikoja ole.  On alkanut jo ihan 

kyllästyttämään kun ei ulkonakaan kerkeä olla juuri ensinkään. --- 

Kotkasta onkin tullut sellainen vilinä kaupunki että ei enää paljon tuntisi 

kotipaikaksi. --- Eilen oli muuten ensimmäisen kerran täydet valot 

kaupungilla, kyllä se tuntuikin sitten vasta eri ilmeiselle. Luulin ensin että 

on tulipalo kun katsoin ikkunasta. 
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Kuinkas Sinulla meni Pääsiäinen siellä? Kuule! Vekakin oli silloin lomalla, 

tuli aivan yllättämällä hänkin. Yrjö kävi myöskin ja hän pyysi lähettämään 

oikein paljon Sinulle terveisiä. Poika olikin niin pulskistunut siellä 

ollessaan ja tullut kovin hiljaiseksi – Saa nyt sitten nähdä kuinka hiljainen 

Sinusta sitten on tullut. Valkenisi vain pian se päivä että pääsisit. Et taida 

varmaankaan saada etukäteen mitään tietoa tulostasi, niin että koetahan 

sitten vaikka laittaa minulle, kun nykyään olemme olleet niin vähän 

ulkonakin iltaisin että en sielläkään aina tapaa. Vielähän tässä olisi paljon 

kirjoittamistakin, mutta jutellaan sitten taas suumme puhtaiksi. Näkemiin 

sitten. Kamalan ikävissään oleva Sipisi. 

Hyvää yötä Sinullekin ja molemmille kauniita unia? 

* 
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KENTTÄKIRJEET 

 

Sotamies Aarne Vainio 964597: 

Palvelusaika 9.3.1942-28.11.1944 (2 v 8 kk 20 pv) 

Joukko-osasto: yo. Koul. K6 /5.K. 

Taistelualueet: Kinkineva-Rajakontu (vetäytymisvaihe 21.6.-29.6.1944), 

Tolvajärvi (puolustus 10.7.-4.9.1944), Hyrynsalmi-Taivalkoski-Kemijärvi 

(etenemisr. 1.10.-1.11.1944) Sotilaskantakortin mukaan.  

 

HELMIKUU 1942 

 

[kirje ilman kirjekuorta] Pakettikirje 

14.2. illalla 

 

Aarne Olavini! 

Taas muistan Sinua ja näin pian, sillä vastahan päivällä vein kirjeesi 

postiin mutta en tiedä mikä ihmeellinen voima pani sinulle taas 

kirjoittamaan, tämä suuri ikävä kait --- 

Saat oikein monta suukkoa tässä välillä. 

Tulin juuri kuvilta ja ulkona on niin ihana kuutamo ja lähetin jo sen 

mukana monta pientä kuiskutusta – en tiedä jos kuulet ne siellä, saa nyt 

sitten nähdä. Ajatteles että sitä Ypää ja Vilmaa ei tullutkaan ja minä kun 

niin kovasti odotin. Taisivat säikähtää noita hälytyksiä kun niitä on ollut 

niin tuhka tiheään ja onhan se vähän taas paukkunutkin pitkästä aikaa. 

Äskenkin kun olin kuvilla niin keskeytyi pari kertaa ja sekös vasta kenkkua 

oli. 

On ihan jännää minkälainen ensi yö on, kun siellä on niin kirkasta. Vaikka 

toivotaan nyt parasta että saisi taas nukkua oikein kunnollisesti.  

Kirjoitahan nyt jotain mimmoisessa paikassa Sinä asut ja minkälaista 

siellä on muuten se elämä missä olet. Minusta olisi niin kiva tietää vähän 

niitäkin oloja ja – osaan sitten aina mielikuvituksissani Sinut johonkin 

sijoittaa. 
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Kohta käymmekin sitten juomaan korviketta, eikös niin Isi. Olen keittänyt 

sen jo valmiiksi sitten lueskelemmekin vielä vähän aikaa. Minulla onkin 

niin kiva kirja menossa ”Tuulen viemää” jos olet kuullut sellaisesta. 

Nykyisin olen lukenutkin paljon sellaisia paksuja moniosaisia kirjoja ja 

niissä onkin aika mennyt eri kivasti. Voitkos kuvitella että kohta on tämä 

talvikin muistoja vain. En millään osaisi sentään uskoa, että tämä aika on 

mennyt näin kovin pian tuntuu ihan niin kuin olisi aina lauantai ja taas 

maanantai. Ja kohta sekin lauantai että Sinäkin tulet. 

No niin nyt käymme sitten kahville Isukki ja sitten hyvää yötä. Sirkka 

* 

[Kirje ilman kirjekuorta] Pakettikirje 

Kotkassa 26.2.42 

 

Rakas Isi! 

Kuulemiin taas ja terveiseni tämän ”pakun” muodossa. Lähetän tässä nyt 

vähän mitä minulla on lähettämistä. Eihän nämä nyt mitään niin erikoisen 

hyviä ole. 

On siinä ainakin yksi auringonpuolikas saimmekin niitä nyt ½ kg henkeä 

kohti. Lähetänkin tässä nyt Sinulle yhden, kun et varmaan siellä saa 

kuitenkaan. 

Viime kerralla unohtuikin se saippua kokonaan pois paketista. Lähetän sitä 

tässä nyt, eihän nämä mitään erikoisen hyviä ole, mutta parempaa kun ei 

mitään. 

Kirjoittelenkin Sinulle illalla lisää nyt kun on vähän niin kuin kiireen 

tapaista. Terveisiä teidän sekä meidän mammaltamme. 

Aune  ja Mamma olivat toissa iltana meillä, ja Mamma oli niin huolissaan 

taas sinusta kun Paavo on täällä ja kertoi että Sinulla on huono ruoka siellä, 

minäkin lähettäisin leipää sekä voita, mutta kun niitä saa niin vähän. 

Monta suukkoa vielä Sinulle Rakas. Voi oikein hyvin. Mutakuononi. Sinua 

ikäv. Sipisi 

 

MAALISKUU 1942 

 

Kenttäpostia 23.III.1942 
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Stm Aarne Vainio K.P.K. 7. 0670 

Läh. Sirkka Lehtinen Koulukatu 10  

 

17.maalisk. 

Rakas Are! 

”Kai muistat sen hetken vielä kulta, kun käskyn sain reservihin? Oli ihana 

maaliskuun ilta ja mentiin juuri levarihin. Tuo käsky kun lykättiin sulle ja 

huudettiin: kiirettä hei!” minä suukon vain tyrkkäsin sulle, kun juna jo 

jonnekin vei. 

Sanni opetti mulle tänään niin kivan laulun, että oikein ja panin sinulle 

tuohon jonkin kohdan siitä; Sinullahan taitaakin olla nyt aikaa opetella 

noita laulun sanoja vaikka kuinka siellä vai mitä? Vaikka en tiedä, minusta 

tuntuu jollain lailla niin kuin et olisi poissa ensinkään, olisit taas vain 

jossain pistäytymässä, eikä muuta ainakaan vielä. 

Ai en muistanut kertoakaan siitä yöllisestä poissaolosta, eihän siitä 

oikeastaan mitään soppaa tullutkaan kun menin silloin aamulla kotiin, ei 

siellä ollutkaan ketään. Olivat jo menneet kaikki töihin ja sain rauhassa 

muuttaa päälleni. Liikkeessä olikin onneksi niin kiire että se suurin piirtein 

melkein unohtui. Äiti vain sanoi, että hän arvasi että olimme siellä yötä. 

Isä raukka ei tiennyt asiasta mitään. Kyllä olikin hyvä olla kun se meni niin 

onnellisesti. 

Kyllä heillä kaikilla taitaa olla sentään vähän ikäväkin Sinua, koska 

Sannikin tässä eräs ilta sanoi, että olisi se sentään ollut eri kivaa kun olisit 

saanut olla täällä. 

Voi kyllä se olisi minustakin ollut kivaa; minäkin tunnen itseni niin orvoksi 

ja yksinäiseksi. Vaikka olemme nyt tyttöjen kanssa olleet vähän enemmän 

yhdessä: Viime lauantainakin olin ensin kahdeksaan töissä ja sitten 

kävelimme Äidin kanssa vähän kaupungilla. Ja – ajatteles kävin jo 9 aikaan 

nukkumaan. Sunnuntaina olin sentään kuvilla ja kävin 10, ajatteles ne ovat 

sentään saavutuksia mutta luulen että minusta tuleekin oikein kiltti tyttö. 

Tässä vielä kaiken päätteeksi. 

Viikolla Eikka oli minua hakemassa ulos, mutta olin juuri luvannut mennä 

Liljalle, joten en voinut sitten lähteä hänen kanssaan. Lupasinhan tulla 

jokin toinen ilta, vaikka saahan sen sitten nähdä. 

Jaa, olinhan pyhällä katsomassa teidän mammaakin, kun vein ne kuvat 

sinne, sainkin ihan oikeat kahvit siellä ja pullat ja kotiin sain vielä 

tuomisiksi herneitä ja kyllä niitä on syötykin nyt kolmena päivänä 
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peräkkäin niin että mahat rutisee. Se on niin kivaa kun siihen ei tarvitse 

ensinkään perunoita kun niitä on niin vähän. 

Meillä olikin eri kiva kun tänään on saatu kuumaa vettä vaikka en näin 

keskellä viikkoa, mutta kun tähän alakertaan tai hotellikerrokseen, muutti 

jokin  suurempi esikunta niin lämmittävät kuulemma omilla puilla niin on 

siitä meillekin jotain hyötyä. Vaikka kyllä ne ovat sellaista kolinaa siellä 

pitäneet, että onhan se palkaksi niistä valvotuista öistä. 

Kotka onkin muuttunut ihan sen jälkeen kun lähdit, tämä on kuin yksi 

hulinameri, sillä ”teitä” [sotilaita] vilisee täällä nyt niin kovasti, en tiedä 

mitä aikovat mutta paljonhan niitä hurjia juttuja on liikkeellä. 

Tähän taas tällä kertaa, kuvat lähetinkin siinä paketissa ehkä oletkin ne jo 

saanut, ja sitten tässä  / / / /  onkin monta suukkia omalle mutakuonolleni. 

Sipisi. 

J.K. Sano Paulille terveisiä että taidan mennä huomenna hänen Evaa ja 

Mattiansa helssaamaan kun hänkin on niin yksinäinen. Nyt Sirkka 

meneekin varmaan, että hei vaan. Sama. 

2 J.K. (Huolimattomuutta taas). 

Voi nyt kukuseni mulle tuli ihan paha olla kun muistin että siihen pakettiin 

en kirjoittanut  lainkaan kenttäpostia, suututtaa ihan jos eivät sitä 

huomaa. Sehän oli niin mutta, että en ensinkään muistanut. Mutta 

toivotaan nyt että se tulee perille! Sirkka 

* 

Kenttäpostia 28 III 42 

Tkm Aarne Vainio KPK7 0670 

Läh. S. Lehtinen Kotka Koulukatu 10 D 

 

Terve taas rakkaani. Kirjoitin Sinulle eilen illalla kirjeen, mutta nyt on taas 

tässä niin hyvää aikaa, että oikein.  Kello on vasta yhdeksän ja olenkin jo 

sängyssä. Tässä on oikeastaan aika vaikea kirjoittaa kun ei saa oikein 

hyvää asentoa. 

Tänään onkin ollut niin ihana kevätpäivä pitkästä aikaa; aamupäivällä 

kävimme äidin kanssa siellä uudessa asunnossamme laittamassa kaappeja. 

Siellä onkin niin kivaa kun on kaikki niin paljon pienempää. Suututtaa kun 

siihen muuttoon on vielä melkein kaksi viikkoa. 
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Päivällä menimmekin tyttöjen kanssa hiihtelemään, olimme vain siinä 

pikku-Kuusisessa ja laskettelimme mäkiä. Minäkin laskin aivan 

vahingossa loikkurista [?] ja suuressa pelästyksessäni en osannut 

kaatuakaan, siinä onkin aika paljon kivoja mäkiä. Saimme aika tavalla 

aurinkoa, koska nyt on ollut kasvot ihan kirvelevät. Nyt on taas tämäkin 

pyhä mennyt vaikka nythän onkin taas kaksi arkipäivää ja sitten on 

Marianpäivä. Sitten täytyykin mennä teille käymään kun en tänään 

muistanutkaan. Huomenna menemmekin Liljalle hänellä kun on näes 

syntymäpäivät. Ajatella, että se minun ”kukuni”kin on 25 vuotta [Aarne 

20.3.] sellaista se. Kuinka se päivä muuten meni. Nyt rupesikin kättä jo 

ihan pakottamaan että täytyy lopettaa. 

Monta k….kia kirjoita pian Sipisi 

Koeta nyt vaan päästä lomalle. S. 

 

HUHTIKUU 1942 

 

Kenttäpostia 7 IV 42 

Stm. Aarne Vainio. KPK7 0670 

Läh. S. Lehtinen Kotka Kotkankatu 

 

Lauantai iltana. 

Rakas ”mutakuononi”! 

{ensimmäiseksi kuukkia} seis! Niin terveiset taas täältä kotipuolesta. Tuli 

tässä juuri niin ikävä että täytyi vallan heti ruveta kirjoittamaan. Kyllä 

tämä aika tuntuukin kauhean tylsälle työtä ja työtä vaan, nyt täällä 

pannaankin kaikki ravintolat puoli yhdeksän kiinne ja yksi näytös illassa 

elokuvissa. Rupesivat vain ne miehet vähän liiaksi hulinoimaan, että täytyy 

kait sen takia vähän tarkemmin säännöstellä. En minäkään kahdeksan 

jälkeen enään uskaltaisi kulkea. Keskiviikkona olinkin Evaa ja Mattia 

katsomassa menikin aika niin mukavasti että oikein. Evallakin käy 

varmaan aika pitkäksi, vaikka kyllähän se Matti on sellainen velikulta että 

varjele taivas. Se lähetti isilleen sellaiset lentosuukot että varmasti tulivat 

perille. 

Niin kiitti vain sinun suukistasi kyllä ne perille osasivat ihan suoraa päätä 

vaikka en nyt osaa sanoa jos ne ihan sellaiselle tuntuivat!!! Vai on teillä 

raukoilla siellä sellainen pula siitä tupakasta, enkä minäkään siihen 
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ensimmäiseen pakettiin saanut muuta kuin pari askia kun silloin ei ollut 

juuri missään sitä saatavana. Nythän sitä taas vähän enemmän saisi ja 

lähetin sinne vähän lisää sinullekin. Harmittaa niin kun kerkesin ne eilen 

lähettämään ja  

[… sensuroitu, revitty yläosa sivusta?] 

Pakelle ja Artsille terveisiä satuinkin saamaan taas lisää mutta vien vaikka 

huomenna ne isällesi eiköhän ne ole hänellekin ihan tarpeen. Tiedätkö 

minun täytyykin mennä näistä käsistäni ihan lääkäriin ensi viikolla, 

minusta tuntuu että niissä on jotain muuta kuin sitä reumatismia kun ne 

menevät ihan vuorotellen aina muodottomiksi: suututtaa niin kovasti että 

oikein. 

No minkälaista se Sinun olosi siellä oikein on ja mitä te siellä kaiket päivät 

hommaatte ja miten saatte ajan kulumaan, ja entäs sitten ne kamppeet 

kuinkas se siinä onnisti. Tulivatko hyvät? Kirjoita pian vartun vaikka joka 

päivä kirjeitäsi, sinullahan on siellä sitä aikaa kirjoittaa vaikka kuinka ja 

parempaa kuin minulla. No mitäs kuku tykkäsit kuvista (olet niin vihaisen 

näköinen siinä ulkona, että oikein peloittaa). Vaikka kyllähän ne  nyt 

oikeastaan selviä olivat. 

Rupeekin nukuttaa niin kauheasti kun on tässä tullut niin iltauninen, 

melkein joka ilta tulee käytyä jo 8-salta nukkumaan kun ei ole muutakaan 

tekemistä. Monta --- monta kuukkia turilaalleni ja annan kohta tuolle 

kuvallesikin. Kirjoita pian ja usein Sipisi niin kovasti. Tule vain pian 

lomalla (kukua ikävöiden), muste meni tässä lopussa ihan mitättömäksi. 

* 

Kenttäpostia 8 IV 42 

Stm Aarne Vainio KPK7 0670 

Läh. S. Lehtinen Kotka Kirkkokatu 6 

 

Kotosalla 7p. 42 

Rakas Are! 

(vasen yläkulma]  

[Sannin viesti] Kukkuu Are pojuseni! Kiitos siitä herttaisesta 

pääsiäistervehdyksestäsi, perheenkin puolesta. Koeta nyt saada alas nämä 

Sirkan tuotteet. Elämä on taistelua. Niin se on mullakin (koulu alkaa 

nimittäin huomenna). Keväisin (linnutkin jo laulavat) tervehdyksin 

ikuisesti Sinun Sannisi. Pidä hauskaa. 
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Terveiseni vain täältä meiltä kaikilta ja hyvää pääsiäisen jatkoa. 

Kuinkas se ”mutakuono” siellä oikein jakselee en ole saanut vielä yhtään 

kirjettä sen lomasi jälkeen muistathan nyt kirjoittaa pian. 

Täällä on mennyt pyhät niin rauhallisesti, että oikein. Eilen illalla olimme 

[?], Bertan ja Halvorssenin papan kanssa Kyminlaaksossa, istuimme siellä 

vähän aikaa ja tulimme kiltisti kotiin. --- 

Lähetän tässä nyt Sinulle pienen paketin, kylläkait sen sentään vastaaotat. 

Muuta en tässä nyt jouda kirjoittamaankaan. Voi hyvin sano Pakelle 

terveisiä!  niin kovasti ikävöivä Sipisi saat vielä monta kuukkia pakettiin. 

I Pääsiäispäivänä 

[Sannin viesti] Kuvat lähetän ensi viikolla sillä tänään otimme vasta loput 

kun olimme hiihtämässä saa nyt sitten nähdä kuinka onnistuu. 

 

Rakas ”kukeroni”! 

Ensin saat ”kuukin” ja sitten – Terveiseni ja kiitokset 

pääsiäistoivotuksestasi. Saisit ihan torua minua kun en minä muistanut 

ensinkään koko Pääsiäistä, tai se on oikeastaan mennyt tässä kiireen 

hulinassa. Aattopäivänä tuntui niin kuin maailmassa ei muuta olisikaan 

kuin yhtä työtä ja työtä vaan. 

Muuten kuinkas’ se matkasi onnistui ja pääsitkös’ onnellisesti perille? Minä 

meninkin asemalta suoraan sinne lääkäriin – ja ajatteles miten ihanaa, ei 

niissä mitään reumatismia ollutkaan johtuu kuulemma vain vedestä ja 

kylmettymisestä. Minun tuli ihan hyvä mieli kun ei ollut mitään sen 

pahempaa. 

Paulihan taisikin saada lisää lomaa koska näin sen Pitkänäperjantaina 

[muista pitää peukat pystyssä kohta onkin arvonta ---] Kyminlaaksossa. 

Olin ”Pekan” kanssa syömässä oikein tosi  aterian siellä ja sitten olimmekin 

niin kipeitä koko loppupäivän kun taisi olla vähän liian vahva ateria 

pitkästä aikaa. Minulla onkin niin ihana Basso ääni nyt, että oikein, (taitaa 

olla vielä niiltä viime pyhän ajoilta.) Kahteen päivään en saanut sanaakaan 

suustani ja pelkäsi jo ihan, ettei se pääsiäiseksi nousekkaan, mutta johan 

sitä sentään on tänään vähän tullut. Illalla olin Ulella käymässä ja luvattiin 

huomen illalla lähteä vähän jonnekin istumaan ja tsiikaamaan ihmisiä, 

meitä kivesti vain kun et sinä ollut niin olisi ollut niin kiva lähteä taas 

sakilla. Mutta eihän sille mitään mahda ehkä sitä päästään sitten joskus 

taas.--- 
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Tänään onkin just’ viikko aikaa kun tulit lomalle, voi kun se olisikin vasta 

nyt niin olisi eri kivaa. Onkin taas jo vallan ikävä, niin että tulehan sitten 

taas tänne, vaikka ei muuten niin ajatuksissasi.--- Kirjoitahan pian monta 

suukkia ja terveistä. Sipisi. 

* 

Kenttäpostia.  

STm Aarne Vainio 7.IV.42 

Läh. S. Lehtinen Kotka Kotkankatu 

 

8 huhtik. 

rakas!! 

Kuulemiin taas täältä – Yritän tässä täyttää pyhää lupaustani, en 

oikeastaan sen puolesta vaan itse asiassa tekee mieleni kirjoittaakin 

Sinulle.  En tiedä minkä kumman takia olen tuntenut tänään itseni niin 

kauhean, kumman ja yksinäisen tuntuiseksi. Ja enkös mennyt vielä kaiken 

päätteeksi yksin kuvillekin, se kuva sattui olemaan jotenkin niin ihana ja 

en ymmärrä kait’ jollain lailla opettavakin, tiedätkös että minun tuli niin 

paha olla että ”sinäkään” et varmaan ymmärtäisi minua???? puh. puh. 

En oikein ymmärrä mitä minun tekisi mieleni Sinulle kirjoittaa, mutta se 

olisi varmaan jotain sellaista mitä en itsekään ymmärtäisi. Ja johan minua 

kait senverran tunnet että minähän olen huono saamaan itsestäni ulos 

mitään enkä juuri millään lailla. 

Uskotko (älä ajattele mitään vakavaa mutakuononi) siellä kuvilla 

istuessani toivoin ”kun se kuva sattui olemaan myöskin sodasta ja 

tuhoisasta pommituksesta”, että oikeastaan pommi saisi osua minunkin 

kohdalleni niin ehkä minun paikkani täyttäisi joku toinen paljon paremmin 

ja kauniimmin sillä joskus tunnen itseni niin kauhean huonoksi ja heikoksi, 

(jollainlailla). --- 

Ymmärräthän minua taas jollain lailla ”Are” sillä olen nyt taas sillä 

tuulella, etten itsekään oikein tiedä mitään. On se hyvä että huomenna on 

taas uusi päivä ja minä aivan toinen taas kaikilta puolin. Se on tosiaankin 

hyvä että on yökin aina välillä, niin uni tasoittaa niin paljon, Voi kukusein 

älä nyt vallan naura tyhmälle Sipille anna nämä rivit mennä aivoistasi 

tuulille. 

Oikeastaan tämä elämämme täällä on ollut aika rauhatonta on ollut niitä 

”kesäisiä säveliä” pari kolme yötä kohti ja ne suuret ilotulitukset ovat olleet 



 

52 
 

vallan komeita näin pimeinä öinä. Ei ole sentään päässeet ne heidän 

perhosensa tekemään ainakaan kaupungissa erikoisempaa. Ja voi kun 

eivät enään pääsisikään sillä kyllähän se olisi taas kamalaa jos ei nyt ihan 

minulle niin ainakin niin monelle muulle. Täällä olen monesti ajatellut 

Äitiäsi, että kuinkahan hän on säikähdellyt. 

Pääsiäispyhinä teki mieleni käydä heitä katsomassa, mutta en tiedä ne 

pyhät menivät ihan liian nopeasti, kun olin vielä kumpanakin päivänä 

vähän työssä. Ja silloin sunnuntaina olin hiihtämässä jäällä, olikin niin 

aurinkoinen päivä. Täytyyhän minunkin yrittää saada itseni edes vähän 

ruskeaksi että kehtaan kävellä sinun kanssasi joka olet varmaan 

tosiruskea, kun siellä on kaiket päivät. (Vaikka ainahan sitä olet hieman 

minuunkin tartuttanut) 

Sitä filmirullaa en ole saanut vieläkään kehitettyä kun 

valokuvausliikkeessä on niin kovaa kiirettä että kestää niin kauan ennen 

kuin saa pois. 

Ai muuten Koposen Taisto on lomalla ja lähettää paljon terveisiä ---  

Kirjoittamisiin, ja Terveisin Sinun Sirkka. 

Hyvää yötä ja yksi suukki uneen!! 

* 

Kenttäpostia 14 IV 42  

Stm. Aarne Vainio KPK7 0670 

Läh. S. Lehtinen Kotka Kirkkokatu 6. 

 

13/4— 

Rakas – (mutakuono) 

Heis! vaan ja paljon terveisiä täältä, meiltä kaikilta. Tässä on ollut niin 

tulista kiirettä että en ole joutanut kirjoittamaan ja oikeastaan niitä 

puuskia ei niin helposti aina vain saakaan. Vaikka eipähän sinullakaan 

niin suuria aikoja ole ollut minua varten kun ei sieltäpäinkään ole suuria 

saapunut. Sain ne filmit joista kirjoitit vasta eilen joten en saa niitä pois 

fotosta ennen kuin loppuviikolla. 

Meidän kuvamme kyllä sain ja lähetän Sinulle tässä vain nämä kaksi, loput 

saat nähdä sitten kun tulet tänne. Hyvinhän ne kaikki onnistuivatkin. 

Loppurullan otimmekin tuolla jäällä kun olimme hiihtelemässä.  
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Ja niin, pyydät sen arvan numeroa, mutta se on nyt melkein turha lähettää 

sillä arvonta on ollut ja mennyt jo numeromme oli 13641, ja arvonnassa oli 

13640 ja 13639 voittaneet, että läheltä piti mutta eipäs vaan sattunut. Noo’ 

ensi kerralla parempi onni sitten saatkin Sinä ostaa sen kun olet täällä niin 

koetetaan taas sinunkin onneasi välillä. 

Sunnuntaina kävinkin katsomassa kotiväkeäsi en ensin meinannut millään 

kehtaa mennä, ajattelevat pian että tuokin se tänne itseään tuppaa, mutta 

kun muistutit minulle siitä niin ajattelin että ehkä se olisi mukavakin. 

Lähettivät paljon terveisiä Sinulle. Isälläsi oli varmaan kova tupakkapula 

eikä minullakaan ollut yhtään viedä kun olin juuri sillä viikolla sinulle 

lähettänyt mitä irti sain. Ja siitä Vapusta, Eikka on tilannut jo pöydän 

sinulle sillä ajattelin että eihän meillä mitään hauskaa ole jos menemme 

sinne Isän ja Äidin kanssa niin eiköhän se ole näin parempi. Alahan jo 

vähän kerrassaan purnaamaan sitä lomaa, ettäs sen sitten saat. Minulla 

onkin jo niin ikävä että pois sieltä – kirjoita pian. Sinua ikävöivä Sipisi!!  

Näillä main on sitten monta kuukkia Sinulle => otahan vastaan 

* 

Kenttäpostia [leima ei näy] 

Stm. Aarne Vainio 5 KPK 2472 

Läh. S Vainio Kotka  

[? sukunimi Vainio, vaikka menivät vihille lokakuussa 42? kirjekuori 

vaihtunut?... nähtävästi Aarne on kihlannut Sirkan ja hän leikittelee 

tulevalla sukunimellä?] 

 

14.4.42. 

Rakas – (mutak) 

Terveiseni taas ja tattis’ kirjeestäsi odottelinkin sitä taas jo tänään 

saapuvaksi. Kyllä se Sirkan odotus palkittiinkin. Ja ihan papin omalla 

suukilla, (onneksi siinä ei ollut sitä yhtä lajia punaa- [?] – 

Aika täällä on mennyt sitä vanhaa rauhallista latuaan, ei mitään 

erikoisempia tapauksia. On tullut nukuttuakin niin kamalasti. Yhtenä 

iltana olin teillä kymmeneen asti, mutta muuta ei ole tullut valvottuakaan. 

Täällä on ollut aika sateiset ilmatkin, että ihan suututtaa, mutta ehkä se 

tekee kesää, ja onhan se toisen kautta parempi kun nyt on kohta täysikuun 

aika niin ei pääse ryssäkään niin hätyyttämään. 
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Vaikka en tiedä onko se kuutamo vasta sitten kun tule lomalle silloin se 

olisikin paljon kivempaa, eiks’ je ”isi-kulti”. Sanni lähettää tässä välillä 

terveisiä hän koettelee ottaa tuossa unen päästä kiinni, mutta saa nyt 

nähdä onnistuuko ennen, kuin minä menen hänen viereensä. Annan Sinulle 

sitten sängyssä ollessani vielä monta kuukkia, ehkä Sinäkin alat olla jo 

nukkumatin pauloissa joten ne tulevatkin sitten unessa.--- 

Ajatteles että nyt ei ole enään kunnolla kahta viikkoa ja mami saa nähdä 

Sinut ja antaa oikein tosissaan.--- Voi kun se onni nyt vain potkisi Sinua 

koetan pitää peukkuja pystyssä – koko ajan  --. 

Sitten taas hyvää yötä Rakas – Voi hyvin sinun Mamisi 

* 

Kenttäpostia 20 IV 42 

Stm Aarne Vainio KPK7 0670 

Läh. S Lehtinen Kotka Kirkkokatu 6. 

[kirjeessä kaksi kirjettä 16.3. ja 19.3.42] 

 

16.3. 

Rakas Are! 

Lähetän tässä sinulle pienen paketin syntymäpäiväksesi vaikka en tiedä 

josko tämä siksi ihan ehtii mutta kumminkin --- 

En ole saanut sinulta vielä kirjettä, mutta näin Evan tänään ja sain 

osoitteesi. Kun ajattelin ensin varttua kirjettäsi mutta tämä paketti ei olisi 

ehtinyt sitten ensinkään. 

Kuinkas siellä olet oikein voinut? vieläkö teillä on kovin kurja paikka? 

Vaikka parempihan siellä on sentään olla kun tuolla jossain muualla. 

En oikein tiedä saako tähän paketin sisään mitään edes kirjoittaakaan, 

mutta piirrän tähän kuitenkin jonkun rivin. Tupakkaa en kuitenkaan ole 

parhaalla tahdollanikaan saanut enempää ehkä parempaa, mutta jos et 

polta näitä niin annan sitten jollekin toiselle ne, mutta muut koeta panna 

poskeen. 

Terveisiä täältä vain Kaikilta. Olen käynyt katsomassa äitiäsikin pari 

kertaa, hän onkin niin kovin huolissasi Sinusta. Vaikka kyllä minullakin 

on ollut  sitä mutakuonoani vähän ikävä, tuntuu ainakin niin kauhean 

oudolle ja tyhjälle. Olenkin ollut niin kiltisti täällä etten itse oikein osaa 
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uskoakaan. Tänäänhän siitä onkin juuri viikko kun lähdit. No eipä tässä 

nyt tällä kertaa oikein muuta, kuin kuulemiin Sirkka 

Kuvat onnistuivat kuten näet. Sipisi. 

[...] 

19.3.42 

[Tämä kirje taisi tulla niin paksuksi etten tiedä tuleeko takaisin, 

Hämmästelin vain mikä se nyt oli!] 

 

Rakas Aarne! 

Terveisini ja kiitos kirjeestäsi kukusein! 

Ihmettelen vallan kuinka tämä aika täällä vain menee, niin ettei 

uskoisikaan, Tästä taitaakin olla jo vallan kuukausi kulunut kun lähdit --- 

Minua ihan naurattaa tämä kun sunnuntain sillä minun istuinpaikkani 

ovat aivan hellät tästä istumisesta. Se johtuu siitä että olen ollut tämän 

päivän oikein uskossa Liljan kanssa ja hän on sellainen filmihullu joten 

istuimme 4 tuntia yhteenkyytiin elokuvissa, ajatteles ja ei siinä vielä 

kaikki. Aamulla ensi töiksemme lähdimme matsille, meidän muu väki ei 

ollut päässyt vielä sängystään ylös kun minä jo hyrräsin tuolla maantien 

puolella. Matkamme keskikin 5 tuntia ja olin aika poikki kun pääsin kotiin, 

enkä kerinnyt paljon levätäkään kun taas lähdimme, mutta nyt oli 

suuntamme ”kaupunki” tai oikeammin sanoen menimme ihan tylsää kuvaa 

katsomaan 3-5 (se olikin sitä istumisen alkua) sitten menimme 

Kyminlaaksoon syömään kunnon päivällisen ja tarjoilu oli niin hidasta että 

sekin kesti pari tuntia ja eikös meitä hulluja vetänyt vielä seitsemän kuville 

joten mitta alkoi olla melkein täysi ainakin minun kohdaltani. Ja tämän 

päivätyön jälkeen en tosiaankaan tiedä kummalla lonkallani istuisin, etkä 

sinäkään ”mutakuono” voi auttaa sieltä minua kun olet niin kaukana siellä. 

Kyllä olen lörpötellyt tässä vallan turhan ja jonninjoutavaa jota sinunkaan 

ei varmaan huvita edes lukeakaan, mutta oikeastaan jotainhan tässä 

täytyy lörpotellä, että vähän tietäisit täältä meidän olostamme. Olimmekin 

muuten Liljan kanssa kahden kesken tämän pyhän sillä Bertan Vekki oli 

lomalla ja Onniakin oli se onni suosinut nyt toisen kerran peräkkäin.--- 

Kyllä meillä olikin Liljan kanssa niin ikävä että oikein ja olihan se hyvä 

että meitä sentään oli kaksi niin ei ihan niin yksinäisyydelle tuntunut. 

Meillä oli kummallakin niin ikävä ”suukkoja” ettet usko! (Mutta lupasimme 

korvata sitten joskus!!!!) ehkä! – Niitä kuvia en ole voinut vielä lähettää 

sillä ne kestivät niin kovin kauan siellä fotossa. Vaikka nyt saat ne tämän 
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kirjeen mukana kaikki ne olivat onnistuneetkin oikein hyvin ja muuten 

annan jokaiselle kuvalle, missä ole oikein oikein (tosi kuukin) otahan ne 

sitten vastaan, ja salassa ettei kukaan huomaa --- Minä olen tässä niin 

kahden vaiheilla että lähetänkö Sinulle paketin vai en, kun en tiedä siitä 

lomastasi; Vai säästäisinköhän nämä tupakat siksi jos pääsisit lomalle 

mutta kirjoitahan sitten. Kävin tässä muuten eräs ilta Olella ja hän lupasi 

mennä käymään siellä Helsingissä ja hommata vähän jotain, jotta 

voisimme sitten vähän juhlia. Ai niin terveisiä myöskin Mailalta näin hänet 

viime viikolla lupasin mennä hänen luokseen jokin ilta mutta täytyy mennä 

tällä viikolla kun se silloin jäi.  

No eipä tässä nyt sitten muuta kuin koeta ottaa tästä jokin selvä, sillä 

ymmärräthän on niin kovin paha asento. 

Hyvää yötä nyt vain ”kultaseni” ja voi paremmin kuin muut.  

Sinua ikävöivä Sipisi! Kirjoita pian. Pakelle terveisiä. 

* 

Kenttäpostia 24 IV 42 

Stm. Aarne Vainio KPK 7 0670 

Läh. S. Lehtinen Kotka Koulukatu 10 

 

Klo 12. eräs yö 

Maksoin Eikalle sen 40 mk, mutta nuotti ihmisiä en ole millään saanut 

käsiin parhaalla tahdollanikaan. Hömötiainen tavattuna --- Kirjeen takana 

tuli kirjoitettua vanha osoite mutta ei suinkaan haittaa] 

Terve taas mutak…ni 

Taidankin herättää Sinut ylös näin iltayöstä. Tulin tässä juuri kotiin olin 

niin [?] käymässä eikä tullut taas tämän aikaisemmin lähdettyä. Sydän on 

vieläkin ihan kurkussa kun tuolla pimeässä joku lähti juoksemaan perään, 

mutta minä jäin siihen pilvenpiirtäjän rappuun vähäksi aikaa joten se 

luvaton juoksija meni hienosti ohi ja päästi taas siitä pälkähästä rauhaan. 

Siellä pimeässä onkin niin ikävä kulkea etenkin näin yksin ja orpona kuin 

minäkin nyt olen kun Sinuakaan ei näy tuossa vasemmassa kainalossa niin 

kuin aina joskus ennen ---- kaksi kuukkia. 

Terveisiä sentään täältä vaan ja tytöiltä myöskin. Olimme eilen Kirstillä 

Raija täyttikin eilen puoli vuotta joten olimme viettämässä niin kuin 

joutilaisia päiviä.  Ja – ajatteles missä olen tänään humppaillut olin oikein 

”hamstrausreissulla” ja olikin oikein hyvä tuuri, sainkin kosolti 
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vehnäjauhoja ja kananmunia joten vappuna on aina tiedossa hyvät pullat 

ja kakut (jos onnistuu) --- Minun pitikin pyytää, että jos pääset lomalle, tai 

sanotaan, että kun pääset niin osta sieltä jostain filmirulla joka on 6 x 9, 

sillä täältä ei saa niitä. Niin saamme sitten ottaa kuvia. Kirjoitathan sitten 

millä junalla tulet niin Sipi tulee sitten asemalle, tai ainakin ottaa hyvän 

yrityksen sinnepäin. Mulla onkin niin ikävä jo että ihan lähetän tässä vielä 

kymmen [?] suukkoa. 

Terveisin kuulemiin ja Näkemiin Sipisi. 

* 

Kenttäpostia Kotka 28.IV.42 

Stm Aarne Vainio KPK7 0670 

Läh. S Lehtinen Kirkkokatu 6 Kotka 

 

27.4.42 

Mutakuononi Rakas! 

Kiitokset kirjeestäsi ja terveisin vaan, en tässä ole meinannut ensinkään 

kirjoittaa kun olen tähän asti ollut aivan varma tulostasi ei ole tullut 

ajatuksiinikaan että et pääsisi. Mutta rupesin tässä juuri ajattelemaan että 

eihän sekään mikään mahdottomuus olisi vaikka et tulisikaan. 

Vai luulet Sinä siellä että täällä olisi täysi talvi, kukas kumma Sinulle on 

sellaista keittänyt. Kyllä täällä on varmaan yhtä kesää kun sielläkin mutta 

saa nyt nähdä kylmeneekö nyt kun tänään jo tuntui vähän raaemmalle. 

Kunhan nyt olisi Vappuna vaan edes jonkinlainen ilma. Tosiaankin tämä 

on nyt ensimmäinen kerta kun ajattelen mitä tekisin Vappuna ellet 

tulisikaan.  Kait’ lähtisin Seurahuoneelle kun ei kerran muutakaan 

erikoista ole. Käväisin lauantaina Olella ja lupasin jo että menisimme heille 

Vapunpäivänä, mutta saa nyt sitten nähdä. Eri jännää Sinunkin on sitten 

lukea tätä joskus ehkä Vapun jälkeen kun saat tämän. Josko olet sitten 

ollut täällä tai et, eri jännää. Et usko kun tuolla ulkona on ihanan näköinen 

ilma niin kaunis auringon lasku, mikäs’ olis siellä nyt kävellessä, niin kuin 

silloin talvella kun olit täällä niin ei muuta tarvinnut kuin kiireesti vain 

kuville tai jonnein sisään ja tiedätkös tästä kirjoittamisesta niin kuin tiedän 

niin olen aika huono kirjoittamaan joten minulta ei juuri hevillä nämä 

kirjeet synny. Yritän ja yritän aina vaan, mutta ei siitä sen parempaa tahdo 

tulla, mutta nyt luulen kun nämä Vappu ja kevät kiireet menevät liikkeessä 

ohi niin minulle tulee parempaa aikaa kirjoittaa Sinulle ”kultaseni” niin 

yritän niin usein kuin suinkin vain. Et usko minkälaista kiirettä työssä 
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onkin ollut siellä saa olla melkein yön päivän kanssa ei sen viisaammaksi 

tule vaikka sitäkin tekisi minkä edestä.  

Onnittelen Sinua siitä hyvästä onnestasi kun et joutunut lähtemään 

taaskaan voikun olisikin vaan eteenpäinkin hyvä tuuri. Lopettelen jo, ja 

jännään tosiaankin että se ”Mutakuononi” pääsisi tänne minun luokseni 

sillä Sirkalla on ihan tosi ikävä Sinua. Tulehan nyt sitten pian, monta 

monta kuukkia ja olen ajatuksissani luonasi ikävöivä Sipisi. 

* 

Kenttäpostia Kotka 30.IV.42 

Stm Aarne Vainio KPK7 0670 

Läh. S Lehtinen Kotka Kirkkokatu 6 

 

29.4.42 

Rakas Aarne! 

Terveiseni taas täältä kotpuolesta. Ei sitä meidän kukeroa taida tämä niin 

vetääkään kun ei tullut lomalle! Olin Sinua nyt muuten iltajunalla 

vastassakin mutta ei vain poikaa kuulunut. Et usko kuinka minua 

suututtaa ja kun on vielä oikeastaan aika ikäväkin niin – että yritähän vain 

kohtapuoleen tulla.  

Eihän sitä nyt sentään tiedä voithan Sinä tulla vielä vaikka huomennakin 

onhan tässä vielä Vappuun joku tunti aikaa, mutta jos ei niin se on sitten 

taas niin määrätty. Lähden sitten kait Ailin ja Eikan kanssa kolmanneksi 

kun kerran olimme tilanneet pöydän.  Ilmatkin ovat olleet aika mukavat 

nyt näinä päivinä Aurinko on lämmittänyt kuin kesällä konsanaan. Saa nyt 

nähdä mitä tässä osaa Vapunpäivänä tehdä kun Vekki ja Onnikin tulivat 

lomalle kait’. 

En taida nyt riivata tässä tämän enempää vaan toivon Sinulle parasta 

Vappua siellä ja kirjoittelen sitten taas uudelleen lisää. 

(Monta kuukkia ja pari kulmakarvaa pois Sirkalle) Terveisin Bettysi  

otahan sitten uus yritys ja kirjoita pian. Sama. 

Anna anteeksi kun tämä on niin sotkuista, mutta taidan olla vähän 

hermostunut sellainen on se Sipisi. 

 

TOUKOKUU 1942 
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Kenttäpostia Kotka 5.V.42 

Stm Aarne Vainio KPK7 0670 

Läh. S Lehtinen Kotka Kirkkokatu 6. 

 

4.5.42. 

[Ota selvää Aarne. Sipi] 

Terve Kultaseni! 

Terveiseni ja parhaimmat onnitteluni niiltä monilta jotka ovat minuakin 

onnitelleet. ”Voi mutakuononi”, minua vallan harmittaa kun et näe tätä 

kukkien paljoutta, varmaan kuolisin jos joutuisin yksin nukkumaan 

samassa huoneessa niiden kanssa sillä tuoksu on niin valtava, jos olisit 

täällä niin kyllä me kahdessa voisimme  olisimmehan yhdessä paljon 

vahvempia). Minun täytyy oikein luetella keltä olen saanut niin olet 

Sinäkin, ainakin hengessä mukana.  Tiedätkö ensinnäkin sain kotiväeltäsi 

viisi niin ihanaa tulppaania, et usko kuinka osasin olla mielissäni--- 10 

kuukkia Sinulle Rakas---  sitten sain 3 kpl ihania morsiusliljoja jos olet 

nähnyt, niissä on sellaiset suunnattoman pitkät varret olivat Itkosilta, 

Sinulle myöskin onnittelut. Piirtamoilta suuri nippu narsisseja, 

ent.koulutovereltani niin kauhean paljon vielä. Kuule tulen varmaan kohta 

hulluksi ja tulen sinne Sinun luoksesi lepoon, sillä kait Sinä olet saanut olla 

rauhassa siellä.  

No kuinkas matkasi kävi olikos kovasti tarkistuksia vai pääsitkö 

onnellisesti perille. Ja entäs sitten siellä sujuiko kaikki niin kuin meinasit 

vai tuliko mitään rettelöitä ja kysyntää??? Kello on 12 yöllä lyö juuri.  

Minulla olisi niin kauheasti kirjoitettavaa ja kysyttävää mutta en tiedä 

mistä aloittaisin ja lopettaisin, niin on parasta että lopetan. Puhun Sinulle 

sitten taas niin että hermostut kun tulet tänne.  Yks’ jännä asia on sentään 

jonka itsekin kuulin tänään ensi kertaa nim. voitko kuvitella että minä itse 

olen ollut täydessä humalassa kuulemma ensimmäisen kerran 2 ½ 

vuotiaana (uskomatonta mutta totta)  kerron Sinulle sitten suullisesti sen 

paremmin, ai, ai niitä ihmeellisiä aikoja. 

uutinen  

No1. Tiedätkö että isäpappa on niin kipeänä että voihkii ja vääntelehtii 

vaan tuolla sängyssä (ei humalaa) taitaa olla papalla kovat tuskat 
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No 2. Tällä on niin kylmä kuin talvella konsanaan ja aina tulee vaan uutta 

lunta (entä siellä) 

No 3. Tytöt pyytävät onnitella sua oikein lujasti (ota vastaan) 

No 4. Minä olen kuin märkä rätti ääni pihisee, nuha on ja hyvä angiinan 

alku. 

No 5.  käsine rahoilla ostin valkoisen puseron, lähetän kohta kuvan että 

näet 

No 6. En tiedä pitääkö minun käskeä nyt teidän väki meille vai vasta sitten 

kun sinä olet täällä?? Kirjoita jäi näin vähän tilaa .. mutta ota vastaan 

kaikki suukkoni ja muukin, Sinun lörpöttelevä Sipisi. Tule lomalle on ikävä 

sama. 

* 

Kenttäpostia Kotka 6 V42 

Stm Aarne Vainio KPK7 0670 

Läh. S Lehtinen Kotka 

 

Täällä jossain 

Rakas. Olavi. 

Terveisin taas, luulen että tulen tässä vallan ahkeraksi kirjoittamaan, kun 

oikein vaan otan siltä kantilta. Vaikka onhan minulla nyt aina jotain 

jännää höpötettävä. 

Minun täytyy sanoa vielä toisenkin kerran, että voi ihme sitä lahjojen 

siivoa, ihan vallan hävettää. Voi kultasein kun sinäkin saisit olla mukana 

niin menisi kaikki paljon helpommin. Et usko kun olin eiku ihan pyörällä 

päästäni, kun monenlaisia juoksupoikia kävi ja oli jos minkälaisia kääröjä, 

että ne ihmiset muistavatkin tällaista ”houhkaa”. Voi kun olisit saanut olla 

aukaisemassa kanssani niitä kääröjä se sitten vasta jännää oli, ensinnäkin 

oli sellainen suuri neliskulmainen laatikko ja kun aukaisin sen, häikäisi se 

minut ihan. Sieltä tuli esiin upea kullattu hedelmämalja, nyt on 

perheessämme sitten sekin!!! Siihen oli kaiverrettu ”Sirkka”. Ne olivatkin 

onnittelut Salon perh. meille. Sitten oli sellainen musta suuri arveluttava 

laatikko kultasepänliikkeestä ja tiedätkö mitä, siinä oli perheeseemme 

luupäiset niklatut juusto ja voiveitsi (Kyllä olin tosiaankin päästäni 

pyörällä). 
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Onnittelut sen muodossa tulivat neiti Londen; niiltä kait ”kuku” tuntee 

hänet .. se saakin loppua tällä kerralta sillä paperi loppuu kohta. Arpaa en 

enään saanut sillä olivat loppuunmyydyt. 

Näin Empon, lähettää terveisiä, pyysi osoitteesi. Loppu 

Rakkaat terveiset ”mutakuonolleni” ikävöivä Bettysi: 100 pientä kuukkia 

Aarnelle! 

* 

Kenttäpostia Kotka 8.V.42 

Stm Aarne Vainio KP7 0670 

Läh. S Lehtinen Kotka Kirkkokatu 6 

 

Torstai 

Rakas Are! 

Kirjoittelen taas vaikka en ole saanut sinulta vielä minkäänlaista tietoa, 

mutta ehkä ne eivät ole sentään vielä ehtineetkään, ja kylläpähän tulee kun 

aika rientää. 

Niin tänään onkin juuri viikko siitä kun olit viimeksi lomalla (sanon ihan 

niin kuin olisit niin kovin usein täällä käynyt.) Kellokin on juuri 10 olit juuri 

tullut junalla Kotkaan tähän aikaan silloin. Tuntuu niin kuin siitä olisi jo 

niin kamalan pitkä aika. 

Olin tänään muuten pienellä reissulla taas Pyhtäällä, kävin Rauhaakin 

vilkaisemassa ja pelotti niin kamalasti, jos olisi sattunut jonkinlainen 

tarkastus. Mutta onneksi pääsinkin valtion autolla tulemaan joten ei sitten 

kumminkaan tarvinnut mitään erikoisempaa pelätä. 

Kyllä se olisikin ollut eri jännää jos olisi joutunut kiinni ja sitten joutunut 

vaikka vielä linnaan päälle päätteeksi. Ei olisi Sinunkaan ollut hauska 

kuulla siitä. Vaikka heitetään nyt mielestä kaikki murheet. 

Taidan antaakin jonkun kuukin välillä, käy muuten liian kuivaksi. Terve 

menoo ----1 2 3 4 5 6 7 8 9 10…. 

Ja sitten niitä kukkia; on tullut vallan satamalla, en tiedä kohta minne 

niiden kanssa joudun, Maila ja Jorma Suutarin Essu, Vappu ja Linea, Maire 

ja Taisto sekä tytöt lähettivät onnittelunsa kukkien muodossa! Kyllä 

tuntuu ihan hassulle. Saimme sellaisen neuvon elämän varrelle, että, ”jos 

alkaa tora tulla, ehkäiskää se suutelolla”, täytyykin yrittää muistaa sitten 

tuota. Ostin muuten Äidillesi Ruusun ja lähetän sen teille, menenkin 
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sunnuntaina katsomaan kotiväkeäsi. Voi hyvin, kirjoita pian. Terveisin ja 

tuh. suukoin Bettysi. Suukki Toinen  

* 

Kenttäpostia Kotka 11.V.42 

Stm Aarne Vainio KPK7 0670 

Läh. S Lehtinen Kotka. 

[Kirjekuori oli avattu, mutta sen liimaus oli jostain kohdin vielä kiinni, 

joten oliko luettu?] 

 

10.5.42. 

Tervist’ kultaseni! 

Tattikset monet kirjeestäsi, oikein monen kuukin kanssa. Kyllä osasinkin 

sitä jo odottaa. Äitikin kun sai ensin kortin Sinulta, (ja et usko kuinka hän 

oli mielissään) niin luulikin jo ettei se pojan enään sitä tytärtä muistakaan, 

vaan ainoastaan sen tytön Äitiä!  

Mutta muistihan tok’ sentään, vaikka meinasin käydä välillä vähän liian 

vaativaiseksi. – Saat kuukin (yks vaan) kohta lisää.  

Tulin juuri teatterista ja kirjoittelen tässä kyökin pöydän ääressä Sinulle, 

ja odotan että nuo ahvenet lämpenisivät tuossa hellalla jotta saisi jotain 

tuonne vatsanpohjaankin sillä (uskotko siellä joku itkee jo illan murusia) 

on niin nälkä. Älähän nyt sentään mitään luule, sillä Bettysi höpisee tässä 

turhia vain, niin kuin mut’ jo ennestään tunnet!? 

Anna anteeksi, mutta nyt syön tässä välillä jotain. Jokin kuukki 

alkupaloiksi sulle, ja ehkä mulle ”annatko”?---- 

No vot’ nyt on pannu tyhjä ja iikan vatsa täysi, niin ne osat vaihtuvat, niin 

kuin kaikki muukin tässä maailmassa. 

Mitäs mun nyt pitikään --- ainiin ostin mammallesi oikein söötin kukan ja 

lähetän sen lauantaina, ja tänään sitten olin teillä ja vein äidillesi oikein 

hyvän kakun (ainakin omasta mielestäni). Mailakin oli teillä. Olinkin vist’ 

neljättä tuntia siellä ja voitko kuvitella minkä laakin Betty sai sitten?? 

Menin Turkialle ja katsoin juuri ikkunasta oliko Kirsti kotona ja tietenkin 

oli tielleni asetettu seiväs joten lensin suoraan pää edellä maahan ”voi 

kauhistus”! sillä siinä oli mustelmaa jos jonkinlaista ja sukat sitten, 

parsiminen alkoi. Onni ettei sentään mitään näkyvämpää jäänyt. Tai 

oikeastaan olisihan Ole säästynyt niiltäkin lyönneiltä, sillä johan hän 
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lauantaina yritteli, kun olin heillä käymässä, mutta siksi jäi. Jätti vain ne 

kovemmat kolhaisut sikseen kun sinä tulet – voi puluseni! kun olisikin 

Ihanaa taas olla yhdessä Helluntaina. 

Niin kirjoitat siitä Kouvolan matkasta eikö ollutkin ihana se ”MyrnaLoy 

”vai mikä siinä nyt esitti sitä naispääosaa, kyllähän minä sen reissun 

tokkiisa muistan. Sinun kanssas’ Are suur. 

Olimme tänään teatterissa Kirsti, Bertta, Lilja ja itte, katsomassa ”Kotkan 

Laulu” nimistä kappaletta ja heti kun pääset lomalle menemme uudelleen, 

nimittäin minä Sinun kanssasi. Sillä sinun on nähtävä se kun se on niin 

erikoinen ja minä taas menen mielelläni uudelleen kun siinä on niin ihania 

tanssikohtauksia, ja sehän on sitten sen ajan murhe, eiks’ juu--- 

Tiistaina onkin jonkinlainen [?] ja menemmekin sinne saa ny’ sitte’ nährä 

mimmoist’ siel’ on. Sittenhän onkin taas Torstaina pyhä, että minne 

niienkin kanssa joutuu. 

Sehän on kiva kun pääsit sinne Taloon asumaan niin onhan minullakin 

parempi mahdollisuus päästä sinne, jos nyt sitten siitä mitään tulee?! 

Sainkin vielä arvan ja tänään on arvonta sittenpähän sen näkee. Ensi 

kerralla Sinä kyllä ostat. onko selvä. 

Taidankin lopettaa, kun Sanni tuli juuri ja minun ajatukset menivät 

sekaisin, mutta kirjoitan sitten taas lisää johan tätä tulikin paljon (se on 

saavutus). 

Kirjoita pian. Terveiseni mamin kuukkien kanssa. Hyvää yötä ikuisesti 

Sinun Sipi. 

JK. Tänään alkoi  [?] liikenne. TK. aamulla 

Yöllä oli sitten kovia hälytyksiä melkein tunnin ampui iitee niin kuin jaksoi 

en tiedä tuliko pommia, saa nähdä. Bettysi. 

[…] 

12/5.42. 

Terve Are! 

Lähetän tässä pienen paketin vaikka ei minulla tällä kerralla juuri mitään 

erikoisempaa ole, mutta huoli nyt sentään nähäkin kultasesi! 

Sitten vielä monta kuukkia pakettiin. 

Rakkain Terveisin Bettysi. Kirjoita pian ja voi paremmin kuin muut. Täs 

on kuukkia. 
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* 

Kenttäpostia Kotka 13 V 42.  

Stm Aarne Vainio KPK7 0670 

Läh. S Lehtinen Kotka. 

 

Kotkassa 12.5.42. 

Ota selvä mutakuononi! 

Rakas Aarne! 

Terveiseni ja kuulemiset täältä ovat niin kuin ennekin, sitä sammoo, sitä 

sammoo! Työtä ja aina vain työtä. Vaikka eiköhän täällä sentään ole 

paljonkin vaihtelevampaa tämä elämä kuin siellä. Onhan meillä aina väliin 

jotain pieniä juhlia ajankuluksi. Tänään oli sitten siellä asemiesillassa ja 

olihan siellä oikeastaan hauskaa. Rouva Suorasuu esiintyi myöskin siellä. 

Vaikka ajattelin moneen kertaan, kuinka kivaa olisi jos olisit istunut siinä 

mun vieressäni ja väliin pienenä aikana nipistellyt kättäni ai jee sentään. 

Mutta ehkä sekin aika joskus koittaa, toisinaan tuntuu kyllä aika 

toivottamalle kun sattuu joskus niinä sellaisia puuskia. Ainahan ne 

sentään ohi ovat menneet!! monta suukkoa tässä välillä, tuntuu muuten 

liian pitkälle ---- 

Voi hellan lettas sentään mikä meinasi jäädä kertomatta, vallan suuri 

uutinen nääs; Herra Onni Korho (ent Korphanen jos tunnet) kunnioitti 

kotkalaista yleisöä saapumalla tänne tähän iltaiseen juhlaan kertomalla 

pari kaskua (olikin tullut jo ihan kaljuksi, voi ne johtajan huolet). 

Niin Rauha lähtee nyt sitten täältä pois ja kävi liikkeessä sanomassa 

hyvästiä ja oli jo 5 aikaan täys käki saa nähdä – muistaako huomenna 

ensinkään koko hyvästiä. 

Lopettajaisiksi annan kuvallesi niin monta kuukkia kun siihen vain 

mahtuu ja kuiskaan sen korvaan pienen salaisuuden. Saat tietää sen sitten 

kun tulet lomalla ja tule pian. Odotan Monin suukoin ja terveisin sinun 

Betty 

JK. Kerro minkälainen on uusi vänrikkinne 

JK. Olen jo terve. Hälytyksiä yhtenään. 

* 

Kenttäpostia Kotka 16 V 42 
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Stm Aarne Vainio KPK7 0670 

Läh: S Lehtinen Kotka 

 

15/5-42 

Rakas Aarne! 

Terveisiä taas ja kiitokset kirjeestäsi! Olenhan tässä niitä niin kovin 

odottanut. Vaikka ainahan sieltä on sentään niitä tullut. Olinkin tänään 

taas vähän reissulla ja tulin kuuden aikaan kotiin. Nyt olen käynyt jo 

vannassa ja istun niin puhtoisena tyttönä tässä ja kirjoittelen Sinulle 

Rakas! 

Jaa, lupasin eilen illalla antaa sulle monta suukkoa jos hengissä selviän 

siitä ryskeestä, ja koska tässä nyt elän ja hengitän niin saatkin ne kaikki 

suukot, niin monta kuin nyt haluat. Ja vielä oikein kova rutistus päälle. 

Tuleeko --- tuleeko ?!!!??!! 

Tämä oleminen täällä, onkin nyt niin kuin etulinjoilla yhtä ryskettä ja 

pauhinaa kaiket yöt, minusta on vielä tulisempaa kuin silloin kesällä. 

Vaikka eihän me minneen olla menty sängyistämme, minä olen vain aina 

muuttanut Sannin luokse tai viereen nukkumaan etteivät sirpaleet 

lentäisin minuun siitä ikkunasta ja tekisi ”iikkaa” raajarikoksi. Vaikka 

onhan minulla sellainen tunne ettei se minuun satu, mutta kukapa sen 

sitten tietää. 

Terveisiä Mailalta olin heillä Helatorstaina, Äitisikin oli siellä hänkin oli 

varmaan hiukan väsynyt tämän tohinan vuoksi; lähetti myöskin paljon 

terveisiä. 

Voi turkanen mikä meinasi jäädä kertomatta. Olin nim: Helatorstai 

aamuna näkevinäni Sinut ja päätin jo etten ikinä antaisi sulle anteeksi 

ettet tullut iltajunalla suoraan meille. Muttei onneksi se sitten 

osoittautuikin ettet se sinä ollutkaan vaan teidän Eikka. Hänellä kun oli 

Sinun pukusi, hattusi ja takkisi niin ei siinä paljon voinut erehtyä, 

käsitäthän kait minkä vuoksi. 

Kyllä Eikka olisi varmaan hämmästynyt jos olisin mennyt antanut hänelle 

oikein tulisen suukon olisi ajatellut, että on meillä löyhkä sukuun 

pyrkimässä.--- Kiva kun olet saanut siellä nyt sen asunnon, niin minunkin 

on sitten kiva tulla sinne joskus, jos? Vaikka tulehan Sinä nyt ensin tänne 

Helluntaina odotan niin kovasti taas, että oikein. Kun kerran annoit taas 

toiveita sinne päin. Ja muistakin pitää lupauksesi, tai muuten! 

No niin kuulemiin nyt Rakkahin ja voi hyvin  
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Sinua ikävöivä Bettysi! Monta monituista suukkoa tässä nurkassa. 

* 

Kenttäpostia Kotka 19 V 42 

Stm Aarne Vainio KPK7 0670 

[Sotasensuurin tarkastama]  

Läh. S. Lehtinen Kotka Kirkkokatu 6. 

 

18/5.42. 

Tervist’ Taas! 

Vaikka olemmehan tänään jo tavanneet paljon läheisemmin kuin näin 

kirjeen avulla. 

Kiitos vain kirjeestäsi ja soitostasi olikin hurjan kivaa kuulla edes äänesi! 

Se olikin aivan samanlainen kuin luonnossa. Se olisi; tosiaankin kauheaa 

jos et saisikaan lomaa. Et usko kuinka olen tämän päivän huukannut [?] 

sen lomasi kanssa mutta tuloksitta ainakin tähän asti. Kävin ensin tohtori 

Pärssisen luona mutta hän ei kirjoittanut minkäänlaista sairastodistusta. 

Aijoin nimittäin ottaa äidillesi todistuksen sillä muuten ei saa lähettää 

sähkösanomaa. Sitten kävin päivällä kotonasikin mutta siellä ei ollut 

ketään kotona, Äitisi ja Eila olivat menneet kait’ maalle viemään vähän 

vaatteita pois kun ovat taas ryhtyneet pommittelemaan. 

Ajattelen nim: jos Äitisi olisi viitsinyt käydä lääkärissä ja saada sieltä 

jonkinlaisen sairastodistuksen. Sitten kävin vielä illalla Kolehmaisella 

mutta heilläkään ei ollut ketään kotona. Voi kyllä tämä on kurjaa, kun ei 

mikään käy niin kuin meinaan. Ajattelin tässä niin, että jos en mitään 

enään keksi ja sinäkään et saa sieltä itse hommattua niin kyllä minä voisin 

tulla sinne ja tehdä pienen huvireissun jos Sinulla ei olisi mitään sitä 

vastaan. Voisin lähteä lauantai iltana siinä 17,25 ja olisin siellä niin kuin 

Sinäkin tavallisesti. Tulisithan sitten minua kait vastaan. Kuules 

Rakkaani Soita minulle heti kun saat tämän kirjeen tai sitten kun tiedät 

ettet saa lomaa. Josko voin tulla sinne. Kuulemiin ja näkemiin monta 

suukkoa, voi hyvin. Kultaseni, ilmoita pian. 

* 

Kenttäpostia Kotka 27 V 42 

Stm Aarne Vainio KPK7 0670 

Läh. S. Lehtinen Kotka. 
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Tiistai iltana 

[Aamulla. Et usko kuinka taas yöllä paukkui luuli jo että katto päälle tulee 

ei päässyt sentään pudottamaan pommia --  että sellaista se sitten täällä 

on. Sipisi] 

Rakas Aarne! 

Terveisiä vain mutakuonolleni Nyt on Betty jo taas onnellisesti täällä 

kotona. Saimmekin Kouvolassa odottaa 12-5 siis 5 tuntia. Niin että älä Sinä 

vain tule sillä junalla, sillä siellä taisi olla vähän vanha aikataulu siellä 

Kouvolassa. Sillä  tällä junalla menee koko matkaan noin 14 tuntia. Kyllä 

se olikin aika matsi, mutta en sentään ollut kovinkaan väsynyt ja menin jo 

aikaisin töihin. Tänään en kerinnyt vielä käymään teillä sillä meinaan 

käydä aikaisin nukkumaan, jos yöllä sattuu taas olemaan hälytys ja 

räiskinää niin ettei taas saa sentähden nukkua. 

Täällä onkin ollut sillä aikaa kymmeniä hälytyksiä päivässä kun olimme 

poissa, sinne mummon luokse olikin tullut yhdeksän pommia ja erä mies oli 

ollut sellaisessa talossa mihin pommi oli tullut mutta henki vain oli 

säilynyt. Saa nyt nähdä vieläkös teidän väki on kotosalla. Ja voi sentään 

kultaseni tulehan vaan lomalle minulla taitaa olla jo hirveän ikävä taas. 

Taitaakin olla sellaista, että mitä useammin näkee sitä ikävämpi on. Ja kun 

tässä muutenkin on sitten vähän kenkkua tämä eläminen. Joskus 

pikkuisen hermostuttaa.??!! 

Silmäni alkavatkin painua jo umpeen ihan väkisin joten taidan lopettaa ja 

kohtapahan pian tapaamme. Tulen sitten asemalle vastaan ja koetahan 

ollakin tai tulee tupen rapinat.  Eipä sitten muuta kuin näkemiin Sinua 

kaipaava Bettysi. 

Muistitko sen hyvänyönsuukon silloin 11 aikaan. Saat sen nyt joka ilta 

mutta jo kello 10 sillä silloin  olen vielä minäkin ylhäällä. Ja voin ottaa 

vastaankin jos Sinäkin antaisit tälle tuntemattomalle tytölle?!! Monta 

suukkoa--- 

 

KESÄKUU 1942 

 

Kenttäpostia Kotka 4 VI 42 

Stm Aarne Vainio KPK7 0670 

Läh. S Lehtinen Kotka 
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4/6 42. 

Rakas---- 

Heipä taas vain ”mutakuono” No kuinkas se nyt taas hurisee? Ja mitenkäs 

se Sinun matkasi oikein kävi, olen ollut niin kauhean huolissani sen takia 

kun ei ole vielä mitään kuulunutkaan vaikka kyllä minulla on sellainen 

tunne, että hyvinhän se meni, mutta joskushan ne tunteetkin pettävät. 

Kyllä on tuntunut taas tylsälle, kun lähdit ennen kuin taas tottuu tähän 

niin sittenhän se taas menee ja kohtahan se on juhannuskin niin että voi 

ruveta taas odottelemaan Sinua ja muista ….! 

Tiedätkös muuten ”rakkaani” sitä sinun paitaasi ei saanutkaan vaihdettua, 

sillä Liitossa ei ollut ensinkään niitä paitoja kiintokauluksella ja olen 

käynyt muissakin kaupoissa mutta ei ole niistä numeroja ensinkään. 

Niin että kyllä se nyt on niin että saat pitää sen paidan vaikka työssä sitten 

jos ei muuten ilman kaulusta. Voi kyllä minäkin olen hullu niin kuin 

minulla ei nyt neula pysyisi käsissä. Voinhan minä sen sitten ommella 

kiintokaulukseksi eihän siinä niin kovin suuri homma ole.--- 

Nyt Betty tässä vähän höpsöttelee mutta luehan nyt sentään nämäkin rivit. 

Asia on nyt sellainen että rupesin miettimään sitä vitsiä ”mennä naimisiin” 

muistatko kun silloin siitä pilailimme. Ja nyt Sipi on tietysti ruvennut 

miettimään sen kannattavaisuuden puolta kun minä aina olen vähän 

sellainen laskelmallinen. Laskin nim: näin että niilläkin rahoilla mitä saisi 

valtiolta ja sinun työpaikastasi/valtiolta 600 ja jos kerran työstäsi annetaan 

puolet palkasta niin sehän olisi jo kohtalainen summa kuussa minkä voisi 

säästää kalustoja varten, sillä minähän voisin olla kotona niinkauan kun 

ne olisi säästetty, niin ja onhan minulla oma palkkanikin vielä. Siitähän 

minun on nyt kyllä ostettava yhtä ja toista mitä puuttuu liinavaatteista, 

täkeistä ja muusta sensellaisista. Ja sitten kun olisi saatu niitä kalustoja 

varten suunnilleen vähän kerättyä niin voisi käydä ne katsomassa että saisi 

ne edes sillä hinnalla mitä silloin sattuu olemaan niin onhan ne sitten 

ainakin kiinne vaikka seisoisikin siellä kaupassa. Sillä ajallahan minä 

kerkeäsin saada kaikki muut kuntoon niin ettei muuta kuin vain saisi 

huoneen niin sujuis’ että pois tieltä---- 

Tämä on nyt vain sitä laskelmoivaa Sirkkaa ja äläkä nyt niin erikoisemmin 

pane sitä pahaksesi, mutta ajattelin tässä nyt vain näin että ainahan sitä 

rahaakin saisi vähän näin kun se nyt menee kaikki niin kuin vallan 

hukkaan jonka kerran voisi käyttää. Ja kun taas ajattelee että pääset 

reservistäkin että silloin säästyisi, mutta silloin on aina niin paljon muita 

menoja etteihän se niin kerry. 
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Tämäkin on niin hoopo näin kirjeessä kirjoittaa mutta samahan se on miten 

kun ei kerran silloin lomalla ollessasi muistunut mieleen ja soppiiihan tuota 

”funtsata” vaikkei sen pitemmälle menekkään sillä eihän niitä 

ajatuksiakaan ole kielletty julkilausumasta. No olkoon se nyt siitä. 

Mietihän Sinäkin nyt sitä niin sittenhän on ainakin ajateltu. Minullekin 

tämä tuli niin kovin äkkiä tuonne mitättömään koppaani ettei uskoiskaan. 

Niin: se ajatus. 

Olen tässä höpissyt niin paljon ettei tahdo enään muuta osatakkaan. 

Kirjoitahan pian ja usein muuten kuolen tänne pommiin vaikka eihän 

meillä ole kahteen yöhön ollut ensinkään hälytystä. Silloin seuraavana 

yönä kyllä oli kun Sinä lähdit, kolme kuolikin ja kuusi haavoittui. 

Seilipaviljonki paloin muuten aivan poroksi.  

Tuhannet suukot ja rakkaat terveiseni Sinulle, muista yrittää sen loman. 

Bettysi. 

* 

Kenttäpostia Kotka 8 VI 42 

Stm Aarne Vainio KPK7 0670 

Läh. S Lehtinen Kotka 

 

Sunnuntaina illalla 

Kaksi suukkoa ensin tässä 

Minun mutakuononi ! ? ! 

Voi Rakkahin et varmaankaan voi aavistaa mitä tämä Bettysi täällä 

muistelee?! mutta saat sen kyllä kohta tietää. 

Aika on mennyt täällä kohtalaisesti mutta Sinua on vain ollut niin turusen 

ikävä. Kyllä oli hyvä että matkasi meni hyvin ja pidinhän minä peukkuja 

koko ajan pystyssä kun pelkäsin niin kovin. Kuinkas se aikasi on nyt 

muuten mennyt. Torstaina teillä oli tietysti suuret juhlat ja hienot 

päivälliset asiaankuuluvine grokeineen vai mitä? Niinhän ne pojat täällä 

kertovat että heillä oli niin eiköhän sitä Mannerheimin juhlaa sielläkin 

vietetty. Lauantai iltana minun piti Ailin ja Eikan kanssa lähteä ulos. 

Mutta heille oli tullut keskenään jotain soraa ja Eikka oli kääntynyt 

sapokalta takaisin joten Aili tuli sitten yksin meille ja olimme sitten 

Seurahuoneella syömässä… kiltisti vain. 

Ja sunnuntai aamuna lähdimme mummolle saareen. Olikin sitten kiva olla 

taas pitkästä aikaa. Varttuivat vaan niin kovasti Sinuakin, vaikka kyllähän 
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Sinäkin vielä kerkeät siellä olla. Eiks je ---?! Ja sitten se jymy yllätys: niin: 

lähdimme illalla kävelemään ja kävimme Vallois[?] Karh. siellä oli niin 

mahdoton kiire ja Signe täti pyysi minua tarjoilemaan, ja enkös’ minä joka 

paikan myyrä mennyt  kuin mennytkin joten uusi ammattini on tarjoilija. 

Se kävikin minulta niin kuin vanhalta tosiaan sillä olenhan sitäkin 

ammattia niin usein haaveillut. Lupasinkin aina joskus Lauantai ja 

Sunnuntai iltaisin mennä heitä auttelemaan jos on aikaa.  Siinä se 

huiskelini nyt tuli ---- Terveisiä muuten Jorma on lomalla ja kotiväeltäsi 

terv myöskin meidän perheeltämme ja tietenkin arvaas keltä  (Rakkaani 

minulta) oikein tuhannesti ja lisäksi monta, monta suukkia Sinulle. Kaikki 

menee paljon paremmin kun olet täällä Bettysi minun kanssani. 

Hälytyksetkään ei tunnu miltään on joka yö. 

* 

Kenttäpostia 11 VI 42 Kotka 

Stm Aarne Vainio KPK7 0670 

Läh S Lehtinen Kotka 

 

10.6.42.  

arvontapäivä mutta en kuullut uutisia 

”Kukkuluuruu” Rakkaani! 

[Ens’ töiksi monta suukkoa jos vielä muistat mille ne maistuu ja jos et siellä 

saa parempia] 

Kiitokset kirjeestäsi, odotinkin sitä jo oikeastaan. Päätinkin jo että nyt en 

kirjoita ennen kuin saan kirjeen. Mutta kyllä olisin sentään tänään 

kirjoittanut vaikka en olisi saanutkaan. Oli taas vähän noin niin kuin ikävä 

sitä ”kultaa” siellä, sellaista se sitten on ja ihmeellistä sekin, että tuollaista 

vierasta mörökölliä nyt noin vaan ikävä tulee, mutta niin se näköjään on. 

Nyt onkin Sinun Sipisi ollut hiukan hermostunut, kun on tuo eräs hammas 

pakottanut pari päivää niin julmasti, eikä lääkärini ota vastaan kun vasta 

maanantaina. Voi kun on kurjaa jos se siihen asti pakottelee, ihan hulluksi 

tulisin! 

Muuten täällä onkin aika mennyt kuin herran kukkarossa, kun seurailee 

tuota ihmisten hulinaa, kun täällä on niitä taas nyt niin kovasti. Sellaista 

sekasotkua ja kielten sekotusta tuolla kadulla, että oikein minustakin 

taitaa tulla vähitellen ihan saksalainen kun olen siellä uudessa 
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toimipaikassani joutunut tekemisiin heidän kanssaan. Ovat niin mielissään 

kun aina jonkin sanan osaan sanoa. 

Niin ja olinhan minä maallakin pikkuisella reissulla, niin kuin ymmärrät. 

Ja ajatteles, kun sain kaksi niin ihanaa lakanakangasta kyllä oli eri kivaa. 

Sitten sain tänään pyyheliinakangasta ja tusinan tyynyliinakangasta, 

vaikka kyllä niiden eteen saikin astua monta askelta, vaikka onhan se niin 

kivaa kun nyt on ne saatu. Sanni muuten lähtee ensi sunnuntaina sinne 

maalle, kyllä hänestä on varmaan jännää mennä, kunhan nyt vain tulisi 

kauniit ilmat. Täällä onkin ollut niin kylmää että on öisin ihan hallan 

vaara, ei ole vielä kesästä tietoakaan. En minäkään vielä tiedä koska 

ottaisin kesälomani. 

Sinulla taitaakin olla jo kova pula tupakasta siellä, sitä on nyt ollut niin 

hirveän vähän kaupoissa mutta enköhän nyt saa kun vähän  [?] niin lähetän 

sitten paketin. Sain muuten ½ litraa Bentsiiniä  en tiedä viitsinkö sitä 

lähettää. Sain sen Keijolta, hän lähettää terv. Monin suukoin ja terveisin 

sinun Bettysi! 

Koetahan päästä taas jo lomalle kun on niin ikävä. Huomenna saan kuvat 

kuulemma. 

* 

14/6 42. 

Are! lue lehtiöstä. 

Käteen. 

 

14.6.42 aamulla 

Rakas Aarne! 

Lähettelen tässä pienen paketin Sinulle ”kultaseni”! 

En ole oikein mitään erikoisempaa hyvää saanut sillä täällä on nykyisin 

niin kauhean huono saada oikein mitään. Tupakkaa ei ole tullut paljon 

ensinkään joten en ole sitä saanut kuin vähän jotain huonoa. Eikä juuri 

makeisiakaan. Koetan sitten lomaksi hommata hiukan enemmän. 

Terveisin vain ja koeta saada irti mitä nyt saat tästä paketista. 

Tuossa kirjekuoressa on sitten vähän rahaa että pääset edes lomalle! 

Monta suukkoa vielä paketin lisäksi ---- Sinun Sipisi. 

Jos saat niin hommaa sitä flanellia. 
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Illalla. 

Tänään Sanni sitten lähti olimme häntä saattamassa asemalla. Kyllä on 

nyt kivaa kun saa nukkua ihan yksin ja olla valtias omassa huoneessaan.--

- sitten kun tulet niin saat olla kultaseni Sirkan kanssa ja jakaa tätä boksia-

-- 

Maila ja Jorma olivatkin tänään meillä. Tarjosin heille kihlajaiskahvit. 

Lähettivät terveisiä Sinulle paljon.  

Lähetän nyt tämän kuvamme tässä paketissa jotta Sinäkin sen näet rakas! 

Koeta saada lomaa vielä. 

* 

Kenttäpostia Kotka 15 VI 42. 

Stm Aarne Vainio 

Läh. S. Lehtinen Kotka 

 

13/6 42. Lauantai iltana! 

Rakas! kukero. 

Terveisii taas täält’ kotipuolelt’! Kiitokset kirjeestäsi kyllä se on sitten 

ihanaa aina kun saa semmoisen kapistuksen sinulta. Mun täytyy ensin 

antaa monta, monta kuukkia sen edestä. Tuleeko---- 

Vaikka kuinka koittaisin säästää tämän kertomisen tuonnemmaksi niin en 

voi sillä onhan Sinunkin kiva tietää, että sain tänään kuvat pois ja et usko 

”mutakuononi” niin hyvin onnistunutta kuvaa ei ole toista. (Täytyy tässä 

välillä taas katsoa sitä). Kumpikin olemme niin omamme näköisiä että 

oikein. Tuntuu aivan niin kuin olisimme eilen käyneet kuvassa kun sitä 

katselee, muistui kaikki niin hyvin mieleen. En viitsi lähettää sitä 

kirjeessä, sillä se saattaisi mennä siellä aivan huonoksi, ja onhan se sitten 

jännä nähdä ne kun tulet lomalle, vai mitä ja eihän siihen kauan kulukaan 

muuten minkäkin aivan kuolen ikävään. 

Siitä ”tarjoilijatar” hommasta vielä, älä pelkää rakkaani en minä sitä 

miksikään työksi ota joskus vain hyvin vuoksi, kun aika tuntuu niin tylsälle 

ja pitkälle meneehän siellä aina joskus mukavasti lauantai tai sunnuntai 

ilta. Ja onpahan sitten sekin ammatti opittu jos joskus on työn puutteessa.  

Ja vielä eräs asia, sain nim. sen arkun nyt ja kyllä se onkin söötti se on niin 

ihanasti maalattu että oikein. Kyllä se sitten joskus somistaa meidän 

kotiamme jokin kaunis ryijy ”päänsä päällä”.  
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Taidankin jo lopetella. Kirjoitanpahan sitten huomenna lisää kun olen 

ensin yön hyvin nukkunut. Sillä olenkin niin väsynyt kuin kaakelinska [?]. 

Hyvää yötä nyt rakkaani. Vieläkö olet muistanut sitä hyvän yön suukkoa. 

Monin suukoin ja terv. aina S. Bettysi. 

Olin auttamassa tarjoilijana lauantai ja sunnuntai iltaisin vaarini [Josef?] 

veljen pojan vaimon kahvilassa nykyisin seurakuntasalin paikalla [tämä 

lisätty mustekynällä selityksenä varmaan vuosikymmeniä myöhemmin] 

* 

Kenttäpostia Kotka 19 VI 42. 

Stm Aarne Vainio KPK7 0670 

Läh: S. Lehtinen Kotka Kotkankatu 16. 

 

18/6 42. 

Terveiseni Sinulle Rakas! täältä matoisesta Kotkasta. Kyllä minulla on 

täällä ollutkin ikävä Sinua. En vielä saanut Sinulta kirjettäkään 

kokonaiseen viikkoon niin et usko kun tuntui tylsälle. 

Mutta tänään se päivä valkenikin että se, niin kovin toivottu ja odotettu 

kirje saapui. Tuntui niin kauhean kivalle, että lähetän Sinulle monta, 

monta suukkia tässä välillä. 

En ole voinut kirjoittaa Sinulle kolmeen päivään kun liikkeessä on ollut niin 

tolkuttoman kiire ja kotona on tosiaankin ollut ihan kauheaa, Isä on juonut 

melkein koko viikon ja ollut melkein kuin raivohullu. Minun hermoni ovat 

ainakin olleet aivan kuin sekaisin, joten en ole pystynyt kirjoittamaan 

vaikka kuinka olisin sydämestäni halunnut. 

Ja kuules Rakkaani Sinun ei tarvitse pelätä että Bettysi viitsisi vaivautua 

menemään saksalaisten kanssa, kyllä täällä on näkynyt niin paljon 

tarpeeksi heidän metkujaan ettei paljon huvittaisi mennäkään. Ihan  

hävettää ja suututtaa kun katselle kuinka tytöt ovat täällä hassuja tai 

oikeammin ”muijat” eivät raukat edes ymmärräkään sanan sanaa. Joten 

tuntuu tämä maailma aivan hulluksi. 

Sinun Sipisi on täällä tehnyt niin tavattoman paljon työssä ettei paljon 

muuta ole joutanut ajattelemaan. Tuleekin näköjään aika ahneeksi kun 

sitäkin asiaa rupeaa ajattelemaan, vaikka kyllä onkin liinavaatteet tulleet 

paljon maksamaan, joten onhan se hyvä että on tullut sitä rahaa sitten 

tehtyä. 
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Ja nyt kun minä rupean taas odottamaan Sinua kun annoit vähän toiveita, 

joten sen lomasi puolesta. Vaikka kyllähän olen tähänkin asti odottanut 

kuin kuuta nousemaan Sinua. Ja koetahan nyt sitten yrittää saada, että 

saa taas puhdistaa koko sydämensä Sinulle Rakkaani. 

Lopetankin jo ja lähden kuljettamaan tätä iltajunalle joten saat sen sitten 

jo pyhäksi. Monin suukoin sinne sinun luoksesi jossa tahtoisin minäkin nyt 

olla. Kirjoita pian ja soita joka tapauksessa. Ikävöivä Sipisi. 

* 

Kenttäpostia 25 VI 42 Kotka 

Stm Aarne Vainio KPK7 0669 

Läh: S Lehtinen Kotka 

 

Rakas kukero! 

Terveiseni vain ja kiitokset kirjeestäsi. Oli niin kauhean kivaa kun sain 

sillä kyllä olin niitä tässä odottanutkin. En vain parhaalla tahdollanikaan 

ole voinut kirjoittaa kun oli liikkeessä niin mahdottoman kiire ja sitten 

toiseksi olin melkein varma että tulet lomalle joten ajattelin ettei se maksa 

kirjoittaa. Mutta nythän tässä kuulinkin että et pääsekään. No minkäpäs’ 

sille sitten voi, eihän se taida meistä itsestämme riipu saako vai ei. Ja ehkä 

sitten toisen kerran on parempi tuuri. Ja jos nyt saat sen viikon loman niin 

sittenhän minä voinkin ottaa jo nyt toisen viikon kun tulet. Ja sitten otan 

myöhemmin toisen jos olen hengissä ja minusta on ottajaksi. 

Kirjoitankin tätä kirjettä saaressa, tulimme niin tänään aamulla tänne. 

Nyt on ollutkin niin loisto Juhannusilmat, ettei suinkaan ole ollut koskaan. 

Tai en ainakaan minä muista olleen. Aattona emme viitsineetkään sitten 

lähteä saaren kun työssäkin meni niin myöhään ja kaikki pojatkin olivat 

lomalla joten oli tavallaan yksin. Aattona olimmekin Parviaisen Litsun 

kanssa Seurahuoneella kun ei ollut muutakaan tekemistä. Sitten Liisa 

tulikin meille yöksi kun auto aamulla jo kello 7 Helsinkiin. Ja kyllä se olikin 

varmaan sellainen aattoyö että varmaan sen muistan aina. Niin: sellaista 

pommitusta ja tulta ei ole Kotkassa ollut kuulemma koskaan. 7 kertaa 

yrittivät tulivat sinä yönä. 44 konetta joista 6 oli syöksypommittajia. Ensi 

kertaa sellaiset muuten pommittivatkin Kotkaa. Saa nähdä kuinka kovasti 

pitäisi rytistä että minä menisin suojaan. En ole vielä tähän asti käynyt 

mutta ehkä se on sitten liian myöhäistä kun minä menisin. Ja voitkos 

kuvitella että aamulla kun lähdimme saareen niin juuri tuotiin 

Munsaaresta kaksi ruumista jotka kuolivat pommituksessa. Ja tietysti 
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minun täytyi mennä katsomaan minkä näköisiä ne olivat. Ja voi tosiaankin 

kyllä se pommi osaakin runnella että ihan pahaa teki. Muita kuolonuhreja 

ei tarvinnut ollakaan kun nämä. Piriset olivat nim. Sokeritehtaalta ja 

sukulaiset.  No jääköönpähän nuo ikävät asiat sikseen.---- 

Et usko kuinka ihana ilma tänään on ollut. On ollut ihan mukava olla täällä 

saaressa. Ja ensi kerran otinkin vähän aurinkoa. Päivällä olemme 

tanssineetkin taas niin kuin ennen vanhaan saunakamarissa. Meillä on 

nim. gramofoni täällä Keijolla  ja nyt olemme oikein uskossa soittaneet sitä. 

Ja kaikki olisi niin ihanaa kun Sinä Rakkaani olisit vain täällä. Mutta niin 

kuin sanottu niin ehkä sekin aika joskus koittaa. 

Lähdemme täältä kuuden laivalla pois kaupunkiin, sittenhän onkin enään 

kaksi päivää lomaasi aikaa jos saat sen jota anoit. Ja sitten pidämmekin 

oikein tosi Juhannuksen. Niin en meinannut muistaakaan että täältä oli 

viime sunnuntaina lomalla sieltä eräs hiukan punatukkainen poika ja toi 

sinulta terveisiä ja kertoi että olet siellä vanginvartijana. No mille se uusi 

homma tuntuu. 

Eikkakin on nyt lomalla. Hänellä on kymmenen vuorokautta, hän on 

muuten ajanut tukkansa ihan kaljuksi. 

Sehän oli muuten kiva että tykkäsit siitä meidän kuvastamme eiks’ vaa 

ollutkin hyvä en ole vielä tilannut lisää ennen kuin tulet tänne niin tietää 

kuinka paljon niitä tilataan. 

Lopetankin jo kun tuo pieni koira rupesi kiusaamaan tässä mun kinttujani. 

Kaikki lähettävät Sinulle täältä terveisiä ja tiedäthän kuka Sinulle eniten 

lähettää. Sinun Bettysi tietenkin ja nyt niin monen suukin kanssa että et 

osaa laskeakaan. 

Kuulemiin ja Näkemiin sinua ikävöivä Sipisi. 

 

HEINÄKUU 1942 

 

Kenttäpostia Kotka 13 VII 42.   

Stm Aarne Vainio KPK7 0669 

Läh S Lehtinen Kotka 

 

Kotkassa 11.6.42. [sic 11.7.] 
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(Rakas Mutak:ni!) 

Terveisiä vaan taas ja täällä voimme mitä parhaiten. 

Torun vain kun se ”mutakuono” ei siellä kirjoittele vaikka on kaiket päivät 

aikaa, että vaikka kirjoittaisi joka päivä sanan, pari. Ja minäkin kun olen 

yrittänyt olla niin kovin ahkera tässä kirjoituspuuhissa että ihan itseänikin 

ihmetyttää. 

Jaa--- kiitos tosiaankin niistä terveisistä jotka puhelimitse sain oli vain niin 

turkasen kova kiire etten joutanut juuri mitään keskustelemaan. Meinasin 

ensin lähettää hänen mukanaan paketin Sinulle mutta kun ne kilpailut 

ovatkin jo ensi lauantaina ja tulen itse sinne niin en viitsi lähettää tuon 

ennen sitten jotain mukanani. 

Ajatella että tästä on jo kulunut reilu viikko siitä kun lähdit. On se 

kummallista sentään mitenkä se aika menee nopeaan, tuntuu oikeastaan 

niin kuin olisit ihan juuri lähtenyt. Ja mitenköhän sitä sitten tavataan 

sehän onkin arvoitus? 

Saa nyt nähdä saatko Sinä sitä lomaa mutta minä otan nyt kuitenkin loman 

ja tulen sinnepäin joka tapauksessa. Lähden täältä lauantaiaamuna 7 

junalla. Voithan sitten itse järjestää miten tahdot ja voit, jos et sattuisi 

lomaa saamaankaan. Soita sitten paremmin kun saat tiedon. Et kerkiä 

kuitenkaan kirjeellisesti vastata tähän. No niin --- se siitä. Saat tässä välillä 

monta suukkoa jos muistat lähettää minulle saman tien, sillä on  jo aika 

ikävä kun ei ole kukaan antanut pitkään aikaan yhtään kuukkia. 

Huvittaa tässä välillä kun Isä löysi juuri hyvän aseman sängyssään pitkän 

etsimisen jälkeen. Ja eikös vaan juuri ruvennut tuo hälytyspilli 

hälyttämään ja niin rikkoutui koko hyvä meininki, kun täytyy kipasta 

tuonne kellariin ja siellä hän nyt varmasti istuu ja odottaa mitä tuleman 

pitää. Vaikka en sentään usko että tämä on kovin pitkä sillä eiväthän ne 

nyt ole useaan päivään oikein pitkiä olleet. Joitakin pieniä häiritsemisiä 

vain. 

Sinähän taidatkin tuntea jonkun Attenbergin Sulon siellä. [Norskalta?] hän 

on nim. kaatunut nyt siellä Somerissa ja onhan siellä kuulemma joitain 

muitakin kotkalaisia mennyt mutta en vielä tiedä heidän nimiään. Kyllä 

sieltä mereltä onkin kuulunut sellaista jylinää melkein yötäpäivää että 

luulisi koko meren olevan sekaisin. 

Kirsti se on sitten tänään Onninsa luona ja juhlivat varmaan parastaikaa 

sillä kävimme hänen kanssaan siellä yhdessä ilolähteen liikkeessä ja hän 

osti sieltä vähän viemisiä mukanaan, että sellaista se sitten on. Yhdet ovat 

yhden kerran onnellisia ja toiset toisen. Bertan Vekki ei saanutkaan lomaa 
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kun kaksi vuorokautta vaikka piti saada seitsemän, mutta hän oli kait 

vähän kärähtänyt ja rangaistus oli loman lyhennys. Simolan Rauhakin on 

täällä käymässä jää kuulemma sieltä kaupasta pois ja menee takaisin 

lottana sinne solttuja muonittamaan kun se on kuulemma kivempaa 

hommaa. 

Niin ja sitten Ingalta terveisiä hän on muuten mennyt kihloihin sen pojan 

kanssa jolla on käsi poikki. Muistathan sen joka istui viereisessä pöydässä 

Kyminlaaksossa. 

No eiköhän ne kuulumiset taidakin olla siinä kaikki ja johan siinä onkin 

taas ihan liikaa kerrakseen. Vai mitä? Taidankin käydä jo nukkumaan kun 

olenkin tehnyt niin pyöreän päivän töitä että tuntuu jo luissa ja ytimissä. 

Terveisiä vielä Andersenin rouvalta olin siellä yhtenä iltana vähän 

kyläilemässä. Käskivät niin meitä kumpaakin taas yhdessä kunhan tämä 

tästä selviäisi että yhtä aikaa vielä päästäisiin. No niin terve näkemiin. 

Kirjoita nyt sentään joskus ja muista soittaa. 

Sinun ikioma mamisi monta suukkia vielä ikävän painikkeeksi kuulemiiiin. 

* 

Kenttäpostia 6 VII 42 Kotka 

[Tyhjä kirjekuori, kirje puuttuu] 

Stm Aarne Vainio KPK7 0669 

Läh. S. Lehtinen Kirkkokatu 6. 

* 

Kenttäpostia 8 VII 42 Kotka 

Stm Aarne Vainio  KPK7 0669 

Läh S Lehtinen Kotka 

 

7.6.42. [sic 7.7.] 

[Tilasin jo ne kuvat. Eriksonin rouva lupasi taas tuoda ne sitten. 

Hyppäänkin nyt sänkyyni, tulehan Sinäkin perässä sillä siellä on yksin niin 

ikävä olla S.] 

Mutakuonolleni! 

Tattikset vain kortistasi ja kirjeestäsi olikin niin kauhean kiva saada kun 

olikin niin ikävä jo ja tuntui taas niin kuin itsekin olisit tullut kun sain edes 
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lukea Sinusta jotain. Kyllä minuakin sapettaa kun ei nyt sen parempaa 

selvää otettu siitä junien kulusta vaan törmäsit Sinäkin sinne asemalle 

ihan noin suinpäin vain. Olisit saanut olla melkein reilun tunnin vielä mun 

luonani. Ja sekin olisi ollut aina vain hyväksi. 

Eri kivaa kun pääsisit sinne Tampereelle käymään, sillä minäkin olen jo 

puhunut valmiiksi että pääsisin silloin lomalle niin olisi taas niin kiva 

tavata ja jutella ne asiat selviksi mitkä meiltä nyt sitten viimekerralla jäi 

setvimättä. Vaikka aika paljonhan me oikeastaan pohdimmekin jo. 

Jokatapauksessa vaikka Sinä et saisikaan sitä lomaa niin voisinhan minä 

tulle sitten sinnepäin muutenkin niin tapaammehan ainakin. 

Kuules ”kultaseni” kun minä taisin saada sillä lomallani aika kovan yskän 

sillä minua on röhittänyt aika tavalla ja sain vielä viime sunnuntaina 

saaressa lisää kun kellin sellaisen vesipatjan kanssa meressä vähän liian 

kauan aikaa joten tuli jo ihan kylmä. Eri noloa kun ei silloin lomallasi 

muistettu sitä patjaa se on muuten eri kiva vehje senkin vain pumppaa 

ilmaa täyteen niin pysyy meren pinnalla niin ettei mitään.--- Terveisiä 

muuten Bertalta olimme tänään illalla kävelemässä pitkästä aikaa olikin 

soittoilta ja hänellä on nyt loma. Voi kun aika menisi nopeaan niin minäkin 

taas näkisin Sinut ihan elävänä eikä vaan tuosta kuvasta Rakkaani. 

Tuhansin suukoin Sinun ikioma mamisi. Kirjoita pian ja usein. Hyvää yötä 

kukero. 

* 

Kenttäpostia 10 VII 42 

Stm Aarne Vainio KPK7 0669 

Läh. S.Lehtinen Kotka Kirkkokatu 6 

 

Kotkassa 9/6 42. [sic 9/7] 

Hei vaan Isi Kulta! 

Terveisiä vain taas ja hyvää kesän jatkoa sinne Sinulle. Monin monin 

suukoin täältä eräältä suurelta Bettyltä. Teki niin kauhea mieli kirjoittaa 

Sinulle, mutta ei ollut tämän parempaa paperia lähettyvillä. [A6-kokoinen 

ruutupaperi, muistiblokista]. Mutta ehkä otat selvän tältäkin lappuselta. 

Olitpas nyt kuku täällä niin saisit taas vähän pullaa sillä leivoin eilen illalla 

kun teki niin mieli jotain hyvää, ja olen punttaillut tässä itseni kipeäksi. 

Sillä olen saanut kärsiä sellaisia hammaspakotus tuskia että en osaa sanoin 

kuvitellakaan. 
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Kirstikin on käymässä täällä ja lähtee tänään Lappeenrantaan sillä Onni 

saa sinne parin päivän komennuksen joten saavat sitten olla siellä senkin 

ajan yhdessä – Voi kun tämä aika menisi vain nopeaan niin minäkin saisin 

uuden lomani ja pääsisin jonnein sinnepäin kun Sinä et kuitenkaan voi 

millään päästä tänne. Ja en tiedä kun työkin tuntuu maistuvan ihan puulle 

näin kesäaikaan kun meilläkin on nyt toisia täällä kesälomalla joten saa 

olla paljon enemmän työssä kiinne. Ei päiväsinkään voi juuri ruokatuntia 

pitää. 

Ai sehän mun piti kertoa että selästäni lähtikin hiukan nahkaa siintä mistä 

se oikein paloi, mutta otin jo viime sunnuntaina lisää niin että se uusi 

nahkakin on jo ruskea. 

Kävi eri kivasti kun siellä maalla missä Kirsti on, on kaupassa vielä ihan 

oikeata patjakankaasta patjoja ja nyt pyysin hänen ostamaan minulle sieltä 

kaksi kun täältä ei enään mistään saa patjoja ja onhan sitten sille ”Isillekin” 

sitten oikea patja vielä minkä päällä sitten kellii. Sillä eihän ne paperiset 

patjat kestä juuri mitään.  

Jatkankin tätä kirjettä nyt illalla kun jäi päivällä kesken. Sain tänään 

tietää muuten senkin että ne kilpailut ovatkin jo 19 päivä, eri kivaa, 

sittenhän siihen ei enään olekaan niin kovin pitkää aikaa.  

Kunhan nyt vain saisit sen loman sinne Tampereelle. No aikahan sen sitten 

taas näyttä ja ainahan se tähän asti on hyvin mennyt kaikki meidän 

toiveemme. 

Lopettelenkin jo ja lähetän vieläkin yhden kuukin nukkumattia varten kun 

nyt ensi yönä tulee Sinua kutittelemaan niin saatkin siltä sitten sen??? 

Paljon terveisiä täältä kaikilta ja minulta kaikki eniten. 

Nuku hyvin Kauniita uni Sipisi 

Kirjoita pian ja soita sitten 

* 

Kenttäpostia 14 VII 42 

Stm Aarne Vainio KPK7 0669 

Läh: S. Lehtinen Kotka 

 

Kotkassa 14.6. [sic 14.7.] 

Rakas mutak…ni! 
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Hei vaan minähän se täällä vaan olen taas, kirjoitan tässä Sinulle vielä 

muutaman sanan ennen kuin itse omassa persoonassasi saavut. Kyllä 

onkin tosi ihanaa saada taas vähän lomaa ja päästä reissuun, sillä vereni 

vaatii jo melkein jotain matkaa senverran sitä mustalaisverta on minunkin 

suonissani. 

No niin ja sittenhän taas pääsen sinunkin luoksesi, alkaakin jo olla oikein 

ikävä. 

Tulenkin täältä niiden uimarien kanssa yhtä aikaa he tulevat samassa 

junassa ja se onkin eri kiva niin ei tarvitse ihan yksin reissata tätä matkaa. 

Sinäkin voit sattua samaan junaan jos et aikaisemmin pääse. Ja jos pääset 

niin muista olla vastassa että edes löydämme toisemme. Niin sitten 

saamme etsiä jonkinlaisen hotellin minne pääsemme asumaan. 

Lopetankin ja sanon vain että näkemiin Rakkaani. 

Voihan hyvin siihen asti Isi kulta. Bettysi. 

Täällä on tällä viikolla ollut niin kauhean kenkut ilmat että oikein. 

Sentähden onkin nyt toivoa että ensi viikko on kaunis. kukusi. 

* 

Kenttäpostia 23 VII 42 

Stm Aarne Vainio KPK7 0669 

Läh: S. Lehtinen Kotka. 

 

22/6 42. [sic 22/7] 

Heipä Hei ”Isi” kulta! 

Terveisiä vaan täältä Kotkasta. Onnellisestihan olen sentään päässyt 

perille. Täällä tuli oikeastaan rumat ilmat niin en viitsinyt lähteä saareen 

vaan menin töihin ja nyt minulla on siis neljä lomapäivää vielä pitämättä. 

Pidänkin ne vasta sitten kun pääset lomalle niin sittenhän oikeastaan 

onkin taas mukavampi olla yhdessä. Eikö je Rakas ”mutak” monta monta 

suukkoa tässä välillä harjoitukseksi ettei vallan unohdu se taito. 

No niin ja sitten siihen yhteen asiaan: meidän väki oli mielissään kun 

olemme niinkin järkeviä että ajatuksemme senverran; sillä selitin heille 

että nyt voisimme jo näistä rahoista säästää kalustorahoja ja sitten kun 

pääset pois niin sitten on taas menoja muita niin paljon että on hyvä kun 

on kalustorahat jo säästetty. Ja sitten siitä vihkimisestä. Meidän 

kuulemma järjestävät ne Työväenopistolle, kun Äiti tykkää että siellä on 
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mukava kun se heidän seuransa järjesti siellä aina niitä illanviettoja.  Ja 

hän saisi siellä kaikki kahvikupit ja muut, niin ei olisi niistä mitään huolta. 

Ja sitten olisi niin mukava käskeä kaikki sukulaisemme niin menisi kaikki 

kestit samalla. Sittenhän voisimme käskeä parhaimmat tuttavamme ja 

Sinun seuratoverisi sekä työtoverisi. Sitten ajattelimme vielä niin että 

järjestäisimme sinne sellaisia pieniä pöytiä että on mukavampi istua niissä 

joten se ei jää niin jäykäksi olo. Ja sitten. Äiti sekä minä ajattelimme että 

jos Sinulla olisi joku tuttava niistä tovereistasi jotka soittavat niin että 

saisit heidät aina joskus silloin tällöin soittamaan jonkun kappaleen niin 

olisi niin mukava väliin pyörähdellä vaikka ei niin useinkaan aina soittaisi 

niin aina vain edes joskus niin tuntuisi paljon vapaammalle. Sillä 

perhejuhlissahan on oikeus hiukan pyörähdellä kun ei siitä ilmoitusta tee, 

ei erikoisemmin kelleen aikaisemmin suinkaan tiedoita. 

Voi kun Sinä nyt saisit vain loman Elokuussa että saisimme kaikki 

hommata ja että voisit puhua niille soittajille ja sitten saisimme painattaa 

ne kutsukortit että ne voisi sitten ajoissa lähettää pojille sinne jonnekin niin 

voisi jo ajoissa anoa lomaa niin paremmin ja varmemmin saisi. 

Ja rahaahan meiltä ei sinne kanssasi sitten menekään kun vain papille ja 

sitten tietysti sormukseen ja onhan niitä pikkumenoja sitten vielä joitain 

mitä ajattelimme jo silloin. Ja eihän siinä sitten muuta ollutkaan. 

Oikeastaanhan se näin mukavampi onkin kun oikein ajattelee sillä siellä 

on niin hyvät tilat sitten tiskailla ja muuta ja Äiti kun saa sen huoneen 

kohtalaisen halvalla kun tilaa niin kuin seuran nimissä. Sitten se täytyy 

kyllä järjestää sunnuntaiksi niin meilläkin on sitten niin hyvää aikaa 

järjestää kaikki ja voi aloittaa jo aikaisemmin iltapäivällä niin ei mene 

sitten niin paljon yli puolen yön. Niin ei sitten ketään liioin väsytä. 

No niin se sitten siitä ja sitä myöten selvää että voi kun vaan pääsisit nyt 

lomalle sieltä mamillasi on täällä jo niin kauhean ikävä että oikein ei tiedä 

miten olla ja miten elää. Voi kultasein kiitti nyt vaan kaikesta viimeisestä 

hauskasta, sillä ihan tulee hyvä olla kun ajattelee sitä reissua ------ sata 

suukkoa taas ---- ota---- 

Et usko minkälaista hulinaa oli ollut poissa ollessani oli tullut sellaisia 

pommeja ettei vielä Kotkaan koskaan  parikin kuoppaa noin 12-13 mt. 

läpimitta ja sairaalan keskiosaan täysosuma hyvä etten ollut täällä. Äitikin 

oli ensikerran oikein  pelännyt silloin se on täytynyt olla kovaa. No niin 

kaikki lähettävät sinulle terveisiä ja voi hyvin Sinun ikioma mamisi. 

* 

Kenttäpostia 27 VII 42 Kotka 
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Stm Aarne Vainio KPK7 0669 

Läh: S Lehtinen Kotka 

 

Sunnuntai iltana klo ½ 12 

Voi Sinä Rakas siellä ?!!! 

Et usko kuinka minulla on juuri tällä hetkellä ikävä S. Täytyy se tunnustaa 

jo tässä heti ensimmäiseksi. Olin juuri yksin elokuvissa ja oli niin tosi ihana 

kuva että tuli vallan paha olla. Vaikka kyllähän se kotimatka sen haihdutti 

sillä sai koko matkan pelätä että joku niistä tunkeilijoista tuolla kadulla 

hyökkäisi oikein tosissaan kimppuun. Vaikka aina sentään sattui joitakin 

Sinun sekä minun poikatuttaviani jotka pelastivat minut pälkähästä ja niin 

olen nyt onnellisesti päässyt kotiin ja tässä nyt istun sängyssäni  lampun 

alla ja kirjoittelen Sinulle (Rakas --- suukko kuukki)  Voi kun olisitkin täällä 

minun luonani ja saatais’ olla tuolla ulkona niin kuin nuo muutkin--- 

Bertan Vekkikin on lomalla joten olen senkin takia nyt näin orpo. Koko 

päivän olinkin kotona kun ei ollut mikään erikoisen kiva ilma että olisi 

viitsinyt mennä rannalle. Tuuli oli niin jäätävän kylmää. Kävin illalla 

ennen kuin menin kuville teillä, mutta Aune oli yksin kotona, kaikki muut 

olivat menneet ulos jalottelemaan. Jormakin on lomalla, heillä on tänään 

ollut peli. 

Lauantaina meillä oli niin mahdottoman kiire työssä ja minä olin niin 

kamalan huonovointinen kun söin aamulla marjoja ja rupesivat kiertämään 

joten meinasin pari kertaa jäädä siihen paikkaan. En tiedä heikkouttako lie 

kun olen aina ollut vähän sellainen huonovointinen ettei se sen 

vaarallisempaa. 

Pidin illalla muuten peukkuja pystyssä että Sinulta menisi se ohjelma 

hyvin ja toivon niin että olisit antanut sen suukon minulle --- jonka annoit 

sen sille ventovieraalle --- Sinulta on tainnut mennä aika kokonaan 

harjoittelussa kun et ole muistanut minua minkäänlaisella kirjeellä, että 

olen ihan pahoillani, mutta ehkä sinulle kohta taas tulee aikaa --- Ja 

muuten Sirkalle kohosi palkkakin 100 mk viikolta. Aina paremmin säästyy, 

ja se kotimme häämöittää. Voi hyvin ja muista sitten minuakin arkilla. 

Sinun oma mamisi. 

 

ELOKUU 1942 
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Kirjekuori ilman kirjettä 

Kenttäpostia 1 VIII 42 

Stm Aarne Vainio KPK7 0669 

Läh. S. Lehtinen Kotka. 

* 

Kenttäpostia Kotka 4 VIII 42 

Stm Aarne Vainio KPK7 0669 

Läh. S. Lehtinen Kotka 

 

Kotkassa 3.8.42 

Isi Rakas! 

Terveisiä taas täältä kotipuolestasi ja kiva ettäs taas olet joskus 

kirjoittanutkin. Kyllä minä niitä odotinkin ja tuntuu ihan kivalle kun edes 

jotakin saa sieltä tietää. Eihän sieltä tietysti ole mitään erikoisempaa 

kirjoitettavaa, mutta koetahan nyt sentään aina jokin sana keksiä. 

Ajatteles’ poikaseni, kun olemme jo siirtyneet elokuuhun kyllä tämä aika 

sitten menee nopeaan ei osaa oikein perässä mennä. Siitäkin on kulunut jo 

kaksi viikkoa kun olin siellä Sinun luonasi rakas. Voin kun olisi vielä se 

aika.  Lauantai iltana Äiti lähtikin sinne Sannin luokse joten olemme nyt 

Isän kanssa vain kahden. Kun olin Äitiä saattamassa asemalle silloin 

iltajunalle tuntui minusta ihan että olisit tullut silloin junalla tänne mutta 

ei vain Sinua kuulunut. Nyt täällä ovatkin sitten kaikki lomalla paitsi Sinä 

vain puutut. Jouduinkin sitten olemaan yksin Sunnuntaipäivän. Meninkin 

sitten Mummolle saareen ja kivastihan sitten se pyhä siellä sitten menikin. 

Otin taas vähän aurinkoa ja meinasin mennä uimaan mutta ei se vaan 

sitten lutviutunut sillä niin kylmää se olikin. Vieläkös sinä olet siellä uinut 

vai onko siellä yhtä kylmää vesi kuin täälläkin ----- 

Voi et usko kuinka ikävä täällä on minullakin on niin kovin ikävä sitä Isiä 

ja kun kävelee tuolla kaupungilla niin tulee ihan kenkku olla kun toiset 

siellä kävelevät niin onnessansa että pois tieltä. Nyt kun illatkin ovat jo 

hämäriä ja on vielä kaiken päälle ollut niin ihania kuutamoja että oikein. 

Tulehan nyt pian lomalle jos vain satut pääsemään. Saat nyt jo monta 

suukkia etukäteen ja todellisuudessa saat ne sitten kun tulet tänne. 

Muuten elämä menee täällä aivan niin kuin ennenkin ei paljon mitään 

erikoisempaa ole tapahtunut. Tuhannet terveiset Sinulle Rakas 

mutakuononi. Voi nyt oikein hyvin ja sano kaikille tutuille terveisiä. 
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Tuntuu niin ikävälle käydä yksin tuohon nukkumaan mutta kuvittelen nyt 

sitten kuitenkin että olet täällä minun luonani. Monin kuukein Sinun 

Mamisi. 

* 

[pakettikirje 5.8.42.] 

Terveiseni lähetän nyt tämän pienen paketin mukana sinne Sinulle rakas! 

Vaikka eihän täällä ole paljon mitään lähettää kun ei tahdo kunnolla oikein 

saada. Mutta kun nyt olen tässä emäntänä keikkunut meidän 

perheessämme niin leivoin vähän eilen illalla samassa kun säilösin 

mustikat talveksi. Olikin niin kauhean ruma ja sateinen ilta että oli oikein 

kiva tuurailla. Saa nyt nähdä kuinka nämä piirakat säilyvät tässä mutta 

eiköhän ne jotenkin maistu vaikka olisivat vähän liffassakin, niin että 

hyvää ruokahalua vain isi kullalle. 

Kiitos vain siitä kortista se olikin sitten vasta eri pulunen, Siinä kun me 

istuimme niin kanootissa että ihan. Voi kun joskus vielä olisikin niin että 

saataisiin aina olla yhdessä.?--- 

Terveisiä muuten Eikalta näin hänet juuri kun tulin kotiin on saanut 

kuulemma 7. vrk. loman. Voi kunpa sinäkin pääsisit nyt ennen niin olisi 

paljon kivempi järjestää kaikki. 

Lopetankin jo sillä tämä ruokatuntikin on niin lyhyt että ei tässä paljon 

mitään ehdi, mutta kirjoitan sitten vaikka illalla lisää. Tänään menen 

muuten teillä käymään. 

Monta suukkoa vielä pakettiin ja sitten kansi kiinne ja huristus Kuurilaan 

sinne Mutak. luokse. 

Kuulemiin Mami täällä 

Voikos kuvitella paketti on tuossa ihan valm. ja tämä kirje jäi, täytyy taas 

avata voi sentään. Sama 

Saippuaa ei ole tällä kertaa enempää eikä parempaa. 

* 

Kenttäpostia 8 VIII 42 

Stm Aarne Vainio KPK 7 0669 

Läh. S Lehtinen Kotka 

 

Sisällä ”Ollilta” kortti Aarne Vainiolle, jossa punaisella ”Ei ole 0670:ssa”. 
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Kortin kuvassa sotamies tupakilla nojaten panssarivaunuun, päällä kaksi 

kuollutta roikkumassa. 

* 

Kenttäpostia 10 VIII 42 Kotka 

Stm Aarne Vainio KPK7 0669 

Läh. S.Lehtinen Kotka 

Sisällä 3 kpl kirjeitä: 

 

7.8.42. 

Isi! 

Heiss’ veiss’ vaan ja terveiset sinne omalle kullalle! 

Niin ja et usko kuinka tervetulleita ne Sinun kirjeesi ovat, ei se pahaa tee 

vaikka kirjoittaisit kuinka usein on vaan niin kauhean kiva saada Sinusta 

tietoa. Sillä täällä on tosiaankin ikävä Sinua, en ole oikein viitsinyt tuolla 

ulkoakaan juosta sillä siellä seuraavat aina paheet toinen toistaan. Minä 

olenkin viihtynyt niin kauhean hyvin nykyisin kotona että ihan kotiväki 

ihmettelee, sillä ennenhän ne saivat aina haukkua ja torua minua siitä 

jokailtaisesta ”lennosta”. Nyt tuntuu senkin puolesta niin  ikävälle kun 

Äitikin on vielä poissa ja saa olla illat ihan yksinänsä vaikka onkin joka-ilta 

aika kuitti kun on ensin koko päivän työssä ja sitten tekee illalla vielä 

kotityöt, niin ei siinä juuri paljon muuta ehdikkään. Tänään onkin kuuman 

veden päivä ja siivosin töistä tultuani ensin kaikki paikat niin puhtaiksi 

kuin vain suinkin osasin ja samalla paistoin itselleni kakun ja keitin kahvin 

ja sitten puhahdin vannaan ja pesin itsenikin vielä oikein puhtoiseksi. 

Sitten kun se kakku ja kahvi maistuikin hyvälle vannan päälle. Ajattelin 

monta kertaa että voi kun nyt oltaisiin omassa kodissamme ja Sinä olisit 

siinä minun kanssani törsäämässä niin olisi vielä tuhat kertaa 

mukavampaa.--- monta suukkoa rakkaalle Isille oikein puhtaalta mamilta!-

-- 

Niin – ja nyt sitten taas istun tässä kaikessa rauhassa tohinan päälle ja 

skriivaan sulle tätä kirjettä onkin jo niin hämärä että täytyy jo pitää 

lampussa valoa. Nyt tämä kesäkin on sitten mennyt ja näin vähänä siitä 

ehti nauttimaan oikeastaan kun ajattelee niin ei se  niin  [?] ollut vaikka ei 

ollut hiisin kaunistakaan kun ei saatu siitä yhdessä nauttia. --- suukko# 

Ensi viikolla täällä joutuu lähtemään 45 vanhempaa miestä linnoitustöihin 

ja voitkos’ kuvitella meidän isäpappa taitaa joutua. Ei olisi uskonut. Vaikka 
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kyllähän se on Isälle terveellistä päästä vähän pois täältä kaupungista niin 

tulee hänenkin oltua vähän enemmän ulkona ja istuttua vähemmän tuolla 

ravintoloissa. 

Yksi asia minua nyt kivestää kun Eila tässä jutteli että ne kilpailut ovat 

Turussa 16 p. tätä kk ja ovat kuulemma lähettäneet Sinulle jo loma-

anomuksen. Nyt kun saat sen loman sinne niin et varmaan saakaan sitten 

ennen sitä syyskuuta tänne mun tyköni. 

Ja minäkin jo huolisin jo niin mielelläni Sinut tänne että en osaa sitä oikein 

sanoin kuvata. 

Mutta yritä nyt parhaan tahtosi mukaan vaikka kyllähän minä tiedän että 

se on kamalan vaikea saada. 

Nyt en lähettänytkään sitä Bentsiiniä siinä paketissa kun en vielä tiennyt 

silloin siitä kirjeestäsi mitään. Mutta annan sen pullon sitten sille 

Lempiselle jos hän tulee! 

”Arpamme No on 33552”. ”Säästömme ovat 2900.” 

Vaikka voitkos kuvitella Rakas ! kun minulla on sellainen tunne että sinä 

tulet huomenna itse tänne, vaikka se onkin hullua ajatella siten mutta en 

voi sille mitään että minulla on nyt ainakin sellainen tunne, mutta saa nyt 

sitten nähdä ---- 

Terveiset nyt sitten vielä monen kuukin mukana sillä taidankin käydä jo 

nukkumaan että ehtii taas vähän nukkua ennen kuin rupeaa räiskimään. 

Sillä se on taas nykyisin ollut melkein jokaöistä kolinaa. 

Koetahan Isi ottaa tästä sotkusta selvä sillä tämä on näkynyt tulevan niin 

kuin sekametelisoppaa--- Käynkin nukkumaan ja kuvittelen että Isi on 

tuossa mamin vieressä niin on… paljon mukavampi olla. Hyvää yötä Rakas. 

Tulen unessa luoksesi. Sinun Mamisi. 

[…] 

9.8.42. 

Rakas Mutakuononi! 

Terveisiä taas yhden lentosuukon mukana Sinulle sinne Kuurilan 

perukoille. 

Tuhat kiitosta kirjeestäsi ja myöskin terveisistä jotka vallan sattumalta 

sain nim. Leiffiltä. Tapasin hänet eilen illalla mutta kerron nyt kuitenkin 

ensin sen illan menon. Pääsin  ensin töistä ½ 8 aikoihin, sitten söin kotona, 

siivosin ja laitoin itseni puhtoisiin sillä niin kuin jo ed. kirjeessäni kerroin 

oli minulla sellainen usko niin kuin olisit tullut lomalle! hassuja ajatuksia 
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– mutta sattuuhan niitäkin joskus – no niin. Laitoin itseni kuntoon ja lähdin 

mukavikseni asemalle kävelemään mutta kaikeksi onneksi tuli kova 

sadekuuro niin en sitten viitsinyt lähteä sinne (kaikeksi onneksi nyt kun et 

kerran tullut.) Niin ja sitten lähdin vähän myöhemmin kävelemään ja 

ajattelin tehdä pienen terveyslenkin, mutta eikös’ vaan Salon Irja tullutkin 

vastaani ja niin nämä tytöt sitten päättivät että eikös vaan mennä 

korvikkeelle Seurah: Ja siellähän minä sitten sen Leiffin tapasin rouvineen 

juhlimassa. Ja tänään he kävivät sitten tässä meillä ja annoinkin hänelle 

sen Bentsiini pullon nythän saatkin sen sitten aikaisemmin kun jos olisin 

varttunut sitä Lempistä. 

Leif kertoikin siitä lomapaperista millä voit anoa lomaa, kivaa että saitkin 

sen, Voi kunhan voisitkin järjestää niin että tulisitkin sillä lomallasi 

Kotkaan niin sittenhän kaikki kävisikin hyvin tai paremminkin kuin hyvin. 

Ja eihän ne siellä Turussa kuitenkaan mitään kivaa siihen lomapaperiisi 

toisi, niin samahan se sitten olisi missä sen lomasi viettäisit. Ja kuvittelen 

ainakin että mieluummin viettäisit sen täällä Mamin luona. 

Tämä ainakin muuten ensimmäinen kirje minkä kirjoitan Sinulle päivällä. 

Nyt  menenkin vissiin kuville murjottamaan, niin sittenhän on taas 

tämäkin päivä mennyt ja ensi sunnuntaina odotan Sinua oikein uskolla, ja 

muistakin ettet petä mamiasi! 

Suo anteeksi vaikka tässä onkin näin suuri mustetahra mutta kaasin vähän 

mustepulloa enkä viitsi ruveta uudestaan kaikkea kirjoittamaan. Ja vielä 

rakkain terveisin Sinun Mamisi. 

Kirjoita […  ?] suukko perään kun en kehdannut Leiffin mukana lähettää. 

[…] 

Tiistaina 11/8 42. 

[melko suttuinen ja kiireellä kirjoitettu kirje] 

Rakas Isi! 

Terveisin taas ja kiitos siitä kirjeestäsi millä muistit taas minua. 

Täällä tuntuukin elämä taas ihan kauhealle kun yöt ovat olleet ihan 

mahdottomia. Ajatteles Isi, että viime yönä minäkin olin ensimmäisen 

kerran alakerrassa, mutta se oli suorastaa pakko sillä se ryske oli niin 

kauheata että en osaa sitä taas sanoin Sinulle kuvata. Tultakin oli taas 

kolmella suunnalla. Yksi oli siellä Asplundin talon vieressä oleva talo paloi 

aivan perustuksiaan myöten ja sitten Tullimiesten talon katolle tuli joka 

paloi jonkin aikaa. Ja kaikkein  suurin oli joka paloi taas koko yön nim. 

Konepaja ja Sähkötehdas. Sitten niitä pommia sylväsi vielä kaiken edestä 
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ihan kymmenittäin mutta olivat niin pieniä etteivät aiheuttaneet mitään 

erikoisempaa vauriota. Teillä on kyllä kaikki hyvin ja näin tässä juuri kotiin 

tullessani Mailan ja Jorman olivat menossa kuville. Jorma ainakin taas 

lomalla, hänelle onkin sitten kivat paikat kun on päässyt melkein joka 

pyhä. Vaikka hyvähän se on sillä kyllähän se olisi eri kivaa vaikka keikka 

kaikkia onnistaisi samalla tavalla --- Niin ja Sinuakin siellä sinä Rakas, voi 

kunhan nyt vain pääsisit ensi pyhäksi sillä minä tosissani odotan Sinua. 

Vaikka se onkin tietysti hullutusta, mutta olkoon vaan, kyllä nyt 

jokatapauksessa odotan ja olen melkein varma että pääsetkin. 

Kirjoitan tämän kirjeen nyt tällaiselle paperille [ruutupaperi, vihkosta]  

kun en muistanut ostaa tänään kirjepaperia ja lähden tässä nyt 10. junalle 

Äitiä vastaan, sillä hän tulee vasta tänään sieltä maalta pois. Laitankin 

tänään kirjeen samalla postiin niin saat sen sitten paljon nopeammin. 

Sehän on hyvä että ne piirakat maistuivat isille. Kuules kyllä tiedän mistä 

se johtui, sillä niiden mukana tuli niin tuhansittain suukkoja että en 

muistanut laskeakaan. 

Saithan sen Bentsiinin--- Ei se Lempinen käynytkään tänään. Voihan nyt 

Rakas Mutak oikein hyvin ja sanotaan vain että Näkemiin ehkä. Sinua 

ikävöivä Mamisi. 

* 

Kenttäpostia [ei leimaa] 2 kpl 

Stm Aarne Vainio KPK7 0669 

Läh: S Lehtinen Kotka 

 

Kotkassa 19.8.42 

Isi kulta! 

No niin Rakas! Täällä sitä nyt sitten taas ollaan ja kyyhötellään vallan 

yksin. Saa nyt nähdä kuinka tämä taas menee kun jo totuin välillä vähän 

toisenlaiseen elämään.--- 

Kuinkas’ se Isin matka muuten oikein sujui ihanko kommelluksitta?---! 

Kun ei edes muistanut korttia laittaa matkalla, vaikka kyllähän luulen että 

se kaikki hyvin sujui.  

En ole nähnyt Ypää ensinkään, taisi mennä jo maalle kun ei ole nyt 

senjälkeenkään liikkunut. Tänään asustankin vallan yksinäni tämän 

meidän asuntomme, sillä Äiti, Isä ja Sanni lähtivät 5 laivalla saareen, on 

nyt vähän jännää minkälainen se ensi yö on kun on vielä kaiken päälle-
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päätteeksi yksin, vaikka ei viime yönä ollutkaan kuin yksi hälytys eikä 

koneita ollut kuulemma ensinkään kaupungin päällä.---  

Ajattelin tässä juuri että mikäs Sinunkaan olisi nyt ollessa täällä kun 

saisimme olla vallan kahden, niin eiks’ olisikin kivaa. Vaikka kukas 

Sinuakaan tietää koska sieltä pöllähdät, eihän se ole sanottu koska niitä 

lomia aina saat. 

Londemin ”Jösar” olikin tässä minun seuranani tänä iltana, ja tämä ilta 

menikin niin kauhean rattoisasti että oikein – 

Niin onhan tuolla meidän seinäntakanammekin sellaiset hurjat kemut, että 

ei tässä yötä taida elämä puuttua kunhan nyt vähän pitemmälle pääsee. 

Jokos Sinä olet muuten kokeillut niitä piikkareitasi milles’ ne oikein 

tuntuvat? ja koetahan nyt sitten pistää oikein hyviä tuloksia niillä. 

Sittenhän tämä Sipikin näkee mihinkä ne pystyvät – Jokos Leif joutui 

muuten lähtemään vai oliko jo mennyt silloin kun Sinä menit sinne. Niin ja 

ei täällä ole vielä kukaan käynyt hakemassa sitä pakettia ei tavarakuittia. 

Laitankin tähän sitten jo taas että kuulemiin sillä tämä kirje taitaa jo olla 

tarpeeksi sotkuinen ilman lisääkin mutta koeta ottaa selvää tästä. 

Monin suukoin ja terveisin Sinun Bettysi! 

Kirjoita pian suukko tässä sinne ota vastaan--- 

[…] 

Lauantaina 22.8.42 

Rakas! 

Hei vaan Isi siellä Jossain! 

Kirjoittelen täällä taas Sinulle jonkun sanan. Ja kiitän ensinnäkin 

kirjeestäsi oli taas eri kiva kuulla sinun edesottamuksistasi. Vai menee se 

aika sielläkin vain sitä entistä omaa latuaan aivan niin kuin täälläkin. 

Vaikka kivestää eri rankasti kun se lomasi ei ollut tänä lauantaina sillä 

meidän Äiti ja Isä menivät tänään taas 5 laivalla saareen ja me jäimme 

Sannin kanssa kahden tänne kotiin. Mikäs’ ei olisi nyt Sinun täällä ollessa 

kun saimme olla vähän leveämmin. Vaikka hyvähän se oli viime pyhänäkin. 

– Nyt tuntuu vaan vähän yksinäiselle ja pitkälle kun ei tiedä mitä oikein 

tekisi. Meinaan tässä lähteä vaikka kuville istumaan aikani kuluksi. Ja 

huomenna me sitten aiomme oikein nauttia levosta Santun kanssa kunhan 

vaan se ryssä antaisi rauhan ettei vallan pahasti häiritsisi. Viime yönä 

pääsivätkin syksypommittajat ihan yllättämällä pudottamaan pommin 

eikä ollut kunnon hälytystäkään. Jännää taas minkälainen on ensi yö?? 
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Tuntuu aina paljon turvallisemmalta kun ajattelen että Sinä olet siinä 

minun vieressäni ja annat aina väliin kuukin minulle. Niin saatkin tässä 

väliin monta kuukkia.--- 

Jormakin on nyt taas lomalla ollut jo torstaista ja huomenna on heillä taas 

peli. Meinaankin huomenna iltapäivällä mennä teille käymään, ehkä Sinun 

Äitisikin on tullut kotiin. Vienkin Sinulta oikein paljon terveisiä. 

No niin terveisin taas ja kirjoita pian ja vielä pidän peukkuja pystyssä että 

pääsisit kilpailemaan.--- 

10 suukkoa Sinulle Rakas omalta Mamiltasi, 

* 

Kenttäpostia Kotka 24 VIII 42 

Stm Aarne Vainio KPK7 0669 

Läh: S. Lehtinen Kotka 

 

Kotkassa 24.8.42 

Isi Kulta! 

Monet terveiseni Sinulle ja mitä parhaimmat voinnit! 

Satuin tässä tänään taas tietenkin soittamaan sinne ja Sinä kun olit vielä 

sillä Lempäälän komennuksella ”Jännää eiks’ je” ainakin minusta tällä 

hetkellä sillä sinähän nyt jo tiedät ne tulokset jo pääsetkö vai et,? sinne 

Hämeenlinnaan. ’Täällä se aika menee vain vanhaan viisiin vaikka mamma 

täytti eilen 42 vuotta ajatteles hänellä on jo hyvä alku viiteenkymmeneen. 

Ajatteles’ että minäkin tulen joskus niin vanhaksi ja mene ja tiedä mitä 

silloinkin tiedetään tästä elämästä? – 

Sunnuntaina kun olin aivan yksin kuvilla ja sitten hiljaa löntystelin sieltä 

kotiin niin Hessa Jyden säikähdytti minut vallan pahasti siinä rouvineen. 

He olivat käymässä kaupungissa ja kummatkin voivat oikein pulskasti. Oli 

sitten vasta kivaa nähdä Ypää pitkästä aikaa hän oli ihan samanlainen 

kuin ennenkin; ei ollut muuta muuttunut kun tietenkin vähän 

perheenisämäiseksi tullut, kun on jo kuulema niin iso tyttö että tulisi 

vaikka yksin ”Kotkaan”. 

Ja sitten on Emppo tullut lomalle vaikka en minä ole häntä nähnyt mutta 

Bertta se tässä sellaista kertoi. Kuinks’ muuten siitä hääjutusta sillä 

minusta tuntuu sittenkin paremmalta että pitäisimme ne 20 p. sillä minä 

taidan olla sen seuraavan pyhän aikana vähän (sairas), jos ymmärrät 
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rakas! Sentakiahan minä olisin soittanutkin että olisin heti saanut tietää 

mitä Sinä siitä pitäisit. Mutta kuule nyt kun saat tämän kirjeen niin soita 

heti minulle sillä se huone pitää jo tilata niin että sen sitten varmasti saa 

(muista). (Sillä olisi paljon kivempi kun olisin oikein hyvässä kunnossa) 

ehkä ne lomasi ei sittenkään kovin yhtä aikaa satu! 

Kirjoitankin nyt vain että kuulemiin monen suukin kanssa Bettysi. 

* 

[AV lomalla] 

 

SYYSKUU 1942 

 

Kenttäpostia 22 IX Kotka 

Stm Aarne Vainio KPK7 0669 

Läh S. Lehtinen Kotka. 

 

Kotkassa 21 IX 42 

Kukkuluuruu Are! 

Niin kuin joskus ennenmuinoin  terveiseni täältä varsinaisesta 

kotipaikastasi! Kiittää en voi kirjeestä niin kuin hyvä tapa vaatisi sillä en 

ole vielä ehtinyt saada minkäännäköistä puustaavia Sinulta. Minulle 

tulikin ikävä jo näin pian Sinua Rakas Isi-kulta. Vaan eihän siihen mikään 

auta kun ei kuukkiakaan voi antaa, niin että senkin kirjoitat vaan sen 

haihduttamiseksi. 

Täällä eletään ja ollaan vallan niin kuin ennenkin ei ole mikään muuttunut 

siitä kun Sinä lähdit; Ainoastaan vain se kun tuntuu vähän tyhjälle kun et 

ole täällä siihen kun jo ihan tottuu kun sait olla jo niinkin kauan sentään. 

Ei Äiti muuten mennytkään silloin illalla Kyminlaaksoon niin että turhaa 

se pöydän tilaus tavallaan olisi ollutkin. 

Ja voitkos kuvitella ”muruseni” jotain tavatonta, niin: silloin kun tulin 

asemalta niin söin ensiksi ja kävin jo seitsemän aikaan nukkumaan ja en 

herännyt ennen kuin maanantaina klo ½ 8, joten hyvin oli mami ottanut 

unen päästä kiinni eikös niin!  

Noo – ja kuinkas sen Isin matkan laita oli, menitkö yhtä kyytiä Lahteen 

asti ja mitenkä se uni Isille maistoi siellä varsin kovilla penkeillä. 
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Huomenna Sanni menee Kouvolaan sitä emäntää vastaan kun hän tulee 

meille käymään sieltä maalta missä Sanni silloin kesällä oli – Eihän tässä 

sitten muuta kuin kirjoittamisiin Isi Rakas. Ja voi oikein hyvin. Sinun 

mamisi. 

* 

Kenttäpostia 29 IX 42 Kotka 

Stm Aarne Vainio KPK7 0669 

Läh: S Lehtinen Kotka 

 

Kotkassa 26.9.42. 

Monet kiitokset kirjeestäsi Isi-Kulta! Se olikin taas pitkästä aikaa kun sain 

Sinulta semmoisen tekeleen. Niin tuhat tulista suukkoa Sinulle ”Rakas” 

sinne jonnein!? 

Asiat täällä selviävät vähän kerrassaan ja oikeastaan aika hyvin 

Työväenopistosta soitettiin maanantaina joten saamme sitten sen huoneen. 

Minä soitin sitten sinne Eteenpäin toimistoon joten saan ne kortit 

maanantaina. Niistä minä annan noin 60 kpl teidän kotiväelle ja 

samanverran jätän meille ja sitten annan Sihvosen Eikalle noin 25 kpl että 

hän saa antaa niitä Sinun kuorotovereillesi ja työtovereillesi sekä muillekin 

poikatuttavillesi. 

Niin ja sitten mami sai kilon palasokeria vielä lisää joten sitä meillä on nyt 

kaikkiaan 2 ½ kg joten se saakin sitten piisata pöytäsokerina. Vehnäjauhoa 

eräs nainen lupasi hommata 5 kg jos vain sattuu saamaan mutta se nyt ei 

ole varmaa. Maikki lupasi vähän korviketta. Sitten 60 kuppia saamme 

sieltä asevelinaisilta ja Seposta 50 kpl sekä pieniä kerma astioita sekä 

kukkamaljakoita. 

Sitten kirjoitin sinne Maukulle [?] ja pyysin jos heillä olisi yhtään 

ylimääräistä vehnäjauhoa niin lähettäisivät minulle. Sain muuten sinne 

kutsukortin häihin sillä heidän tyttärensä häät ovat 10 p. lokak. sattui 

muuten vinhasti kun ne ovat suunnilleen samoihin aikoihin. Vaikka enhän 

minä sinne viitsi mennä kun sattui lauantaina päiväksi niin ettei oikein 

pääsisikään, kun se meidän apulaisemmekin on vielä poissa eikä kykene 

töihin.  

Muistathan sitä Keijo serkkuani hänen häänsä on muuten 11p. lokak. siellä 

saaressa. Mutta Sinä et varmaankaan silloin vielä pääse ja parempi on 

oikeastaan ettet pääsekään niin sittenpähän saamme yhdessä lomaa ja 
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pääsemme vähän reissaamaan, kunhan vain kaikki ensin onnistuisivat 

hyvin. Voi kunhan vain saisimme ne soittajat kasaan. 

Ihmettelen muuten kuinka tuolla Kymissä saadaan häissä tanssia. Sillä 

tänään on Munsaaressa häät ja sinne on ihan Nimismies antanut luvan 

tanssia kunhan vain ovella perii kutsukortit niin että se on niin kuin 

perhekutsut. 

Isäkin voi oikein hyvin ja tienaakin siellä 100 mk päivä eiks’ olekin aika 

hyvä palkka sentään kun ajattelee ettei ole koskaan tehnyt mitään 

erikoisemmin sellaista työtä. Muutenhan siellä tietysti on aika kurja olla. 

Tänään onkin lauantai ilta juuri viikko kun olit vielä täällä minun ilona 

Rakas Isukkeli ja voi miten olikaan sentään mukavaa, mutta eikös olekin 

ihmeellistä sentään miten sukkelaan se aika sentään kuluu. On enään 

lyhyt aika kun sen kullan näkee. Monta monta monituista suukkia Sinulle 

tässä välillä jottei ne vallan unohtuisi ---- 

Niin ja se Sakariinijuttu muistathan se ja koeta hommata aika reilusti sillä 

sitä menee kuulemma aika paljon lähetät jo vaikka joskus kirjeessä jos 

satut ostamaan. 

No niin olenkohan nyt muistanut nyt vaan taas kaikki, vaikka johan tätä 

onkin tullut taas raapustettua aika paljon että vallan sormia koskee. Monin 

terveisin vaan meidän väeltä ja minulta oikein tuhansin. 

Menenkin huomenna käymään teillä ja vien sen lampun kun en ole 

aikaisemmin kerinnyt. 

Kukkuluuruu Isi Sinun oma Mamisi. 

[Kuvaliite Vihkikuva 1942] 

* 

Kenttäpostia 28 IX 42 Kotka 

Stm Aarne Vainio KPK7 0669 

Läh: S Lehtinen Kotka Kirkkokatu 6 

 

Kotkassa 28.9.42 

Terveisiä taas Isi-Kulta! 

Tattikset monet kirjeestäsi sain sen taas tänään. On se sentään hyvä, että 

sillä Isillä on niin paljon järkeä niin kuin kirjoitit siitä matkastasi joten et 

mennyt sinne Lahteen. En minä olisi taas sitä osannut keksiäkään. Vaikka 
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minusta tuntuu ihan mahdottomalle ajatella että tästä on niin  [?] pitkä 

aika kun lähdit. Mutta niin se aika kulta vain menee ettei hoksaakaan. 

Sunnuntaina kävin muuten teillä. Isäsi olikin vain yksin kotona Äitisi 

olikin maalla ja ovat siellä kait’ pari viikkoa. Taidan antaakin nämä kortit 

sitten Aunelle että hän saa niitä sitten annella tuttavillesi jos nim. Äitisi ei 

kerkiäisi sieltä maalta tulla ennen pois.  

Eikka ei ole vielä mitään soittanut mutta säästän hänelle 25 kutsukorttia 

että saa antaa niille kuoro ja työtovereillesi. Niin ja terveisiä Bertalta ja 

Ulelta olin Sunnuntaina heidän kanssaan kuvilla ja sitten he olivatkin 

meillä kylässä.  

Muuta ei täällä taas sen erikoisempaa olekaan tapahtunut ja eihän tässä 

nyt ole kerennyt tapahtuakaan. Jaa voitin sentään niitä Kisailijain arvoista 

5 mk ostokortin, eiks ole jännää. Ja koeta Sinä urkkia sitä vehnäjauhoja ja 

kananmunia jos vain saat. 

Tuhat suukkia Sinulle Sinua niin kamalasti ikävöivä Mamisi. 

Annan Sinulle yöllä monta suukkoa ota ne sitten vastaan --- 

* 

Kenttäpostia 30 IX 42 Kotka 

Stm Aarne Olavi Vainio KPK7 0669 

Läh S. Lehtinen Kotka Kirkkokatu 6 

 

30.9.42 

Rakas Isi. 

Nyt lähetänkin Sinulle tässä vähän virallisempaa välillä. Sinun pitää vain 

täyttää nämä sekä lähettää sitten minulle takaisin. 

Muuta minulla ei nyt sitten olekaan sydämelläni erikoisempaa. 

Oletko muistanut kirjoittaa Eikalle ja pitäisiköhän minun niistä soittajista 

puhua Intolle? 

Pieni tervehdys monin suukoin. Kanssasi Mamisi. 

* 

Kenttäpostia  30 IX 42 Kotka 

Stm Aarne Vainio KPK7 0669 
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Läh. S Lehtinen Kotka. 

 

Kotkassa 29.9.42. 

Tervist’ Rakas ”Mutak.” 

Kukkuluuruu taas näin pian, kyllä Sinä varmaan hämmästelet, että 

mikähän siihen mamiin on nyt mennyt kun näin usein rupee niillä 

kirjeillään piinaamaan. Vaan sellainen se nyt taas on kun ei tahdo 

nahoissaan pysyä yhtä päivää. Nyt minulla on tässä taas niin hyvää aikaa 

kun Äiti ja Sanni ovat menneet kuville jotta päätin taas käyttää tilaisuutta 

hyväkseni ja vielä senkin puoleen kun tämä on Sannin paperia (kun en itse 

koskaan tahdo muistaa ostaa) ja johan hän taas räjähtäisi jos näkisi minut 

tämän kimpussa. Ja tiedäthän Sinä minkälaista se on kun hän tulistuu.  

Kirstin Onni onkin nyt lomalla he olivat eilen illalla meillä rupattelemassa. 

Onnikin koittaa saada lomaa sitten 18 päivä jos nyt vain onnestaa. Tänään 

olikin meillä taas pitkästä aikaa hälytys joten tuntui vallan oudolle, saa nyt 

nähdä onko yöllä kun on taas niin kirkas kuutamokin. 

Olenkin vallan yksin taas yrittänyt nauttia siitä tästä meidän 

ikkunastamme ja kuvitellut aina mielessäni että Sinäkin olisit täällä ja 

antaisit aina väliin suukon Iikalle. Vaikka aina on vaan saanut huomata 

että et Sinä ole siinä ollutkaan, vaan olet ihaillut sitä jossain siellä  

Kuurilan välimailla.  

Tässä tulee nyt ne suukit jotka olen niin monta kertaa ajatuksissani 

antanut Sinulle Rakas sinun aina Terveisiä kaikilta. Sipisi. 

 

LOKAKUU 1942 

 

Kenttäpostia 8 X 42 

Stm Aarne Vainio KPK7 0669  

Läh: Sirkka Lehtinen Kotka 

[Tyhjä kirjekuori] 

* 

Kenttäpostia Kotka 12 X 42 

Stm Aarne Vainio KPK7 0669 
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Läh: S Lehtinen Kotka 

 

Kotkassa 10.10.42 

Rakas mutak---ni! 

Tulin tässä juuri teiltä, sellaisessa tihkusateessa ja pimeydessä että nyt 

jälkeenpäin vallan ihmettelen kuinka rohkea olin. Ja sitten tämä tönömme 

olikin vallan tyhjä sillä Sanni on tietysti häipynyt Kaffariin viettämään 

lauantai iltaansa ja Äiti on kait mennyt kuville. 

Minulla kun olikin jo aijemmin aikomus kirjoittaa Sinulle Rakas Isini siellä, 

mutta kun on ollut niin tosi kiirettä ettei ole tiennyt missä käsiään pitelisi. 

Mutta nythän saankin nauttia ylhäisestä yksinäisyydestäni ja kirjoittaa 

Sinulle oikein rauhassa breivin. Tää sivu antaa sulle par’ lentosuukkia 

täältä Kotkasta (arvaas keltä). 

Niin ja sitten ja mistäs sitten kaikki tärkeät asiat ovat suurinpiirtein 

reilassa. Sain tänään 2 kg kananmuniakin joten sekin asia on sitten sitä 

myöten selvää ja sakariinia sain minäkin 4 pussia joten sekin on kunnossa. 

Ainoa on jauhojuttu mutta ehkä sekin järjestyy kun luottaa tuuriinsa. 

Terveisiä taas Hessalta näin hänet teillä käydessäni joutuu kuulemma 

maanantaina lähtemään ja lupasi tulla vielä minua katsomaan. 

Vaikka huomen aamulla menemmekin taas Olelle kun hän lupasi hommata 

vähän niitä jauhoja – Ja sitten huomenna on meidän Keijo-poikamme häät 

Mussalossa joten menemme sinne 1 aikaan moottorilla. Siellä on kuulemma 

pari haitarinsoittajaa joten saa vähän pyörähdelläkin. Ja siihen ne asiat ja 

uutiset sitten jäivätkin ja puhujankin suu loksahti taas lukkoon.  

Tuhansin terveisin ja suukoin ikävöivä --- Sipisi 

* 

 

HÄÄT 18.10.1942 

Sirkka ja Aarne Vainio Kotka 

KUTSUKORTTI JA KUVA 

* 

 

MARRASKUU 1942 
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Kenttäpostia 2 XI 42 Kotka 

Stm Aarne Vainio KPK5 2472 … 295…2564A [ylleviivattu alkup.] 

Läh: Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

 

Kotkassa 2.11.42 

Rakas Isukki siellä jossain! 

No niin terveiseni ensin niiden arvattujen ja ehkä kaivattujenkin kanssa! 

Kyllä tästä on tosiaankin aikaa kulunut kun olen Sinulle Rakas töhertänyt. 

Vaikka joskus olisi kuinka kipeästi halunnut kirjoittaa niin ei ole voinut. 

Vaikka kerran kirjoitinkin sinne vanhaan Kuurilaan mutta se kirje kait 

meni sen tien löytämättä Sinua. 

Ja nytkös se Isi on ottanut sitten sen uuden asuinpaikan ja ihan sieltä asti. 

Aina Sinä vain menet kauemmas ja kauemmas minusta. Mutta sellaistahan 

se sitten on se elämä.  

No ja sitten täällä --- voi on ehtinyt tapahtua niin onnettoman paljon etten 

oikein tiedä mistä päästä aloittaisin. Ensinnäkin se loppumatka silloin 

meni aika reippaasti. Jouduinkin kolmen oikein iloisen heppulin porukkaan 

joten ei uni silmään tullut ennen Kouvolaan saapumista. Ja penkitkin 

olivat niin suloisen pehmeät että oikein nautti (Tai oikeastaan arvaas 

mitä?) Olisi nauttinut paljon enemmän jos olisit muistanut minua 

lähtiessäsi edes suukolla mutta ei --- unohtui kait!--- 

Kouvolassa otinkin pienet kauneusunet ja sitten aamulla jatkoin matkaa 

Kotipuoleen. Ehdin vain hätäisesti käydä kotona ja lähdinkin sitten heti 

töihin --- ja kyllä se päivä tuntuikin olevan niin tolkuttoman pitkä jotta luuli 

ettei loppua tule. Se onneksi piristi aika paljon kun Sinä ”oma Rakas Isi” 

soitit minulle, meni loppu taas vallan niin kuin toisella tavalla. – No sen 

illan sitten oikein niin kuin otin levon kantilta. 

Mutta --- annas olla enkös vaan Sunnuntaina joutunut ihan Hallaan asti 

pukemaan erästä morsianta niin se heittää [?]. Otin Bertan mukaani kun 

oli mukavempi lähteä kahden matkalle. Ja voitkos’ kuvitella ihan 

ihmettelin itsekin sitä meidän viuhkaamme, meitähän vietiin siellä niin 

kuin paremman puoleisia likkalapsia, jotta oikein vähän hävetti. Ja 

ajatteles en ole vielä eläissäni tanssinut 8 t. yhtäkyytiä, mutta nyt se ihme 

tapahtui, ja kyllä Mami olikin sitten tosiaankin poikki, en tahtonut 

työväentalon kulmalta päästä kunnolla kotiovelle. Vaikka niin sitä oli 

Berttakin. Hänellä kun oli vielä kannalliset kengät mukana.--- 
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Sitten se kaikkein jännin kaikkein tärkein ja kaikkein Rakkain asia Isille 

(tässä nyt välillä niin monta suukkoa kun vain raaskit mamilta ottaa), 

tuliko!--- Mami on nim. laittanut Isille täällä ihan oikein ikioman kodin. 

Satuin nim. saamaan Puistolasta Pällin uudesta talosta kivat huoneet 

(Piirrän sen Sinulle tähän paperiin sitten). On niin kivaa kun siinä on 

keskuslämmitys ja kaikki mukavuudet. Keittiössä on kyllä puilla 

lämmitettävä hella, mutta sehän on oikeastaan vain kivaa niin on 

kodikkaamman tuntuista. Lähetinkin Lahteen jo 6000 mk. niistä 

kalustoista joten jäljelle jää ainoastaan 4000 mk ja sen lähetän sitten niin 

kuin oli sovittu. Tänään sainkin sinne kamariin oikein söötin kattokruunun 

ja keittiöön tuli sellainen niklattu tanko jonka päässä on valkoinen pallo. 

Eilen ostin Kyminlaaksosta Hetekan ja annoin sen lahjakortin sinne ja 

maksoin sitten lisää itse. Voitkos kuvitella Hinta oli 1480:- Sitten sain 

Kotkan Raudasta Hetekan peitteen, niitä kun ei saa enään mistään. 

Verhotangot ja pimennyspaperit olenkin itse timperoinut ylös. Voi miten 

ihanaa olisi ollut jos Sinä olisit ollut minun kanssani siellä laittamassa. 

Kyllä me olisi tästä elämästä varmaan nautittu. Tänään menenkin 

laittamaan verhot ylös ja laittamaan kaapit kuntoon. Sitten odotankin Isiä 

Jouluksi kotiin laittamaan oikein söötin kuusen Mamille. Mami koittaa 

hommata siksi oikein reilusti ruokaa ja ajatteles sitten saamme nauttia 

oikein yhdessä siitä oman kodin onnesta. --- 

Ja sitten Sinun täytyisi lähettää se palvelustodistus jotta saisin rahaa 

kaupungint. siihen 4000teen niin sitten emme ole enään mitään 

erikoisempaa  velkaa joten alamme pärjätä oikein hyvin. Gutseitilta sainkin 

palkkaasi 1800mk ja lomarahaa sain 500 mk. Muista nyt heti lähettää se 

todistus.--- 

Tässä välillä sen huoneen piirustus ja pari suukkoa --- 

[piirros] 

Siinä se nyt on vaikka näin töherönä mutta  piirrän sitten toiste paremman 

kun nyt laitan ensin kalustot. Sulkaselta sain tilattua sen laiskanlinnan ja 

voi kun se onkin söötti, mutta saan sen sitten vasta Jouluksi kun en raaski 

sitä ennen ostaa. Äitisi tulikin juuri meillä iltaa istumaan ja lähettää 

Sinulle paljon terveisiä. Hessalta sain juuri kirjeen ja lähettää Sinulle 

myöskin terveisiä. Hän joutuikin Suursaareen ja oikeastaan onnesti häntä 

aika hyvin. Nyt tästä kirjoituksesta ei tahdo enään tulla oikein mitään kun 

tässä on niin paljon puhumista. 

Laitan vain tuhannet terveiset ja 100.100 suukkoa Sinulle--- Muista se asia 

--- 

Laita Paulille terveisiä.  
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Sinua ikävöivä oma Mamisi! 

* 

Kenttäpostia 4 XI 42 

Stm Aarne Vainio KPK5 2472 

[ylleviivattu ja 2999, sitten 2564A] 

Läh. Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6. 

 

Kotkassa 4.11.42. 

Rakas….. Rakas— 

Isi! 

Kuulemiin taas ja hyvät voinnit sinne sinulle! Kirjoitan tässä taas jonkun 

sanan jotta et aina sanoisi ettei se Mami muista niillä kirjeillä ensinkään. 

Ja näin ahkera kun minä aina yritän olla.  

Eipähän täällä mitään paljon sen erikoisempaa ole tapahtunut aika menee 

vain entistä latuaan. Vaikka kyllähän tässä minulla on ollut touhua vallan 

yllin kyllin. Sainkin eilen sinne kotiimme valot ja sähköliikkeestä kävivät 

laittamassa kattokruunun paikalleen. Keittiöön ostinkin sellaisen 

valkoisen pyöreän pallon joka riippuu niklatun tangon päässä.  

Olenkin kulettanut sinne jo melkein kaikki tämän maallisen rojuni ja 

laitoin kaikki kaapit kuntoon. Illalla kävin laittamassa jo verhotkin 

paikoilleen. Siellä onkin jo niin kivan näköistä että pois tieltä. 

Keittiöön laitankin sen kaluston joka meillä oli Pilvenpiirtäjässä 

vaaleanvihreä pöytä sekä kaksi samanlaista tuolia ja muutahan siihen ei 

paljon mahdukkaan. On niin kiva kun on se kello laittaa siihen pöydän 

yläpuolelle ja kun sattuu vielä olemaan vallan samaa väriä. 

Muuten tiedätkö miten kivasti kävi. Kirsti sai myöskin asunnon samasta 

talosta ja huoneetkin ovat vallan samanlaiset, mutta vain toisessa päässä 

taloa. Onkin oikeastaan eri kiva, ei tunnu nyt likikään niin yksinäiseltä kun 

tuntee että saman katon alla on joku ystävä. Ja muistathan Sinäkin minun 

oma Isini minua aina sentään joskus niin ja sehän se vasta lämmittääkin. 

Lähetänkin tässä ensin pari lentosuukkoa ja sitten oikein monta – monta 

pitkää suukkoa Sinulle Isini. Ja taas juttuun, tässä tulikin liian 

hempeämieliseksi kun rupeaa ajattelemaan jotain tuon tapaista. Parempi 

pysyä vähän arkisemmissa asioissa --- suukko. 
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En ole muuten saanut vielä niitä Sinun kenkiäsi pois sieltä Lahdesta kun 

en ole saanut sitä erikoiskuponkia. Kun vuodessa ei saa muuta kuin yhdet 

kengät vuodessa niin Isäsikin ostaa jotkut työkengät joten häneltä ei riitä 

siis sitä. Sutekin kävi kansanhuollosta kysymässä jos sotilas olisi saanut 

kuponkia, mutta hän ei saanut kun sotilas ei tarvitse mitään nahkakenkiä. 

Mutta enköhän minä sen sentään jostaan saisi kun nyt vielä oikein yritän. 

Ja paketissahan se siellä Lahdessa on etteihän ne suinkaan siellä 

mihinkään hukkaan joudu. Helsingistä lähetettiin jo ne minun 

alusvaatekertani, kun lähetin sinne ne pisteet. 

Niin ja sitten olen tähän mennessä maksanut kaikki velat paitsi Aunelle en 

ole vielä maksanut mutta maksan hänelle sitten kunhan tässä nyt pääsen 

ensin selviämään kaikesta. 

Kirjoitinkin sinne Lahteen, että ne huonekalut saa lähettää aikaisemmin 

kun silloin 20 p. jos niille vain sopii, sillä eikös ne silloin olleet jo pakaasissa 

kun olimme siellä.  

Olenkin tässä nyt oikeastaan odotellut vain sieltä tietoa. En minä 

kuitenkaan sitä 4000 mk. saa lähetettyä ennen kuin vasta 20 p. Mutta ei 

kait se nyt siihen vaikuta kun suurin osa on jo maksettu. Tiedätkös muuten 

mitä kun se meidän Mummo [Maria] ja teidän Äiti [Amanda] sopivat niin 

hyvin yhteen että oikein huvittaa. Niillä kun sattuu vielä olemaan niin 

kovin paljon niitä yhteisiä tuttujakin joten ei niiltä juttu taida kesken 

loppua. Ja tiedäthän sinä meidän Mummon ettei hänellä juuri kieli pääse 

liioin kuivumaan. Äitisi antaakin minulle kuteita jotta saan sen ison maton 

kudotettua kun meillä loppuivat kesken ja teillä on niitä kuulemma niin 

yllinkyllin ja kun eivät nyt tarvitse niin minä saankin nyt sitten omiini 

lisää. --- eri kivaa --- 

Ai’ kun teidän Äiti oli Sinusta ensin huolissaan kun hän ei ensin tahtonut 

uskoa ettet joutunut rintamalle. Hän vain luuli että siellähän Sinä jo olet 

ilman mitään toivoa… Vaikka kyllähän hän sitten ymmärsi kun oikein 

yritin selittää ettei Sulla siellä senkummempaa hätää suinkaan ole kuin 

Kuurilassakaan. Ja eiköhän Sinua nyt sentään onnestakin kun olen 

tahtonut nukkua varpaatkin pystyssä onneksesi ja tietysti onhan se 

minunkin onnekseni. Kaikki järjestyy varmasti oikein hyvin kunhan vain 

odotellaan hissun kissun. 

suukko – suukko ja vielä kerta oikein törössä jos muistat kun silloin 

Hesassa harjoittelimme. 

Jos nyt alottaisi tässä vielä yhden arkin kun tuntuu tuo käsi taas kerran 

antavan periksi. Ja onhan Sinustakin kiva saada joskus vähän jytympi 

kirje. Joka vähän jossain tuntuukin. 
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Nyt sitten täytyy jatkaa niiden lahjojen runsasta voittokulkua, sillä en 

tainnut, tai en ainakaan muista viime kirjeessä niistä maininneeni. Ja jos 

olenkin niin lue nyt vielä kerta uudelleen. Niin kuules tai lues! – Remeksiltä 

tuli niin ihana nelikulmainen pellavaliina sieltä Turusta siihen on vielä 

painettu sellaisia tammen lehtiä. Ja sitten Ilvosilta ja Suutareilta saimme 

sellaisen ihanan maljan jonka jalusta on hopeata ja malja kristallia. Ja 

jalukseen on kaiverrettu S. ja A., ja ne ovat yhdistetty Veellä, ja sitten vielä 

kummankin sukunimet sekä aikamäärä. Noo ja sitten Akki enolta saimme 

muuten oikein söötit kromoidut [?] kattilat toinen suurempi ja toinen 

pienempi, joten niitäkään ei tarvitse ostaa, eiks’ o’kiva. Ja muutahan niistä 

ei sitten taas ollutkaan. Ja johan siinä jo olikin --- 

Kuules vielä sitten Sinun pitäisi lähettää vielä toinenkin palvelustodistus 

kun tarvisin sen sellaiseen tarkoit: että saapumisilmoitus täytyy jättää 

taloon ja siinä samassa täytyy olla Sinun todistuksesi joten lähetäs se vielä. 

Eiköhän tässä nyt jo ala kaikki asiat olemaankin taikka Sinä jo muuten 

väsyt lukemaan ja menee aikaakin liian paljon yhteen kirjeen lukemiseen 

– Ja sitten saat niitä suukkoja vielä ihan sylin täydeltä ettet vallan 

hermostu Isi rakas.—Voi oikein hyvin ja muista yrittää jouluksi lomalle 

Sinua niin turkaisesti ikävöivä Sipisi. terveiset kaikilta. 

* 

Kenttäpostia Kotka 7 XI 42.  

Stm Aarne Vainio KPK5 2472  

[ylleviivattu, sijaan 2999, 2564A] 

Läh. Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

 

Terveisiä kaikilta täältä olioilta! 

K:ssa 6.11.42 

Hei vaan Mutakuononi! 

ensin suukko ennen kuin aloitat tätä sotkua niin menee paljon paremmin 

kurkusta alas 

Terveiseni ja monta suukkoa kiitokseksi kirjeestäsi. On niin kiva saada 

aina jotain tietoa, vaikka vähemmänkin kunhan vain tulee niin on niin 

kamalan hyvä olla aina. En ymmärrä kun tässä nyt jo näin alussa tuntuu 

joskus niin ikävälle ihan niin kuin et olisi ollut pitkiin aikoihin lomalla. Voi 

kunhan se päivä taas koittaisi että tulisit. Mutta se taitaa olla nykyisin 

vallan hämärän peitossa.  
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No – mimmoottinen se paikka nyt sitten oikein on, missäs olet ja mitä Sinä 

nyt oikein siellä häärit? Onko Sinulla samantyylistä se homma kuin siellä 

Kuurilassakin vai? Ja onko se Pauli vielä lähettyvilläsi: --!!? Sanohan 

pojallekin paljon terveisiä. 

Täällä on nykyisin ollut niin mahdottoman kylmä että tuntuu ihan 

kamalalle. Onneksi se meidän uusi kotimme on oikein lämmin ja sitä 

keittiön hellaahan voi sitten oikein kovilla pakkasilla lämmittää jos sattuisi 

niin kuin kylmäkin olemaan. Siellä onkin nyt kaikki valmista kunhan vain 

se kalusto tulisi. Eilen vein jo kaikki ne porsliinitkin ja pesin kaikki 

puhtaiksi. Ajattelin silloinkin että miten kiva olisi ollut kun Sinäkin olisit 

ollut niitä aukomassa, niin kuin ne yhdessä pakattiinkin… Kaikki olivatkin 

vallan ehjinä, joten ei tullut mitään erikoisempia sirpaleita. Vaikka kyllä 

niissä kahvikupeissa on vaikka vähän rikkoakin riittäähän niitä nyt  

meillä. Sain Äidiltä myöskin sähkölevyn joten saa joskus sähkölläkin 

keittää, kun se tulee nykyisin halvemmaksi kuin puut. En ole vielä puita 

hommannutkaan mutta eiköhän nekin ajallaan ehdi. 

Minua harmittaa vain se Sinun nahkakenkä juttusi kun en ole saanut 

mistään siunaantumaan niitä pisteitä, vaikka olen kuinka yrittänyt. 

Kyllähän ne kait siellä Lahdessa säilyvät vaikka ne pisteet vähän aikaa 

viipyisivätkin. Kunhan nyt vain ne ensin saisin.  

Olinkin taas vähän maalla katsomassa niitä maanjussia. Hyödyinkin sieltä 

vähän lihaakin ja laitan Sinulle tässä pienen paketin kohtapuoleen. En ole 

vielä aikaisemmin ehtinyt laittaa sitä ja eihän minulla ollut oikein 

tilaisuutta laittaakaan kun ei ollut Sinun osoitettasi… Vaikka silloin 

lupasin heti laittaa. – Onko teillä muuten radiota siellä, kesken kaiken 

tässä? Ja entäs se ruuan puoli sitten kuinkalaista se sitten on ---? Olenkin 

tehnyt Sinulle niin tuhottomasti kyselyjä Sinulle, tässä jotta niihin on aika 

vastaaminen, mutta yritä nyt parhaan tahtosi mukaan. Ja muistakin 

vastata kaikkiin. Niemelän Vekiltä terveisiä; hän onkin nyt ollut viikon 

lomalla käski onnitella muuten sitä nuorta ukkomiestä --- ota tosiaankin - 

minuakin joskus vallan naurattaa se sama asia mikä Sinunkin suupieliäsi 

on vähän hymyyn pannut. Niin: se  että olemme naimissa. Vaikka en 

minusta oikein tunnut paljon senkummemmalle ainakaan niinkauan kun 

Sinä olet poissa mutta ehkä se sitten vähän kerrassaan alkaa tuntumaan. 

Ja muistutan tässä taas vielä viimeisen kerran niistä todistuksista jos ne 

aikaisemmat kirjeet eivät ole tulleet perille. Vaikka minnepähän ne nyt 

sitten olisivat joutuneet. Siis lähetä palvelukseenastumis todistus sitä 

kuukausipalkkaa varten ja sitten palvelustodistus taloa varten, joten onkos 

Isi ymmärtänyt.  
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Täällä olikin sellainen asemiesillan tapainen viime lauantaina ja sen 

järjesti jokin keltainen rykmentti siellä rajalta, olimme siellä Liljan kanssa 

ja voitkos kuvitella että muissa juhlissa en ole käynytkään sen reissumme 

jälkeen ja se onkin vallan harvinaista kun eivät ole elokuvatkaan 

maittaneet. 

Nyt se kauan kaivattu voimistelukin sitten alkoi. Kyllä tuntuikin tekevän 

taas kropalle hyvää saada oikein irtautua. Johan tässä taas tulikin  

laiskoteltua oikein vuosikaudet. Mami on ruvennut ihan pelkäämään (iso, 

naurattaa tämä) että otan taas liian rankalta kannalta joten hän tietysti 

pelkää että rupeaisin menettämään näitä lihojani. Mutta eihän se nyt 

siihen vaikuta, ei ainakaan luulisi.  

Kyllä onkin tullut taas lörpöteltyä ummet ja lammet että ota nyt ukko hyvä 

tästä mamista ja taas selvä taitaa tässä vanhuuden päivillä ruveta 

menettämään järkikultaansa joten tulee hölistyä vähän mitä sattuu. 

Ja sitten voi taas oikein hyvin ja kaikki parhaat voinnit Sinulle sinne oma 

Isini. Tuhansittain annan tässä vielä suukkojakin kun vaan kehtaat ottaa 

suukki ->->-> kullalle ->->-> Sinun Mamikki. 

* 

Kenttäpostia  Kotka 9 XI 42. 

Stm Aarne Vainio KPK5 2564A 

Läh. Sirkka Vainio Kotka 

 

Kotkassa 9.11.42. 

Rakas oma Isukki! 

No heis’ taas! Kirjoittelen tässä taas kun on hyvää aikaa. Olenkin varttunut 

Sinulta kirjettä mutta ei ole vielä tuntunut kuuluvaksi vaan eiköhän tuossa 

aamupostissa nyt lienen tule. Kyllähän kait’ olet saanut kirjeeni ettei ole 

hukkaan mennyt sillä olen ollut kirjoittavinani ainakin oikean osoite. 

Onkos’ siellä ollut jo muuten kylmä? Täällä kun on ollut niin tolkuttoman 

kylmä ettei tiedä oikein mitä kohta panisi päällensä jotta tarkenisi. Meillä 

kun on liikkeessä niin kylmä että melkein kädet sinisenä saa olla. Onneksi 

kotona ja siellä omassa kodissa on sentään lämpö riittänyt. Laitoin eilen 

sisälasit eteen ja tilkitsin ne jotta ei tuuli pääse kun nyt on ollut niin kovat 

tuuletkin. 



 

104 
 

Kirstin Onnikin pääsi lauantaina lyhyelle lomalle katsomaan kotiaan ja 

hän lähtee tiistaina pois. Mukava kun pääsi edes käymään ja katsomaan 

kun Kirstikin oli saanut juuri kaikki valmiiksi.  

Niin ja sitten Bertta ja Vekki pitävät Tapaninpäivänä häitänsä myöskin 

Työväenopistolla joten olisi eri kiva kun pääsisit jouluksi niin olisivat 

samalla heidän häissäänkin täällä. Nyt kun sattuu joulupyhiksi vielä niitä 

pyhiäkin kolme joten saisi oikein lekotella – Mutta sehän on sitten taas sen 

ajan ilo kunhan pääsisit. --- Uule laittaakin meille sen vaatenaulakon joten 

ei tarvitse sitä ostaa. Sitten lähetänkin taas oikein monta suukkia Isille ja 

mitä parhainta vointia. Terveiseni ja kaikki rakkaimmat suukot Sinulle --- 

sinun Mamisi. 

[Samassa kirjeessä toinen kirje] 

Jatkoa. 

Kirjoitin aamulla Sinulle. Tässä kirjeen  mutta sainkin sieltä Sinulta päin 

ja mitä kuulinkaan olet vallan loukkaantunut, mutta ei kait se vallan 

vaarallista ole. Olen kyllä kirjoittanut monta kirjettä Sinulle mutta eivät 

ole sitten tulleet perille ---. 

Minulla on nyt niin kovin kiire jotten paljon ehdi kirjoittamaan. Lähetän 

paketin mitä pikimmin, kun vain saisi patterin.  

Kuule lähetä sinä se palvelustodistus jotta saan sen reservikuntasi palkan. 

Kun niin: tarv. vähän rahaa niihin kalustoihin. Ehkä saat ne entiset 

kirjeeni joissa olen kirjoittanut kaikki tark. 

Kuulemiin voi hyvin sinun Mamisi monta suukkoa. 

* 

Kenttäpostia Kotka 9 XI 42 

Stm Aarne Vainio KPK5 2564A 

Läh: Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

 

Kotkassa 9.11.42. 

Rakas Isi--- 

Terveiseni nyt sitten taas täältä kotoa. Vai olet Sinä joutunut ihkaste 

sairaalaan. Onkos’ se muuten kovin vaarallista se Sinun sairautesi, eis’ 

kait, tai ainakin toivottavaa on ettei olisi. Ja minulla on siinäkin hyvä usko 

ettei se ihan kaikkein vakavinta laatua ole. Minua nyt kivestää vain, että 

minnehän ne kirjeet nyt ovat menneet jotka Sinulle kirjoitin. Ja niin kovin 
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pitkiä kun vielä breivasin. Kunhan nyt vain ei hukkaan menisi. Olin niin 

selittänyt vielä tätä meidän elämäämme niissä että pois tieltä.  

Jos nyt sattuu että ne eivät Sinua löydä niin selostelen vähän nyt tässä 

näitä sattumia täälläpäin.  

Ensinnäkin olen saanut niin kamalan kivat parihuoneet, niissä on 

keskuslämpö ja muuten kaikki mukavuudet ja tuntuvat ainakin olevan 

oikein lämpöiset. Olenkin kulettanut sinne jo kaikki siellä on kaapit jo 

aivan kunnossa ja verhot ikkunoissa. Keittiö on jo valmiiksi kalustettu ja 

matotkin ovat jo lattialla. 

Hetekan sekä Hetekan peitteenkin ostin jo joten kamarikaan ei ole vallan 

tyhjä. Kunhan nyt vain ne kalustot tulisivat ja eivätköhän ne nyt 

kohtapuoleen tule kunhan vain kiltisti odottaa. Lähetin Lahteen ehti silloin 

kotiin tultuani 6000mk ja onnellisesti on kuulemma perille mennyt koska 

soittivat ja kiittivät lähetyksestä. Nyt olen kovalla kiireellä koettanut 

kerätä sitä neljää tuhatta. Vaikka nyt on ollut niin paljon muita menoa että 

ei se niin nopeaan tapahdu. Ostin kattokruunutkin kamariin sellaisen 

nelihaaraisen oikein söötin kruunun ja keittiöön sellaisen valkoisen pallon 

joka roikkuu putken päässä. Lähetähän sitten niin pian kun jaksat ne mitä 

ed. kirjeessä pyysin niin saisin ne kalustot pian pois sieltä. Niin sitten kun 

Sinä nyt pääset toipumislomalle niin olisi kaikki kunnossa ja saisimme 

nauttia oikein omasta kodista. Voikun vielä sattuisi jouluksi se Sinun 

lomasi niin olisi eri ihanaa. Sitten jouluksi saamme sen laiskanlinnankin 

jonka jo kävin katsomassa mutta en raaski ottaa sitä ulos ennen kuin 

Jouluna sillä sekin maksaa siinä 3000. Ja onhan sitten jouluna jotain ihan 

uutta. 

Huoneissamme on kyllä keittiössä puuhella joka on oikeastaan eri kiva ja 

se on vielä niin kovin helppo saada syttymäänkin. Puitakaan en ole ihan 

vielä viitsinyt hommata. Mutta kerkiäähän nekin sitten. Äidiltä kun sain 

sähkölevyn ja siellä on talousvirtakin joten se tulee aika halvemmaksikin. 

Sähköraudan ostin niillä liioilla lusikoilla ja sillä ylim. teekannuilla. 

Muuten täällä onkin kaikki hyvin. Mamikin on voinut vallan mainiosti. On 

ollut niin kovin ikävä vain sitä Isiä siellä että toisinaan toivoisi että voi kun 

se loma kestäisi vain ikuisesti. Täytyy aina joskus antaa sille kuvalle 

kuukkia kun ei voi muuta tehdä. Voi kun vaan pian paranisit ja pääsisit 

lomalle niin sitten taas pitäisimme hauskaa – eiks’ je Isi kulta – kirjoita 

pian – ja mitä parhainta vointia Sinulle – 

Sinua ikäv. Mamisi- 

* 
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Kenttäpostia Kotka 11 XI 42 

Stm Aarne Vainio KPK5 2564A 

Läh: S Vainio Kotka 

 

Kotkassa 9.11.42. 

Hei vaan Rakas! 

Terveiseni ja onnitteluni tämän pienen paketin muodossa. Lähetän tässä 

nyt vähän pullaa ja korviketta jotta saat keittää sitä itsellesi ja juoda oikein 

pullakahvit nimipäiväsi kunniaksi. 

Ajattele samalla kun juot että minäkin täällä kotona juon sitten niitä 

yksinäni. Sokeria minulla ei nyt jäänyt yhtään ylim. mutta yritän siitä 

sitten toisen kerran.  

Sitten siinä on pari suolakurkkua suolaiseksi kun ei sitäkään puolta tällä 

kertaa ollut senkummemmin. Muutakaan siinä ei sitten paljon olekaan 

mutta ehkä sitä sitten joskus toiste saa taas sitten parempaa. 

Kuules! en saanut mistään taskulampunpatteria joten lähetän tämän 

omani aluksi kun itse tulen täällä kyllä jotenkin toimeen ja minähän olen 

sellainen selvänäkijä pimiässä. 

Sitten kysyisin vielä että voitko Sinä käyttää 41 nro kiintokauluspaitaa, 

kun nim saisin sellaisenostettua mutta en tiedä sopiiko se sinulle ? --- 

Tässä vielä monta nimipäivä suukkoa ja oikein makeita Rakkaalle Isille – 

Hyvää vointia ja jalan pikaista parantumista. Sinun Mamiltasi! 

Onnitteluni Rakas Aarne! 

* 

Kenttäpostia Kotka 16 XI 42 

Stm Aarne Vainio KPK5 2564 A 

Läh: Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6. 

 

Kotkassa 14.11.42. 

Ota ensin pieni suukko tästä ennen kuin aloitat. Olen antanut sen tähän 

kohtaan missä näet 

[huulipunasuukko] 
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Rakas! 

Non’ niin terveiseni taas ja hyvät voinnit sinne minun Isilleni! 

Suukot kiitokseksi kirjeestäsi, no olihan se hyvä, että lopultakin sait 

kirjeeni, uskoin kyllä kuinka se osaa suututtaa mutta kyllähän se siitä 

johtui kun jouduit muuttelemaan siellä niitä paikkoja, jotteivät aina Sinua 

löytäneet ne kirjeet. Minulla on ollut niin kova vaiva, että kuinkahan Sinä 

voit siellä nyt kun et ole mitään kirjoittanut, täytyykö Sinun olla aina 

sängyssä vai pääsetkö edes taapertamaan. Kerrohan nyt jotain olostasi niin 

ei minullakaan ole niin epävarmaa. Vaikka kyllähän uskon että voit hyvin 

sillä eihän se jalkasi taida olla niin  kauhean kipeä enään vai mitä Isi!?-? 

Täällä tämä elämä menee vaan niin ettei mitään, sellaista tolkutonta 

kiirettä vain on ollut ettei oikein tiedä kuinka saisi aina ajan riittämään. 

Ensi viikolla lähetänkin Lahteen sen 4000 niin sitten saan loppuviikolla ne 

kalustot ja sitten se onkin koti taas valmis.  

Äitisi onkin ollut maalla ja hänellä taitaa olla se Sinun korteistasi saatu 

lappu sillä kun en saa muuten kaupungilta ulos sitä kuukausipalkkaa ellei 

sitä ole mutta ehkä se nyt löytyy niin sitten saan vähän lisää rahaa ennen 

kuin lähetän. --- 

Empolta sitten terveisiä hän onkin ollut nyt jonkun päivän lomalla ja 

olimme eräänä päivänä hänen kanssaan Mokassa kun hän oli niin kohtelias 

kavaljeeri ja pyysi minua kanssaan sinne. Mutta en minä ottanut sieltä sen 

väkevämpää kuin sitä mustaviinimarjamehua, mitä otin silloin kerrankin 

kun olimme siellä. Emppo kertoi että on niin kurjaa olla lomalla kun ei 

täällä ole ketään tyttöjä ketä oikein keittelisi kun kaikki vanhat tutut 

keikkuvat saksemannien kainalossa. Hän lähtikin Perjantaina Helsinkiin 

menee kait pitämään vähän suurempaa juhlaa sitten siellä. – Koposen 

Taisto joutuu muuten nyt Mikkeliin ilmatorjuntaan ja hän on ollut nyt kait 

toista kuukautta täällä toipumislomalla joten kyllä häntä on onnistanut 

aika kivasti eiks’ je.  

Muistathan nyt Sinäkin valittaa sitä jalkaasi niin olisi niin kiva että 

pääsisit nyt lomalle kun kotikin on kunnossa. Ja ehkä se tapahtuukin 

kunhan vain odotetaan.  

Muutahan minulla ei nyt taida kummempaa ollakaan taas tällä kerralla, ei 

sitten muutoin kuin kuulemiin suukoin. Mami 

JK. Eri kiva ensi viikolla saan ne kuvat. Omasi. 

* 

Kenttäpostia Kotka 20 XI 42 
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Stm Aarne Vainio KPK 5 2564 A 

Läh: S Vainio Kotka 

 

Lähetän tässä tällaiselle paperille kyhätyn kirjeen kun minulla täällä 

liikkeessä ei ole tämän kummempaa. Kuules kun minun pitäisi kysyä että 

minne Sinä olet luovuttanut silloin ne kortit kun jouduit reserviin. Kävin 

tuolla kansanhuollossa mutta ei sinne oltu Sinun nimellisiä kortteja 

luovutettu ja sitten siitä luovutuksesta pitäisi olla vielä kuitti sillä en saa 

muuten sitä palkkaa jos ei sitä ole. Käyn nyt kuitenkin ensin teillä kotona 

jos olet jättänyt sen sinne, niin saan sen pikemmin. Mutta jos Sinä luovutit 

ne kortit siellä Kuurilassa niin sitten sinun olisi pitänyt saada se sieltä. 

Lähetä sitten minulle jos ne ovat sinulla --- 

Ja sitten se kuinka juttu minua kivestää kun en saa mistään pisteitä etten 

oikein tiedä mitä tekisin niiden kanssa. Neuvo sinä Isi minua vähäsen --- 

Eihän tässä sitten muuta tällä kerralla kirjoitan sitten iltaisella lisää. 

Koeta nyt ottaa selvä --- 

Empolta terveisiä näin hänet eilen Asemiesillassa – 

Monin suukoin ja Rakkain terveisin Sinua od.  

Sipisi. 

* 

Kenttäpostia Kotka 24 XI 42 

Stm Aarne Vainio KTK5 2564 

[Ylleviivattu ”Palaut lähettäjälle Toiplomalla”] 

Läh: Sirkka Vainio Kotka Tammikatu 3 C 11 

 

[Kuoressa kaksi kirjettä] 

Kotkassa 19.11.42. 

Rakas Aarne Olavi! 

Ja taas kiitos kirjeestäsi ja etenkin siitä iloisesta uutisesta että aiot kohta 

tulla tänne kotiin päin voi turkanen kun olisikin kivaa. Olen ollut joka ilta 

aikeissa kirjoittaa Sinulle, mutta on ollut niin kauheasti työtä ettei ole 

millään saanut kirjoitettua. Täälläkään kun ei ole mitään erikoisempaa 

tapahtunut vaan aika on mennyt sitä entistä vanhaa latuaan.--- 
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Minullakaan ei ole muuta nykyisin kuin sitä työtä ja taas työtä vaan. Ja 

siinähän se aika oikeastaan menee pikku hiljakseen ja paljon paremmin 

niin ei ehdi mitään turhia ajattelemaan. Kotonamme onkin kaikki valmista 

paitsi kalusto tulee ensi viikon alussa. Ja  sitten minäkin muutan sinne 

oikein kokonaan. Huomenna lähetänkin sinne perunat. Isältä paljon 

terveisiä Sinulle hän kuulema pääsee jouluksi lomalle. Ja sitten hän vielä 

kirjoitti että hän on heittänyt juomisen se Äänisen vesi kun on kuulemma 

parempaa kuin viina. Ja voi kun se olisikin kiva kun vain sen taidon 

unohtaisikin. Äitikin on niin kovin mielissään. Terveisiä Leifiltä hän on 

taas lomalla ja on kuulemma ollut suurimman osan nykyisin lomalla. 

Annoin hänelle sinun osoitteesi kun hän pyysi  sitä että saisi kirjoittaa 

sinulle jotakin. 

Nyt Mamin järki on niin klimpissään etten tosiaankaan tahdo saada siellä 

minkäänlaista mitään ulos joten kirjoitan sitten taas toisen kerran 

enemmän. 

Mamin silmätkin ovat jo melkein kiinni joten on paras käydä nukkumaan. 

Ja tulla unessa Sinun luoksesi Rakas oma kulta. --- Voi hyvin terveisin ja 

suukoin Sinun Mamisi. 

[…] 

Kotkassa 23.11.42. 

Rakas! 

Par’ kuukkii täs’ ens keulast’ joten elämä vallan kuivalle tuntuis siint’ 

mamin armast’ Isist’. 

Heissu’ veis’ taas Isi kuinka se siellä hurisee, en ole oikein osannut 

kirjoittaakaan kun olen oikeastaan odottanut Sinua lomalle. Niin kuin 

vähän  itsekin kirjoittelit. Mutta eihän tässä nyt sitäkään oikein osaa 

ruveta odottelemaan kun ei ole varmaa milloin se päivä valkenee. Kun sain 

tänään Hessaltakin kirjeen ja hän kirjoittaa että saa ensi kuun lopussa 

loman ja kirjoitti vielä että teillä sattuu ne lomat yhtä aikaa, niin minä 

tässä vähän hämäännyin niiden lomien suhteen. 

Kalustoja ei ole vielä tullut, mutta eiköhän ne nyt tällä viikolla liene tule. 

Kun nyt kiltisti vain jaksaa odottaa. Toivoisi vain niiden tulevan kun vielä 

on kaikki jo muuten kunnossa.--- Tänään käväisin teilläkin mutta siellä ei 

ollut ketään kotona. Niin ja sitten uutisista mainittakoon että Mailan sisko 

Paula vihittiin viime sunnuntaina kristilliseen avioliittoon sen 

autonkuljettajan kanssa vai reservissäköhän se nyt täällä on en oikein 

varmaa tiedä. Maila onkin Gutseitilla siellä höylän puolella töissä, hän ei 

kait enään sairaalaan viitsinyt mennäkään. 
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--- Niin ja entäs’ sitten (järjenjuoksu ole vähän nopeampi). Kenkiä en ole 

saanut vielä pois sieltä Lahdesta mutta eiköhän siihen ajan kanssa jokin 

keino löytynee. 

Kuules’ niin ja ne kuvat – niin ne minusta menivät ihan päin honkia, tai 

oikeammin ne eivät onnistuneet juuri ensinkään. En viitsi niitä tilata sillä 

on kivempi kun ei anna niitä kenenkään albumiin arvosteltaviksi parasta 

kun pitää ne vain itse. Tilasin niitä meidän kihlakuviamme kokonaisen 

tusinan että saamme antaa ennen niitä niille jotka niitä haluavat. Kivestää 

kyllä eri tavalla kun ne eivät onnistuneet ja maksoivatkin vielä 180mk. 

Sittenpähän näet ne kun tulet lomalle. 

Terveisin ja monta suukkia sitten isille ja voi parhaiten rakas Isukkeli 

Sinua ikävöivä ja taas pommituksien keskellä hyörivä Mamisi. 

 

JOULUKUU 1942 

 

Kenttäpostia Kotka 28 XII 42 

I.6 [lisätty osoite] 

Stm Aarne Vainio KPK 5 8018  

Läh: S Vainio Kotka 

[Kirjeessä kaksi kirjettä ja kaksi punaista akryylin palasta] 

 

Kotkassa 25.12.42 

Rakas Isi!!! 

Hyvää Joulua vain Sinulle sinne sairasvuoteellesi. 

Ihmettelen tässä vain kun et ole tullut jouluksi kotiin niin kuin niin 

varmasti lupasit. Oikeastaan olin aika pettynyt sen suhteen vaikka 

kyllähän sen ymmärrän että ei se sinun vallassasi ole pääsetkö vai et. 

Mutta minä onneton kun olin sen niin vakaasti ajatellut että tulet. Olin niin 

kovasti varustautunutkin mutta pidetään se sitten joskus toiste kun satut 

pääsemään lomalle. Jos joskus niin kuin taas sellainenkin ihme sattuisi. 

Täällä aika onkin mennyt muuten niin hirveän nopeasti kun on työssä ollut 

niin kiire ja sitten siellä kotonakin olen tehnyt joulusiivot sekä paistellut 

vähän joulupullan tapaisia. Mutta Sinä nyt kun et tullut niin emme voi 

niistä yhdessä nauttia niin kuin olin ajatellut. 
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Sitten en voinut lähettää Sinulle joulupakettia kun sain vasta kirjeesi 

Jouluaattona joten en ehtinyt eikä olisi posti enään ottanutkaan pakettia 

vastaan. Lähetän sen nyt sitten heti ensimmäisenä arkipäivänä kun se nyt 

tulee. 

Eilen olikin sitten se kauan odotettu jouluaatto. Olin kotona aaton ja kohta 

lähdenkin sitten sinne kotiin menen teidän kautta ja pyydänkin heitä sitten 

lähtemään sinne meille. Eikkakin on kotona lomalla. Näin hänet viime 

sunnuntai iltana kun tulimme sieltä Suten häistä. Niin ja huomenna sitten 

on ne Bertan häät. Ja sitten sunnuntaina on Vekin ja Vapun häät. 

Oikeastaan on eri kiva kun on edes jotain juhlia niin menee nämä pyhätkin 

vähän mukavemminkin. Bertalle ostimmekin jalkalampun lahjaksi. 

Pukki toi täällä Isillekin pari pakettia mutta mami ei viitsinyt niitä avata 

mutta ehdithän Sinä ne sitten avata kun pääset tänne. Mamikin sai aika 

paljon lahjoja saat nähdä ne sitten kun tulet kotiin. 

Täällä onkin melkein suurin osa pojista lomalla tuntuu ihan niin kuin olisi 

melkein kaikki täällä Olli (Liljan) Onni (Kirstin) ja Vekki (Bertan) 

tulivatkin jo Tiistaina. Ja Koposen Taisto pääsi myöskin Keskiviikkona 

lomalle. Hänelle sattui nyt vuoroloma komppaniasta. 

Isäkin pääsi jouluksi vaikka hän lähtee nyt jo Sunnuntaina pois – ja et usko 

kuinka hänestä on tullut kiva. Ajatteles’ että hän oli nyt 14 vrk lomalla eikä 

viinaa maistanut juuri nimeksikään. Ja muutenkin hänestä on tullut paljon 

rauhallisempi. Ettei enään oikein uskoisi että se on se sama Isä joka silloin 

lähti syksyllä täältä. Hän oli säästänyt rahaakin melkein 6000 mk siellä, 

joka on melkein ihme oikeastaan häneltä. 

Sainkin Isältä lahjaksi sen Kalevalakorurahan mutta niitä ei ole täällä 

missään nyt myytävänä jotta voin ostaa sen sitten vasta kun niitä tulee. 

Lähetän tässä pari joulusuukkoa Sinulle kun olet tässä saanut päntätä 

muuta kaikenlaista kivaa päähäsi. Vaikka kyllähän tästä onkin jo pitkä 

aika kun olen kirjettä Sinulle viimeksi kirjoittanut, joten tuntuu aivan 

oudolle tämäkin homma. Kun ei saa selittää suullisesti eikä vähän 

höpöttää. 

Muuta minulle ei tällä kertaa olekaan sydämelläni. 

Joten kuulemiin ja kirjoittamiin. 

Rakkain terveisin ja hyvää uutta vuotta Mami! 

Jos halua kirjoittaa Isälle niin hänen osoitteensa on 1/9604. 

työv. Isak Lehtinen 
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Paljon terveisiä koko perheeltä ja hyvät voinnit ja pikaisiin paranemisiin. 

[…] 

Kotka 25 12 42. 

[mukana kaksi pientä punaista akryylinpalaa] 

Rakas! 

Meinasin laittaa paketin jo kiinni mutta muistin, että täytyyhän sille Isille 

pari joulukuukkia. Tässä ne nyt tulevat - - - - - - 

Ja --- voi kauhistus kahvikin kiehuu yli laitojensa – Kyllä tämä on elämää 

vallan huvittaa--- 

Terveisin Sinun Mamisi. 

* 

Kenttäpostia 28 XII 42 Kotka 

Stm Aarne Vainio KPK5 8018 

Läh: S Vainio Kotka 

 

Kotkassa 28.12.42. 

Isukki,  

lähetän suukin kirjeestäsi sekä kortistasi! 

Näkyyhän se posti jo  rupeavan liikkumaan paremmin. Oli muuten aika 

kiva saada postia sinne kotiin. Sain korttisi sekä kirjeesi Tapaninpäivä 

aamuna Olin juuri silloin töissä ja kotiin tultuani olikin siellä ”kullalta” 

jotakin tietoa taas ja sekös vasta mukavalle tuntui. 

Teidän Mamma sekä Eikka olivatkin joulupäivänä meillä ja Eikasta tuntui 

kaikki olevan niin kovin kummallista, niin kuin arvaat, kai itsekin. Ja 

sitten niiden häiden ”siivosta” Tapaninpäivänä vietimme niitä Bertan 

häitä. Niissä olikin tanssia koko aika eikä salissa ollut ensinkään pöytiä 

joten se oli aivan niin kuin tanssisali. Ja jos olisit nähnyt niiden 

kuokkavieraiden paljouden niitä olikin melkein puolet koko seurakunnasta. 

Eri keljua se muuten kyllä on kun sensorttisia on paljon. Vekku meinasi 

kyllä useaan otteeseen käskeä niitä pois  mutta ei sitten tohtinutkaan---- 

Heistäkkii tuli sitten pari niin ettei mitään. Joten seuraavana iltana kun 

menimme Vekin ja Vapun häihin meidän porukassamme ei ollutkaan 

yhtään ”neiti ihmistä”. 
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Siellä olikin kuusi-miehinen orkesteri soittamassa, joten tuntui aivan niin 

kuin olisi ollut tykillä tanssissa. Poikiakin siellä oli aika lailla, joten 

meitäkin vietiin niin ettei mitään (mokomia vanhoja akkoja). 

Kyllä nämä pyhät olisivatkin käyneet aivan pitkiksi ja tylsiksi jos ei noita 

häitä olisi ollut. Ainakin minusta kun olin muutenkin niin kuin 

yksinäisempi kun et Sinäkään ollut täällä. Saa nyt nähdä koska sinä sieltä 

taas pääset lomalle ja koska. Kuinkas se jalkasi muuten jakselle, onko 

tullut jo muuten terveemmäksi että saat kait jo hiukan pystyssä olla. 

Isä lähtikin eilen pois lomalta joten tuntuu hänenkin puolestaan vähän niin 

kuin yksinäiselle. Tai ei nyt sille vaan tyhjälle. 

Lopettelenkin jo ja toivotan Sinulle onnellista uuden vuoden alkua. 

Kirjoita usein Isi Rakas – Terveisin Sinun Mamisi. 

* 

Kenttäpostia Kotka 30 XII 42 

Stm Aarne Vainio KPK5 8018 

Läh: S. Vainio Kotka. 

 

Kotkassa 29.12.42. 

Rakas, 

terveiseni taas ja parhaat voinnit. Kirjoittelen tässä taas pari sanaa 

”lemmestä” Sinulle. Kun minä en jaksa oikein käsittää että missä kiireessä 

tämä aika oikein menee, ei tahdo oikein ehtiä mihinkään eikä mitään 

tekemään. 

Nyt alkoi taas ne uudenvuoden kiireet kun joulukiireistä päästään. – Voi 

muistatkos kun viime uudenvuoden aattona olimme Seurahuoneella 

juhlimassa olisipas nyt vielä se aika. Vaikka kyllähän siellä tänäkin vuonna 

on uudenvuoden vastaanottajaiset, ja kovastihan minuakin on pyydetty 

sinne mutta saa nyt sitten nähdä tuleeko lähdettyä. Vaikka kyllähän siellä 

taas vähän piristyisi ei senpuoleen.— 

En oikein tiedä kun minulla on taas sellainen vaistokin että odotan Sinua 

siksi kotiinkin – 

Johansso’in Paula kävi tänään liikkeessä ja kertoi että Leif on lomalla. He 

luulivat että Sinäkin olisit lomalla ja hän kävi pyytämässä meitä sinne 

heille, mutta se saa nyt jäädä toiseksi kertaa. Leif on ollutkin nyt kuulemma 

kolmesta  viimeksi kuluneesta kuukaudesta ainoastaan yhden kuukauden 
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sairaalassa ja kaksi lomalla. Ajatteles häntä se on onni potkinut eiks’ je! 

Kunhan nyt sinuakin tuuraisi hyvin niin olisi eri kivaa. 

Tänään näin muuten Mailankin äsken kun tulin kotiin. Hän menee 

huomenna kuulemma tuohon vastapäätä olevaan saunaan ja lupasi tulla 

sitten katsomaan kotiamme sitten saunakahville. Saa nyt sitten nähdä 

tuleeko. 

Liljan Ollistakin on tehty sitten vänrikki, hän olikin joululomalla ja joutui 

nyt lähtemään sinne jonnein Rukajärvellepäin. Oikeastaan hänellä on 

keljumpi olla Vänrikki kun joutuu linjoille sillä eikös siellä ole aina parempi 

kun on vain tavallinen sotilas.  

Lopetankin tässä jo ja lähetän Sinulle oikein monta suukkia pitkästä aikaa 

ota vastaan niitä myöskin uuden vuoden aattona klo 12 sieltä 

Seurahuoneelta jos olet silloin vielä valveilla.  

Ja ei sitten muuta kuin terveisin ja kuulemiin 

Sinun Mamisi. 

 

TAMMIKUU 1943 

 

Kenttäpostia Kotka 2.1.43 

Stm Aarne Vainio KPK5 8018 

Läh: S.Vainio. Kotka Tammikatu 3 

 

1.1.43. 

Rakas! oma mieheni! 

Terveiseni taas täältä ikävöivältä mamilta. Lähetän tässä taas jonkin rivin 

sinne Sinulle (ensin monta monta suukkia). Tulin tässä juuri kuvilta ja 

nautin nyt oikein rauhasta. Panin juuri kahvin levylle kiehumaan ja sillä 

aikaa nyt breivaan tätä kirjettäsi.  

Olen ajatellut tänäänkin tuhannesti miten ihanaa olisi jos Sinäkin olisit 

kotona. Tänäänkin kun aurinko paistoi niin ihanasti ja joka paikka kiilsi 

ihan puhtauttaan kun olin juuri siivonnut kaikki paikat. Mailakin kävi 

muuten meillä tänään, minulla oli juuri ruoka valmiina joten söimme ja 

rupattelimme noin  parin tunnin ajan. Riidanaiheista emme puhuneet 
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mitään – Niin ja sitten Rakas Isi – onnellista uutta vuotta Sinulle ja 

alkajaisiksi parhain suukko mitä voin antaa.  

Vietinkin aaton muuten aivan kotona. Kirsti ja Onni olivat meillä ja 

pidimme vähän valvojaisia. Ei sitten tällä kertaa taas muuta kuin parhaat 

voinnit ja pikaisin näkemiin. Sinua ikävöivä Bettysi. 

* 

Kenttäpostia Kotka 5.1.43 

Stm Aarne Vainio KPK5 8018 

Läh: S.Vainio Kotka. 

 

4.1.42 [sic 43] 

Niin Rakas,¨ 

kuinkas Sinä siellä nyt taas oikein voit kullanmuruseni! Terveisiä vain 

täältä ja kiitos muuten kirjeestäsi, onhan se hauska että lopultakin olet 

saanut jotakin tietoa minusta. Kummallista muuten miten kauan ne ovat 

viipynyt matkalla. Ymmärrän kyllä kuinka kurjalle tuntuu kun ei saa 

mitään tietoa. Et tainnut jouluksikaan saada edes kirjettäni. No nythän on 

taas kaikki hyvin, etkä ole minulle yhtään vihainen. Sillä sehän ei ollut 

minun syyni eikös niin. rakas oikein tulinen suukko osaapas ottaa oikeasta 

paikasta.  

Kyllä minä olen pettynyt kun et pääsekään lomalle kun oikeastaan olin aika 

varma siitä että tulisit, on niin kovin ikäväkin, että joskus aivan pahaa 

tekee. Miten ihana siellä kotonakin olisi nyt nauttia elämästä kun siellä on 

nyt jo kaikki paikat kunnossa ettei enää tarvitsisi huhkia sen kotihomman 

takia. Aika täällä on mennyt niin kuin ennenkin. Sanoit etten olisi liian 

paljon siellä kotona yksin sillä nyt kun on työssäkin niin paljon niin ei sitä 

liikoja aikoja siellä olemiseen. Ja ainahan minulla siellä niitä kavereita on 

seuranani ettei ihan yksinäiseltä tunnu ja sitten lähtee kaupungille kun on 

ikävä. 

En ollutkaan silloin uudenvuoden aattona Seurahuoneella niin kuin ensin 

meinasin. Mutta nyt menemme Loppiaisena Sanni ja minä, Esa sekä jokin 

hänen toverinsa. Voikun olisi ihanaa kun Sinäkin olisit mukana. Mutta 

sitten kun tulet niin pidämme kerran kyllä oikein kunnon juhlat ja voi kun 

on sitten ihana päästä omaan kotiin kun on vähän juhlinut. Älä nyt käsitä 

minua väärin sillä en minä siihen nyt niin tottunut ole !!!! Mutta olisi niin 

kiva Sinun kanssasi rakas vähän juhlia. 
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Kaikki Rakkaimmat terveiset Sinulle Lentosuukot [kuva kuin uuden 

vuoden tulitus]. Et usko kuinka ikävä minulla on Sinua Rakas!!!! oma 

Mamisi. 

* 

Kenttäpostia Kotka 11.1.43 

Stm Aarne Vainio KPK5 8018 

Läh: S.Vainio Kotka 

 

10.1.43. 

Rakas Isi! 

Terveiseni sille Mutakuonolle sinne jonnein. Niin ja kiitos kirjeestäsi, et 

usko kuinka kivalle tuntuu aina tulla tänne kotiin kun on kirje tuossa 

ovensuussa odottamassa. Kirjoitan tätä kirjettä nyt keskellä pyhäpäivää ja 

voi kun olisit näkemässä kuinka kivan näköistä täällä on kun aurinko 

paistaa ihan suoraan tuosta ikkunasta sisään. 

Muuten Sute olikin lomalla viime viikolla ja lähti perjantaina pois. Teidän 

Alma ja Äiti olivatkin viime sunnuntaina meillä ja Alma lupasi tänäänkin 

tulla mutta joutui kait olemaan töissä kun ei ole tullut.  

Niin siitä paketista taas niin kuin jo viime kirjeessä selitin mitä kaikkia 

yrityksiä olen tehnyt sen hyväksi mutta ei vaan ole tullut kuuluvaksi niin 

että melkein varmasti saa sanoa että se on mennyt toisiin suihin. Kyllä 

minua sitten ja kivestää kamalasti, mutta minkäpäs sille nyt teet. Olen 

koettanut kaikki mitä suinkin vain on mahdollista mutta ei vaan ole 

kuulunut. Kuules sitä pakettia en ole uskaltanut laittaa kun Sinä puhuit 

siitä osoitteenmuutosta joten minun täytyy nyt pitkittää se lähettämistä.--

- 

Voi kun Sinä nyt pääsisit sieltä vaikka lomalle minulla alkaa olla jo niin 

kovin ikävä että tulisin vaikka kohta hakemaan Sinut sieltä, eikäpäs sitä 

tiedä vaikka tulisinkin sillä arvaapas mitä. Voimisteluseuramme aikoo 

järjestää sellaisia kiertueen tapaisia. Ja  voisihan se niinkin vinhasti sattua 

että tulisimme sinne teidänkin paikkaanne. Eihän se nyt niin varmaa ole, 

mutta melkein kuitenkin. 

Se poikakin on muuten vielä täällä joka silloin kävi meillä Sinun kanssasi 

kun olit lähdössä. Niin ja täällähän se aika menee vähän niin kuin ennenkin 

joskus joku pieni hälytys kun nyt on niin kuutamoisia öitäkin ja miehiä 

joutuu muuten paljon taas reserviin. 
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Voi olla että Muurin Eikkakin joutuu sillä hänelle on tullut myöskin nyt 

kutsu. Kuulehan lähetänkin nyt oikein pitkän suukon ja voi mitä parhaiten 

ja koeta päästä lomalle. 

Mami toivoisi niin sitä. 

Sinun Bettysi. Terveisiä kaikilta. 

* 

Kenttäpostia Kotka 16.1.43 

Stm Aarne Vainio KPK 5 8018 

Läh: S. Vainio Kotka Tammik.3 

 

15.1.43 

Isukki! 

Terveisin ja kiitos kirjeestäsi. Et ole varmaankaan saanut minun kirjeitäni 

kun et tiedä sen paketin kulusta. Mutta jokatapauksessa niin hassua se 

vain on että sitä ei vain ole kuulunut. Mutta kyllä siitä nyt viimeksi 

annettiin vähän toivoa että eiköhän se sieltä joskus tule. 

Täällä on kaikki oikeastaan vähän yksitoikkoista ettei täällä tahdo osata 

oikein mitään kirjoittaa. Ja  kun ei ole annettu sitä kirjoituspäätä niin ei 

tuota näyt oikein tyhjästä näy osaavan kirjoittaa. 

Minua niin kamalasti harmittaa kun en saa sitä Sinun uutta osoitettasi 

jotta voisin lähettää pakettia se kun on niin arveluttavaa laittaa sinne 

entiselle osoitteellesi jos ei sattuisikaan tulemaan. Minä kun olen varttunut 

tässä näinä päivinä Sinua lomalle kun olen kuvitellut että jouduit nyt 

muuttamaan niin eihän sitä olisi tiennyt vaikka olisi sattunut onni 

potkaisemaan ja olisit päässytkin tänne mamin luokse kun on töissä taas 

niin ikäväkin että; että oikein---- 

Niilolta terveisiä hän käväisikin lomalla siitä taisikin olla kamalan pitkä 

aika kun hän viimeksi kävi.—Niin eihän tässä sitten taas – kuin tuhannet 

suukot, jotka tulevat tällä kertaa lentopostissa ja Rakkain terveisin Sinun 

Sirkkasi. 

* 

Kenttäpostia 19.1.43 Kotka 

Stm Aarne Vainio KPK5 8018 

Läh. S. Vainio Kotka 
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Aarne, 

kuinka tulisesti odotinkaan kirjettäsi ja tulihan se sieltä sitten viimeinkin. 

Tänään kyllä olin melkein varma tullessani, että kyllä se tuossa oven 

takana kummittelee, niin ja enkä kovin paljoa erehtynytkään kiireellä vain 

sitä sitten lukemaan. 

Vai et Sinä ole vieläkään muuttanut sieltä olinpaikkaasi. Pitävät Sinua 

tervettä poikaa siellä sairaalassa tai olen ainakin kuvitellut että olet jo 

terve vaikka samahan se tosiaankin on missä sitä nyt sitten, kun ei 

kuitenkaan saa kotona olla. 

Sitähän minun piti selittää, että muista vain vaatia se vuorolomasi kun 

menet sinne Aunukseen ja eihän Sinun tarvitse sanoa että millään lomalla 

olit sieltä lähtösi jälkeen sillä niinhän Koposen Taistokin sai loman vaikka 

li melkein kaksi kuukautta kotona, mutta selitti vain siellä olleensa 

sairaalassa ja sai heti perään vuoroloman.  

Olin tänä iltana teillä tulin töistä sen kautta. teidän mamma oli taas niin 

huolissaan teistä vaikka minähän siellä koetin häntä vähän lohduttaa 

parhaan kykyni mukaan. Tänään kun on kuulunut vielä niin kauheata 

jylinää tuolta mereltä joten hän oli kait senkin takia vähän hermostunut. 

Juuri parhaillaankin tömähtelee niin että talo rämisee, en oikein tiedä mitä 

siellä tapahtuu. Ei kait siellä lentokoneetkaan häiritse sillä kyllä kait 

täälläkin olisi silloin hälytys jos niin olisi. 

Tiedätkös Isi että minä nukuinkin tässä yön välillä, sillä illalla nukutti jo 

niin kovasti että silmät tuppasivat mennä kiinni joten en muistanut sanoa 

edes hyviä öitäkään, mutta nyt hyvää huomenta Rakas mutakuono, 

kuinkas se Sinun yösi meni, nukuitkos hyvin! 

Mami nukkui vallan loistavasti taisin nähdä vielä unta isistäkin. 

Taidankin lähteä töihin ja panna kirjeen perään että ”loppu” ja kuulemiin. 

Terveisin Sirkka 

Äidiltä ja Isältäsi paljon terveisiä. Voi hyvin 

* 

Kenttäpostia 27.1.43 Kotka Säästä [leima] 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh: S. Vainio Kotka. Kirkkok 6. 
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27.1.43 

Kukkuluuruu.--- Rakas – 

Terveiseni Eikalta, Aililta sekä pikku Airilta. 

Olin heillä juuri iltaa viettämässä ja olikin taas oikein piristävää pitkästä 

aikaa--- 

Pelotti hiukan tulla, kun oli niin kamalan pimeätä ja siellä satoi melkein 

Lontoon sumu maahan. Vaan – eikä tuolla mitään haveria sattunut – Ehkä 

nahka on nyt niin kuin tähänkin asti vaikka aina vähän peloittelevat. 

Oikeastaan – nukuttaa aika lailla mutta koetan tässä pitää vielä silmiäni 

auki ja kertoa Sinulle vähän kuulumisia sekä pari Sanaa rakkaudesta – 

sillä välin kun Sanni tuossa lukee joitakin läksyjänsä. Kiitos muuten, 

tänään sain sitten vihdoinkin kirjeesi – pyydäthän itsekin siinä anteeksi, 

sitä hiljaisuuttasi – joten minun kai täytynee sitten heltyä ja ottaa palkaksi 

pari tulista suukkia – eri kivaa – En muuten kohta enään muistakaan mille 

ne oikeat maistuvat – sillä tästä on huomenna juuri kuukausi kun viimeksi 

sellaisen sain. Joten ei ole ihme vaikka unohtuisikin. 

Tjaa – muuten elämä menee sitä entistä rauhallista latuaan joten täällä ei 

mitään kummempaa, kuin koettaa elää niin kuin vain. 

Eilen illalla olinkin kuvilla (Naiset eivät ole enkeleitä) ja olihan se hauska 

hulluttelu – meni ilta oikein rattoisasti – 

Ja nyt nukkumaan – niin näkyy [?] tekevän – ja ”iki” – perässä joten suukki 

– 

Kuulemiin hyvää yötä Rakas Sipi 

 

HELMIKUU 1943 

 

Kenttäpostia Kotka 8 II 43 

Stm Aarne Vainio KPK5 2472 

Läh: S Vainio Kotka 

 

Kotkassa 4.2.43. 

Pikku Mutakuononi! 
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No voi nyt hommaa kun ne eivät meinaa sitä isää ensinkään sieltä sairaiden 

parista. Johan Sinä kait sentään terve olet?! Minäkään en ole voinut Sinulle 

kirjoittaa kun en ole koskaan tiennyt varmaa missäs’ oikein olet. 

No jaa täällä on ehtinyt tapahtua niin paljon ettei tiedä mistä aloittaa ja 

mitä kirjoittaa. Minä kylläkin luojan kiitos olen ollut terve kuin pukki joten 

ei senpuoleen mitään hätää ole. Ja siitä saan kiittää tätä meidän lämmintä 

kotia, sillä et usko miten lämmin tämä asuntomme on, Alle 20 ei ole mennyt 

juuri ensinkään, vaan on aina pysytellyt pari astetta yli joka on kyllä eri 

kiva asia, sillä täällä viihtyy sitten niin hyvin vaikka, enhän minä niin 

kovin paljon ehdi täällä olla juuri nuo yösydämet vain. Kyllä minä sitten 

nautinkin siitä ajasta minkä saan täällä olla. 

Ja – voitkos kuvitella että meillä on taas ollut surua niin paljon ettei 

uskoisikaan sillä meidän Untomme kuoli viikko sitten influenssaan kun ei 

ollut tarpeeksi varovainen. Täällä kun onkin ollut oikein kulkutautina 

sellaista vakavanpuoleista lenssua. Siihenhän se Untokin sortui, vaikka ei 

millään voisi uskoa kun hän oli niin riski ja terve tavallisesti, eikä ollut 

vielä iällä pilattu. Mutta kohtalolle ei voi mitään se tulee kun se on 

tullakseen. 

Eilen oli sitten hautajaiset ja ilma oli mitä kehnoin satoi vettä minkä jaksoi. 

Kyllä se on Martasta ihan kamalaa kun Unto kuoli sillä hän oli Martalle 

kaikki kaikessa, niin kuin Eskollekin vaan kaikki täytyy kestää.--- 

Kylä minua sitten osaa kivestää kun et ole päässyt lomalle vaikka olen niin 

kauheasti odottanut. Onnikin oli koko viime viikon lomalla ja Vekillä on 

ollut jo viikon loma. Vaan Sinua ei vaan kuulu, mutta ehkä sekin aika kohta 

koittaa kunhan kiltisti odotan. 

Sitten minä otankin työstä niin pitkän loma kun Sinäkin saat sieltä. Niin 

sitten on kivempi kun minäkin saan olla päivät kotona Sinun kanssasi. Voi 

– kyllä me sitten nautimme elämästä eiks’ je. 

Yritäkin tulla pian. 

Pari oikein Rakasta suukkoa ja terveiseni Mamisi. 

* 

Kenttäpostia 8 II 43 Kotka 

Stm Aarne Vainio KPK 5 2472 

Läh: S Vainio Kotka 

 

8.2.43. 
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Rakas Isi! 

Kuulemiin taas ja niin monta suukkoa että oikein !!! 

Niin ja terveisiä sitten taas täältä kotpuolesta. Mamin on täällä niin kovin 

ikävä ja kun illalla kävimme niin niin kaunista kuvaa katsomassa niin tuli 

vielä ikävämpi kun on edes ollutkaan- (voitkos kuvitella). Voi miten oli 

ennen kivaa kun Sinä pääsit niin kovin usein sieltä Kuurilastakin lomalle, 

ajatella että melkein kerran kuussa säännöllisesti mutta ne ajathan ovat 

olleet ja menneet nyt täytyy tyytyä vain kohtaloonsa. 

Uh – huuh, marjamehukin kiehuikin tässä välillä ja kävin juomassa sen 

sillä kurkkuni tuntuu vähän niin kuin kipeälle. Vaan eiköhän siitä parane 

kun oikein sitä lääkitsen.  

Terveisiä sitten Niilolta, Lempiltä (hänen vain) Keijolta ja Saimilta he 

olivat meillä Lauantai iltana kun Niilokin oli lomalla eivätkä tahtoneet 

millään löytää tänne kun oli vielä niin kova pyry, ettei paljon eteensä 

nähnyt. Vaan kyllähän sitten loppujen lopuksi löysivät kun aikansa etsivät. 

Tykkäsivät niin tästä meidän boksistamme. Täällä oli silloinkin niin kuuma 

kuin 25 astetta joten täytyi pitää luukkuja paljon auki jotta vähän edes voi 

hengittää. 

Pyhällä olimme koko tyttöporukka (Bertta, Kirsti, Lilja ja minä) kylässä 

tuolla Hovinsaaressa, sillä Kontosen Airalla jos muistat ja tunnet. Vaikka 

nythän hänen nimensä on jokin tammenlehto vai mikä se nyt oli – en oikein 

muista). Niin ja illalla olimme sitten katsomassa sitä” 6 päivää Kotilomaa”! 

Joten olin illalla niin väsyksissä kun tulin kotiin etten jaksanut enää 

kirjoittaa isille, mutta sitä enemmän sitten muistinkin Sinua täällä 

yksinäisyydessäni jos sitä nyt sitten siksi voi sanoa. Sillä ainahan Sinä olet 

täällä kanssani, jos ei muuten niin ajatuksissani. 

par suukkoa--- 

Täällä onkin ollut melkein kuin syksy kun on satanut vettä melkein joka 

päivä ja nyt kun alkaa koululaisilla hiihtolomakin ettei kunnolla suksilla 

pääse. Sannikin lähtee tänä iltana sinne Joensuuhun maalle missä oli sen 

viime kesän. 

Ja sittenhän se minun hiihtolomani alkaa kun tulet sieltä kotiin eiks, je- 

Rakas, voi oikein hyvin kirjoittamisiin Sinun oma Sipi – 

* 

[Seuraavat kirjeet ilman kirjekuorta 10.2.-2.3.43.] 
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10.2.43. 

Kukkuluuruu Isi! 

Terveiseni ja kiitos kirjeestäsi Rakas! 

Lähetän tässä tämän pienen paketin ja mitä minulla nyt on tässä 

lähettämistä. Enhän tähän nyt mitään erikoisempia herkkuja saa. Lähetän 

toisessa paketissa sen aluspaidan kun luulen että tämä tulee liian painava. 

Sehän on kiva kun pääsisit siihen kiertueeseen niin olisi ainakin 

mukavempi kun lähteä sinne ihan rajalle vaikka en usko että se siitä lomien 

saantia yhtään helpottaa mutta kumminkin onhan minulla täällä vähän 

helpompi olla kun ei tarvitse aina jännätä. Voin kohtalaisesti. Nyt sain sen 

flunssan mitä olen niin pelännyt. Aijoin jo jäädä sänkyynkin mutta eiköhän 

tämä paremmin mene ohi kun on pystyssä.  

No niin – kuulemiin taas vähäksi aikaa ja – pari suukkoa pakettiin Sinun 

– 

* 

11.2.43. 

Heis’ Kukero! 

Terveisemme koko perheeltämme (niin suuri kun se nyt on, ”niin minä”) 

Sinulle Isi Rakas. 

No kuinkas’ Sinun kanssasi on nyt käynyt siellä tai tuurannut sen 

lauluhomman kanssa. Olen ollut täällä niin jännissäni että oikein. Eri kiva 

kun vain pääsisit niin olisihan se taas vähän helpompaa. Eilenhän minun 

jo piti kirjoittaa mutta siitä ei tullutkaan mitään kun menin Äidin kanssa 

illalla saareen ja eihän siellä siitä kirjoittamisesta mitään tule kun oli ne 

pienet velikullat joiden kanssa piti touhuta.  

Terveisiä sitten Tyrväisen Paulilta hän tuli tänään lomalle ja kävi minua 

katsomassa tulevat kait’ jokin ilta meille sen morsiamensa kanssa. Hän 

sanoi lähettäneensä jonnekin valokuvan minulle teistä mutta eihän tuo ole 

näkynyt tulevan perille. Ja ethän Sinäkään ole siitä mitään maininnut 

joten en ole osannut odottaakaan. 

Ja arvaas – kultaseni kuka sitten on lomalla petyin jo puhelimessa 

pahemmin kuin kerran. Kun tytöt sanoivat että minulle tuli 

ulkolinjapuhelu ja tosiaankin olin jo ihan varma että se olit Sinä kun siellä 

sanoi vielä, niin kuin Sinäkin että – hei Sirkka täällä – Ypä tulikin sitten 

loppujen lopuksi. 
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Niin siellä olikin tullut Yrjö sitten lomalle. Tulevat Vilman kanssa 

huomenna kaupunkiin ja ovat maanantaihin asti. Hän luuli vielä että jos 

Sinä olisit myöskin lomalla, mutta ei hän se nyt niin onnellisesti 

sattunutkaan kun oli toivonut.--- Mamma ja Alma olivatkin tänään meillä 

juuri tässä äsken lähtivät pois kertoivat jotain että Sinä olet kirjoittanut 

pääseväsi vasta maalis-huhtikuun paikkeilla lomalle huh – huh kylläpä 

siihen menee vielä aikaa, ei osaa oikein todeksi uskoakaan koko juttua kun 

et ole vielä minulle sellaista kirjoittanut. Mutta ei tiedä koska sieltä 

sellainen sanoma tulee ja täytyy tietysti vaan hyvin rauhallisesti ottaa 

vastaan mikäpä siinä muukaan auttaa. 

Mutta- minulla on ollut täällä niin kovin ikävä että, että oikein. 

Voi hyvin oma Betty 

* 

14.2.43. 

Rakas! 

Kuulemiin taas mutakuononi siellä vihreyksien paikassa. 

Sehän onkin eri kiva kun sait jäädä sinne. Onhan se paikka missä olet 

Suomen puolella vai mitä? Olen ainakin kuullut niin hiljaisessa mielessäni 

– kirjotan tätä kirjettä nyt Sunnuntai aamuna, on niin kovin rauhallista, 

olen juuri saanut kaikki paikat taas siivottua ja istun nyt rauhassa ja 

kirjoittelen Sinulle rakas Isi jonka myöskin pitäisi olla nauttimassa täällä 

minun kanssani. Olen juuri vähän paistellut pikkuleipiä ja kakkua, muuten 

tämä meidän uunimme on mitä parhain paistamiseen. Sillä siinä saa niin 

kovin hyvin onnistumaan kaikki. Vilman Yrjö ja pikku Aija tulevat kohta 

tänne odottelenkin tässä oikeastaan heitä. Eilen juuri suunnittelimmekin 

Sinäkin olisit kotona niin olisi eri kiva lähteä tänä iltana vähän juhlimaan 

porukalla pitkästä aikaa. Nyt lähdemme kait illalla teatteriin kunhan tässä 

nyt päästää iltaan ensin – Kirjoita pian Isi! 

Sinun Sirkka 

* 

16.2.43 

Terve Papsu! 

Niin, taas panen Sinulle pari sanaa tulemaan, Sain eilen kirjeesi ja kiitos 

siitä. Vai olin minä lähettänyt Sinulle kakkureseptin. Kyllä Sinulle mahtoi 

nauru maittaa, niin kuin se tahtoi minullekin maittaa täällä. Ja voi hullun 

kans’ sen patterin. Kun ensin sen aikamoisella vaivalla sain ja sitten piti 
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ihmisen olla vielä niin löyhkä että jättää sen sitten sinne sisään, mutta 

tyhmyydestähän sakotetaan ja minulle kun pitää aina noiden patterin 

suhteen olla niin huono vaikka kyllä Sinä mahdoit manata minut 

pahanpäiväisesti. 

Terveisiä sitten mammaltasi ja Isältäsi tulin juuri teiltä ja syöttivät minut 

niin täysi että, olin vallan halkeamaisillani. Minä olin aikonut laittaa 

Sinulle paketin mutta Äitisi oli laittanutkin ja minä panin sen postiin, minä 

jätän sen paketin laittamisen ensi viikkoon, niin sitten on mukavampi 

saada kun että saisi ne yhtä aikaa. 

Meillä oli täällä eilen illalla oikein naisparvi koolla. Tytöt olivat meillä 

yhteen asti, joten nyt vähän nukuttaa, että täytyy käydä ajoissa 

nukkumaan. 

Pari kukeroa Isille Sinun B. 

Kuule jos satut saamaan sakariinia ja makeisia niin säästä mamille vähän 

sillä olen niin makean kipeä. Rakas  suukkoja 

 

MAALISKUU 1943 

 

1.3.42 

Rakas Isukki! 

Terveiseni täältä kotoa Sinulle Rakas! 

Kyllä on sitten ihmeellistä kun kaikkeen pitää tottua niin kuin nyt tähän 

ettet ole käynyt kahteen kuukauteen lomalla. Suututtaa niin 

mahdottomasti kun nuo toiset juoksevat yhtä mittaa. Lauantaina tuli 

Koposen Tarakin taas  hän on kuulemma siellä jossain samassa paikassa 

kun Tyrväisen Paavokin. Siellä saavat ottaa aina loma joka kahden 

kuukauden kuluttua mutta tietenkin lyhyempänä. Ei hänelläkään ole kuin 

7 vrk. 

Olimme eilen Muurin Aili ja Eikka sekä minä heillä illalla meidän 

ammattilaisillamme. Hekin sitten 25 v juhlaFenniassa. Olisitpas nyt ollut 

Sinäkin mukana meillä oli ensin oikein hyvät päivälliset alkajaisiksi ja 

sitten loppupuolella tunnelman vähän noustessa ohjelmaa sekä oikein 

tanssiakin. Siellä oli tosiaankin oikein hauskaa ja piristävää .--- 

Mutta nyt alkaa taas tämä viikon alku ja maanantai. Minä en muuten 

menekään töihin ennen kuin klo 10neksi joten en pidä sitten päivällä niin 

pitkää päivällistuntia. No hyvähän se on että tämä aika menee nopeasti 
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eteenpäin niin tulee pian kesä sekä Sinä. Onkin nim kauhean ikävä että 

täytyisi sen ajan muutenkin mennä nopeasti niin haihduttaisihan se aina 

vähän sitä ikävää --- monta monta suukkia – vaikka ei tässä tahdo enään 

muistaakaan mille ne maistuivat kun siitäkin on niin pitkä aika kun on 

niitä viimeksi saanut.--- 

Tänään minulla onkin illalla tilattu lääkäri mutta en viitsi vielä kertoa 

syytä sinne menooni ennenkin sitten illalla kun kirjoittelen siitä Sinulle 

mitä se setä nyt sitten sanoo – Voihan taas mitä parhaiten ja kirjoittelehan 

taas kun Sinulla on aikaa ja sitähän sinulla kait on vai – vielä monet töröt 

– ja kuulemiin Sinun – 

* 

2.3.43. 

Aarne – 

vai jo ne minun kirjeeni taas ryppyilevät siellä postissa kun eivät taida Isin 

luokse löytää. 

Kuules’ kyllä ne sieltä tulevat kunhan vain ehtivät. Sehän on muuten 

kamalan kivaa kun vähän suunnilleenkin tiedät siitä lomastasi. Isäkin 

taitaa päästä Maalis-Huhtikuun vaihteessa, kiva kun sattuisi yhtä aikaa, 

sillä Isä on niin toivonut sitä kirjeissään. Hänkin haluaisi tavata Sinua 

pitkästä aikaa. --- 

Eihän hän ole Sinua nähnytkään kun joskus poikamiehenä. Niin ja sitten 

siitä minun lääkäri reissustani. Ei se ihan niin vakavaa ollutkaan kun 

pelkäsin, Sellainen karmee tumma pitkä mies vain rassaili sormillaan 

tuolla minun vatsassani, sekä paineli sitä sinne ja tänne. Kyllähän se sai 

minulle kylmän hien nousemaan kun koski niin kamalasti. Hyvä että se 

vain on ohitse.— 

Terveisiä Onnilta hän on nyt myöskin 8 vrk lomalla. Olivat illalla tässä 

meillä iltaa viettämässä, Heidän Raijansa on myöskin ollut aika kovassa 

flunssassa kun on niin tällaiset märät kelit niin harvahan sitä nyt oikein 

terveenä pysyy. 

Asiasta toiseen – kyllä ne Ypä sekä Vilma varmaan olivat mananneet minut 

kun en ollut kotona. Mutta onhan minulla puolustuksena se että odotin 

heitä koko päivän, iltaan aina viiteen saakka. Sillä en viitsinyt enään 

kauemmin olla kun teki vähän mieleni uloskin.  

No tulevathan sitten toisella kertaa. 

Koko sukumme voi muuten vallan mainiosti ja lähettää Sinulle terveisiä 

niin meiltä kuin teiltäkin. 
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Ja sitten pisimmät minulta ---- Sinulle Rakas Sirkkasi 

* 

Kenttäpostia Kotka 5 III 43 

Stm Aarne Vainio KPK5 2472 

Läh. S. Vainio Kotka. 

 

4.3.43. 

Kukkuluuruu! 

Kyllä se on tosiaankin ihmeellistä kun et saa niitä minun kirjeitäni vaikka 

minä olen koettanut olla niin kovin ahkera etten oikein itsekään usko, kun 

minä nyt vielä satun olemaan vähän huono tästä kynästäni.. Ja nyt kun 

olen kirjoittanutkin melkein joka ilta, niin aina vain siellä Sinulta päin 

tulee että oletpas Sinäkin Mami kun et ensinkään kirjoita. Toivotaan nyt 

tälle kirjeelle parempaa onnea että se löytäisi sen minun oman ”ni” siellä 

eikä aina menisi niitä toisia katsomaan – 

Kaikki voimme täällä mitä parhaiten ja aika – oikeastaan se menee melkein 

lentäen tätä kevättä odotellessa. Ikävä kyllä hiihtämässä en ole käynyt 

kertaakaan, sillä täällä ei ole lunta juuri ensinkään jääkin on melkein 

peilikirkas. Mutta ehkä sitä nyt kevään tullen tulee vähän lisää. – 

Toivotaan – 

Vai näit siellä Akliksen, kyllähän minä hänet tunnen paremmin kuin hyvin. 

Sanohan nyt sille pojalle paljon terveisiä. Tulin tässä juuri Elokuvista. 

Olimme Liljan kanssa katsomassa suomalaista ”Tyttö astuu elämään”. Ja 

kyllä se olikin sitten vasta tylsä kuva. Suututti ihan kun tuli mentyäkään. 

Luultiin vielä että tulisi hälytyksiä kun päivällä oli niitä jokunen. Nyt siellä 

onkin niin kirkasta että oikein. Tänään kun piti alkaa laivaliikenteen niin 

sen takia kait vähän hälyyttelivät. 

Eikös’ niin Isi että nyt taidammekin käydä kahvia juomaan kun se kuuluu 

tuolla jo porisevan ja sitten käymmekin nukkumaan eis’ niin – ja kauniita 

unia Rakas Koetan nähdä Sinut unessa Sipisi. 

* 

[1. säilynyt kenttäkirje Aarnelta Sirkalle] 

Kenttäpostia  

Rva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 



 

127 
 

Läh: Stm A Vainio 5 kpk 2472 

 

10.3.43. 

Helou Sirkka! 

En odottanut aivan tällaista ”syntymäpäivälahjaa” mutta kiitos kuitenkin, 

koetan ymmärtää hyvän tarkoituksesi, sillä sattuuhan sitä, näin sota-

aikana, koetan saada  lomani ennen [?] jotta saamme asiat järjestykseen… 

Kaikesta päättäen Sinulla tuntuu olevan kovin kiire. 

Olisi Sinulle paljon puhuttavaa, mutta ehdinhän sittenkin. Toivon vaan 

että suvaitset kuunnella. Näkemiin siihen asti. Terv. Are 

Odotan kirjettäsi Mami s. 

Sano terveiseni äidillesi ja Sannille mutta taivas ettet puhu heille tästä 

mitään vielä. 

Minä tosiaankin ihmettelen tätä päätöstäsi, enkä jaksa millään ymmärtää 

Sinua sillä luotin Sinuun siksi paljon, Kaikkein vähiten odotin mitään 

tällaista. Uskon näköjään liian paljon Sinuun ja tulevaisuuteen, sillä 

rakastan Sinua kaikista vioistani huolimatta ja olisin varmaan ollut 

onnellinen kanssasi. 

En millään olisi uskonut, että vetäisit niitä vanhoja asioita esiin. Mielestäni 

ei niillä pitäisi olla mitään tekemistä nykyisyyden kanssa. 

Minä en voi millään uskoa etteikö tämä sentään vielä käänny hyväksi ja 

toivon ettet tekisi hetkellisessä mielijohteessasi liian äkillisiä päätöksiä, 

joita kuitenkin joskus katuisit. Suo anteeksi seuraavat sanani, mutta Sinä 

aina moitit minua muutamista vioistani ja minä olet yrittänyt parhaani 

korjatakseni ne. Sinä olet raukka, jos nyt kaiken tämän jälkeen teet niin 

kuin kirjoitit ja tulen vihaamaan Sinua lopun elämääni.  

Koeta ymmärtää Mami ja ajattele asiat järkevästi silloin kaikki kääntyy 

hyväksi. Sinun Isi 

JK. ajattele monia tapauksia joita on sattunut niin monelle ja niistäkin on 

useimmat selvinneet ilman näin vakavia toimenpiteitä. Meidän 

elämämmehän on vasta alussa, joten kaikki mahdollisuudet on edessämme. 

* 

Kenttäpostia Kotka 10 III 43.  

Stm Aarne Vainio KPK5 2472 
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Läh. S. Vainio Kotka 

 

9.3.43 

Terveist taas, 

näin laskiaisen kunniaksi. Sehän on vallan mainiota että olet lopultakin 

saanut jotakin tietoja minusta. Eri kivaa.--- 

Puhuit viime kirjeessäsi auringosta ja kuusta, en ensin meinannut 

ymmärätää Sinua mutta älysinhän sen sitten lopulta kuitenkin. – 

Tulin juuri teiltä kävin katsomassa niitä Sinun verryttely pukuasi ja 

urheiluhousujasi, mutta Äitisi olikin mennyt Helsinkiin joten niitä ei nyt 

sitten löytynyt. Mutta lähetän ne heti kun vain löydämme ne.- 

Kuuleppas isukki, älä nyt vain rupea niin rankasta nyrkkeilemään että 

saat nenäsi poikkinaiseksi: ja eikös se muutenkin ole aika rankkaa hommaa 

vai mitä!? Sunnuntaina Aili ja Eikka olivat täällä päivällä ja illalla olin 

Liljan kanssa asemiesillassa. Siellä olikin niin mainio ohjelma etten ole 

ennen moista kuullut. Huomenna heillä onkin sitten uusinta ilta, tekisi niin 

mieleni mennä ihan uudelleen. Siellä oli niin niin mainio kippari Kalle ja 

Olka, että sai nauraa niin makeasti kuin ikinä vain osasi. 

Minua vallan huvittaa mimmoinen vetovoima minulla on teihin 

lauluihmisiin. Nauratti ihan kun en tahtonut millään päästä eroon siitä 

heidän kuoro ja orkesterijohtajastaan. Oikein minua tosiaankin huvittaa.--

- 

Kuules: kyllä se on nyt sillä lailla, että kyllä minulla on kohta niin ikävä jo 

Sinua etten tiedä mitä oikein tekisin. Olen koettanut nykyään käydä vähän 

useammin noissa asemiesilloissa ja juhlan tapaisia. Pysyy paljon 

virkeämpänä kun pitää aina välillä pientä juhlaa yllä, niin menee aikakin 

mukavammin. Sinne sinun lomaasikin kun tuntuu olevan niin kovin pitkä 

aika. Joskus olen tässä ikävissäni ajatellut, että ei tiedä kelle suukon 

antaisi jos tuossa vain joku kiva sattuisi olemaan. Tekisi niin mieli jo 

kunnon suukkoja, kun niistä kirjeistäkään ei tahdo oikein saada irti niitä 

suukkoja. 

Älä nyt välitä mitä minä kirjoitan, olen nyt vain niin haikealla mielellä 

etten tiedä vaikka suukon antaisinkin jos tuossa joku teikäläinen olisi. 

Ajatteles, että nyt on laskiaistiistai miten elämä olisikaan ihanaa jos olisi 

rauha. Olisimme ehkä jossain laskiaiskarnevaaleissa tai sitten jossain 

muualla viettämässä laskiaista. 
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Tulen tässä liian proosalliseksi jos vielä jatkan. Lähetän Sinulle kaikki 

tulisimmat suukkoni Rakas. Kirjoita pian, Sinua od. Bettysi. 

* 

Kenttäposti 14.3.43 Konttori no5 

Rva Sirkka Vainio Kotka Tammik. 3 

Läh. Stm A Vainio 5 kpk 2472 

 

12.3.43. 

Mami! 

Kiitos nyt aika paljon tulisesta laskiaiskirjeestäsi..— 

Kyllä minusta tuntuu aivan samanlaiselta kuin mamistakin, mutta koetan 

sentään kestää, sillä eihän tartte enää odottaa kuin kuukauden ja sitten – 

Kyllä minä muistan mamia rutistaa oikein neljän kk. edestä ehkä 

enemmänkin! --- Kyllä osaakin olla kovasti paljon ikävä ja mitä lähemmäksi 

lomani tulee sitä suuremmaksi se käy. Tämä kevätkin se kai osaltaan 

vaikuttaa siihen. On niin kauniita ilmoja, että tuntuu oikein pakahtua 

niihin ja ikävään. Täällä kun ei ole mitään erikoista ajankulukettakaan. On 

sentään elokuvat mutta niihinkin kyllästyy, kun useimmat filmitkin ovat 

vielä vanhoja ja muutenkin vähän typeriä… Olisi edes joku kotkalainen 

kaveri, niin ainakin sitä jotakin keksisi. Kärkkäisen Penakin lähti pois, niin 

ettei ole ketään oikein kunnon sellaista…. 

Ka eipäkai tuo marisemisesta parane joten se siitä. Täytyy koettaa 

vaikkapa se tuntuukin toivottomalta.  

Sitten pieni asia mamille. Ovaskaisen Emppo kirjoitti minulle ja pyysi 

suksia lainaksi, jos nyt vielä on sellaisia keliä, että voi hiihtää. Hän nim. 

tulee lomalle t.k.20 p. siis ensi viikolla. Minä ajattelin että kun ne minun 

sukseni on aivan uudet ja kun niitä on vaikea saada, niin jos mamikki 

antaisi omat suksensa hänelle lainaksi jos ne vaan käyvät Empon 

jalkineisiin. Katsos asia on niin, että Empon äiti antaa silloin talvisodan 

aikana hänen suksensa niitten keräykseen joten hän nyt on ilman suksia. 

Täytyyhän hänen morsiamensa kanssa päästä hiihtelemään jos se nyt 

yleensä on mahdollista ilmojen puolesta. Jos mamikki itse hiihtelee, niin 

käy Sinä hakemassa ne minun sukseni ja hiihdä niillä, tai anna ne siinä 

tapauksessa Empolle ellei Sinun omat käy. Sitten minä vielä ajattelin. Niin 

minä vain ajattelin, että jos Empolla ei ole hiihtokengät kunnossa niin 

pitäisi hänellä sellaisetkin olla. Minä kyllä häneltä kirjeessä kysyin mutta 

en ole saanut vielä vastausta, joten en tiedä sitä asiaa. 
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Jos nyt kumminkin niin on, niin käy Sinä meillä ja kysy jos minun kenkäni 

on siellä j.n.e. Emppo voi tykätä kehnoa, jos Sinä rupeat kyselemään niistä 

kengistä, mutta sano että minä pyysin sitä, ja eipähän hän ilman niitä voi 

hiihtää. Ja eiköhän tämä pelastus nyt jo riitäkin. 

Juu, ja sitten minulla olisi vielä pikku juttu. Eikös mami voisi hommata 

jostain. Tai ehkäpä Sinulla on kotona se ”Porisin” laulukirja. Minä melkein 

tarttesin sitä. Siinä kun on  paljon sellaisia lauluja joita vain paikkani 

tarvita ja täältä minä en saa sitä mistään. Koeta nyt jostakin saada 

sellainen. Kirjoita vaikka Porniaisen Litsulle HOK:ään ja käske hänen 

lähettää, vaikkapa suoraan tänne. Sehän mahtuu kirjekuoreen ja sen voisi 

hyvin lähettää kpk.  Niin sellainen se juttu. 

Sittenpä minä kuulin kummia eilen. Ne maijat ovat taas vierailleet siellä. 

Minä vähän pelästyin, mutta sitten ajattelin eihän mamille ainakaan 

mitään ole käynyt, eikä muillekaan. Tein ja mein sakille, eihän vaan 

mamikkii?—Kirjoita nyt pian että saan vähän varmaa pvä[?]tietoa, sillä 

eihän näistä lentoilmoituksesta mitään selviä. 

Nyt isukki käy nukkumaan ja uneksumaan mamista. Hyvää yötä vaan --- 

ja nuku hyvin ja voi hyvin ja—ja pari kolme oikein tulista suukkoa jo oikein 

monet rakkaat terveiset kovasti ikäv. isukilta. 

Sano kaikille oikein paljon AO:lle terveiset. 

* 

Säästä Kotka 23 III 43 Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

 

Mami Rakas! 

Kirjoitan tässä muutaman rivin kaikessa kiireessä, sillä juna seisoo tässä 

asemalla vain muutaman min. Sinä et usko kuinka tyytyväinen olen ja 

iloinen vaikka täytyikin lähteä sieltä pois. Mutta kun kaikki meni niinkin 

hyvin --- niin hyvä on. Pari suukkoa.--- Lähetän tämän kortin kun en 

muistanut sitä siinä sekamelskassa Sinulle antaa. 

Nyt juna lähtee.--- 

Voi oikein hyvin ja kirjoita pian. Sinun Isi. 

Vielä ehdin sanoa terveiset Sinun mamille ja Sannille ja Sinulle itsellesi – 

ajattels olin. myöhästyä [?] oikein Rakkaat terveiset ja monta tuhatta 

miljoonaa suukkoa. 
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* 

Kenttäpostia Kotka 30 III 43 Säästä 

Stm Aarne Vainio KPK5 2472 

Läh: S. Vainio Kotka Kirkkokatu 6. 

 

29.3.42 [sic 43.] 

Heipä hei Ukkeliini! 

Kuulemiin – ja sitten Sinä olet taas siellä jossakin. Tämä menikin kuin 

tuulen henkäys tämä kotona käyntisi. Vaikka niinhän ne aina menevät kun 

ei niitä niin pitkiksi ole suotu.  

Sitten kiitos kirjeestäsi, osannut kuvitellakaan saavani sitä näin pian, 

vaikka nopeamminhan se tulee kun ei osaa odottaakaan, niin ja kiitos niistä 

korteista, Sinähän olisit voinut pitää ne vallan hyvin itselläsi ja syödä niillä 

matkan varrella. Kun et lähtiessäsikään syönyt oikein valtavasti. 

Toivottavasti sait sentään jotain suuhusi pantavaa aina niiltä 

välipysäkeiltä. 

Menikö se toverisi aivan loppuun asti kanssasi, nim. hän jonka tapasit 

täällä asemalla. Silloinhan se matkakaan ei tunnu niin kovin pitkälle kun 

ei tarvitse aivan yksin matkustaa. Kotiin tultuani mietin, että olisin vallan 

hyvin voinut lähteä kanssasi Kouvolaan asti, vai jouduitko odottamaan 

siellä kauan, siitähän meillä ei ollut mitään erikoisempaa puhetta. Mutta 

jokatapauksessa minähän olisin voinut lähteä ja tulla sitten päiväjunalla 

pois. Niin olisin saanut samalla sitä mustalaisen vertani tyydytettyä. 

Muuten koko sunnuntai päivä olikin niin tylsän sumuinen ettei huvittanut 

juuri mikään. Ulkona en muuta käynytkään kuin mitä illalla Äidin kanssa 

olimme Elokuvissa; ja sekin sattui olemaan vielä niin tylsä filmi ettei 

siitäkään nauttinut vaan torkutti vain koko ajan. 

Tänään kävinkin jo sitten puistolassa selvimässä loput ja annoin avaimet 

pois, ettei sinne ole enään asiaa. Puutkin sain myytyä sille naapurin 

rouvalle 200 mk. joten sekin huoli on poissa. 

Niin ja sitten ei taas muuta kuin Voi mitä parhaiten ja ota vastaan pieni 

suukkoni ja rakas – tervehdykseni nim hyvää yrittävä Sirkkasi. 

* 

Säästä Kenttäposti 31.3.43 Säästä 

Rva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6. 
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Läh: Stm Vainio 5 kpk 2472 

 

29. 

Pieni tervehdys Mamille vielä ennen lomalle tuloani. Tänään minun olisi 

pitänyt päästä lähtemään, mutta ne pahukset ovat siirtäneet sitä ja nyt min 

en ensinkään tiedä minä p:v:nä se tapahtuu. Kun nyt vain pääsisin edes 

Torstaina lähtemään niin ehtisin vielä ajoissa? tai muuten.--- 

Terveisiä Aunuksesta! (suukki) Kävin siellä eräässä pienessä juhlassa 

vähän laulelemassa ja koko kivaa vielä olikin. Syöttivätkin oikein hyvin 

siellä ja pikkuisen juottivatkin. Älä nyt vaan ajattele että minä juopottelin 

– Ei sinne päinkään, sillä ei vielä niin paljon sitä juotavaa ollut 

lukuunottamatta korviketta ja limonaadia, jota kyllä sai aivan tarpeeksi 

asti. Kokonaisuus oli kuitenkin hyvä ja tyytyväisyys oli molemminpuolista. 

– 

Sitten minulla olisi Mamilta vähän kyseltävää ja juteltavaa mutta 

taidankin jättää ne siksi kun tulen sinne, sillä enhän minä muuten osaa 

taas puhua yhtään mitään siellä ollessani, jos kaikki pienet asiat säästän 

nyt julkaisisin, niin että parasta on kun lopetan tähän, kun ei nyt 

muutakaan niin erikoista ole mielessäni. Voi nyt mitä parhaiten taas ja 

pidä rakas Sirkka – niitä peukkuja, että pääsisin viimeistään torstaina 

lähtemään täältä! 

Näkemiin Rakas Sinun Aresi. Suukki. 

* 

Säästä Kenttäpostia 31.3.43 Säästä 

Rva Sirkka Vainio Kotka Kirkkok. 6 

Läh. Stm A Vainio 5 kpk 2472 

 

29.3.43. 

Lähetä toi papan osoite. Ypältä terveisiä ja Ilvosen Pokelta. 

Mamikki rakas! 

Terveiseni taas täältä ”motista”. Olin perillä täällä ip. 4 aikaan ja kirjoitan 

nyt heti Sinulle pienen preivin. Matka meni aika mukavasti, kun oli vielä 

tuttuja poikiakin jotka tulivat tänne asti. Vaunuosastossamme oli pari 

”haitariVilleä” ja minä vähän ”trangosin” niiden kanssa, joten sekin oli 

osaltaan vaikuttamaan matkan onnistumiseen. Sitten suurin tekijä oli se, -
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-- että minä olin onnellinen siitä asiamme käänteestä hyvään päin, Minä 

vielä sadannen kerran vakuutan Sinulle Mami, että Sinä et tule katumaan 

tätä päätöstäsi, mikäli se minusta riippuu, sillä olen antanut Sinulle – ja 

kaikille, lupaukseni siitä ja sinun rakas mami – täytyy uskoa se! – Mitä 

Sinuun itseesi tulee, niin minä luotan Sinuun yhtä paljon kuin ennenkin ja 

uskon että Sinä löydät itsesi, niin kuin sanotaan, etkä anna sivulta tulevien 

houkutuksien vaikuttaa itseesi, sillä loppujen lopuksi sellaisella ihmisellä 

ei ole mitään merkitystä joka antaa toisten viedä itseään miten tahtoo.--- 

Nyt tämä asia on jääköön taakse [?] en haluaisi Sinuakaan siitä enää 

mainitsevan, vaan unohtavan sen, sillä, mielestäni ainoastaan tulevaisuus 

on se, joka kannattaa elää.--- menneet saavat unohtua.--- 

Hartain toivomus olisi, että pääsisimme yhteisymmärrykseen, silloin 

kaikki menee hyvin. 

Sanoppas nyt rakas Mami, milloin minä alkaisin lomani. Itse ajattelin 

pääsiäispyhiä, sillä silloinhan on useampi pyhä ja sitten saisin taas uuden 

lomani pikemmin, toisin sanoen kesäk. lopulla. Sinä saat sen nyt sitten 

ratkaista, siis joko vapuksi tai pääsiäisiksi? 

Enhän minä nyt sitten osaakkaan taas muuta kirjoittaa joten toivon oikein 

hyvää vointia Sinulle rakas. Kirjoita pian. Monin rakkain terveisin ja 

suukin Sinun Isi-si.  

(Sano terveisiä teille kotiin ja meille myös jos käyt siellä. Sama) 

 

HUHTIKUU 1943 

 

Säästä Kenttäpostia Säästä 2 IV 43 

Stm Aarne Vainio KPK5 2472 

Läh: S. Vainio Kotka 

 

1.4.43 

Helou mister’ Vainio! 

Kuulemiin taas kultaseni mitä suurimmat terveiset Sinulle. Olen tässä nyt 

yksikseni kotosalla kun Sanni ja Äiti menivät elokuviin niin ja minä 

kaikeksi oikeaksi - ; juuri tulimme sieltä Viljon kanssa ja sitten 

istuskelimme tuvassa jonkun minuutin, mutta ei se siellä ole minnekään 
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huvittanut kun siellä oli vain niitä kakaroita, nääs meidän vanhojen 

rinnalla. 

Niin ja kiitos sitten kirjeestäsi no, kuules kerroppas nyt Sirkalle kuinka ne 

toverisi suhtautuivat Sinun ja tähän lomaseikkailuusi. Ovat tainneet vähän 

kiusailla. Sinua vai mitä— 

Sanohan nyt niin kuin minä jo käskin Sinun selittää niin eivät ajattele 

minustakaan sen kummempaa.  

Kävin tänään muuten teilläkin ja vein Sinun terveisesi perille – Mamma 

olikin niin mielissään käynnistäni, sanoi jo luulevansa, ettei minua taas 

näkyisi pitkään aikaan. Sitten kävin saman tien Puistolassa kun se 

talonmiehen rouva soitti ja sanoi, että sinne on tullut pari kirjettä. Siellä 

olikin Paulilta kirja ja hän lähettää Sinulle myöskin terveisiä. Hän uskoi 

minulle taas erään salaisuuden, nim. hän on eronnut siitä flikasta jonka 

kanssa oli kihloissa. Kertoi, että tyttö piti täällä kuulemma vähän liian 

lystiä aina väliajoin, joten oli kuulemma parasta erota ajoissa ennen kuin 

se on liian myöhäistä. Ja oikeastaan lapsihan Paulikin vielä oikeastaan on, 

Täytyy tässä kirjoittaa hänelle kun tulee aikaa. 

Lauantaina sitten kait menemme niihin häihin Nannin [?] kanssa saa nyt 

sitten nähdä mimmoista siellä on. Kunhan nyt olisi edes joitakin 

tanssittajia niin kaikki olisi hyvin, kun se Sinunkaan lomasi ei sattunut 

täksi lauantaiksi niin kuin ensin luulimme. 

Hyvää yötä sitten vain Rakas (mutak) näe unia ihania Sinun Sirkka 

JK. Kuules ota mieluimmin se loma Vappuna, silloin olisi paljon 

mukavampi 

* 

Säästä Kenttäpostia Kotka 5 IV 43 Säästä 

Stm Aarne Vainio KPK5 2472 

Läh: Sirkka Vainio Kotka 

 

Kotkassa 4.4.43 

Sinä olet minun  

minä olen Sinun 

minä olen kätketty Sinun sydämmeesi 

ja se pieni avain on hukkunut 
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joten minä en voi päästä sieltä ulos. 

(ajattels miten kaunis aihe tässä on löysin sen juuri sattumalta selaillessani 

tuossa erästä ajatelma kirjaa). 

Rakas – Aarne! 

nyt olemme sitten olleet niissä häissä eikö niin ”rakkaani”, voi miten 

suloista olikin taas pitkästä aikaa tanssia kanssasi --- 

Tai oikeammin olisi ollut ihanaa – sillä tämä alkuhan oli vain kuvittelua 

niin kuin itsekin huomaat. 

Nyt ovat sitten nekin häät menneet ja olleet ja hauskaahan siellä taas olikin 

pitkästä aikaa. Voi kun aika menisikin mukavasti kun aina välillä olisikin 

jotain tuon tyylistä. 

Nyt kun rupean tässä oikeammin ajattelemaan niin ei olisi hullumpaa 

vaikka tulisit jo Pääsiäiseksi niin silloinhan olisi myöskin häät, joten 

saisimme taas pitkästä aikaa yrittää vähän tanssia yhdessä; että kuinka se 

kävisi meillä näin pitkän paaston jälkeen. Tule Sinä sentään vain lomalle 

aivan milloin parhaiten pääset ja milloin mukavempi on. 

Teidän Mamma sekä Aune olivat myöskin häissä. Minä pääsinkin sinne 

vasta niin kovin myöhään kun olivat lauantai iltana joten ei oikein sille 

tuntunutkaan, että on häissä kun ei nähnyt sitä vihkitoimitusta. Ajatteles, 

että taas on yksi aviomieskokelas tässä maailmassa lisää.--- 

Kuinkas’ se meidän miehemme siellä oikein voi, älä vain ajattele liikoja tätä 

meidän hassahtavaa mamikkia. Minä voin täällä mitä parhaiten ja 

odottelen  tietysti aina vain tietoja Sinusta ja vielä pienoinen odotus 

jännäys, että koskahan se ukkeli taas tulla töksahtää jossain 

kadunkulmassa vastaan.  Vaikka eihän se nyt taida enään niin 

äkkiarvaamatta saapua, eihän ---. 

Me kotiväki odottelemme tässä nyt vain sitä toista miespuolista jäsentä 

perheessämme saapuvaksi kotiin lomalle, ei ole yhtään sanottu minä 

hetkenä se tuleminen tapahtuu. Kyllä onkin taas kiva tavata Isää pitkästä 

aikaa ja kyllähän Äidilläkin tuntuu jo olevan vähän niin kuin ikävän puoli 

vaikkei sitä oikein tahtoisi tunnustaa -, vaan sellaisiahan ne naiset 

suurinpiirtein ovat. Minäkin lähetän tässä taas rakkaat terveiseni Sinulle 

ja yhden – arvaas saat jos arvaat- 

Sinun Sirkkasi 

J.K. Kuinkas kävi niiden yksien joita veit onnellisesti??? 

* 
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Säästä Kotka 7 IV 43 Säästä 

Stm Aarne Vainio KPK5 2472 

Läh. S Vainio. Kotka 

 

Kotkassa 6.4.42 [sic 43.] 

Sinä oma Areni! 

Voi Rakas Isi jos Sinä tietäisit kuin surulliseksi tulin luettuani kirjeesi. Oli 

välillä kylmä ja kuuma etten oikein ymmärtänyt itsekään, mitään. 

Et usko kuinka minulle tuli sellainen tunne että minun pitäisi juuri saada 

Sinut käsiini ja heristää kaikki nuo harhakuvat Sinusta pois. Sillä tiedätkö 

minulle tuli sellainen pelko, että voi jos minä menettäisin Sinut niin en 

jaksaisi millään kestää. Kun kaikki mielestäni oli jo hyvin, enkä voinut 

enään kirvoitellakaan että Sinä vielä kirjoittaisit jotain siitä kun sovimme 

että unohdamme sen. Ja voi Rakas isi kun Sinä uskoisit minua ettei se mitä 

puhuit siitä tarkoituksella kirjoittamisesta, ollut kirjoitettu mikään 

tarkoituksella. 

Minä kun en ensinkään tiennytkään mitä se itse asiassa tarkoittaa. Vaan 

se lause oli oikeastaan lainattu Sinulta kun muistan kun Sinä usein käytit 

sitä. Tunnustan sen kyllä itsekin että minä olisin tosi typerä jos olisin sen 

oikean ajatuksesta kirjoittanut, Ja silloin Sinun moittimisesi ei olisi 

ollenkaan liikaa. Minulla yksinkertaisesti sattui sillä kertaa olemaan niin 

hyvä mieli meidän asiamme hyväksi kääntymisestä. Ja olin juuri saanut 

Sinulta niin iloisen kirjeen joten se päälyslausekin tuli siihen aivan 

ajattelematta. Pyydän tai toivoisin että voisit unohtaa sen ja antaa mamille 

anteeksi niin minulla olisi hyvä olla sillä minulla on nyt niin paha olla tällä 

hetkellä ja on ollut koko päivän, että sen ovat kyllä muutkin huomanneet. 

Voi kun minä saisin nyt Sinut noidutuksi tuohon viereeni niin ottaisin 

Sinulta niin monta suukkoa sen vahvistukseksi että varo vaan. Ja kunhan 

tulet niin sitten saat tuntea sen (monta monta suukkia välillä muuten 

mami pelkää ettei saakaan – saitko). 

Kyllä Sinä arvasit mun tunteitani sillä paraikaakin minun on ihan paha 

hiki päällä, mutta kuule Rakas – annan sen Sinulle anteeksi sillä minä 

olisin tosiaankin jos ajattelisin siten niin kuin edellä kirjoittamassasi 

kerroit. Suothan mamille anteeksi Isi! suukko –  

Ja nyt Isi uskotko että olen lukenut kirjeesi niin monta kertaa että en 

varmasti ole kertaakaan ennen niin tarkkaan lukenut. Ja uskotko Rakas, 

että en minä voisi enään ajatellakaan elämää eteenpäin ilman Sinua sillä 
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kyllähän Sinä tiedät kuinka paljon minä Sinua Rakastan ja kuinka paljon 

olet aina minulle merkinnyt, ja tutkiessani nyt itseäni ja jo silloinkin niin 

huomaan, että se väliajatus oli pelkkää lapsellisuutta. Niin kuin jo Sinäkin 

minulle sanoit ja se oli totta minulla oli yksinkertaisesti niin ikävä silloin 

Sinua kun et ollut käynyt lomalla ja sattui niin kuin sattui jonka Sinäkin jo 

tiedät niin minä yksinkertaisesti siinä ikävyydessäni menin niin pitkälle. 

Mutta voi kun Sinä tietäisit minkälainen tunne minulla oli kun näin Sinut 

kun tulit silloin kotiin. Minusta tuntui ihan niin kuin en minä sinulle olisi 

sitä kirjettä kirjoittanut vaan jollekin toiselle sillä Sinähän olit sentään 

minun Areni – eikä siitä päässyt yli eikä ympäri. Jo pelkkä 

kädenkosketuskin jo minulle sen vahvisti. Ja niinhän Sinä sen varmaan 

itsekin huomasit. Minun olisi jo heti silloin alhaalla mennessämme 

kellariin tehnyt mieli antaa Sinulle suukkoja, mutta en uskaltanut sillä 

siinähän oli silloin vielä niin paljon välissä. Mutta kuule Isi nyt siinä ei ole 

enään mitään pahaa – annan sen päälle oikein pitkän suukon --- (tässä en 

nyt vain vaaleanpunaista, mutta kun kielsit silloin minua käyttämästä sitä 

tummaa niin käytän nyt tätä [huulipuna]. 

Kuule tässä on meidän lopullisen [?] suukkoa eikö niin Isi, yhden kerran 

saat vielä tästä lopettajaisiksi kirjoittaa mutta sitten ei enää sanaakaan. 

[samaa kirjettä…] 

Rakas (Mutakuononi) Areni! 

Rakkaat terveiseni ja Äidiltä myöskin oikein paljon. Hän kuules kiittää 

Sinua siitä kirjeestä. Ja oli niin iloinen kun kirjoitit. Hän kyllä ymmärtää 

meitä vallan hyvin ja hän moittikin minua aika lailla, mutta  hän sanoi että 

kyllä minä rupean asioita varmaan ymmärtämään vähän paremmin kun 

vähän viisastun. Ja hän koettaa pitää siitä puolesta kyllä huolen. Hän 

käskee sinun olemaan ihan rauhallinen sen suhteen. Äiti sanoi että hän 

tuntee tyttönsä niin hyvin että tietää mistä remmistä pitää puristaa.  

(Saat välillä yhden lentosuukin) kun en itse pääse Sinun luoksesi sitä 

antamaan. Mutta tällä hetkellä minä toivoisin että pääsisin sillä minulla 

on tosi ikävä Sinua ja toivoisin että Sinullakin olisi niin sitten me 

tuntisimme molemmat jotain sähköä tämän Kotkan ja N:lan välillä --- 

Teidän ja meidän mammoillamme olikin tänään liikkeessä oikein pitkä 

rupatteluhetki ja näkyivät tulevan niin kovin hyvin toimeen keskenään 

ettei mitään. Ihan yhtä hyvin kuin mekin eikös niin isi ja niinhän sen 

pitääkin minusta oli niin kiva katsella kun ne istuivat siinä nenät 

vastakkain että oli oikein huvittavan näköistä toivoin niin että Sinäkin 
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olisit ollut minun kanssani siinä verhon takana katsomassa ja antanut 

minulle aina suukon siinä välillä. 

Tiedätkös Are, että minä otin sentään sen kirjahyllyn, kun ajattelin että 

piankin saisimme sen asunnon niin sittenhän sekin olisi jo ostettu kun nyt 

ei ole tällä kertaa muutakaan ostamista. Ja sitten olisi niin kiva kun ei olisi 

niin paljon muita menoja silloin. (Eihän sitä tiedä mitä varten sitä sitten 

tarvitsisi rahaa säästää, kun mekin sentään tykkäämme niin kamalasti 

toisistamme ja myöskin niistä (yksistä) niin olisi hyvä kun kaikki muut 

menot olisi selviä niin olisi sitten kaikki hyvin. --- 

Kuules nyt mami taitaa käydä jo nukkumaan ja Isin pitää nukkua oikein 

paljon ja hyvin (ja uneksia mamista) ja syödä oikein paljon (muuten mami 

antaa ensi lomalla kuka käski ja mitä kuuluu sille omalle Isille. 

Ja lupaathan vielä kerran ettet ajattele niitä ikäviä asioita ensinkään. 

Mami lupaa myöskin Sinulle.--- ja sitten aloitamme elämän siitä mihin 

jäimme ennen sitä kirjettä. Voitko antaa Isi minulle anteeksi ja kasvattaa 

minusta oikein kiltin sillä Sinähän olet nim johon minä voin turvautua eikö 

niin.  

Tule pian lomalle Isi minun on niin ikävä Sinua. Sinun ikioma Mamisi. 

Sanohan niille pojille myöskin terveisiä. 

* 

Säästä Kenttäpostia 9.4.43 Säästä 

Rva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6a 

Läh: Stm A Vainio  kpk 2472 

 

7.4.42 [sic 43] 

JK. Se asia meni hyvin vaikka vähän ne [?] Sitten minulla on Mamille pieni 

yllätys jonka Sinä olet sen takia saanut pois? A 

Voi, Mamikki rakas!  

Minä melkein itkisin ilosta tämän kirjeesi johdosta ja katumuksesta ja 

itsesyytöksistä edellisen kirjeesi suhteen. – Jos Sinä rakas tietäisit mitä 

minä olen kärsinyt tämän ajan ja Sinä saat sen tietää heti kun tulen 

lomalle.- Miksi Sinä kirjoitit ollenkaan siitä edellisestä kirjeestäsi. Sinä et 

tiedä miten kipeästi se koski kuitenkin lupauksiesi jälkeen. Jos Sinä voisit 

edes hetken olla minun tilallani, ja sitten lukisit sen kirjeen minkä lähetit, 

niin sitten Sinä tietäisit mitä on rakkaus ja miltä tuntuu, kun sitä luulee 

loukattavan. Minä nyt sanon, että sitä ei voi sanoilla kertoa. Minä jopa 
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ajattelin – (en voi sitä sentään sanoa, koeta ymmärtää se.) nim 

kaikenlaista. Olin niin katkeroittunut jopa enemmän, kun silloin, ennen 

sitä lomaani. --- Miksi minä en odottanut seur. pv, ja kirjoittanut vasta 

sitten, kun olisin vähän rauhoittunut. Toivoisin että se hukkuisi matkalla 

mutta tietenkään se ei sitä tee. Ymmärrä nyt kuitenkin sen sisältö, sillä oli 

siinä paljon sellaistakin, jota en kadu. 

Minä tulen polvillani pyytämään sitä anteeksi jos niin tahdot. Sinun täytyy 

myöskin sanoa, että tämä kirjeesi tuli sydämestä ja ettei se ole vaan pelkkä 

kirje. Sitten se säe. Sano että tarkoitit silläkin muuta ja että sen avulla 

halusit tulkita ajatuksesi. – Onhan se totta rakas – sano se, ja teet minusta 

taas maailman onnellisimman miehen ja minä toivon että Sinä olisit 

samanlainen nainen ja että se avain ei ikinä löytyisi.---  

Niin minä ajattelin jo yrittää sitä lomaa vapuksi, mutta nyt minä sitten 

yritänkin pääsiäiseksi, sillä minäkin ajattelin niitä häitä sitä että saisi 

tanssia Sinun kanssasi rakas. Yhtä mitä pyydän, niin että et olisi minulle 

vihainen ellen saisi sitä lomaa silloin. Minä yritän kyllä kaikkeni ja Sinun 

avullasi sen täytyy onnistua! 

Koeta nyt mami ymmärtää minua, sillä minäkin olen yrittänyt parastani 

Sinun suhteesi.—Monet rakkaat terveiseni ja --- ne Sinäkin rakas saat 

arvata. (ennen kuin saat sinun taas elämänhaluiselta Isiltä.) 

Sano nyt Sannille Äidille ja Papalle monet terveiseni. sama.  

* 

Säästä Kenttäpostia 7 IV 43 Säästä 

Stm Aarne Vainio KPK5 2472 

Läh S Vainio Kotka Kirkkokatu 6. 

 

8.4.42 [sic 43] 

Rakas--- 

odotan Sinulta niin kamalasti kirjettä, että en tahdo millään malttaa 

varttua. 

Voi kunhan se vain tulisi pian sillä minun on niin tosi ikävä ja tulisi taas 

niin mukava olo kun saisi Sinulta oikein mukavan kirjeen, rakas isi – 

kirjoitathan pian sillä mamilla on nyt niin paha omatunto ja se kolkuttaa 

niin, että pelkään ihan halkeavani. Minä pyydän vieläkin kaikkia pahoja 

tekojani sekä sanojani anteeksi, kunhan Sinä vaan voisit antaa ne, ja uskoa 

minuun. – voithan A-Olavini – lähetän tässä välillä pari suukkia – saat ne 
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nyt tällä kertaa keskellä kirkasta päivää, sillä olen juuri ruokatunnilla 

kotona. 

Ulkona onkin nyt niin kamalan kiva ilma, että mikäs olisi kun olisit kotona 

niin menisimme tuonne jonnein niemennokkaan ottamaan aurinkoa. 

Vaikka Sinähän varmaan saat sielläkin sitä ja ota sitten minunkin edestä, 

niin tartutat tai annat sitten itseltäsi sitä vähän minulle, kun minä en 

täällä ehdi sitä kuitenkaan ottaa. 

Ai niin siitähän minun piti kirjoittaa, kuules kun Kirsti oli niin kamalan 

heljää kun emme viime lomallasikaan käyneet siellä heillä, mutta  

heltyihän taas sitten kun koetin selittää, että se kun oli niin kovin lyhyt se 

Sinun lomasi niin meiltä ei tahtonut oikein riittää ja kun pitkästä aikaa 

näimme niin tahtoi olla yhdessä, niin paljon kuin suinkin. Nyt lupasin, että 

ensi lomalla tulemme varmasti, ja sen tulemme myöskin täyttämään. Eikös 

niin Isi  --! 

Lopetankin nyt taas ja lähden tästä töihin lähetän Sinulle vielä oikein 

monta suukkia --- 

nyt ne saavuttivat Sinut varmaan siellä jossain toisten nähden, kehtaathan 

ottaa vastaan – Paljon terveisiä vielä Sinun mamiltasi --. 

* 

Säästä Kenttäpostia Kotka 9 IV 43 

Stm Aarne Vainio KPK5 2472 

Läh: S Vainio. Kotka Kirkkokatu 6. 

 

Kotkassa 9.4.43 

Rakas --/ 

Terveisiä taas isi kulta paljon myöskin kotiväeltä. 

Kirjoittelen tässä taas jonkun sanan odotellessani Sinulta kirjettä, kohta 

tässä onkin postiaika saa nähdä jos isi on muistanut.  

En oikein ymmärrä itseäni sillä en ole koskaan näin kamalasti odottanut 

kirjeitäsi. Nyt minä alan vähitellen ymmärtämään Sinun tunteitasi sen 

kirjeen johdosta. Sillä nyt minulla on varmaan vähän samanlainen tunne. 

On niin kauhean ikävä, että tuntuu ettei millään jaksaisi odottaa, vaikka 

tietää, että Sinä kohta pääset. Menisi vain oikein nopeasti tämä aika 

Pääsiäiseen asti. 
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Ai kun olisikin kiva kun pääsisit pääsiäiseksi. Niin sitten menisimme 

häihin ja olisimme taas niin kuin ennenvanhaan. pari suukkia tässä välillä 

sillä minusta tuntuu että tästä on niin pitkä aika kun olen niitä viimeksi 

saanut. 

Eilen illalla olin Kirstillä kyläilemässä Ai Sinä olitkin käynyt silloin 

lomallasi heillä, minä kun en siitä tiennytkään mitään No sittenhän se ei 

niin kamalan välttämätöntä ollutkaan vaikka, emme silloin yhdessä sitten 

ehtineetkään. Sillä minähän siellä nyt olen aivan tarpeeksi  [?kertaa]. 

Tänään olenkin niin kamalan väsynyt kun siellä tuli valvottua melkein 

yhteen asti. Berttakin oli tullut maalta ja oli taas siellä ollessaan 

pulskistunut niin että pois pojat tieltä. Vekin pitäisi tulla ensi Sunnuntaina 

myöskin lomalle. Kerrankin hänellä on mennyt kuukausi, ettei ole lomalla 

käynyt. 

Ja taas isi voihan oikein hyvin ja muistakin syödä kunnollisesti aina kun 

olet syömässä niin muista minua että minä toivoisin että söisit oikein 

kovasti niin ettet vain laihdu siellä. 

Vielä monet terveiset kukerolle. 

Sinun ikävöiv. Mamillasi suukki. suukki.  

Myöhemmin Terveisiä Aunelta hän tuli juuri Kotkaan menenkin tänä 

iltana teille ja vien Sinulta paljon terv. eiks niin Sinun o. 

* 

Kenttäpostia 13 IV 43  

Rva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm A Vainio 5 kpk 2472 

 

11.4.43 

mami rakas! 

Monet rakkaat terveiset ja kiitokset kirjeistäsi ja anna isille samalla 

anteeksi, että nyt vasta kirjoitan, Pari suukkia -- -- 

Niin minä olen nyt pari päivää ajatellut niitä kahta viimeistä kirjettäsi ja 

kaikkea ennen sitä ---. Kuitenkin kaikki on selvää vasta sitten, kun kuulen 

Sinun itsesi sanovan sen, sillä… se Sinun täytyy myöntää kirjeesi ovat 

olleet niin vaihtelevia ja myöskin viimeisen lomalla alan osoitti sen että 

Sinussa rakas mami on vieläkin jotain epävarmaa josta en ole aivan selvillä. 

Olen sen kuitenkin mielessäni unohtanut, mutta, niin kuin jo sanoin, niin 
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vasta sitten kun pääsen lomalle voin Sinuun taas luottaa yhtä paljon kuin 

ennenkin.  

Anna nyt mami isille anteeksi, että minä näin kirjoitan, mutta jos itsekin 

oikein ajattelet, niin Sinun täytyy myöntää, että tosiasiat ovat hiukan 

Sinua vastaan ja näin ollen kirjeesi ei vastaa sanoja jotka itse saan kuulla 

suoraan huuliltasi. Sitten on kaikki hyvin. – Voit uskoa mami rakas, että 

isi odottaa kärsimättömästi sitä hetkeä jolloin pääsen lomalle ja sinne 

Sinun luoksesi ja sitten niin kuin Sinä jo sanoit, niin aloitamme siitä 

hetkestä mihin jäimme ennen tätä sotkua, ja sillä varmalla uskolla että 

mikään ei tule enään onnemme väliin. 

Nyt minä  otan vastaan mamin suukkosi; ja toivon samalla että käyttäisit 

sitä tummempaa punaa, sillä se on minusta sopivaa Sinulle rakas. Täytyy 

nyt lähteä töihin, kirjoitan sitten illalla lisää. Kuulemiin siihen asti rakas 

(?) Nyt se sovinnon suukki [sydän riipustus] suukko mamilleni. Isi 

* 

Kenttäpostia Säästä Kotka 12 VI 43 

Stm Aarne Vainio KPK5 2472 

Läh. S. Vainio Kotka. 

 

Kotkassa 11.4.42 [sic.] 43 

Rakas Aarne Olavi, 

kiitos Sinulle taas kirjeestäsi, minäkin olen kovin iloinen, että Sinulla on 

taas hyvä olla Rakas isi! Se asia jääköön nyt muuten sikseen niin kuin jo 

päätimme. Muuten elämä on mennyt täällä aivan entistä vanhaa latuaan, 

ei ole mitään erikoisempaa mainittavaa tapahtunut. 

Olin tässä toissa iltana Armeijan viihdytyskiertueen asemiesillassa. Siellä 

olikin oikein mukava ohjelma ja piristyikin taas aika lailla. Sitten olenkin 

käynyt aika ahkerasti kuvilla kun nyt on sattunut olemaan nekin vähän 

niin kuin paremman puoleisia. Ja siinähän se aika sitten meneekin ja 

oikeastaan tuntuu menevän aikakin nopeasti. Työssä tuntuu etenkin aina 

olevan vaan lauantai kun siellä sitä kaikki vähiten odottaisi. muuten 

tietysti on kamalan kiva kun aika menee nopeasti. Tulee sen avulla pian 

kesä, sekä Sinä oma mutakuononi. 

Kirjoitat, että ”älä ole vihainen jos en sattuisi pääsemäänkään lomalle”. 

Kuule sitä Sinun ei tarvitse pelätä sillä en minä sentään siitä voi suuttua, 
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tottakai ymmärrän, että jos se olisi sinun ja minun määrättävissäni niin 

ethän Sinä muuta saisi tehdäkään kun olla lomalla. 

Vaikka hyvä sentään ettei se ole itsen määrättävissä, sillä silloinhan siellä 

ei olisi suinkaan yhtään sotilasta paikalla. Pidän kyllä peukkuja pystyssä 

että isukki pääsisi lomalle, mutta yllätyksillehän ei mitään mahda. 

Olemme tässä odotelleet isäpappaa lomalle mutta ei ole vielä vain 

kuulunut, siellä ovat kuulemma toiset myöhästyneet vähän lomilla 

ollessaan…, niin silloinhan se aina siirtyy seuraavien kohdalta. 

Sitten kirjoitan tässä sellaisia pieniä mukavia uutisia; nim. tämä talon 

isännöitsijä puhui vähän minulle siihen tyyliin, että saisimme huoneet 

kesäkuun 1 päivästä. Sillä näyttelijätär Onerva Laine muuttaa pois, ja 

häneltä vapautuisi juuri sellaiset huoneet mistä puhuimme. Voin kunhan 

se nyt vain lähtisikin pian niin olisi niin kiva saada taas laittaa kotia 

kuntoon. 

Sitten olisi niin kiva viettää aina lomasikin ihan kahden. Ei tällä kertaa 

taas muuta, kuin Rakkaimmat terveiset ja suukot. 

Sinun Sirkkasi – Voi oikein hyvin ja syökin vahvasti. 

* 

Kenttäpostia Säästä 14.4.43 Säästä 

R:va Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6. 

Läh: Stm A Vainio. 5 kpk 2472 

 

12.4.43. 

Mami!- 

Kuulemiin taas ja pari kuukkia! Nyt onkin niin rauhallista, kun kaikki 

kaverit nukkuvat. Ne osaavatkin kuorsata taitavasti, niin kuin vain sotilaat 

voivat.- 

Siitä aamuisesta kirjeestäsi, älä mami rakas ota mitään erikoisen vakavaa, 

sillä en minä sillä niin kummia tarkoittanut, halusinkin vaan olla varma 

Sinusta ja kuulla, niinkin jo kirjoitin, Sinun sanovan sen että näissä oikein 

kuulla ja uskoa että se on totta ja ettei enää tällaista sattuisi. – Oletkos 

mami etsinyt sitä ”avainta” vielä, et kai. Annetaan sen nyt olla hukassa, ja 

niin sitten kaitkin pysyy hyvänä.— 

Siitä lomastani minä en ole sittenkään aivan varma, että pääsenkö 

pääsiäisenä, sillä täällä on niin paljon poikia anonut silloin ja prosentit ei 
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mahdu yli sallitun määrän. Kyllä minulla vielä vähän toivoa on, mutta jos 

kuitenkin toisin käy, niin älä ole siitä minulle vihainen. Ethän rakas! 

Nyt piakkoin (ehkä jo tällä viikolla) pitäisi alkaa sen viihdytyskannankin. 

Jos se nyt vetää kiinni, niin sitten minä joudun siirtymään Aunukseen, 

siellä kun on se viihdytyskeskus. Lauantaina meillä oli puhetta siitä erään 

fiskaalin kanssa, ja hänen puheittensa mukaa se kyllä pitäisi olla selvä 

tarjous. Se olisi eri kiva. Eikös Sinustakin mami? 

Sano nyt vaikka minun mielikseni että juu-uu! –  

Eipä täältä muuten mitään kummia kuulu. Talvi on vielä. Parina päivänä 

on tullut luntakin, mutta ei sentään kovin paljon, vaikka onpa täällä 

entistäkin vaikka kuinka. Voi vielä hyvin hiihdelläkin.--- 

Siellä on vissiin ihan kesä jo? Onkos tein pappa jo lomalla. Olisi eri kiva 

kun sattuisi yht’ aikaa kun minullekin! Taidanpa lopettaa taas tällä kertaa. 

Voi oikein hyvin ”hömöttiäiseni” ja kirjoita isille aina välillä pieni kirje. 

Rakkain terveisin ja monin suukoin. Hyvää yötä Mami. Sinun Aresi. 

Sano kotiväellesi oikein paljon terveisiä. sama. 

* 

Säästä Kenttäposti 16.4.43 Säästä 

Rva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6. 

Läh: Stm A.Vainio 5 kpl 2472 

 

14.4.43. 

Rakas --- 

Kiitos Sinulle kirjeestäsi, tai oikeastaan kirjeistäsi, sillä niitä tuli kaksi yht’ 

aikaa. Kyllä minä niitä odotinkin, vaikka ei tästä ole kuin pari kolme päivää 

kun viimeksi ilahdutit minua sellaisella.— 

Olisihan se kiva, kun saisit ne huoneet niin sittenhän kaikki mennytkin 

olisi niin kuin pois pyyhkäisty niiden mukana ja kyllä minustakin mukavaa 

jos voisi [?] lomalle tulla omaan kotiin ja kun siellä ensimmäisenä tapaisi 

Sinut.  

Sinä rakas et tiedä miltä se minusta tuntuu jo tuntui jo silloin talvella kun 

olin lomalla.- No mitäpäs minä tässä nyt hoopoilemaan tietysti Sinäkin 

tiedä sen omalta kohdaltasi. Jotakin oikein kivaa se kuitenkin on !!!! – 
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Vai ei se tein isukki vieläkään ole tullut lomalle. Sehän on oikeastaan kiva, 

sillä nyt voi sattua niin että tulemmekin yhtä aikaa sinne. Se olisi oikein 

toivottava sattuma ainakin minun mielestäni ja sitähän Sinäkin toivoit 

muutama aika taaksepäin! 

Sitten vähän täältäkin päin. Kolme kuukkia mamille ensiksi.--- Niin tuosta 

– Huomenna se viihdytysjuttu vihdoinkin ratkeaa. Minun pitää huomenna 

mennä erään ”kapun” juttusille ja sitten kun sieltä tulen pois niin se asia 

on selvä. Kirjoitan sitten huomenna lähemmin. Pidä nyt mami peukkuja 

pystyssä. – Kuulitko kun sanoin?  - Kyllä se nyt varmasti hyvin käy! Kiitos 

mami – rakas! 

Niin ei täältä muuten sen kummempaa. Olen puhunut siitä lomasta näille 

meidän fiskaaleille ja ne ovat olleet myöntyväisiä, nyt kun vielä komentaja 

sen hyväksyisi niin --- en minä uskalla ajatellakaan, sillä se on taas jotain 

niin kivaa!--- 

No niin kulta mamikki, voihan nyt taas oikein hyvin… -- Monet rakkaat ter. 

ja suukot Sinun Aresi. 

Kiitos kaikista terveisistä. Samalla mitalla takaisin. A.O. 

* 

Kenttäpostia Säästä 17.4.43 Säästä 

Rva Sirkka Vainio Kotka Kirkkok. 6 

Läh. Stm A Vainioi 5 kpk 2472 

 

15.4.43. 

Rakas--- 

Isiltä pieni tervehdys ja pari kuukkia!!! Tulin juuri eräästä viihdytys illasta 

ja siellä oli ohjelmansuorittajina pari Kotkalaistakin, Muistatkos mami sen 

Lehtovirren, jonka kanssa isi silloin talvisodan aikana lauloi duettoja. Hän 

oli myöskin mukana. Et usko miten kivalta tuntui tavata joku vanha kaveri, 

etenkin kun on sieltä päin. Se oli taas sellainen pieni valon pilkahdus tähän 

yksitoikkoisuuteen. 

Teki niin mieli lähteä niiden mukana ja sen tekisinkin ja olisin tehnyt jo 

ennenkin, mutta aina kun tällaiset ajatukset tulevat mieleeni, niin myöskin 

Sinä tulet ajatuksiini ja aina kaikkein voimakkaampana, jota vastaa minun 

turha taistella, sillä Sinä merkitset minulle sittenkin enemmän kuin 

mikään muu. Nämä viimeksi kuluneet viikot ovat sen, oikein selvästi 

saaneet minut tajuamaan. Ehkä siihen oli syynä myöskin se kohtaloksi 
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vähältä käyvä kirjeesi. Nyt se on kumminkin osoittautunut tärkeäksi 

tekijäksi tulevaisuuteemme, sillä minusta ainakin tuntuu, että sodan 

jatkuessa ennemmin tai myöhemmin näin olisi kuitenkin joskus käynyt jo 

mahdollisesti olisi päättynyt onnettomammin kuin nyt. Tai paremminkin, 

ei olisi päättynyt näin onnellisesti!!!! 

Niin se minun viihdytys juttuni alkaa olla vähän niin kuin kunnossa. Ei 

mitään varmaa p.v.m. vielä tullut, mutta kuitenkin, lähiaikana se alkaa, 

niin että se asia on nyt sitämyöten selvä. Suukki senkin päälle ja sitten 

kiitos mamille, että hyvin jaksaisit!--- 

Siitä lomasta sitten taas vähän, Huomenna minä laitan anomuksen ja 

sitten loppu on taas annettava kädessä. – Nyt tämä preivi taas lähestyy 

loppuaan ja toivotankin mamille hyvä yötä ja suukki ja sitten mami nukkuu 

ja isukki seuraa esimerkkiä ja uneksuu mamista aamuun asti… Rakkain 

terveisin Sinun Aresi. 

* 

Kenttäpostia Kotka 19 IV 43 Säästä 

Stm Aarne Vainio KPK5 2472 

Läh S Vainio Kotka 

 

Kotkassa 19.4.42 [sic 43] 

Rakas--- 

Kiitos kirjeestäsi Rakas, minulla on tässä ollut niin kovin kiire etten ole 

ehtinyt Sinulle kirjoittamaan. Eilen illalla aioin kirjoittaa mutta olin niin 

väsynyt etten tosiaankaan viitsinut. 

Sehän on kiva kun Sinä olet voinut hyvin ja ollut muutenkin noin, niin kuin 

ennallaan. Ja vielä sen viihdytyshomman kanssakin onnisti, vai mitä. 

Täällä se on taas ollut sitä samaa vain, Nyt on kyllä  ollut niitä pieniä 

hälytyksiä taas. Ajatteles kun saivat eilen ja tänään yhteensä alas 5 

konetta. Parahiksi se meidän Isäkin tänne tulee kun ne alkoivat sillä 

hänhän oli aina vähän niin kuin aran puoleinen. Niin – isukki tulikin 

lauantai iltana kotiin ja hän oli myöskin niin kovin päivittynyt ja 

oikeastaan terveen näköinen.  

Arvaapas missä vietin viime Sunnuntain – ajatteles olin mottimettässä ja 

teimmekin niitä kokonaista kolme. Kyllä siinä olikin hommaa niin 

tarpeeksi etten taas vähällä lähde jos ei pakko tule. Ajatteles minuakin 

sellaisen mahdottoman ison puun juurella ja kun se piti ensin kaataa, ja 
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sitten sahata, halkoa ja pinoa, niin kyllä siinä voimat oli melkein loppu. 

Sainkin kirveestä vähän peukalooni ja jalkaani mutta ei onneksi mitään 

aivan vakavaa.  

Kiva kun sattuisikin Sinun lomasi nyt yhtä aikaa, kun Isälle ja kyllähän se 

nyt sattuukin jos vain satut pääsemään. Ja kyllähän pääset eiks niin. 

Monta suukkoa Isille Sinun Sirkaltasi. 

Terveisiä Papalta ja K perh. 

* 

[AV lomalla] 

 

TOUKOKUU 1943 

 

Kenttäpostia Säästä 3 V 43 Kotka  

Stm Aarne Vainio KPK5 2472 

Läh S. Vainio Kotka. 

 

Kotkassa 1.5.42 [sic 43] 

Rakas---! 

Terveiseni taas ja monta suukkia Vapun kunniaksi -. 

Voi kun Isi tietäisit miten kurja ilma täällä on, eilen aattona satoi melkein 

koko päivän rakeita ja räntää, ja – entäs sitten tänään Vappuna – ei mitään 

muuta kuin vettä koko päivän. Kello on jo 5:si enkä minä ole vielä nenääni 

pannut ulos, kyllä ei näin kurjaa Vappua ole muutenkaan ollut koskaan, 

Ensinnäkin oli niin kamalan ikävä kun Sinä olit lähtenyt pois ja kun minun 

täytyi täytyi aivan yksin kyyröttää koko nämä päivät. Illalla menen kait 

kuville aikani kuluksi, Olisi niin kiva ajatella, että Sinä ”muru” olisit vielä 

vieressäni, mutta luulen, että sekin on vaikea kuvitella, sillä siitä taitaa jo 

olla vuosi kun viimeksi istuimme yhdessä elokuvissa. 

Muistatko mitä vuosi sitten tapahtui, silloin Sinäkin olit lomalla, ja voi kun 

oli kaikin puolin muutenkin niin kivaa. Mutta ensi Vappuna sitten 

pidämme taas oikein hauskaa, eikös’ niin Isi. Silloin Sinäkin olet kait’ jo 

siviilissä ja muutenkin kaikki suurinpiirtein ennallaan.--- 
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Kuinkas’ Isin matka taas luisti sinnepäin – kuules’ sanoinkin sen 

pullojutun selvitettyä oikein hyvin ja äiti oli mielissään kun möin sen 

pullon, Sillä eihän hänkään sillä pullolla enään mitään tehnyt. 

Sekin selvisi sitten oikein hyvin kunhan vain osaat jatkaa sitten siellä 

(hyvin.) 

Huomenna Äiti lähteekin sitten sinne Kouvolaan ja me jäämme Sannin 

kanssa aivan kahden. Tulisi nyt edes vähän kauniimpi ilma niin voisi 

kävellä vähän ulkonakin, jotta päivä menisi vähän nopeammin. Sitten vielä 

monta, monta suukkia ja terveistä Sinulle Bettysi. 

”Pere” lähettää terveisiä – kuukki. 

* 

Kenttäpostia Säästä Kotka 4 V 43 Säästä 

Stm Aarne Vainio KPK5 2472 

Läh: S.Vainio Kotka 

 

3.5.42 [sic 43] 

Rakas ”ukkeliini” 

Terveiseni taas minulta, sekä kaikilta. Tapasin tänään Maikinkin, ja hän 

kehui että se matkanne sujui vallan mainiosti. Minusta on vallan jännää 

tietää mitä siellä nyt tapahtuu kun käyt siellä Toisten kanssa – jotta miten 

se onni heittelee ??? 

Hälytyspilli rupesi tässä juuri ulvomaan, saa nähdä, ensi yönä on varmaan 

paljon hälytyksiä kun tänään on niin usein ”sireenit” piipittäneet. Ja niitä 

yksiä vieraita kun tuntuu kaupunki aivan vilisevän. 

Niin ja sitten siitä Vapusta, tai oikeastaan sen jatkosta. Vapunpäivänähän 

kirjoitinkin Isille kirjeen ja siihen asti se ilma olikin ihan kamala. Ajatteles 

että puin Vapunpäivänä päälleni vasta kello 5 aikaan. Täytyy minun sanoa 

itsekin, että olin oikein lorvaustuulella. Illalla olinkin kuvilla, ja sitten 

poistullessani tapasin ”Jössön” (Landenin) ja eikös’ me puotettu 

Seurahuoneelle syömään. Oikeastaan kiva, että menimme muuten tämä 

Vappu olisikin jäänyt melko tyhjäksi. Eihän sielläkään senkummempaa, 

mutta näkihän edes ihmisiä ja voi kyllä ne olivatkin taas kaikki niin 

päissään, ettei todella uskoisi että maailma niin matalaksi menee,  
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(Voitkos’ kuvitella, että ”mami” ei maistanut alkoholia ensinkään.) Sillä olin 

oikeastaan vähän muka olevinani. Parempihan se oli, sillä olihan kiva 

selvällä järjellä seurailla niitä ihmisten toilauksia. 

Sunnuntai aamuna herätessäni aurinko paistoi niin kauniisti sänkyyni että 

oikein mielen haikeaksi sai – ”mailtakin”. Ja kun sitten kun päivällä 

yksikseni tuolla kaupungilla kiertelin, niin aivan tuolta sydämestä ”kolotti” 

kun näin kuinka toiset vain parittain ”poseerailivat”. Älä vain pelkää ”Isi” 

että tulen synkkämieliseksi kun tällaista taas kirjoittelen, ei en anna 

itselleni, tai sille valtaa. Vaan tietysti joskus muuten vain kivestää. 

Ja nyt ”arkena” on taas kaikki vallan hyvin, kun on työssä, niin aika menee 

niin nopeaan eikö jouda turhia hourailemaan. Tänään odottelin kyllä 

kamalasti Sinulta ”Rakas”, breiviä, tai olin oikeastaan ihan varma sen 

tulosta mutta eipäs’ vaan – no kyllä sieltä huomenna jo sitten tulee; tai 

muuten – annan Sinulle – suukon – ja oikein tulisen. --- huolitko. 

Voin kun te ootte nyt ”äidin” kanssa salaperäisi kun ette kumpikaan 

kertoneet keskustelustanne ensinkään, ja minä kun olisin ollut niin 

kamalan utelias. Mutta en kyllä kehtaa äidiltäkään kysyä. Odotan vain, 

että Sinä sitten joskus minulle kerrot kun tulee parempaa aikaa, eiks’ niin 

”Isi kulta”. 

Nyt mami lähettääkin jo hyvänyön suukit ja käy Isin viereen nukkumaan. 

Kirjoita pian Rakas, 

Sinun Sipisi. 

* 

Kenttäpostia Kotka 6 V 43 Säästä 

Stm Aarne Vainio KPK5 2472 

Läh S Vainio Kotka 

 

Kotkassa 5.5.42 [sic 43] 

Rakas! 

Kukkuluuruu kultasein! no mikä kumma siihen Isiin nyt on mennyt, kun ei 

vaan kuulu tulevaksi kirjettä vaikka mami kuinka odottaisi. Tuntuu sitten 

kamalan tylsälle kun tästä on jo niin pitkä aika kulunut kun Sinä lähdit. 

Minä nyt sentään täältä kirjoittelen sillä enhän osaa tässä ruveta pitämään 

paussiakaan, sillä silloin se vasta oudolle tuntuisi. 
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Vaikka nythän tämä taas alkaa lutviutua kun tyttöjen miehetkin ovat 

kaikki menneet pois niin tuntuu vähän mukavammalle kun ei ole aivan 

yksin orpona.  

Tänään meikä olikin Koposen Mairen kanssa aikomus mennä sitä nuorta 

hra Tissaria katsomaan. Minäkin olin ostanut joitakin neilikoita, vaan just 

kun päästiin lamellitalon lähettyville, niin Sanni oli lähdössä Elokuviin, Ja 

niin jätettiin sitten se reissu. Vaikka olisihan se muuten, mutta kun hän oli 

hommannut jo lapsenkatsojat ja kaikki. Nyt menemmekin sitten 

perjantaina, vien sitten Isiltä ja sille pienelle paljon terveisiä (Saako). 

Kuinkas Sinä olet muuten siellä temmeltänyt, sehän oli muuten kiva, että 

ehdit Kouvolassa syödä niin ei tarvinnut aivan tyhjällä vatsalla mennä niin 

pitkää matkaa. 

No niin --- nyt mami käy nukkumaan sillä sänky lähettää terveisiä. 

Monta suukkia Rakkaalle isille  

Sinun Sipiltäsi. 

Haukottelu ja tuossa seinällä lähettää myöskin Isille terv. 

* 

Kenttäpostia 15 V Kotka Säästä 

Stm Aarne Vainio KPK5 247 

Läh Sirkka Vainio. Kotka. 

 

[kirjeessä kirje ja yksi viesti] 

10.5.42 [sic 43] 

Rakas! 

Lähetän Sinulle tässä pienen paketin, Ei siinä nyt mitään liikoja herkkuja 

ole, mutta lähetän sitten toiste parempaa. Kunhan vain sattuisi jotain 

saamaan. 

Odotin niin kovasti että saisin voita, niin olisin lähettänyt. Mutta ei ole 

sitäkään vain kuulunut.- Paljon terveisiä vain täältä kaikilta. 

Terv Eikalta tapasin hänet eilen, Hän onkin aika pulskassa kunnossa, on 

tainnut pojalla olla hyvät sapuskat kun on niin lihonut. 

Nyt panen tämän menemään ja suukkojen kanssa Sinun Sr. 

[…] 



 

151 
 

Kotkassa 14.5.43. 

Rakas! ”kultimurusenin”!! 

Nyt saat ottaa Sirkan pöksyt auki ja antaa oikein ”koivuniemen herraa”. 

Sain nim. jo toissapäivänä kirjeesi (vaikka ei ole ollut parhaalla 

tahdollanikaan aikaa ja et usko kuinka iltauniseksi olen tullut. Käyn 

melkein jo 8:ta nukkumaan. Vaikka voihan se johtua siitäkin kun niitä 

hälytyksiä on ollut vallan tuhottomasti. Mokomakin ryssä kun on pitänyt 

sellaista kamalaa ryskettä, vaikka kyllä se on ihme kun ei ole sentään 

senkummempaa saanut aikaan. Ainoastaan silloin yhtenä yönä kun sinne 

jonnein Gutseitin alueelle tuli palopommeja. Sillä kuoli joku Kylmälä 

niminen mies. 

Olinkin silloin juuri Kirstillä Puistolassa, ja voi Isi-Kulta siellä minä 

tosiaan pelkäsin, Se täytyy minun itsellenikin tunnustaa.—En minä 

uskoisi, että Sinustakaan milleen kivalle tuntuisi olla puutalossa, kun 

kolmatta tuntia ammutaan kuin heikkopäiset ja koneenääni kuuluu 

lakkaamatta. Kyllähän sitä on senkin jälkeen saanut toisenkin kerran 

kuulla sitä ääntä, vaan kun tuo oma sänky on niin makea ja lämmin niin ei 

siitä tohdi minnekään lähteä. Ja olen vielä aina ajatellut, että jos Sinä olisit 

kotona niin et Sinäkään tuosta sängystä juuri minnekään menisi eikös’ je.— 

Sitten mamin pitäisi rutistaa ja puristaa Sinua oikein lujasti siitä 

lähetyksestäsi. Olin aivan ymmällä kuinka sitä niin kovin paljon tuli. 

Saitko Sinä niistä niin hyvin, 

Kuule jos nyt sattuu että et pääse Juhannuksena lomalle (mikä ainakin 

tuntuu uskottom.) niin käytä vain se viimeinen itse. Ei nyt senpuoleen että 

minä käskisin, vaan tiedän että Sinun hiukan tekee itsekin mieli. Ja kun 

muistat aina ajatuksissasi antaa minullekin hiukan. Etkä tee sitten sen 

pullon tähden mitään tyhmyyksiä. 

Niin ja sitten se meidän huonejuttukin on melkein selvää, kyllä olen saanut 

juosta isännällä huoneenvuokral. ja takaisin Ei sieltä vielä mitään 

määräystä ole tullut mutta se ei tulekaan ennen kuin vähän ennen kuin 

huoneet vapatuu. Kuule kyllä minun täytyy sanoa, että siinä on touhua 

yllin kyllin nykyään siinä hommassa. Luulisi vallan pään menevän 

sekaisin.--- 

Vaan kyllä se siitä lutviutuu olenhan minä sentään useimmiten 

sitkeähenkinen. 

Muuten täällä voimme kutakuinkin hyvin, Sannia tässä vaan niin 

kamalasti kismittään kun sen täytyy lähteä sinne maalle kesäksi. Ja 

koulun puolesta kun annettiin vielä titterat [?]  jotta varmasti menee. 
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Vaikka niinhän Sannikin meinasi jutkuttaa vain, että ilmoittaa vain 

menevänsä maalle eikä sitten olisi mennytkään. Kyllä sitä nyt senpuoleen 

kivestää kun kiva keittoaika menee aivan sivu suun. 

Minun sekä Äidinkin mielestä se tekee hänelle vain hyvää, sillä ei se ole 

niin tarpeellista juosta tuolla kaiket illat (Eiks’ niin kulta) 

Täällä tulee muuten jokin naisten työvelvollisuuskutsunta että saa nähdä 

minne heittävät tai mitä tekevät nyt sitten minunkin olemukseni kanssa. 

Pidä peukkuja pystyssä ettei olisi mitään ihan kamalaa. Sitten lähettävät 

koko perhe paljon terv. ja tiedät keltä kaikki Rakkaimmat Sin. omalta 

Mamiltasi. 

Voi Rakas mitä parhaiten ja Kirjoita pian.--- monta monta suukkia vielä 

Sinulle ---. 

* 

Kenttäpostia Kotka 20 V 43 Säästä 

Stm Aarne Vainio KPK5 2472 

Läh S. Vainio Kotka. 

[kirjeessä kaksi kirjettä 18.5. ja 19.5.43] 

 

Kotkassa 18.5.43. 

Rakas Aarne, 

lähetänkin tässä taas jonkun sanasen sinne Sinulle sekä monta suukkia. 

terveisemme täältä koko perhekunnalta ja juuri saunasta tulleelta 

mamilta. Lähdin tässä tiistain kunniaksi saunaan, kun ei ollut muutakaan 

tekemistä (Kiitos Sinulle vain Isi, kun pesit niin hyvin selkäni.)!!! Ja nyt 

minulla on sitten loisto-olo koko perhe olikin häipynyt sillä aikaa kun olin 

kylpemässä, joten olen saanut olla kaikessa rauhassani ja oikein kunnolla 

lekotella. Meillä onkin ollut täällä niitä hälytyksiäkin niin, että vallan 

raivostuttaa. Ja voitkos kuvitella, nyt torstain vastaisena yönä sattui taas 

siihen teidän viereiseen taloonne täysosuma, saman joka silloin paloi sodan 

alussa. 

Eräs sirpale tuli teillekin sisään mutta ei sentään onneksi tehnyt mitään 

pahaa. Silloin ei juuri sattunut ketään olemaan teillä sisälläkään joten se 

meni vähän onnellisemmin. 

Muistatkos’ kun silloin sodan alussa sattui sinne Piirtamon talon päätyyn. 

Niin nyt taas osui se pommi sen edellisen talon samoihin kohtiin. Kyllä 
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tuntuu sitten aivan kummalle kun se vainoaakin aina niitä samoja 

paikkoja.— 

Sitten terveisiä Gyldenin Ypältä näin hänet aamulla heti töihin 

mennessäni. Äitinsä olikin sairaalassa ja Yrjö oli saanut loman sitten sitä 

varten kuukautta aikaisemmin kuin oli määrä. Täällä onkin torstaina sen 

samaisen ”puna-musta” rykmentin viihdytyskiertue missä hän on, Joten 

Devikin on parastaikaa lomalla, tai siellä esiintymässä. 

Kirjoitin silloin siitä työvelvollisuuskutsunnasta naisille, mutta se 

perutaankin nyt luultavasti täällä Kotkassa. Sillä meillä on kuulemma ollut 

tarpeeksi työtä, kun olemme päivät olleet työssä, ja yöt’ on tehty niin kuin 

toista löysiä siellä kellarissa!!!! 

Kyllä se olisikin kivaa kun ei tarvitsisi mennä, sillä eihän sitä aina tiedä 

minkälaisiin paikkoihin sitä olisi joutunut. 

19.5.43. 

Tässä tulikin sellainen pieni väli – sillä Sinun mammasi tuli illalla meille. 

Hän toikin vähän kenkiä tuonne kellariin niin, jotta säilyisivät ehkä 

paremmin, Hänellä olikin melko ikäviä uutisia, joten mieliala meni melkein 

”nollaan”. Sinäkin varmaan hämmästyt, jos et vielä ole sattunut 

kuulemaan. 

Ajatteles’, että Halvorsen-in Ule on kuollut --- ei, sitä en olisi tosiaankaan 

osannut uskoa vaikka olihan hän viime aikoina ollut aika heikkona; ja 

kuukausi sitten hän oli joutunut sinne Rauhan sairaalaan. 

(taas tuli hälytys, saa nyt taas nähdä mitä sieltä tuleman pitää) – mutta ei 

ehtinyt olla siellä kauempaa. Kyllä se on Bertalle varmaan kamala isku, 

sillä hehän olivat niin sopiva pari keskenään.--- Meiltäkin meni hauskempi 

tuttavamme hänessä. 

Ne- niin sittenhän täällä ei taas tällä kertaa sen enemmin uutisia olekaan, 

ja siinähän niitä olikin jo vaikka kuinka. 

Tänään laitoin Sinulle kaikessa kiireessä päivällä pienen paketin, en 

ehtinyt siinä juuri mitään kirjoittamaan sillä oli se tulinen hoppu silloin. 

Onkos’ siellä muuten lämmintä, kun täällä on melkein yhtä kylmää kuin 

talvella. 

Sitten vaan omat suukkini Sinulle Sipi. 

[…] 

19.5.43 
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Terveiseni taas ”puluseni” 

Lähetän tässä taas pienen paketin jotta aina jollain edes muistaisin, vaikka 

se tahtoo olla aina vähän vaikeaa saada näihin mitään, ainakaan hyvää. 

Kirjoitan tätä ruokat. ja on niin kamala kiire joten kirjoitan illalla sitten 

kirjeen. Aloitinkin sitä jo eilen. Kuulemiin taas Rakas suukkosin S. Sirkka 

– 

* 

Säästä Kenttäpostia 24.5.43 Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh. Stm A Vainio 5 kpk 2472 

 

22.5.43. 

Rakas mami! 

Kyllä minä nyt ottaisin ja rutistaisin ja antaisin oikein tulisen suukon 

kiitokseksi paketista ja kirjeestäsi.--- Kun en sitä voi kumminkaan 

todellisuudessa tehdä, niin teen sen ajatuksissani ja Sinun, rakas täytyy 

tuntea se?!!!--- Sitten kun taas pääsen lomalle, niin toistan sen…-- 

Kyllä Sinä taas olet saanut touhuta sen kasaan saamiseksi ja ehkä olet taas 

lähettänyt omista annoksistasi. Et ehkä usko rakas, mutta minusta tuntuu 

nololta ottaa vastaan sitä, kun ajattelen, että Sinä omista pienistä 

annoksistasi lähetät tänne minulle ja ehkä itse saat olla ilman. Et saa mami 

loukkaantua ja ajatella minua kiittämättömäksi, mutta minä en voi sille 

mitään että näin ajattelen ja varmastikin olen, ellen ihan, niin hyvin lähellä 

totuutta ja sentakia onkin  kiitollisuuteni jotain, jota en osaa pukea sanoiksi 

– noo, joo, 1000 suukkia Sinulle rakas ”[?]”. 

Kiitos nyt vielä kaikista terveisistä! Vai on se Ypänkin mamma 

sairastunut? Toiv. ei vakavampin sentään! Ja sitten se ”paukku”, että Ule 

on kuollut!! Kyllä se on ikävä kolaus Bertalle ja kaikille hänen omaisilleen. 

Ja minustakin tuntuu vähän oudolle, sillä olimmehan sentään 

lapsuuskavereita ja viime aikana mitä parhaat suhteet vallitsi meidän 

välillä (tarkoitan meidän ?:n). Esitä Sinä mami valittelut Bertalle minunkin 

puolestani, sillä minusta on niin vaikeaa kirjoittaa hänelle ja kirjoita heti 

kun saat tietää hautajaisista, että milloin ne ovat, niin yritän lähettää 

sähkösanoman. Niin ja sitten se seppele juttu. Vissiinkin Sinäkin mami olet 

sitä ajatellut (tietysti). No, siitäkös Sinä huolehdit eikö niin rakas! 
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Ja kaiken lisäksi vielä niitä pommituksia siellä. Vai ovat ne kaunat 

yrittäneet taas sinne meillekin päin, Se mein tönö on vähän pahalla linjalla 

siinä mutta minkäs sitä muuallekaan osaa ja jos se nyt taas on tullakseen 

niin eipähän sille mitään voi. Minua vähän peloittaa sen mein 

”mammankin” takia, hän kun joutuu yksin niin paljon olemaan siellä. Olisi 

melkein parempi jos hän menisi maalle, mutta siellä hän taas repisi itsensä 

töiden kanssa, niin kuin aikaisemmin ja sairastaisi taas koko syksyn ja 

talven, -  Niin ei sekään ole hyvä! mutta ehkä hän nyt itse tietää mikä on 

paras! – 

Olisi kiva kun ei mamin tarvitsisi lähteä sinne työvelv. Se on luulisin 

oudostaan aika typerää. Ehkä se nyt meneekin hyvin? Meneehän se kun 

uskoo ja minähän jännään mamin parhaaksi!--- 

Juu kyllä täällä on kesä ja lämmin vaikka pari kylmää päivää oli tässä 

välillä juuri silloin kun mami kirjoitti, siis 18-19 p:nä. Nyt se on taas ohi ja 

aurinko paistaa niin kivasti ja isukki  kuumottaa ”ultraviolettia” senkun 

kerkiää. 

Pari suukkia tässä välillä; ruskettuneelta mutak:lta. Minä olenkin melkein 

yhtä ruskea kun etelän pojat ainakin ja  yhtä ”kuuma” saatpas nähdä – ja 

kokea kun tässä saan keinoteltua loman itselleni. Kyllä minä rutistan sitä 

Bettyä taas niin, että oikein ! – 

Niin tuota enhän minä täältä osaa mitään erikoista kirjoittaa kun täältä ei 

osaa mitään kirjoittaa, kun ei ole mistä kirjoittaa. 

Tämä on niin samanlaista aina vaan, Ei ole edes pommituksia ollut pitkään 

aikaan, Touhuavat kai muualla sitä enemmin kuten siellä esim. Eipä silti 

en minä nyt niistä niin erikoista välitäkään, joten pysykää poissa, mutta 

kaikkein vähiten minä niitä sinne toivoisin. 

Nyt isi taas käy nukkumaan, on jo puoliyö ja sanoo mamille hyvää yötä. 

Nuku nyt oikein rauhassa ja muista aina joskus lämmittää isukillekin 

sänkyä ettei se pääse aivan kylmettymään, juukos mami. 

Voi mitä parhaiten – monta suukkia ja monet rakkaat terveiset minun 

Sipilleni Sinua ikäv. Aarne O:vi.si 

* 

Kenttäpostia 24 V 43 Kotka Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh. S. Vainio Kotka 
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Kotkassa 23.5.43. 

Rakas, voit kuvitella hämmästystäni liikkeessä, kun tytöt käskivät minua 

puhelimeen ja sanoivat vielä olevan miesäänen. Luulin vähintään, että Sinä 

itse olit saapunut; vaan ei siellä olikin joku Salomaan nim. mies ja kiitos 

terveisistä ”Isi” kulti. Hän kertoi teidän vähän pitäneen juhlaa siellä 

Aunuksen hotellissa. 

Niin, ja sitten seuraava yllätys, olin juuri Kirstille lähdössä, kun ovikello 

soi ja sieltä ”työnnettiin” käteeni aikamoinen paketti. En luullut sen ensin 

olevan minulle, vaan hetken kuluttua kun sen tuoja oli mennyt pois totesin 

yksinäisyydessäni, että minullehan se oli. Sitten rupesin vain kiireesti 

aukoilemaan naruja ja – voi mikä yllätys. – Se on tosiaan 

sanoinkuvaamattoman kaunis. En osaa siitä näin kirjeessä kiittää vaan 

odotan kun pääset kotiin – niin sitten. 

Olen tässä juuri tullut hautajaisista olisi ollut mukava, kun Sinäkin olisit 

päässyt lomalle. Hessalta paljon terveisiä voi kun näkisit hänet kuinka 

ruskettunut hän on; tosiaankin aivan kuin korppi. Hänellä onkin nim. 

mukava siellä Suursaaressa, siellähän meren läheisyydessä aurinko hyvin 

ottaa. 

Bertalta myöskin paljon terveisiä, hän olikin nyt vähän surun lannistama 

niin kuin arvaat. Kyllähän se olikin hänelle aika isku, sillä hän on varmaan 

yrittänyt Olen suhteen kaikki mahdolliset keinot. Niin, elämän täytyy taas 

siinäkin suhteessa jatkua, hänenkin kohdaltaan. 

Kuinkas’ Sinä ”kultaseni” olet siellä sitten voinut, minulla on ollut niin 

kamalan ikävä kun tarttee aina olla taas yksin. Mutta nyt ei saa ikäviä 

ruveta ajattelemaan, sillä menee vielä pitkä aika ennekuin Sinä rakas tulet. 

Ja jos tässä rupeaa sitä liikaa ajattelemaan niin menee aivan sekaisin. 

Lähetän monta ”sanatonta sanaa” sekä monta suukkoa. 

Sinun Rakk. Sipiltäsi. Kirjoita pian. 

* 

Kenttäposti 27.5.43 Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh. Stm A Vainio 5 kpk 2472 

 

25.5.43. 

No hei, rakas! 
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Kirjoittelenpa kirjehen Sinullekin taas, kun on niin kovin ikävä ja tuntuu 

niin pitkälle aika, odottaessani Sinun preiviäsi. Kyllähän minä, silloin 

lomalla sanoin, että ei Sinun tarttesi kirjoittaa jos parikin kirjettä viikossa 

ja minä ajattelin että en minäkään kumminkaan enempää osaa kirjoittaa. 

Nyt minusta kumminkin tuntuu, että kyllä sitä osaa jos vaan on halua ja 

minä ainakin haluan, toivoisin, että Sinäkin rakas Bettyseni ”haluaisit” 

ainakin silloin tällöin, Tarkoitan että vaikket joka viikko niin ainakin joka 

2:n tai 3:s.  

Ajatteles mami, että isukki oli äsken vähän urheilemassa, Se tekikin niin 

pirteäksi ettei oikein nukutakaan. Tuntuu aivan niin vaikealta lähteä, 

mutta sitten kun pääsee ulos niin kyllä siellä saa aina vauhtia ja sitten 

minä aina ajattelen että ehkä pikemmin pääsen sinne mamia katsomaan, 

kun nyt ensin oikein pärjäilee täällä, joissakin kilpailuissa. Pidähän nyt 

mami rakkaani peukkuja pystyssä aina joskus niin se varmasti auttaa 

vielä. 

Kuikas se ”hömöt:sini” siellä nyt jakselee. Hyvin kai? ensi viikolla rakas 

Sinä pääset sinne armaan ”boksiin”? Eikös se ala olla jo aika. Voi kun 

minäkin olisin päässyt lomalle silloin, että olisimme yhdessä saaneet 

touhuta sen kanssa. Olisi ollut niin kiva? --- 

No olenhan minä sentään hengessä mukana ja yritän parastani ollakseni 

hyödyksi”. {”Kirjoita nyt sitten kun saat tiettä että minäkin osaan oikeaan 

aikaan tulla!! – 

”Näkemiin” omani sitten ja voi oikein hyvin, Monin rakkain terveisin ja 

tuhatta suukkia Sinulle rakas Sirkka Lisbette A. Olavi ”Mutak.” 

* 

Kenttäpostia Säästä Kotka 28 V 43 Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh: S Vainio Kotka 

 

Kotkassa 28.5.43. 

Rakas! – 

Heippodei taas ja terveiset täältä Sinun ”kullaltasi”. Sain tässä juuri äsken 

kirjeesi ja kiitos siitä; vai Sinä aijot ruveta oikein ahkeraksi kirjoittajaksi, 

se on oikein. Kyllä minäkin sitten tulen sinun perässäsi mielihyvin ”oma 

kulti”. Vaikka kyllä minun täytyy sanoa, että minä en ole aivan niitä 

kaikkein ahkerampia kirjoittajia, mutta enköhän minäkin ajan kanssa opi. 
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 Ja voi kun Sinä tietäisit, kuinka suutuksissani olen siitä huonejutusta, 

ajatteles kun minä hommasin ne huoneet sinne huoneenvuokral, ja järjestin 

kaikki asiat kuntoon, Ja eikös nuo ”pakanat” antaneet sen jollein toiselle, 

Kyllä minua tosiaankin kivestää niin kamalasti, että en osaa oikein 

raivoissani sitä sanoa. Kaikki suuret hommani menivät hukkaan, Kyllä 

minun tekisi niin mieleni mennä sinne lautakuntaan ja sanoa oikein mitä 

kuuluu ja kuka käski. Siellä järjestellään vain kaikille tutuille että ihan 

taas kivestää. Mutta, ei tämä minunkaan sisuni periksi anna. Taas on uusi 

keitto, kierroksessa ja saas nähdä eiköhän se tepsi. 

Täällä onkin sitten muuten ollut taas niin kuin rauha maassa ja ihmisillä 

hyvä tahto, tuon ilmameningin puolesta. Ei ole ollut muuta kuin hätäinen 

hälytys aina yössä. Sen puolesta onkin nyt vähän mukavempi. Eikä niitä 

yksiä kavereitakaan näy juuri kuin nimeksi.— 

Niin ja sitten se meidän Sannin juttu hänen ei tarvitsekaan mennä maalle 

ennen kuin kesäkuun lopussa. Sillä saavat pitää nyt lomaa vähän alussa 

kesän. Kyllä hän saikin niin loisto todistuksen, että oikein ihmettelen 

(kesk.arvo oli 8,38) Siihen tulokseen kyllä on saanut yrittää, mutta kyllä 

hän onkin nyt onnellinen eikä se oikeastaan olekkaan ihme. Onhan se nyt 

senpuolesta parempi että hän saa vähän olla kotona, niin onhan meillä 

ainakin ruuat valmiina kun menemme kotiin. Jottei tarvitse sitten enään 

nälissään ruveta kokkaamaan. 

Oletkos Sinä muuten Isukille kirjoittanut sinne Karhumäkeen. Koeta vain 

kuule keittää, niin eiköhän hän lähetä sinulle sieltä tupakkaa. Äidillekin 

hän lähetti 10 askia, että saa taas vaihtaa vähän ruokaan. Pakettiahan 

minunkin pitäisi tässä Sinulle yrittää saada, mutta tällä hetkellä ei juuri 

tahdo olla mitään kun on loppukuu. Ja se hamstrausmeininkikin on mennyt 

vähän tiukaksi kun ovat ruvenneet vähän niin kuin kiristelemään aisoja.--

-  

Tässä välillä saatkin monta suukkia mamilta--- 

Vai olet Sinäkin siellä jo tullut neekeriksi, no kivahan se vaan on. Minulla 

ei ole ollut juuri nimeksikään aikaa ottaa aurinkoa, sillä ainoat 

vapaapäivät, siis pyhät, eivät ole olleet liian kehuttavia ilmojensa puolesta. 

Viime sunnuntaina oli kyllä kaunista, mutta silloinhan olikin ne Ulen 

hautajaiset. Jottei siitä auringonpalvomisesta tullut mitään. 

En muista kirjoitinko viime kirjeessäni mitään siis seppeleestä. Mutta kun 

Sinä nyt kerran kysyit niin en ole tainnut sitten kait muistaa mainita siitä. 
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Kyllä minä ostin seppeleen tai oikeammin kukkavihon, sillä seppeleitä ei 

olisi alla 500 saanut juuri minkäänlaista. Ja kukkavihotkin tuntuvat olevan 

aika huimissa hinnoissa. – 

Sehän olisikin kiva kun pääsisit lomalle aikaisemmin kuin silloin Elok, sillä 

minä en ole sitä asiaa uskaltanut ajatellakaan. Mutta kyllä minä yritän 

peukkuja pitää pystyssä parhaan mahd. mukaan. 

Lopetank. jo sillä tuo asiakas tuolla [hius]koneessa tuntuu olevan jo aika 

hermostunut. 

Klo on nim. 7. ja olen täällä liikkeessä. 

Rakkain suukoin ja terv. Sinun Bettysi. 

* 

Kenttäpostia Säästä Kotka 29.5.43  

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh. Stm A Vainio 5 kpk 2472 

 

27.5.43. 

motto: Armaasi jossa laistat— 

toivoni on aina täältä;--- 

:: kirkas ”tähti” luoksesi :: 

Niin se on rakas --- 

Ja kiitos sitten kirjeestäsi. 

Se on aina niin iloinen tapaus kun sellainen tulee, että pari suukkia vielä 

siitä. Eri kiva kun se ukkeli tää vie ne terveiset perille. Toden sanoakseni, 

minä en oikein uskonut että hän niitä toimittaa, mutta on niitä näköjään 

sentään ”miehiäkin”! Tunteeko mami hänet. Hän on Gutzeitin ”pomoja” 

Hietasen sahalta.--- 

Olen eri iloinen, kun mami tykkäsi siitä ”bakusta”! Kiitos sitten niistä 

Hessan ja Bertan terveisistä. Vai oli se Hessa musta kuin korppi. Niin – 

kyllähän siellä saaressa aurinkoa saa, kun vaan on aikaa ottaa, ja eiköhän 

niillä olekin hyvä tilaisuus siihen mikä onkin hyvä. 

Kyllähän minullakin on ollut siihen vähän tilaisuutta ja olen sitä käyttänyt 

hyväkseni, sillä eihän sitä tiedä koska se taas loppuu ja sitten sitä ei enää 

saakkaan. Täällä on vesi aika lämmintä; arvelen että noin 17*. Kyllä siinä 
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jo passaa polskutella. Nolo vaan kun se uimalaitos on niin kaukana, ettei 

sinnekään viitsi aina kävellä ja eipä sinne päivällä ole aikaakaan mennä, 

kun on vähän niin kuin oltava ”duunissa”.  

Niin kylläkai tämä oleminen on täällä kaikin puolin mukavempaa nyt kun 

on näin kaunis kesä. Ikävä vaan on niin kova että ei tahdo millään ”jaksaa 

kestää sitä” ja kun siihen lomaankin on niin kamalan pitkä ettei uskalla 

ajatellakaan.  Olen koettanut pohtia miten saisi sen puoli loman, mutta ei 

tahdo mitään keksiä ei ainakaan vielä, mutta ehkä siihen joku ratkaisu 

löytyy vielä. Vähän toista kuukautta ja sitten se aika koittaa. Jännää 

Sinäkin rakas taas pikkuisen, niin ehkä se taas selviää! Niinhän mami? 

Voi hyvin taas rakas ja kirjoita pian. 

Monta suukkia mamille ja monet rakkaat terveiset isiltä. 

* 

Kenttäpostia Kotka 31 V 43 Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh S Vainio 

 

Kotkassa 30.5.43. 

Rakkahin---! 

Kuulemiin taas isukki, 

katselin tässä juuri tuota päivämäärää – että ajatella miten nopeasti tämä 

aika menee. Minusta tuntuu niin kuin kesä olisi ohi vaikka se ei ole vielä 

ehtinyt tullakaan. Nytkin on tässä juuri sunnuntai ilta ja on tosiaankin 

loistava ilma. – Ajattelin juuri tuolla kaupungilla kävellessäni, että jos nyt 

olisit täällä niin olisimme juuri tulossa varmaan saaresta. Oikein ruskeina 

ja muutenkin varmaan iloisina. Toisiaankin kyllä tämä sota on kamalaa 

kun ihmiset eivät saa edes nauttia yhtään elämästä ja miten kivaa 

meilläkin olisi, eiks je. (vaihd välillä kynää!!!). 

Nyt olisikin juuri niin kamalan ikävä että – oikein, Mutta, se tunne täytyy 

heitää nopeasti johonkin syd. sopukkaan. Sillä muuten ei ole mukavat 

päivät. 

Minua on vielä kaiken aikaa suututtanut se huonejuttu niin kamalasti, että 

oikein päätä kivistää. Mutta täytyy vaan luottaa hyvään tuuriin, että toisen 

kerran onnistaisi. Sitten taas joskus ajattelen, että ehkä se oli näin 

parempi. Kun nyt jäämme Äidin kanssa kahden niin nythän on tässä kesän 
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aikana aikaa etsiä mukavia. Ja jos Sinäkään et pääse lomalle kovin usein 

niin eiköhän tämä mene näinkin. Nythän saan sitten paremmin maksettua 

sinne huonek. sekä Äidille. Sittenhän olisikin ehkä kivempi ettei olisi muita 

sivumenoja niin paljon kun taas vuokria maksaa. 

Ajatellaan nyt niin, että kohtalo johdatti taas näin päin – ja luotetaan 

kohtaloon kultaseni; eikö niin. 

Olenkin tainnut taas innostua lörpottelemään kaikkea järkevämpää 

elämän sekasotkua, vaan eiköhän tuotakin tarvitse sentään joskus tuumia. 

Terveisiä täältä kaikilta perheemme voi vallan maniosti ”Äiti” mami (siis 

minä) on ollut mitä loistavimmassa kunnossa yleensä (siis terv.) odottelee 

vaan Sinulta niin kamalasti kirjeitä. Elämä täällä, niiden kaverien puolelta 

ollut melko rauhallista – ei siis mitään erikoisempaa ilmatoiminnasta 

tiedoitettavaa – siis tähän päättyivät uutiseni 

Rakas Are ”[?] Sinun oma -si-  

J.K. ed.m. lähettää san. s. rakk. 

suukkojen… ?!! 

 

KESÄKUU 1943 

 

Kenttäpostia Säästä Kotka 2 VI 43 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh: S. Vainio Kotka. 

 

Kotkassa 1.6.43. 

Rakas ukkeliini! Otin tässä taas kynän käteeni ja aioin olla taas ahkera ja 

sepustaa Sinulle jonkun sanan. Ensinnäkin paljon paljon terveisiä – ja 

sitten oikein monta suukkia Sinulle. 

Huomenna sitä onkin taas aatto, ja niin kuin lauantai. Voi kun nyt 

Helatorstaina olisi kaunis ilma niin minäkin lähtisin ottamaan vähän 

aurinkoa. Ensimmäisen kerran, sillä ei ole vielä tähän asti ollut aikaa eikä 

ole ollut niin kauniita ilmojakaan että olisi huvittanut. Sittenpähän Sinun 

ei tarvitsisi hävetä kävell minun rinnallani kun olisin edes vähän ruskea, 

sillä luulen että niin ruskeaksi en saa itseäni kuin Sinä olet. Mutta 

kuitenkin vähän sinnepäin. 
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Alkaisikin olla jo niin kamalan ikävä. 

Tästähän onkin jo reilu kuukausi kun olit lomalla ja jos sattuu ettet pääse 

ennen kuin vuorollasi, niin olisi vielä kolme kertaa näin pitkä aika 

odotettava. uhh -  huh – eikös tunnukin kamalalle rakas--- 

Täällähän me tietysti voimmekin kaikki hyvin, kuinkas muuten. Mutta 

entäs Sinä annahan taas pian tietoa itsestäsi. 

Sitten panenkin taas pisteen. Voi hyvin kukero.—Sipisi. 

* 

Säästä Kenttäposti 5.6.43 Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm A Vainio 5 kpk 2472 

 

3.6.43. 

Rakas mami --- 

Kiitos sinulle kirjeestä! Sitten, älä mami rakas ajattele enää sitä 

huonejuttua ja vaivaa itseäsi sillä. Eihän se kumminkaan enää siitä muutu 

ja nykyäänhän saa tottua kaikenlaisiin ”kolauksiin”, jotka kaikki saa 

laskea tämän sodan syyksi ja ottaa sen mukaan ja niin kuin mami itsekin 

jo sanoi, niin ehkä se oli taas parempi näin, sillä onhan teillä äidin kanssa 

paljon mukavampi olla kun Sannikin pois lähtee. Ehkä sitten myöhemmin 

taas ilmaantuu uusia tilaisuuksia ja mahdollisuuksia, niin että – pois 

kiusaaja! – 

Isukki täällä istuu puoli-alastomana ja kirjoittelee mamille --- (suukkia) – 

Tänään onkin ollut niin kuuma päivä kuin näin alkukesästä vaan voi olla. 

Olen melkein koko päivän ollut auringossa ja melkein ”poltin” itseni. Kyllä 

minä päivällä ajattelin miten kivaa olisi olla nyt siv. Kävisimme mamin 

kanssa aina saaressa sunnuntaisin ja muutenkin se olisi kivaa! Mutta ei – 

täytyy jättää sellaiset haaveet, sillä tulee vaan paljon pahempi olla kun 

sellaisia ajattelee, vaikka toiselta puolen se vähän lohduttaakin, sillä 

pääsenhän aina vähän lähemmäksi Sinua – ajatellessani.— 

Minullakin on niin ikävä sinne mamin luokse, että en tahdo oikein pysyä 

aloillani. Kun nyt osaisin keksiä jonkun pätevän syyn, että saisin edes sen 

loman puolikkaan ensi kuun alussa. Jos sattuisi jotain kilpailuja silloin, 

niin sitten olisi vähän mahdollisuuksia päästä. Jos mami, tapaa 

Halvorrsenin Jussin niin juttele hänelle, että lähettäisi anomuksen sinulle, 

niin silloin voisin ainakin yrittää. 
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Enpä minä nyt mamille osaakkaan tällä kertaa taas enempää kirjoittaa. 

Olen oikein iloin että mami on voinut hyvin siellä ja pysynyt terveenä. 

Toivon että se jatkuisi edelleen!  

Monet terveiseni sinne koko perhekunnalle ja mamillekin oikein rakkaat, 

ja monta suukkoa Arelta.  

Kirjoittamisiin rakas ja hyvää yötä. 

* 

Kenttäpostia 6.VI 43.  

Stm Aarne Vainio KPK5 2472 

Läh: S Vainio Kotka 

[kirjekuoressa punainen pleksipala] 

 

6.6.43. 

Liebe! 

Terveiseni, ja kiitos kirjeestäsi rakas. Tulimme juuri saaresta Äiti, Sanni 

sekä minä. Tänään olikin oikeastaan aika ruma ilma joten ei siellä mitään 

mukavaa ollut. 

Keijo ja Saimi olivat siellä myöskin pikku Juhaninsa kanssa. Niin – en ole 

tainnut muistaa kertoakaan, että heillä on jo kolmen viikon vanha poika. 

Siellä ne olivat taas saunakamarissa niin kuin ennenkin. Kyllä niillä on 

kivaa kun Keijo saa olla täällä. 

Vaan – nautitaan me sitten kahta enemmin kun Sinä pääset sieltä 

kokonaan kotiin, Sitten se onkin aivan niin kuin uutta kun toisilla on jo 

vanhaa. Ja eiköhän mekin ehditä vielä nauttia tästä elämästä oikein 

tarpeeksi joskus kunhan vain ehditään. 

Nyt minä olen niin tonttu etten varmaan muista kirjoitinko jo Sinulle, että 

olin Helatorstaina uimassa ja ottamassa aurinkoa Katariinan niemessä. 

Voi kun näkisitte minut nyt sillä olen kuulemma melkein kuin neekeri. Eri 

kiva onkin taas olla oikein ruskea. Ei tarvitse aina olla saman näköinen. 

Sitten kirjoitit siitä Sinun paikan vaihdoksestasi. Minä ainakin tykkään, 

että ano vain pois sillä ei suinkaan sielläkään mitään hauskaa ole tehdä 

samanlaisia temppuja kuin alokkaat. Ja ei suinkaan siellä toisessa 

paikassa ole senkummempaa kuin muuallakaan. Sillä eihän nyt ole tainnut 

olla mitään erikoisempaa toimintaa pitkään aikaan --- Joten tee aivan niin 

kuin parhaaksesi näet.  
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Nyt täällä tulikin ne Työkutsunnat. Ensi perjantaina pitää minun mennä 

sinne. Ne ovat kuulemma määräilleet toisille kaksi – toisille neljä viikkoa 

syksyllä jonkinlaista maatyötä. Saa nyt nähdä mitä minä sitten saan, Pidä 

Sinä peukkuja pystyssä, ettei ainakaan kamalasti tulisi.— 

Sitten lähetänkin Sinulle monta suukkia Rakas – Sinun Sirkkasi. 

* 

Säästä Kenttäposti 11.6.43  

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm A Vainio 5 kpk 2472 

 

8.6.43. 

Sano terveisiä kaikille. Hessalta mamille terveisiä. sama 

Rakas! 

Kiitos kirjeestäsi. 

Olen juuri nukkumaan menossa mutta kirjoitan sitä ennen mamille pienen 

preivin. Ilma on taas niin kirkas että luulen ensi yönä olevan vähän 

”rauhattoman”. Jännäähän nyt rakas pikkusen ettei vaan isukin niskaan 

pommi putoaisi. Se nääs ei olisi ollutkaan ihme, sillä emme kumminkaan 

ehdi ulos ajoissa ja viime lauantai, se oli jo hyvin tipalla, vain muutama 

metri ja – no niin eipä siinä sen kummempaa -. 

Tänään taas oli mitä lämpöisin päivä ja aurinkoa tuli taas että oikein, en 

minä nyt mitään ole lähelläkään neekeriä vielä, enkä varmasti tulekaan 

sellaiseksi, mutta sitä vastoin [?] isukki kohta lähinnä muistuttaa. Uimassa 

olen myöskin käynyt joka päivä, sillä ilmat ja vesi ovat olleet niin lämpöisiä, 

että se melkein vaatii. Ja lisäksi työhomma on sellaista että siinä pöyyntyy 

niin paljon joten täytyy aina pestä koko ”roppa”.  

Vai on se mamikin nyt saanut itsensä ruskeutta. Kiva, olen iloinen mamin 

puolesta! Kyllä minä olin utelias näkemään sitä ”neekerityttöä” siellä 

kotona. Tulisi vaan pian se aika että saisin ruveta sitä lomaa yrittämään. 

Muista nyt rakas pitää peukkuja pystyssä heinäkuun alussa! 

Vai vie ne mamin sittenkin sinne ”pakkotöihin”. Kyllä minä jännään mamin 

puolesta, että se menisi parhaalla mahd. tavalla, juuu! (10 kuukkia tähän) 

Niin rakas kyllä meidänkin aikamme vielä tulee, ettäsaamme nauttia siitä 

täysin mitoin, kunhan vaan jaksamme odottaa – ja miksemme sitten 

jaksaisi?! Kiitos mami sitten, että otit sen siirtoasiani niin kuin otit. 
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minunkin on nyt taas paljon parempi siitä tehdä päätös. En usko että siellä 

sen hullumpaa on.  

Lähetänkin mamille nyt taas monet rakkaat terveiset ja monta suukkia. 

Hyvää yötä rakas – Sinun Aresi. 

* 

Kenttäpostia Säästä Kotka 10 VI 43 Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh: S Vainio Kotka 

 

9.6.43. 

Rakas- 

Kuulemiin taas, kiitos kirjeestäsi. 

Sehän on kamalaa kun ovat ruvenneet siellä pommitelemaan. Koetahan 

olla varovainen ettei mitään ikävämpää sattuisi. Täällä meillä onkin, 

Luojan kiitos ollut niin rauhallista, että oikein ihmetellä täytyy. Hyvä kun 

vain kestäisi tätä rauhaa. 

Kyllä tämä aika on muuten mennytkin kamalan nopeasti. Nyt on jo 

Helluntai käsissä, ja sitten yksi vilaus vain niin olemme Juhannuksessa. 

Nyt onkin muuten ollut niin iki ihania ilmoja (tietysti kun on työpäiviä). 

Saa nyt sitten nähdä minkälaiset ilmat pykää Helluntaiksi. 

Tiedätkös mitä, minä aionkin helluntaiksi lähteä maalle sinne Mouhuun 

Mikkelin lähelle. Täällä kaupungissa olisi pyhät niin kamalan keljuja joten 

päätin että lähden samalla vähän tuulettamaan itseäni. Kun saa samalla 

tehdä pienen matkan niin sehän se piristääkin kovasti. 

Sanni onkin nyt tällä hetkellä Piirtamon Aunen kanssa Helsingissä. 

Aunella kun on työstään loma. Ja Sannillahan sitä lomaa on parhaillaan.  

Sinä et usko kuinka minua suututtaa kun en saa lähetetyksi minkäänlaista 

pakettia. Sillä en ole saanut juuri mitään hyvää ed. hamstrattua. Mutta 

yritän parhaani niin eiköhän jostain päin jotain lipsahda. 

Tänään olinkin sitten lääkärin tarkastuksessa sitä työkutsuntaa varten ja 

perjantaina on sitten itse työkutsunta. Saa nähdä kuinka minulle 

annetaan. Toisille on annettu 2-5 viikkoa. 
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Siellä on muuten aivan kamalaa jonotusta kutsunnassa monelta on mennyt 

viisi tuntia siellä odottaessaan niitä määräyksiä. Ja Lepistö loistaa siellä 

naisten keskuudessa kuin kukko tunkiolla. 

Lähdemmekin tässä Äidin kanssa juuri elokuviin joten lopetan ja panen 

pisteen – Sinulle Rakas Aarne Olavi. 

* 

Kenttäposti 15.6.43 Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm A Vainio 5 kpk 2472 

[Kirjekuoressa kaksi kirjettä: 6.6.43 ja 12.6.43] 

 

6.6.43. 

Rakas! 

Suo nyt anteeksi laiminlyöntini. Minun olisi jo eilen pitänyt kirjoittaa, 

mutta olin aika ”poikki” edellisen yön valvomisen takia ja sen vuoksi se jäi. 

Täällä oli aika ryskettä toissa yönä. Pommeja tuli satamalla oli vähällä ettei 

tämä talo muuttunut atomeiksi. Pari sirpaletta tuli sisään, mutta ei 

onneksi kehenkään sattunut, joten pääsimme pelkällä säikähdyksellä. 

Minäkin sain pitkästä aikaa ”maastoutua” tuohon lattialle. Hyvä ettei 

mami ollut näkemässä, sillä minua olisi vähän hävettänyt se. Pitkästä 

aikaa se tuntui taas vähän oudolle, mutta ehkä siihen taas tottuu, jos niitä 

useammin sattuu mitä ei koskaan tiedä etukäteen. Tämä on muuten typerä 

paikka senvuoksi kun ei ole mitään pommisuojaakaan mihin menisi ja 

asumme vielä toisessa kerroksessa joten sekin on omiaan tekemään 

tilanteen pahemmaksi. Niin eipähän tämä sotaa olisikaan ellei mitään 

tapahtuisi joten täytyy ottaa asiat sellaisena kun ne kullekin tulevat, ja 

eipä minulla uskon puutetta ole, ja sehän se on kaikkein tärkeintä. 

Eikös niin rakas?--- 

Onpahan niistä aina vähän vaihtelua tähän yksitoikkoisuuteen, niin että 

on niissä aina jotakin valoisia puoliakin, vaikka enpä niitä toivo, ei missään 

tapauksessa. Päinvastoin, sillä olen saanut niistä jo aivan tarpeeksi. 

Niin kuin jo sanoin niin ei täältä muuten mitään erikoista kuulu, vaan 

kaikki menee entistä latuaan. Aurinkoakaan olen koettanut ottaa sen kun 

vaan, ja ilmojen puolesta se onkin käynyt hyvin. 
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Toivon, että mamillekin paistaisi siellä aurinko etenkin pyhäpäivinä. 

Olihan siellä Torstaina kaunis ilma? Kun et vaan olisi polttanut itseäsi! 

Onkos siellä uimalaitos jo avattu? En ole kuullut siitä mitään. Kirjoitahan 

taas isukille ajasta ja kuulemisista sieltä päin – ja muutenkin sillä on niin 

kovasti ikävä mamia. Voi hyvin rakkain terveisin Hyvää yötä. (suukki) Are. 

Sano terveisiä perheille paljon Are. 

[…] 

12.6.43. 

Rakas Betty! 

Kesäinen tervehdykseni – ja kiitos kirjeestäsi. Nyt se ”Lisbetti”on sitten 

siellä Mikkelin lähellä virkistymässä. Toiv. Sinulla on hauskaa siellä? 

Kuinkas se mamin kutsunta kävi. Ei kai mitään aivan mahdotonta lomaa 

Sinulle toimittaneet?? Eis kai.  

Kiva kun eivät siellä enää pommittele. Onhan edes vähän aikaa rauhallista, 

mutta kuka tietää kuinka kauan sitä jatkuu.--- 

Täällä on myöskin nyt taas vähän rauhallisemman tuntuista, mutta 

varmaa se ei koskaan ole. Voi tulla minä yönä hyvänsä taas ryskyttämään, 

mutta mikäpäs siinä, onhan siinä molemmin puolista iloa ja jännitystä joita 

molempia ihminen kaipaa aina joskus. Muuten elämä täällä menee entisiä 

raiteitaan. Olen vähän urheillut ettei aivan lamaantuisi. Äsken juuri tulin 

uimasta (klo on nyt 11). On ollut jatkuvasti lämpimiä ilmoja, jopa oikein 

kuumia niin kuin esim. tänään. Huomiseksi näyttää tulevan samanlainen. 

Onhan se tavallaan kivaa vaikka ei täällä juuri pääse nauttimaan niistä 

paljonkaan kun aina on töitä. Pyhistä ei ole mitään tolkkua, ja eipä niitä 

enää taida oikein olevankaan, kun on niin tottunut jokapäiväiseen työhön. 

Toivoisin että sellaisenkin ajan vielä näkisi, että saisi taas edes pyhäpäivät 

olla vapaasti ja tehdä mitä itse haluaisi! Nyt lopetan taas tältä kertaa. 

Hyvää yötä 

Rakkain terveisin Are 

* 

Kenttäpostia  

14 VI 43 [epäselvä leima] 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh. S. Vainio Mouhu 
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14.6.43. 

Rakas Are! 

Terveiseni nyt täältä Mouhulta. Minulla on tässä niin hyvää aikaa 

kirjoittaa kun Hilkka ja Toivo lähtivät etsimään vasikkaansa tuolta 

metsästä. Minunkin piti ensin lähteä, mutta sitten päätin että jäänkin 

kotiin ja kirjoitan Sinulle breivin. Lähdin eilen kotoa siinä seitsemän 

junassa ja sitten olin täällä noin kahdentoista aikaan. Kyllä olikin kivaa 

tulla tänne taas pitkästä aikaa. Sitten ajoimme resinalla noin pari 

kilometriä sillä tämän nuoren parin talo on vähän matkaa rataa eteenpäin. 

Talo onkin aivan radan varrella sillä Toivo kun on ratavartija täälläpäin. 

Tässä onkin niin kauniilla paikalla tämä talo. Sitten heillä on lehmiä, sika 

ja vähän kanoja. Siis oikein kiva pikku koti. On niin kiva kun Toivokin saa 

olla kotona sillä eihän se rautatien väki taida aina joutuakaan minneen. 

Sitten eilen kun olimme syöneet niin lähdimme Papinniemeen (siis sinne 

missä olin silloin kesällä). Sielläkin oli niin kamalan kivaa ja kyllä siellä sai 

syödä itsensä oikein kylläiseksi – Ja nyt olen täällä taas nuoren parin luona. 

Tänä iltanan lähdenkin sitten pois ja jään luultavasti Kouvolaan yöksi. 

Sinulle monta suukkoa täältä Mouhusta  

Sinun Sirkkasi kuulemiin--- 

* 

Kenttäposti 18.6.43 Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh. Stm A Vainio 5 kpk  [revitty auki] 

 

16.6.43. 

Rakas! 

Sain juuri ”maalta” lähettämäsi kirjeen, josta kiitos mamille! Kiva että 

viihdyit siellä hyvin. Olisit vaan saanut olla kauemmin! – Kuinkas se 

mamin ”maatyökäsky” kuuluu. Sinä et mitään maininnut siitä, vai etkö 

tartte mennä ollenkaan? Sehän olisi jotakin! 

Kuinkas siellä muuten hurisee. Tarkoitan, kuinka tein äiti – ja kaikki, siellä 

jakselee, ja onko siellä rauhallista edelleen? 

Täällä menee entiseen tyyliin. Ei ole nyt taas pommituksiakaan ollut 

muutamaan päivään. Mitähän ne ” vanjat” mahtanevat hautoa mielessään 
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joitain juonia niillä aina on joten täytyy olla jatkuvasti vähän niin kuin 

varuillaan, ettei ne ihan yllättäisi. 

Siitä siirtohommasta en vielä ole ottanut selvää, mutta kohta kun saan 

tämän mamin kirjeen valmiiksi, niin sitten kirjoitan sinne – ja jos se 

onnistuu niin kuukauden sisällä kai olen jo siellä. Jos taas epäonnistun, 

niin sitten minä olen täällä niin kauan kunnes ajavat pois. 

Kyllä minua vähän kivestää ellen pääse. Parin viikon päästä sen 

suunnilleen tiedän. Ypä ja kump. ovatkin nyt tässä lähellä. Noin 15 km 

lyhintä tietä! Menen tässä jonakin päivänä käymään vierailulla. Kivaa 

tavata poikia pitkästä aikaa. – 

Lomastani en osaa sanoa mitään varmaa, kun en keksi mitään syytä. Jos 

tapaat Halvorssenin Jussin, niin käske hänen lähettää paperit jos heinäk. 

alussa on jotain kilpailuja. Siinä olisi pieni mahdollisuus! 

Monta suukkia sitten mamille ja rakkaat terveiset Arelta. 

* 

Kenttäpostia Kotka 19 VI 43  

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh. S Vainio Kotka. 

[Kirjekuoressa kaksi kirjettä: 18.6. ja 18.6.43] 

 

18.6.43. 

Rakas! 

Laitan Sinulle täältä jotain juhannukseksi jotta ei aivan kuivalle maistuisi. 

Eihän minullakaan mitään erikoisempaa hyvää ole, mutta lähetän tässä 

nyt mitä on. Kirjoittelen tätä taas ruokatunnilla joten minulla on taas kiire. 

Kirjoitan sitten illalla lisää. Terveisiä muuten taas Hessalta hänkin on taas 

lomalla. Devi myöskin. Näin hänet Helluntai-aamuna kun olin asemalle 

lähdössä. Kuinkas Sinun muuttosi sujuu, vai onko siitä tullut vielä mitään. 

Monta suukkoa vielä pakettiin ja sinun luoksesi Sirkka 

[…] 

18.6.43. 

Rakas Olavi! 

Terveiseni – ja kiitos kirjeestäsi. 
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No niin nyt olen sitten taas täällä kotikamaralla. Tulin toisena 

helluntaipäivä iltana ja kyllä oli junissa kamalasti matkustajia, ettei 

tosiaankaan tiennyt kenen syliin olisi olemuksensa laittanut. 

Vaikka niinpähän tulin kuin tulinkin perille ja kivahan taas täälläkin on 

olla. Nyt on vaan ollut niin kamalan kylmiä ilmoja että oikein suututtaa 

etteikö sitä lämmintä kesää osaa tullakaan. Sinä kun aina niissä kirjeissäsi 

kehut kuinka lämmintä siellä on. Niin – joskus aivan kivestää. 

Sanni lähteekin juhannuksen jälkeen maalle ja sieltä tulee sen talon tytär 

meille juhannukseksi jotta sitten lähtevät yhdessä takaisin päin sinne 

Joensuuhun. 

Hessa onkin taas lomalla, en tiedä kuinka häntä taas onnesti, sillä 

vastahan hän täällä oli. Kirjoitinkin Sinulle tästä jo päivällä. – 

Niin – sitten Mussalon ”Iitsu” on mennyt kihloihin jonkun laivapojan 

kanssa. tai johan tästä taitaa olla pari viikkoa, mutta en ole vain tullut 

muistaneeksi kirjoittaa. Muutahan täällä ei eriskummallisempaa ole 

tapahtunutkaan. Kaikki voimme vallan mainiosti. Minulla vain alkaa tässä 

olla niin kamalan ikävä Sinua sillä tästä alkaa jo olla aika pitkä aika kun 

olit lomalla. Ja nyt jos ne vielä pitävät Sinua sen neljä kuukautta, niin jo 

nyt on tupen rapinat. Vaikka jos nyt niinkin ohrasesti sattuu niin sitten 

täytyy vain lohduttaa, että onhan edessä ainakin pitempi loma – eiks niin.  

Lähetän taas monta suukkoa Sinulle Rakas Sirkkasi. 

* 

Kenttäposti Säästä 23.6.43 Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh. Stm A Vainio 5 kpk 2472 

 

21.6.43. 

JK. Kirjoitin Sannille kirjeen, muuten jos se ei ehdi siksi, kun hän lähtee 

sinne maalle, niin lähettääkös Mami sen sitten edelleen. S. [sama] 

Rakas Betty! 

Kiitos oikein paljon kirjeestä ja ”bakusta”. 

Odotinkin jo kirjettäsi – ja pakettiakin oikeastaan, vaikka tiedänhän nim. 

kuinka vaikeaa Mamin on sellaista kokoon saada, mutta vaikka se on 

pienenpikin, niin se tuntuu niin ”kivalle” ja siitä vielä tiedän että Mamikin 

sentään ajattelee ”[?]” isukkia. Oikein rakas ”Jussinpäivä” suukki Mamille! 
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Toivon että Sinulla on oikein hauskaa silloin – Miksi emme saa yhdessä 

miettiä sitä? – No, sehän olisi liikaa vaadittu, mutta kyllä vielä otamme 

vahingon takaisin joskus, niinhän Mami? 

Olisi ollut niin  kiva mennä saareen Mamin kanssa ja nauttia oikein 

sydämen pohjasta ja olla onnellinen, mutta nyt se jää vain haaveeksi. Hyvä 

sentään niinkin, sillä saahan edes siten olla siellä!!! 

Huomenna onkin jo aatto ja minullakin on se ”yksi” vielä jäljellä. 

Oikeastaan ei minulla ole mitään halua sitä itse käyttää, sillä luulen, että 

ei siitä mitään iloa ole kumminkaan. – Jos nyt kumminkin niin käy, että 

otan, niin Mamin täytyy uskoa, että en minä hölmöile sen kanssa – ja 

yhdessähän me luvattiin ne oikeastaan ottaakin joten ”kippis” nyt sitten 

vaan, ja ei Mamikaan saa liikaa ottaa. 

En siitä siirtohommasta mitään vielä tiedä ja voihan niin käydä ettei se 

onnistukaan mutta odotan sitä onnistuvan [?] tämän viikon lopulla ja toivon 

että se onnistuisi! 

Monta suukkia Mamille ja vileä kerran mitä hauskinta ”Jussia”  

Monin rakkain terveisin Sinua ikävöivä Aresi. 

(Kirjoita taas pian). 

* 

Kenttäpostia Kotka 26.VI 43. Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh: S Vainio Kotka. 

 

21.6.43. 

Aarne! 

Tässä vielä myöhästynyt juhannuspakettini. Sain tänään vähän voita 

eräältä laivanaiselta, joten saan Sinulle vähän makeampaa.  

Toivoisin vain että tämä voi ei sulaisi matkan varrella. Vaan jos sattuu että 

se on sulana niin laita sitten kylmään paikkaan, niin eiköhän parane. 

Tänään tulinkin sieltä Joensuusta se Puustisen tyttö meille (missä Sanni 

oli viime kesänä) Tässä on sitten vähän heidän leipäänsä sekä pullaa 

maistiaisiksi. 

Sitten ei muuta kuin hyvää juhannusta Sinulle Isi. 
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Suukoin Sinun Sirkka 

[…] 

Kotkassa 26.6.43. 

Sydän onnitteluni Rakkaalle Sirkalle 21-vuotispäivän.. Rakkaude. Are [?] 

Taas pieni tervehdys täältä Sinun Sirkaltasi. 

Nyt on sitten se Juhannuskin ollut ja mennyt. Menimmekin aattona Äidin 

kanssa neljän moottorissa mummolle [Maria. Varsaniemi]. Ja voi kyllä 

siellä olikin oikeastaan mukavaa. Olisitpas Sinäkin vain ollut. Meitä olikin 

väkeä siellä oikein reilusti. Niilokin oli lomalla ja hän oli perheensä kanssa 

siellä sekä Keijo myöskin perh. Sitten oli Kymistä Laila sekä Esko, sekä 

Pihljertan oma väki ja vielä kaiken lisäksi me. vaikka minusta oikeastaan 

oli hauskaa kun oli paljon väkeä. Aattonakin valvoimme aika kauan. Kalevi 

ja Laila menivätkin vielä 11 aikaan Kesärantaan katsomaan, että jos siellä 

olisi tanssia. Ja vastahan nuo kuuden aikaan aamulla näkyivät saapuvan 

kotiin. 

Sanni tuli myöskin siinä kolmen tienoissa sillä heillä oli jonkinlaiset juhlat 

siellä Ahtiaisella saaren toisessa päässä. 

Juhannuspäivä aamu olikin aika synkkää 11:toista asti. Mutta sitten 

alkoikin kirkastua ja koko perhekunnat muuttivatkin asunsa vähän 

kevyempiin. Voimistelimmekin sekä pelasimme palloa pari tuntia. Sillä 

aikaa oli sauna uudelleen lämpenemässä. Ja voi sitä reistaamista mikä 

sitten alkoi. Kävimme neljä kertaa saunassa ja taas uimassa koko porukka. 

Kaikilla oli kuitenkin uimapuvut yllänsä, sillä emme muuten olisi 

kehdanneet olla yhdessä lauteilla. 

Nyt ovat jäseneni niin kamalan kipeät kun pitkästä aikaa tuli niin kauan 

aikaa voimisteltua. Vaikka kyllä se taas hyvää tekee eipä sen puoleen. 

Huomenna onkin taas lauantai. Lähdemmekin taas kait saareen. Sillä 

eihän täällä kaupungissakaan mitään juuri tee, siellä sentään saa aina 

nauttia edes luonnosta. 

Kuulemiin taas Rakas Sirkkasi. 

* 

Kenttäpostia Kotka 28. VI 43. 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh. Stm A Vainio 5 kpk 2472 
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25.6.43. 

Hauskaa ja lämmintä kesänjatkoa Mamille ja ”Isän” mamille myös 

terveisten kanssa. Isi 

 Mami Rakas! 

 Sinä yllätit minut taas oikein perusteellisesti sen ”bakun” muodossa. 

Päivällä vähän huvitti kun minä sanoin, että olisitpa nyt tässä vieressäni, 

niin ottaisin oikein kaikkien nähden Sinusta oikein lujasti kiinni ja – 

antaisin, ensin yhden ja sitten monta oikein tulista suukkia, mutta kun et 

ollut, niin annan ne kaikki sitten kun tulen lomalle (sitten). Nyt en voi 

muuta kuin kiittää Sinua ja ajatukseni lentää sinne Sinun luoksesi vielä 

tänä yönä. 

”Älä nyt vaan Mami rakas pelästy kun minä sinne hiivin.” – 

Olikos Sinulla hauskaa ja olikos Sinulla edes ketään, kenen kanssa näit 

juhlia sitä. – Nythän sekin on sitten taas ohi ja tuntuu niin kuin kesäkin 

olisi mennyt saman tien. – Minäkin pikkuisen ”juhlin” sitä, mutta ei se 

tuntunut miltään kun en saanut Mamin kanssa sitä viettää. Meitä oli 

muutama poika tuolla järven rannalla missä istuimme ja koetimme 

parhaamme mukaan saada siihen tunnelmaa ja onnistuihan se jotenkin, 

vaikka useampi varmasti ajatteli niin kuin minäkin (sanoinkin sen pojille) 

että kyllä olisi kiva olla ”naimakkeen” (Meidän poikien kesken sanottuna. 

Sinulle se tarkoittaa rakas.) kanssa saaressa --- ! --- 

Se oli vaan turha ajatus, mutta et usko rakas kuinka minä sitä toivoin, ja 

olisin antanut paljon jos se olisi voinut toteutua.  

Niin siinä se hauskuus sitten olikin, Puolen yön aikaan tulimme kämpille – 

ja sitten nukkumaan. 

Sellainen se oli isin juhannus v 43. toiv. ei seuraava ole samanlainen vaan 

että saamme sen todellakin viettä yhdessä ”Mamin” kanssa! 

Nyt isukki käy taas nukkumaan ja toivottaa Mamille hyvää yötä. 

Suukki – Monet rakkaat terveiset Sinun Are 

* 

Kenttäpostia P.Vaunu 30.VI 43. 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh. S Vainio Kotka. 
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30.6.43. 

Rakas! 

Kuulemiin taas Are – Terveisemme täältä ja taas minulla on vähän ikäviä 

uutisia sinulle. Nim. Liljan Olli on kaatunut tässä pari päivää sitten. En 

olisi sitäkään laakia taas millään jaksanut uskoa. Mutta täytyyhän se eihän 

sille mitään mahda. Kyllä se vain osaa olla omituista. Hän oli ensimmäinen 

ja toivottavasti myös ainoa meidän porukkamme miehistä. 

Sehän oli muuten hauskaa että se paketti miellytti Sinua. Kyllähän sitä 

voitakin aina joskus sattuman kauppaa saa mutta kun siitäkin saa aina 

maksaa 300 tai 350 kilolta niin ei viitsisi niin kamalasti niitä trokareita 

elättää. 

Et voi muuten aavistaa miten keljut ilmat täällä on ollut viikon päivät 

mittari on ollut aivan nollassa ja sataa tuhruttanut on jo pitemmän aikaa. 

Saa nähdä josko tästä ikinä kunnon kesää tuleekaan. Meidän Gunnelilla [?] 

on loma. Kyllä menee häneltä loma melkein hukkaan. Tänään illemmalla 

Sanni sitten lähteekin ja jäämme Äidin kanssa aivan kahden kesken. Kyllä 

tuntuu varmaan aika oudolle ja tyhjälle. Vaan eihän Sanni ole siellä 

kuulemma kuin kuukauden verran saa nyt sitten nähdä.  

Muuten voimme taas kaikinpuolin hyvin. Niilolta paljon terveisiä tänään 

hän lähtikin sitten lomalta pois. Saa nyt nähdä koska Sinä sen loman saat 

minä yrittelenkin säästää lomaani niin on mukavampi pitää sitten yhdessä. 

Viime kesänä olimmekin juuri tähän aikaan saaressa ja silloin olikin loisto 

ilmat näihin verraten. Olisi nyt vain myöskin kauniit ilmat. 

Rakkain terveisin kuulemiin Sirkkasi. 

 

HEINÄKUU 1943 

 

Kenttäpostia 3.7.43. 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm A Vainio 5 kpk 2472 

 

30.6.43. 

Betty rakas – 

Tervehdykseni Sinulle ja kirjeestäsi kiitos! 
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Istun nyt yksin täällä kämpässä ja koetan saada tätä pientä preiviä kasaan. 

Tänne onkin nyt tullut syksy kesän keskelle. On niin kauhean kylmä että 

täytyy vallan pitää villapaitaa päällä, ettei ihan paleltuisi täällä sisälläkin. 

Olin juuri aikeissa lähteä elokuviin, mutta matkalla sainkin kuulla, että 

meillä on pesäpallo-ottelu ½ 20 aikaan, ja niin se sitten jäi huomiseen se 

meno. No eipä tällä väliä ehdinpä sinne silloinkin ja nytkin minulla on hyvä 

tilaisuus kirjoittaa Mamille. 

Täällä on aina vaan samanlaista, niin ettei minulla täällä ole paljon 

kirjoitettavaa. Siitä siirtohommastakaan ei taida tulla mitään, sillä olen 

odottanut sitä jo pari viikkoa eikä vaan kuulu. Nyt se saakin jäädä, sillä en 

viitsi enää sitä touhuta, kun se kerran on niin vaikeasti järjestettävissä. 

Antaapa ”kohtalon” heittää sinne minne haluaa sittenpähän ei ole mitään 

katumista käy miten käy. 

Hyvinkin se on tähän asti mennyt, niin että jos jatkuu samaan tapaan, niin 

mikäpä siinä, hyvä on.— 

Nyt olisi se loman puolittamisaikakin, mutta en ole vielä mitään keksinyt, 

vaikka olen koettanut funtsata. Ehkä siellä nyt pian tulee se kilpailukutsu 

joten odottelen sitä pelastavaa urheilua. 

Nyt tähän pitäisi mahtua vielä jotakin hempeetä, mutta paperi loppuu ja 

lähetänkin mitä rakkaimmat terveiset ja monet suukot sinulle rakas 

Mamikki. Sinua ikävöivä Aresi. 

* 

 

Kenttäpostia 4.7.43 Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh. Stm A Vainio 5 kpk 2472 

 

Rakas – 

Mami, kiitos kirjeestäsi ja terveisistänne! 

Sinä kirjoitit taas vähän ikäviä uutisia. Se on ikävää omaisille ja Liljalle ja  

meille kaikille! Mutta niin kuin Sinäkin sanoit, niin eihän sille mitään voi, 

sillä tänään ei tiedä mitä huomenna tapahtuu ja jokaisen vuorohan [?] se 

on kumminkin joskus, joten täytyy koettaa tulla siihen ajatukseen ja toivoa 

parasta! – 
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Vai lähtee se Sanni nyt sinne maaseudulle. Toivottavasti hänellä nyt vaan 

on hauskaa siellä?  Kun kirjoitat hänelle silloin, niin muista nyt sanoa 

paljon terveisiä ”Pikku” Arelta (niin kuin hän minua sattuvasti nimitti.) – 

Onkos sielläkin ollut kylmät ilmat. Tänään sentään oli jo lämpöisempää, 

eiks juu? Täällä on ollut samoin, mutta nyt muuttuu taas lämpöiseksi, niin 

kuin heinäk:ssa tuleekin olla. Sen loman suhteen olen yrittänyt parastani 

ja toivon, että saisin sen, ettei Mamin tarttesi turhaan odottaa. 

Sinunkin lomasi takia se olisi sitäkin tervetulleempi jotta saisit pitää sen 

ennen syksyn tuloa. Jos ei parin viikon perästä mitään valaisevampaa tule 

siihen, niin pidä Sinä Mami lomasi vaan ennen jos vaan suinkin mielesi 

tekee, sillä en minä haluaisi, että minun lomaani varttuessamme Sinun 

lomasi siirtyisi niin myöhään! Kyllähän me sitten aina pärjäillään 

jotenkuten vaikka niinkin olisi, että Sinun lomasi olisi ennen, mutta 

odotellaan nyt vielä vähän. Enhän minäkään muuta niin hartaasti toivoisi 

kuin että yhdessä saisimme lomamme viettää? 

Suukki päälle ja monet rakkaat terveiset Sinulle Rakas Bettyseni 

Sinun Aresi 

Sanon isolle mamille paljon terveisiä. sama 

Sitten hyvää yötä kans ja nuku hyvin. isi. 

* 

Kenttäpostia Säästä 6 VII 43. Kotka  

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh S. Vainio. Kotka 

 

4.7.43. 

Rakas – 

Täällä jatkuu vain tämä iän-ikuinen kylmyys ja syksyn tunne, Sinulle 

monet terveiset vaikka toivoisin, että ne tulisivat vain vähän 

kirkkaammaksi Kotkasta. 

Meillä oli Äidin kanssa aikomus mennä tänään saareen, mutta ei siitäkään 

mitään tullut kun oli sellaista tihkusadetta aamulla. Nyt olemme 

koettaneet kaikin mahdollisin tavoin tätä aamupäivää kuluttaa, 

menemmekin sitten iltapäivällä kait Martan luokse Kymiin. Se on sitten 

kummallista kun tällaisella synkällä ilmalla tuntuu kaikki niin kamalan 

typerälle. Haluaisi nukkua ihan keljut ilmat ja herätä vasta oikein 
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aurinkoisella päällä sekä säällä. Muuten Heseniuksen Sulo on saanut 

itsensä kepluteltua siviiliin en tiedä millä konstilla mutta täällä hän 

ainakin on. Minä en ainakaan nauttisi sellaisesta siviiliinpääsystä – tietysti 

se on toiselta puolelta mukavaa – mutta sittenkin hauskempaa minusta on 

päästä sitten kun kaikki muutkin sillä silloin siitä nauttii paljon enemmin 

kun se ilo on yhteistä – muidenkin kanssa. 

Minua säälittää vain niin kamalasti Lilja sillä hän on nyt ainakin niin 

onneton ennekuin siihen tottuu. Ja eiköhän hänkin ajan kanssa siihen totu 

– luulisi ainakin. Olli oli muuten joutunut täydennysmieheksi sellaiseen 

paikkaan missä oli ennen jo kuusi vänrikkiä kaatunut joten hän oli 

seitsemäs. Joten Olli – jo mennessään arvasi vaaranalaisen paikkansa. – 

Jokos’ Sinä olet käynyt katsomassa Ypää sanohan terveisiä minultakin jos 

satut useammin tapaamaan.  

Isän pitäisi nyt viidennentoista päivän paikkeilla tulla myöskin  lomalle. 

Hän saa nyt kuulemma ainoastaan 9:sän vuorokautta, sillä loma tulee aina 

vähän aikaisemmin.  Saa nyt nähdä koska Sinä saat neljä kuukauttahan 

tulee täyteen vasta Elokuun lopulla jos et sitten aikaisemmin sattuisi 

saamaan. Minulla on meininki ollut vähän puolessa välissä tätä kuuta 

lähteä Helsinkiin, ellet sinä nyt sattuisi saamaan lomaa aikaisemmin. Niin 

sitten menisimmekin yhdessä. Samalla saa toimitettua vähän liikkeen 

asioita, ja sitten vähän muutenkin piristyy. 

Tapasin eilen illalla Kurven Ollin kun tulin saunasta. Hän kertoikin, että 

oli tavannut sinut siellä jossain ja kiitos terveisistä Rakas. – 

Tämä kirje jäikin eilen kesken kun tuolle Äidille tuli niin kiire – vaan jatkan 

tätä nyt tänään. Vaikka minä olenkin tässä aika kuitissa kunnossa kun 

minulla kävi tässä näet hieroja.  Ajatteles mitä minä täällä keksin aikani 

kuluksi – Tai ei se nyt oikeastaan siitäkään ole vaan kun minun on 

pakottanut kantapäitä sekä nilkkoja niin kamalasti niin meinasin että 

eiköhän tuo auttaisi. Nyt hän käykin kerran viikossa, siis joka maanantai 

ilta ja hieroo koko ruumiin – ja voi miten kivaa se tekeekin en olisi ikinä 

uskonut. Kutittaa ja koskee vain joskus niin kovasti, mutta eiköhän sekin 

tai siihenkin ajan kanssa totu. 

Muistan aina kun sinä silloin joskus hieroit, kerroithan silloin että kutitti 

se Sinuakin. Nyt on vain niin kamalan kiva olo jälkeenpäin että ”oikkeen” 

– 

Sänkykin tuossa viekottelee niin että täytyy tässä kohta sinne pujahtaa. 

Ikävä vain, että Sinä et ole siellä kukertelemassa mutta kyllä joskus – eiks’ 

je. 
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Kuulemiin taas Rakas ja terv. suukoin Sinun Sirkkasi. 

* 

Kenttäpostia Säästä 9 VII 43. Kotka 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh: S. Vainio Kotka. 

[kirjeen takaosassa kirjoitusharjoituksia R Rouv Rva. Rouv R] 

 

7.7.43. 

Rakas Are! 

Heipä hei taas Isi kulti!  

Olen odottanut niin kamalasti sinulta kirjettä, mutta ei sieltä vain kuulu 

tulevaksi. Voi kun se meniasikin sitä, että tulet lomalle. Vaan eihän se 

tietysti niin onnellisesti voi käydäkään. 

Olisi niin kamalan kiva taas kerran saada puhella eikä vain aina näin 

kirjeellisesti. Kun se vielä on vähän niin keljua ainakin minusta. 

Kirjoittaisin niin mielelläni vaikka joka päivä mutta kun tuo pää on niin 

huono ettei se tahdo millään aina niin paljon keksiä. 

Nyt ainakin ihminen on tullut ihan tylsäksi, kun on aina tätä ijän-ikuista 

sadettakin. Tänäänkin on satanut kuin saavista ihan koko päivän. Eikä se 

ole lainkaan ihme jos se vähän hoopoksi vetääkin. En minäkään viitsi 

mitään lomaa vielä ottaa jos vain tällaista jatkuu. Kuinkas’ Sinä muuten 

siellä jakselet. Tuntuu niin kuin tästä olisi niin kamalan kauan aikaa kun 

viimeksi kuulin Sinusta. Kerrohan nyt taas Sirkalle kuulumisiasi. rakas 

(mutak.). Nyt minun aivoni sanovat taas stop – joten hyvää yötä Rakas 

monin suukoin Sinun Sirkkasi. 

Suukko tälle tyhjälle sivulle 

tässä zzzzzz 

* 

Kenttäpostia 10.7.43. Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm A Vainio 5kpk 2472 
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8.7.43. 

Rakas – 

Teit minut taas sangen iloiseksi kirjeelläsi. Kuukki Sinulle!--- 

Täällä myöskin taas jatkuu n.s. ”koiran ilmat”. Tuulee ja sataa parastaikaa, 

niin kuin ainakin syksyllä. Kyllä se on eri kurjaa… 

Olenkin nyt päivystäjänä ja saan luvan valvoa 2:n asti. Klo on nyt jo ½ 2 ja 

arvelen, että Mami nukkuu siellä kaikessa rauhassa. – Nuku hyvin! 

Taasko se Mami siellä sairastelee? Se on vissiin sitä reumatismia, jonka olet 

saanut siitä ainaisesta seisomisesta. Se on eri paha juttu ja toivonkin, että 

saisit sen pois ajoissa ennen kuin se enemmin rupeaa vaivaamaan. 

Vai on se Mami oikein ruvennut hierotuttamaan itseään, Eiks’ olekin eri 

piinallista lystiä se? Kyllä se muuten hyvä on, etenkin sitten jälkeen päin 

tuntee itsensä niin irtonaiseksi että ihan. Niin kyllä isukkikin on sen 

kokenut… 

Mitenkähän se Sute on itsensä sivariin sumplannut? Onhan se kiva kun 

pääsee, mutta yhdyn kumminkin Mamin mielipiteeseen siinä, että 

mukavampi se on sittenkin päästä yht’aikaa kaikki. 

Eipä silti ettenkö minäkin mielelläni olisi siellä Mamin kanssa, mutta siellä 

tuntee itsensä jollain tavalla syylliseksi, (tai miten sen nyt sanoisi), niin 

kuin silloin sodan alussa, kun olin siellä Usein sain kuulla siitä [?] 

sellaisilta joilta joku omainen oli jossakin vaikkapa vaan Haminassa. Nyt 

on ainakin se harmi pois… 

Sitten taas siitä lomastani. Minä sain nyt sieltä paperit ja luulen että saan 

myöskin loman niillä, mutta vasta t.k. lopulla. Helsingissä on 

uintimestaruuskilp. 25 ja 26. p:nä ja luulen jos se nyt kun sataa että pääsen 

lähtemään täältä 22 tai 23. p:nä. – 

Sinä kirjoitit lähteväsi Hesaan tk. puolivälissä. Isukki nyt ehdottaa, ettei 

Mamin välttämättä tarvitse aikaisemmin lähteä, että voisitko siirtää sen 

siihen asti sitten jos minäkin pääsen, niin voisimme lähteä yhdessä. Se olisi 

aika kivaa, mutta ellei Sinulle käy siirtäminen, niin eihän sille sitten 

mitään voi. Kirjoita nyt kumminkin siitä, että tiedän kuinka se sopii. Minun 

on kumminkin käytävä siellä kilpailuissa, jos sen loman saan. Toivoisin että 

pääsisimme sinne yhdessä. Olisihan se niin kiva taas pitkästä aikaa vähän 

seikkailla ”suurkaupungin pyörteissä”. 

Sehän olisi kiva kun sattuisi tein isänkin loma taas yht’aikaa. Olisi kiva 

tavata taas häntäkin. 
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Onkos Sanni ehtinyt mitään kirjoittamaan sieltä maalta? Kuinkas hänen 

aikansa siellä hurisee. Minä pyysin häntä kirjoittamaan tänne, mutta ei kai 

sieltä kirjettä tule. 

Täällä ei mitään eriskummallisempaa ja eipä minulla nyt muutakaan taas 

tällä kertaa ole sydämelläni joten lopetan nyt ja toivon vielä, että kaikki 

asiat menisivät hyvin! 

Kirjoita pian, siihen asti kuulemiin! 

Rakkain terv ja monin suukoin Sinun Are 

Sano terveisiä kaikille. 

* 

Säästä Kenttäpostia Kotka 14 VII 43 Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh. Sirkka Vainio Kotka. 

 

11.7.43. 

Rakas Are! 

Terveiseni taas ja parhaat voinnit Sinulle rakas. 

Tulin tässä juuri Olavin hautajaisista joka oli tosiaan ikävä velvollisuus – 

Hän kun oli vielä niitä ensimmäisiä poikatovereita siihen aikaan kun 

minäkin aloin vähän noin niin kuin liikuskelemaan. 

Olen niin kamalasti ihmetellyt kun Sinulta ei ole tullut sieltä kirjettä 

vaikka ymmärränhän kyllä ettei se kirjoittaminen aina maita sillä niinhän 

se on välillä minullakin toisinaan kirjoittaisi vaikka kuinka paljon ja 

toisella kerralla ei tahdo tulla mitään. 

Terveisiä sitten saaren väeltä. Lauantaina menimmekin soutamalla sinne. 

Oli vielä aika kova vastatuuli, vaan menihän sekin kun meitä oli neljä 

soutamassa. Ja Keijon poika piteli jo perää (sillä hänhän on jo 2 ½ kk vanha 

miehen alku. 

Olimmekin siellä saunassa ja nautimme taas oikein elämästä. Minäkin olin 

1 aikaan yöllä yksinään saunassa sekä uimassa. Voi kun olisi ollut kivaa 

kun Sinäkin olisit ollut siellä. Sitten olisi vasta kaikki oikein hyvin. 

Tjaa---a huomen illalla minulle tulee sitten taas se hieroja. Olehan nyt 

Sinäkin niissä kutituksissa mukana, sillä se on taas aika moista tuskaa 
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vaikka toiselta puolen suuri nautinto. Ja onhan se auttanutkin aika paljon. 

Jalkani ovat olleet oikein kivan tuntuiset jottei kohta mittän hätää. 

Eikä siitä Sinun lomastasikaan tullut sitten mitään. Koskas’ se tuleekaan 

teidän laskelmien mukaan neljä kuukautta täysi. Sillä silloinhan varmaan 

sen loman ainakin varmaan saat. Luulisin että se on ensi kuun 

loppupuoliskolla ainakin minun laskelmieni mukaan. Sittenhän onkin 

mukava kun saat sen pitkän loman. Niin on vähän pitempi aika olla kotona. 

Olisi nyt vielä edes vähän keskiaikaa niin menisimme muutamaksi 

päiväksi mummolle. 

No niin – ajatuksissa kaikki hauskuus Nyt vaan kuulemiin suukkosten 

kanssa 

Sinun Sirkkasi. 

* 

Kenttäpostia 14.7.43 Säästä 

Rouva Sirkka Vainio  

Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A 5 kpk 2472 

 

12.7.43 

Sirkka Rakas! 

Lämmin tervehdykseni Sinulle sinne ”sateiseen” Kotkaan. Kumma kun 

siellä ei lämmintä aijo tulla ensinkään. Enhän minä uskalla lomalle sinne 

tullakaan vielä, kun siellä sellaiset ilmat on - Mutta jos sentään yrittäisin, 

ehkä ne muuttuvat sitten? Kyllä kai? 

Pian se hetki lähestyykin jolloin saan tietää, että pääsenkö vai enkö sinne 

Mamin kanssa ”kuhertelemaan” ja juttelemaan ettei tartte aina vaan 

kirjeistä lukea ajatuksia. Toiselta puolen, ainakin mitä minuun tulee, niin 

enemmän minä kirjeissäni saan Sinulle sanottua kuin muuten, sillä en 

minä osaa, enkä saa itsestäni ulos kaikkea mitä ajattelen. Katsos minä olen 

taas sen sortin hölmö. Olethan Sinä sen jo varmaan pannut merkille aikoja 

sitten? Toivoisin olevani toisenlainen koska Sinäkin sanoit kerran, 

tykkääväsi sellaisesta, mutta sanoithan ymmärtäväsi minua kuitenkin. 

Toivon, että sanoit sen tosimielessä! ja minä uskonkin Sinun tarkoittavan 

mitä sanoit, sillä ethän Sinä enää voisi ”kiittää” (en sano valehdella). niin, 

mitäs minä nyt tässä hoopoilemaan – Huu, täältä on taas ruvennut 
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aurinkokin paistamaan joskin välillä ”paistaa” vähän vettäkin, mutta kun 

täällä on niin pölyistä, niin hyvääkin se tekee pieni sade välillä. 

kuules – radiosta tulee niin kivaa Havai musiikkia, ihan itkettää! Se on 

sellaista hyvän olon tunnetta. Tunnetkai Sinäkin Rakas joskus niin? No nyt 

piti tulla hälyytyskin juuri. Pojat jo hyppii tuolla ulkona. Pitäisiköhän 

minunkin mennä vähän ottamaan tilanteesta selvää?  

Ensin minä sentään toivotan Sinulle kultaseni, hyvää yötä. Ja sitten monta 

suukkia ja monet rakkaat terveisetkin. Jännää nyt ainakin kovasti, että 

saisin lomaa, jos sinä vaan haluat minua sinne. Aresi 

* 

Kenttäpostia Säästä 17 VII 43 Kotka 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

 

15.7.43. 

Rakas Are! 

Kuulemiin taas ja kiitos mitä tervetulleimmista kirjeestä. Minä olenkin 

melkein varma että Sinä pääset Ai – minä en kait muistanut kirjoittaakaan 

Sinulle, että peruinkin sen Helsingin matkani, joten eri kiva kun Sinä 

pääsetkin niin sitten menemmekin yhdessä ja minä olenkin jo sitä lomaani. 

Kiva kun en ollut sitäkään sen aikaisemmin pitänyt. 

Nyt kaikesta päättäen nuo sateetkin tuntuvat loppuvan. Tänään ainakin 

on ollut oikein varman näköistä (sillä ei tänään ole satanut pisaraakaan 

koko päivänä). Varmaan ainoa päivä muuten koko kesässä, joten ristin voi 

vetää seinään. 

On myöskin hyvä asia että olen säästänyt hiukan rahaa. Sillä ensi viikolla 

kun on veron maksut, niin olin aikonut yhdellä kertaa maksaa kaikki. 

Mutta nythän ei niin tarpeellista olekaan. Sinulle tuli myöskin jotain 

400mk veroa niistä parista kuukaudesta mitkä olit silloin alkuvuodesta 

töissä. Sitten meinasivat maksattaa vielä jonkun ennakkoveron 600 mk 

tuloistasi. Mutta kävin tällä viikolla katsomassa siellä kansliassa eikä niitä 

tarvitsekaan reserviläisten maksaa, joten taas olisivat aivan tuhraan 

maksattaneet. 

Niin nythän tässä sitten ei muuta kuin alan vähän kerrassaan odottamaan 

Sinua kotiin palaavaksi. Ai kun kivaa--- En tiedä kuinka sitä enään 

tunteekaan kun tässä on jo tullut kuluneeksi niin pitkä aika kun sitä 

viimeksi tavattiin. sitten ei muuta kuin Näkemiin Rakas Sirkkasi. 
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* 

[AV lomalla] 

 

Kenttäpostia Kotka 28.VII 43 Säästä 

Stm Aarne Vainio KPK 5 2472 

Läh. S. Vainio Kotka 

 

27.7.43 

”Kukkuluuruu” Rakkaani! 

Mulle tuli niin kamalan ikävä, että täytyy ruveta tässä heti kirjoittamaan. 

On ihan kamala ajatella, että täytyy käydä nukkumaan ilman, että Sinä 

tulisit viereeni. Antamaan minulle vähän suukkia. Voi mikset’ antanut 

minulle silloin asemalla sitä suukkia. Olisihan sekin vähän auttanut. 

Siihenkin kun näes alkoi jo tottua että Sinä olit aina kanssani. Olisitpas’ 

saanut olla vaikka iltaunille, sillä Isä tuli juuri kuuden ajoissa kotiin, Hän 

olisikin Kouvolasta lähtenyt autolla jatkamaan matkaa tänne sillä ei 

tarvinnut odottaa sitten sitä iltajunaa.  

Ajatteles miten huvittavasti kävi kun ei jäänyt kuin tunti väliä niin sitten 

olisitte nähneet toisenne. Isäkin tässä harmitteli niin kamalasti kun piti 

niin ohrasesti käydä. Isä olikin lihonut aika lailla, olikin hauska katsella 

taas vähän pulskempana Isukkia. 

Luulen, että minä lopetankin tämän lomani tähän ja annan Äidille lomaa 

niin saavat mennä saareen. Onhan se Isällekin mukavempi kun menevät 

vähän kalastelemaan sinne. 

Minullehan se nyt ei taas niin nuukaa olekaan tämä loman pito, kun 

Sinäkin lähdit pois. Niin samahan se on vaikka tässä jo taas välillä menisi 

töihinkin. Johan tuota tuli pari päivää huilittuakin.  

Missähän Sinä nyt tällä hetkellä oletkaan, et varmaankaan vielä 

määräpaikassasi sillä kellohan on nyt vasta yhdeksän joten et taida olla 

vielä muuta kuin hyvässä alussa. 

Kirjoita pian. Rakas  

Käyn juuri nukkumaan ja rutistan sinua kovasti Sirkka. 

* 

Kenttäpostia 31.7.43 Säästä 
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Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm A Vainio 5 kpk 2472 

[kirjekuoressa kaksi kirjettä 28.7. ja 30.7.43.] 

 

28.7.43. 

Rakas – 

Nyt ”isukki” istuu taas täällä ”kämpässä” ja ajattelee mamia joka jäi sinne 

kotiin. Oli niin kiva, kun sai edes välillä käydä siellä!  Nyt menee taas tämä 

kk:n paljon nopeammin ja sitten taas pääsen takaisin. – Vietämmekin 

ainakin suurimman osan siitä ajasta saaressa, eikös niin ”Betty” rakas. 

Olisi nyt vaan vielä marjoja silloin ja ehkä sieniäkin jo saa, niin että siitä 

tuleekin samalla kertaa sekä hyöty että huvi ”reissu”. 

Mamin täytyykin varata ”paljon” koria, että saamme kaikki mahtumaan 

niitä keräämme, ja mehän taas keräämme ”paljon”, eiks je, Rakas? 

En tahdo oikein osata mitään erikoista, kun on taas tämä elämä alussaan 

mutta kirjoittelen nyt sen minkä saan ja sitten pian taas tulee lisää. 

Täällä on muuten kaikki entisellään. Saman hommat ja samat kaverit. 

Tuntuuhan se nyt näin alussa vähän uudelta, mutta pian ne alkaa maistua 

”puulle” ja sitten ne on otettava sellaisenaan ties kuikan kauan, Niin Mami 

kyllä tämä on yksitoikkoista, on se.--- 

Nyt sanon Mamille Hyvää yötä ja käyn itsekin nukkumaan. 

Monin rakkain terveisin suukki Sinua ikäv. Aresi. 

[…] 

30.7.43. 

Rakas!--- 

Vielä kuukki Mamille ja sitten kiireesti kirje kiinni Isukki. 

Teit yllätyksen minulle kirjeelläsi. Kiitos siitä ja suukki. Sinä mietiskelit 

että missä minä olin silloin 9 aikaan. Nyt sen sanon – 8 – 8.30 välisenä 

aikana kirjoittelin Sinulle muutaman sanan erääseen korttiin jonka sitten 

lähetin sinne - - Kuinka saatoit sen aavistaa? Sinä kirjoittelit siihen 

vastausta vaikka se oli vielä matkalla. Kumma – mutta jotakin sähköä siinä 

meidän välillämme kulki, ja kulkeehan se vieläkin. Etkös Sinäkin tunne! 

Tältä kai, turhaahan minun sitä on kysyä. Nii – h. 
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Kyllä minullakin oli ikävä jo heti silloin lähtiessä ja siitä asti se on jatkunut 

ja jatkuu niin kauan kunnes näen taas mamin oikein ilmielävänä ja saan 

tuntea Sinun suukkosi.— 

Nyt minun täytyy muutamaksi minuutiksi keskeyttää, sillä kuului 

hälyytyssireenin ääni ja kaverit tuolla yläkerrassa kolistelee, niin että kai 

minunkin taas täytyy ottaa selvää onko siellä mistään erikoista. – 

Kuulemiin Rakas [?]. 

Juu ei siellä mitään kummempaa ollut, mutta pari ”flikkaa” tuolla naapuri 

kämpässä laulaa hyräilee perin hyvin epämusikaalinen alikessun kanssa ja 

ehkä se ”hälyytyskin” tuli juuri sieltä: 

Sepäs oli typerä tapaus, kun en ehtinyt nähdä ja tavata sitä ”pappaa”. Sano 

nyt oikein paljon terveisiä ja ehkäpä toiste on parempi onni siinä suhteessa. 

Toivotan hänelle vielä hauskaa lomaa ja samoin ”isolle” mamille.—Sekä 

Sannille myöskin. 

Lisää yllätyksiä! Eräs kaveri toi juuri Sinut kortin muodossa. Annan sille 

heti kolme kuukkia ja kiitos samalla onnitteluista. Kyllä Sinä olit eri 

kultainen Betty. Kyllä rakas. 

Nyt isukki käy nukkumaan sillä Sinäkin jo nukut. Hyvää yötä Rakas s.u---

ki Terv. Aarne Olavi 

[Kortti 7/1943]  

* 

Kenttäpostia Säästä Kotka 31 VII 43 Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh. S Vainio 

 

Mummolla perjantaina 

Rakas oma isukkini! 

Kyllä se on kummallista kun tästä ikävästä ei tahdo päästä, ei sitten 

kerrassaan minneen. Toivoisin niin kamalasti että olisit taas täällä, mutta 

kait tähän täytyy vähän kerrassaan tottua. Ensi viikolla kun pääsee töihin 

niin sittenhän se aika meneekin taas nopeasti – se yksi kuukausi – ja sitten 

taas on kulti kotona. 

Kiitos muuten Rakas, kortistasi ehdin saada sen juuri ennen kuin lähdin 

saareen. Ajatella, että me kumpikin ajattelimme sitä saamatta ja 
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antamatta jäänyttä suukkoa. Mutta nythän se sitten löytyi perille omiensa 

luokse. 

Tulin tänne saareen silloin keskiviikkona neljän moottorilla. Olen 

nauttinut oikein levosta ja auringosta täysin siemauksin, voi kunpa Sinä 

olisit ollut mukana niin miten ihanaa olisi osannut ollakaan kun on vielä 

ollut näin kovin kauniit ilmat ja tuolla on ollut niin hyvässä kunnossa tuo 

vinttikamari. Vaan nyt olen minä yksin ”nauttinut” siellä olostani, (tekisi 

mieleni tarkistaa itseäni kun tämä kirjoitus taas päättyi siihen, jotta 

olisitpas täällä [sydän piirros] – Olin eilen uimassa 7-8 kertaa ja kyllä vesi 

saattoikin olla lämmintä sitten olimmekin illemmalla mustikoita 

poimimassa tuolla lahden toisella puolen. Sainhan minäkin ehkä kolmisen 

litraa vaikka sääsket pitivätkin ”Espiksenä” minun käsivarsiani.—ja 

tänään olen ottanut oikein laiskottelun kannalta olen lukenut yhden 

romaaninkin joo, ja kirjoitan Sinulle Rakas –  

Olen täällä muuten opetellut vakaasti vaavan hoitoa ja edistynytkin askel 

askeleelta. Niin: Keijon poika on ollut täällä saaressa ja minä olen jo 

maininnutkin siitä (siinä paha missä mainitaan Saimi ja Pauli tulivat juuri 

kiusaamaan tässä minua ja minun täytyi ottaa Rauli syliini. Tässä hän 

lähettää terveisensä meidän yht. kädestämme minulta Rak. ter. Sinun 

Sirkkasi 

[Setä terveisiä Rauli] 

 

ELOKUU 1943 

 

Kenttäpostia Kotka 2 VIII Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh: S Vainio Kotka 

 

1.8.43. 

Rakas Are! 

Kuulemiin (mutak.) Terveiseni ja sitten kaikilta saaren väeltä myös niin 

paljon kuin siellä sitä porukkaa riittää. 

On tässä tämä sunnuntai- ilta ja olen juuri kotiutunut. Isä ja Äiti tuolla jo 

vetävät hirsiä mutta Sanni ei ole vielä saapunut (Johan minä kait’ kirjoitin 
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että Sanni tuli kotiin torstaina ja on taas niin pulskassa kunnossa, että 

oikein ihmettelin hänen näin vähässä ajassa ehtineen lihoa.)  

Odotellessani sitä ”petikaveria” tulen Sinun luoksesi jollakin rivillä, sekä 

suukolla (tärkein) 

Sitten terveisiä perhe Koposelta – tulin oikeastaan juuri sieltä n.k. ristiäis-

rääppiäisitä joten poika on nyt Niilo Vilhelm minunkin vahvistuksestani – 

Jaa – a – kyllä olikin taas lauantaina kurja mennä töihin, oli vielä niin 

kamalan kuuma päivä jotta siellä meinasi vallan sulaa. Muutenkin kun 

tottui taas siihen laiskottelun alkuun niin kylläpähän tuota olisi jatkanut. 

Vaan jatketaan sitten toisen kerran eiks’ je Isukki. 

Voi kun tämä aika menisi vain oikein nopeasti. – 

Muuten tämä elämä tuntuukin olevan taas samaa kuin se oli tähän 

keskeytykseenkin asti – Isukkikin on ollut niin kunnollisesti täällä lomalla 

että oikein ihmetyttää. Hänet voi kohta valita vaikka raittiusseuran 

puheenj. (vähäksi aikaa) 

Äiti ja Sanni elävät niin kuin ennenkin – ja minä odotan vain kirjettäsi ja 

Sinua Rakas. 

Hyvää yötä Sinun Sipisi. 

* 

[kirje ilman kirjekuorta Aarnelta Sirkalle] 

3.8.43. 

Minun Rakkaani! 

Kiitos nyt ensinnäkin kirjeestäsi ja sen pikku ”baluu” terveisisitä ja sitten 

suukki – 

Minullakin on kovin ikävä sitä Sirka-Liisaa, mutta olen koettanut 

tukahduttaa sitä, (samoin kuin Sinäkin Rakas) ajattelemalla, että pianhan 

pääsen taas lomalle… Eri kivaa, juu-aikani ”kippelin” kans niin kuin silloin 

ennen vanhaan! Muistaakos Mami vielä?  

Milloinkahan sitä taas on sellaista? No loppuuhan tämä kohina joskus ja 

sitten se ”kippeli” ei yksin riitäkään vaan täytyy olla oikein ”kourulapio” 

apuna, että se olisi suoraan verrannollinen. 

Pidin tässä välillä pienen tauon kun nuo kärpäset tulee liian 

tunkelevaisiksi. Minä vähän niin kuin metsästin niitä. Niistä onkin harmia 

joka ilta, kun niitä päivän mittaan kertyy vaikka kuinka. 
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Tämä onkin muuten sellainen elukoitten ja hyönteisten luvattu maa, Nuo 

suuret korvet ja suot siihen kai ovat syynä sillä niitä täällä on vaikka 

kuinka.  

Nämä muutamat päivät jotka nyt olen täällä ollut lomani jälkeen ovat 

menneet kuin salama. Ei mitään kummempaa täällä ole sattunut. 

Sinä pidit sen loman sittenkin. Oli oikeastaan kiva, sillä muutenhan et olisi 

saanut yhtään nauttia kesälomastasi kesällä, nyt sentään sait edes vähän. 

Mutta miksi ei tein mami ja pappa halunneet saareen?  

Vai olet Sinä ottanut lapsenkaitsijatunteja? Ehkä se on Mamille hyvä 

vähän olla perillä siitäkin, sillä eikai sitä tiedä milloin se eteen tulee. 

Onkos siellä ollut paljon marjoja? Katselehan nyt rakkaani siletä valmiiksi 

hyviä puolukka maita ja sieni maita ja ”maksaa” ajoissa se vinttikamari, 

että emme tartte nukkua ulkona, sillä silloinhan on jo vähän kylmät yöt. --

- Nyt isukki käy taas nukkumaan, sillä kello on jo yli 12. Oikein lämmintä 

hyvän yön kuukki Mamille ja rakkaat terveiset Sinun Aresi. 

* 

Kenttäpostia Kotka 4 VIII 43 Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh S Vainio Kotka Kotkank 16 

 

2.8.43. 

Rakas – 

niin kiitos tuhannesti kirjeistäsi ukkelini, sainkin ne yhtä aikaa ja tuumin 

että jokos Sinä olet tullut niin ahkeraksi kirjoittajaksi jotta parittain niitä 

päivässä panet – Luettua huomasin niissä sentään pari päivää väliä olevan. 

Sunnuntai kait’ se siinä välillä sotki, niiden kulkua. 

Tänne meille onkin kuulunut vähän ikävänpuoleista aina sunnuntaista 

asti, sillä Äiti taisi vähän vilustua saarireissulla. Hänessä olikin koko 

eilisen päivän kuume 39-ssä ja illalla olin jo vallan toivoton kun hän vielä 

valittelikin niin kamalasti. Valvoinkin hänen kanssaan koko yön ja 

oikeastaan sai vielä valvoa sen isäpapankin takia. Sillä taas rupesi se hyvä 

”Kotkan juoma” maistamaan niin siinä sitten meni koko eilinen päivä sen 

parissa ja illalla kun ”poika” tuli kotia oli hän niin väsyksissä että 

ihmettelin kuinka hän oli kotiin osannut tulla. Niinhän se minun yöni sitten 

meni; toisinaan hoidin tosi-potilasta ja kun siitä pääsin ja sain hänet 

nukkumaan niin eikös hälytyspilli soimaan ja sitten toisen potilaan 
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kimppuun. Täytyi näes pukea Isä jotta hän pääsi kellariin menemään. En 

ymmärrä kuinka hän siinä kunnossa sinne meni, mutta tuntui vain olevan 

kova kiire sinne – Maanantain vastaisena yönä olikin meillä aika kova 

pommitus ja sitten aamulla kun pahukset taas saivat osuman joihinkin 

propsi pinoihin Gutzeitille se sitten paloi vielä koko maanantai päivän. 

Onni oli kuitenkin taas mukana, ettei ihmisuhria tullut.  

Suututtaa niin (turkasesti) tuon ukon kanssa kun taas tänäänkin piti vetää 

itsensä aivan täysi niin kuin mikäkin imusieni. Aamulla kun vielä niin 

vakaasti lupasi, ettei tänään ottaisi, mutta niin se on taas näköjään mennyt 

vain tämäkin – aamulla muuten sainkin sitten Äidille lääkärin ja hän sanoi 

sen olevan jotakin vatsakoleraa, kuulemma kestää pari kolme päivää. Hyvä 

vain kun tietää että se ei ole kovin vaarallista ja samalla myöskin 

ohimenevää. Sillä Äiti jo jutteli minulle niin levottomia, että kaikkein 

pahinta laatua luulin hänen sairautensa olevan --- 

Ulkona onkin juuri niin ihana ilta – tekisi niin mieleni lähteä vähän 

jalottelemaan, mutta ei sitäkään tässä yksin oikein viitsi tehdä. Olisitpas 

Sinä kotona niin kyllä varmasti lähtisimme sillä yksin jos sinne menee niin 

heti kohta saa kuulla, että sekin siellä huiskii niin kuin heikkopäinen. 

Olisi niin kivaa tietää mitä sinä juuri tällä hetkellä teet – oletko ”kämpillä” 

ja ajattelet ehkä vähän minuakin tai sitten juoksentelet siellä jossain. Voi 

kun olisi kun edes saisi kerran nähdä nekin paikat missä Sinä siellä häärit. 

Sinne ei pääsekään niin helposti tulemaan kun jonnein Kuurilaan tai 

Tampereelle. Ehkä on hyvä ettei pääsekään, sillä eihän niitä hommia [?] 

aina tiedä mitä siellä vastaan tulisi.— 

Jaa – a – tänään tapasin muuten ohimennen sen Empon  flikka-kaverin – 

En meinannut häntä ensin millään tuntea, sillä tyttö näytti olevan niin 

pyöristyneen että oikein ”pyykkimuijassaan”.  

Taidankin panna jo kohta pisteen perään, sillä eiköhän tässä ole tullut jo 

tarpeeksi ”valehdeltua” Ja jos kävis tässä odottelemaan Santtua [Sanni] 

kotiin sillä kyllä se on näkynyt ottaneen siskostaan oppia jotta lentää tuolla 

kaiket illat.  Jos satunkin vielä joskus sanomaan jotakin niin saan hyvin 

nätisti takaisin, että mitäs olet antanut hyvää esimerkkiä – joten ei sekään 

auta.  

Sitten saat vielä monta makkeeta suukkia Rakas (mutak) Hyv – yötä 

unessa luokses palaan – Sinun Sipisi 

* 

Kenttäpostia Kotka 6 VIII 43 Säästä 
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Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh S. Vainio Kotka. 

[musteella kirjoitettu 2 sivua, muste vähitellen loppui viimeiselle riville] 

 

5.8.43. 

Rakas – 

Terveiseni taas täältä tuiskuisesta Kotkasta  - ja ihme että täällä yleensä 

vielä suurin osaa elää ja hengittää. Sillä kyllä täällä niin kamalaa on näinä 

viime öinä ollut, että ei voi sanoin kuvailla. Se on vain luojan ihme, että ei 

ihmisuhreja tullut enemmän kuin niitä tuli. 

Mekin heräsimme juuri siihen rytinään ja siinä samassa kun rupesimme 

ikkunasta katsomaan niin näimme kuinka pommit tippuilivat ja 

leimahtivat tuleen. En silloin vielä tiennyt, että minne ne olivat tulleet 

vaikka kuitenkin näkyi jotta ne jonnein sinne Gutzeitille päin tulivat. 

Aamulla sitten kun olin töihin menossa tuli vastaani paljon väkeä joilla oli 

nyytit kainalossa ja olivat paljain jaloin sekä yöpaita päällä ja jokin takki. 

Siinä se sitten olikin heidän omaisuutensa sillä siellä paloikin viimeisten 

tietojen mukaa 300:tta sataa taloa ja siis kolmisen tuhatta ihmistä jäi 

kodittomaksi. Kyllä siellä olikin kuulemma ollut ihan kauhea se yö kun 

koneetkin olivat päällä melkein loppuyön.- Saa nyt nähdä mitä tästä 

elämästä tulee, sillä tuntuu aivan mahdottomalle. Nytkin on niin kauhean 

kirkas ilta että varmasti ne tänäkin iltana taas tulevat.  

Olin illalla Kirstillä ja tuumimme siellä nim. kaikkea kauheaa – ja Kirstikin 

oli vähän niin kuin peloissaan koska ei uskaltanut jäädä sinne vaan tuli 

yhtämatkaa poispäin. En meinaa ottaa pois päältäkään ennen kuin hälytys 

on tullut ja ehkä sitten loppuyön saa nukkua rauhassa. On niin ikävää kun 

Äitikin on vielä sairaana tänään se kuume nyt sentään on tuntunut 

laskevan. Mutta – johan se onkin kiusannut koko viikon että parempihan 

se on kun se jo lopultakin menisi ohitse. Töissäkin kun  vielä ollut niin 

kamalan kiire että ei tahdo päästä minneen kun on yksi poissa. Kyllä onkin 

niin syksyn tuntuista kun illat ovat jo aika pimeitä ja täytyy uskoa että kesä 

on vain muistoja kohta puoleen. 

Isä lähteekin huomen illalla pois. Kyllä hän manasikin kun taas piti tämä 

loma sattua näin keljuun aikaankin eli näin rauhatonta. 

Voi kun tulisi vain pian se aika että Sinä taas pääsisit lomalle sillä minulla 

on nyt jo niin kamalan kova ikävä että hirvittää. Joka tilanteessa aina 

muistaa, että voi kun Sinäkin edes olisit mukana. 
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No niin kuulemiin sitten taas, ja tuhansin suukoin  

Sinun Sipisi 

* 

Kenttäpostia 9.8.43 Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A 5 kpk 2472 

 

6.8.43. 

Rakas! 

Monet kiitokset kirjeestäsi! Olen juuri lähdössä komennukselle Syvärin 

kaupunkiin. Siellä on jotkut uintikilpailut, johon minutkin on määrätty. Ei 

minulla itselläni mitään halua sinne ole mennä, mutta käsky on käsky ja 

silloin mentävä vaikka tuleen. Minulla on olevinaan kova kiire, sillä auto 

voi tulla minä hetkenä hyvänsä ja silloin jäisi tämä kirje kirjoittamatta. Älä 

siis Rakkaani ihmettele tämän preivin lyhyyttä sun muuta. 

Sinä kirjoittelit kirjeessäsi tosi ikäviä asioita ja toivoisin voivani jakaa ne 

kanssasi. Ikävä että äidin piti sairastua nyt juuri, kun isä-”pappasi” on 

lomalla ja kun hänkin vielä ”pelleilee” niin kuin kirjoitit, nim. se vaikuttaa 

häneen vielä paljon pahemmin kuin muussa tapauksessa. Toivon että hän 

nyt kuitenkin jo on terve ja sano minulta paljon terveisiä hänelle ja tietysti 

isällekin ja sitten sille yö-juoksijalle – Sannille. 

Lisäksi vielä niiden ryssienkin piti taas käydä siellä häiritsemässä. Hyvä 

sentään etteivät saaneet sen pahempaa aikaan! 

Sitten Rakas, ei sinun pidä välittää ihmisten puheista, vaan käy aina välillä 

”tuuleentumassa”, että aikasi menee vähän mukavammin ja muodostuisi 

vähemmän yksitoikkoiseksi! 

Sitten Sinä olit utelias tietämään mitä ja missä minä täällä törmäilen. Se 

minun on helppo sanoa kun sitten vaan uskoisit. – Päivät tässä illat 

kämpillä ja joskus elokuvissa. Ei se ole mitään vaiherikasta täälläkään, niin 

kuin näit  huomata.  

Toivon Rakas, että uskoisit lopultakin, minun puhuvan totta, sillä et usko 

miltä minusta tuntuu epäluottamuksesi. 

Ei siitä sen enempää. 

Lopetan nyt ja toivon mitä parhainta vointia Sinulle Rakas. 
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Monin rakkain terveisin ja oikein pitkä kuukki --- Sinun Rakas A. Olavi. 

* 

Kenttäpostia Kotka 8 VIII 43 Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh: S.Vainio Kotka 

 

Kotkassa 7.8.43. 

Rakas ukkeliini – 

Terveiseni ja kiitos kirjeestäsi. Muuta hyväähän tänne ei sitten kuulukaan 

– Äiti nim. on vieläkin ollut niin kamalan kipeä. Lääkärikin on käynyt jo 

kolmisen kertaa ja tänään hän totesi, että se on lievää lavantautia. 

Et usko miten kaameita kouristus- ja oksennuskohtauksia hän on saanut 

ja mikä on vielä harmi kun hänen kuumeensa ei tahdo laskea laisinkaan se 

on ollut jo viikon melkein 39ssä. koko ajan. Nyt jos se ei vaan huomiseen 

mennessä ala muuttua niin minun täytyy yrittää saada hänet sairaalaan 

sillä se on niin kamalaa tautia että sitä ei jaksa millään hoitaa kotona. Ja 

toisekseen se on niin kamalaa leviämään. Minäkin kun joudun nyt niin 

paljon olemaan töissä että on vielä alttiimpi ottamaan vastaan kun on 

muutenkin rasittunut. Muuten minusta on niin kiva kun liikkeessä on 

kaikki vastuu minulla niin sekin tuntuu mukavalle. Ja hyvinhän ainakin 

tähän asti olemme tulleet siellä toimeen. 

Kyllä tämä aikakin on mennyt nopeaan ei ehdi muuta kuin aamulla nousta 

ja mennä töihin ja illalla taas tulla ja käydä nukkumaan. Sen puolesta ses 

onkin hyvä niin ei ehdi ikävöimään Sinuakaan niin hurjasti. 

Vaikka kyllä se aina näin iltaisin tuntuu synkälle – mutta kyllähän sen 

täytyy mennä – joten – Rakas 

voi mitä parhaiten niin saat mamilta oikein rakkaan suukon kuulemiin – 

Sinun Sipisi. 

* 

Kenttäpostia 10 VIII 43 Kotka Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh S. Vainio Kotka 
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9.8.43. 

Rakas – 

Nyt  saatkin kuulla oikein jännän uutisen-, sillä meidän Bertallamme on 

poika. En ole vielä ehtinyt käydä häntä katsomassa mutta sunnuntai iltana 

se ”pukero” oli vain syntynyt. Pari viikkoa aikaisemmin se tuli – kun oli 

määrä tulla – 

Saa nyt nähdä mikä päivä minä ehdin katsomaan  - Äitikin kun on vielä 

ihan sairaimmillaan sillä se voi viedä 3 viikkoa, ja nyt kun on vasta mennyt 

9 päivää. Se on kuulemma jotain Lavantaudin tapaista. Minua vielä aivan 

peloittaa kun kuume on ollut näin kauan lähellä neljääkymmentä. Eikä hän 

ole syönyt koko ajassa ei juuri kerrassaan mitään. Ja nyt alan olla itsekin 

kohta kerrassaan poikki sillä viime viikonkin tein niin kamalan rankasti 

ensin päivät töitä ja sitten kun olen vielä öisin joka kahden tunnin kuluttua 

muuttanut Äidille kääreet niin kyllä tässä kohta tosiaan yhtämittainen uni 

olisi poikaa. Ja ihmettelen vielä kuinka immuuni olen että kestän jotta en 

itsekin saisi tartuntaa. Vaikka kyllä minä olisin mieluimmin ottanutkin 

Äidin edestä tuon sairauden sillä minua niin säälittää hänen tuskansa – 

Sitten vielä minä olisin jännissäni näkemään mikä tuosta minun 

vasemmasta silmästäni kehittyy sillä se alkaa olla niin loistavan korkea ja 

luulen sen hautovan ulos jotain näärännäpyn tapaista. Minulla kun ei ole 

vielä koskaan ollut sellaista mutta saa nyt nähdä täytyykö sekin vielä 

kokea. Olen kyllä lujasti hautonut spriillä – josko sitten auttaa ettei nousisi 

laisinkaan. Liikkeessä se olisi niin noloa olla sellaisella silmällä että paras 

kun vain paranisi. 

Nyt mun tekisi niin kamalan mieli saada vaikka edes yksi suukko (annatko) 

Lähetän tässä Sinulle Rakas. Terveisin Sinun  - 

* 

Kenttäpostia Kotka 12 VIII 43 Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh Stm Vainio 5 kpk 2472 

 

9.8.43 

Rakas! 

Terveiset täältä puna-musta poikien korsusta ja myöskin Syvärin 

kaupungista. Tulin eilen illalla pois sieltä ja poikkesin tänne poikia 
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tervehtimään, Niin  että terveisiä nyt pojilta täältä 4:sta ja myöskin 

Putelta. Hän oli siellä kilpailuissa.— 

Ypä on vielä siellä lomalla, niin että en häntä päässyt näkemään. 

Se oli aika kiva reissu kaikin puolin, ja saipahan nähdä senkin ”Stadin”. – 

Ensi pyhänä minä kai pääsen Äänislinnaan kilpailuihin, Sitten sen 

jälkeenkin minä pian pääsenkin sinne Mamin luokse ja se onkin parasta 

mitä vain toivoa. Tuntuukin taas siihen olisi kulunut jo useita kuuk. siitä, 

kun viimeksi sain Mamilta oikean suukin, niin että oikein ja oikein tosi-

ikävä kultia – 

Nyt yksi suukki – kuukki tässä välillä ja sitten Mamin pitää isukille vähän 

kertoa kuulumisia sieltä päin. 

Voihan olla, että minua odottaa Mamin kirje siellä kämpillä, mutta sain 

tässä matkan varrella kuulla taas vähän – ikäviä sieltä päin, niin että olisin 

utelias kuulemaan mitä siellä on sattunut! 

Nyt mie paan, että loppu ja sen perään kolme kuukkia ja rakkaat terveiset 

ainoalla Bettylleni sinun Aresi 

* 

Kenttäpostia 12 VIII 43  

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh: S Vainio Kotka. 

 

11.8.43. 

Rakas Olavini – 

Aika täällä vain huristaa ja huristaa eteenpäin ja pian saavutkin Sinä 

kultaseni – Voi miten kivaa – Toisenkautta minusta on hyvä että siihen on 

vielä 3-4 viikkoa, niin sitten Äiti on jo pitänyt parantua. Ja minäkin saan 

sitten sen lomani niin on kiva. Minä olen täällä myöskin silmäpuolena, ettet 

varmaan tuntisi jos vastaan tulisit. Niin minun pitää ulkona ollessani 

käyttää sellaista mustaa silmä-lappua. Sillä, olen tulehduttanut silmäni 

aika pahasti. Ja täytyy nyt pitää sellaisia vekotuksia, ettei vain pääse 

pahemmaksi. Suututtaa vielä niin kamalasti kun piti tämän sattua juuri 

tällaisena aikana kun on muutenkin sairautta meillä. Äidin sairauskin on 

pysynyt aivan samanlaisena. Ei kuumekaan tahdo laskea laisinkaan. 

Täällä onkin muuten tapahtunut vähän ihmeitä, sillä meidän 

kirkkoherramme on noin – niin – kuin – hirttänyt itsensä henkseleihinsä 

(Hohendal). Tänään hänet sitten haudattiin. Kyllä se tuntuu omaisista 



 

195 
 

varmaan kauhealle. Sillä kun hän oli vielä pappi – ja uskontohan ei tunne 

mitään sen suurempaa syntiä kuin itseltään hengen ottaminen. 

Asiasta toiseen – minua suututtaa jos vaikka kuinka kun sinä luulet etten 

uskoisi Sinua – ainakin siihen mieleen pääsin kirjeestäsi – kuule – kyllä 

minä uskon ja sitä paitsi se on itsestään selvä asia olla uskollinen. Ja jos 

taas, ei – niin sille ajatukselle minä en enään uhraa ajatustakaan se siitä – 

suukki päälle ja loppu. 

Minä vain muuten kysyin siinä kirjeessäni Sinun toimiasi siellä eikä siinä 

muuta senkummempaa sivuajatusta ollut. 

Muuten näin tänään Soinisen ”Maran”. Hän sanoi olevansa siellä jossakin 

Sinun lähettyvilläsi ja lähetän nyt Sinulle tässä hänen terveisensä – Hän 

olikin juuri tullut lomalle jo käveli tuolla kaupungilla rouvansa kanssa. 

Muuten en ole vielä ehtinyt käydä Berttaakaan tervehtimässä. Kun tämä 

aikakin on vähän niin tiukalla, Nytkin silmäni tahtovat olla lurpallaan tai 

oikeammin sanoen toinenhan onkin luonnostaan siinä asennossa tällä 

hetkellä ja toinen yrittää matkia parhaansa mukaan. Nyt olisikin muuten 

helppo vinkata Sinullekin! 

T-Jaa-a tänään sitten alkoi se pimennysmääräyskin kello 9 pitää olla 

luukut pimeässä. Kyllä tuntuu taas kurjalle ja syksylle – kun niitäkin saa 

ruveta reiklaamaan – 

Kyllä taisi taas tulla höpötettyäkin – kuulen että minusta vähän 

kerrassaan kehittyy ahkera kirjeen kirjoittaja jos tätä menoa jatkuu – 

Sinäkään Rakas – et taida pärjätä minulle. Suukoin Sinun 

* 

Kenttäposti Säästä 14.8.43  

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A 5 kpk 2472 

 

12.8.43. 

Tämä tuo Mamille suukon [lintupiirros] 

Rakas! 

Tuhat suukkia kirjeistäsi. En enää ehdi vastailemaan niihin kaikkiin siellä 

juuri kun olen vastaamassa, niin taas tulee uusi. Eilen minun piti kirjoittaa, 

mutta sitten minä ajattelin, että kun meillä tänään on karsinnat sinne 
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Ä:linnan uintikilpailuihin, niin kirjoitan vasta kun saan tietää kuinka 

niissä käy. 

Nyt ne sitten oli ja minäkin pääsin mukaan sinne. Onhan se niin kiva kun 

pääsee vähän reissaamaan, menee aikakin vähän paremmin ja kun on niin 

ikäväkin Sinua Rakas että jos sekin vähän helpottuisi samalla.  

Sen reissun jälkeen ei sitten olekkaan enää kuin pari viikkoa siihen kun 

pääsen lomalle. – Mieluummin minä kyllä tulisin heti, sillä minulla on niin 

paha olla, kun ajattelen miten paljon sillä Mamilla on siellä touhua. – Koeta 

nyt Rakas kuitenkin olla rohkea ja kestää sillä pikemmin se sitten loppuu 

ja Iso-mami paranee. Minä kun jo toivoin ja luulin, että se on pian ohi, 

mutta nyt huomaankin, että se on jotain pahempaa. 

Sitten Mami puhui jotain sairaalaan viemisestä. Minustakin tuntuu että 

jos se ei näy paranevan, niin parempi se melkein olisi sekä hänelle että 

Sinulle. Mami, itsehän sen paremmin tiedät ja kysele siltä lääkäriltä, jos 

olet epävarma. 

Sano nyt taas Äidille paljon terveisiä ja sano hänelle minun pitävän 

peukkuja, että se sairaus menisi pian ohi. 

Sinä itse et missään tapauksessa saa tulla sairaaksi, sillä eihän teitä 

kukaan sitten hoitaisi ja kukas liikkeestä huolehtisi. Isukallakin olisi 3 

sietämättömän pitkää viikkoa sitten edessä, eikä olisi ketään kuka edes 

kirjoittaisi, -- pois moiset ajatukset. 

Täällä on taas niin hurja ilmakin ulkona tuulee ja sataa niin kuin 

lokakuussa. Onneksi on sentään ilta tai oikeastaan yö niin ettei se haittaa 

erikoisemmin. 

Radiosta kuuluu aika kivaa musiikkia. Joku nainen siellä kuuluu laulavan 

että ”On elomme täällä niin kummaa” – Niin kyllähän tää vähän kummaa 

on, se täytyy myöntää. Toiv:sti se pian muuttuu vähemmän kummaksi! 

Eikös Maminkin mielestä olisi jo korkea aika saada tuo muutos aikaan? Ei 

täällä muuten sen ihmeempää ole kuin ennenkään, niin että ei muulla ole 

mitään  erikoista kirjoitettavaa täältä. 

Vai on Berttakin nyt onnellinen ”äiti”. Sanohan nyt terveisiä  kun käyt 

siellä. 

Nyt isukki ei osaa taas muuta kirjoittaa tällä kertaa, mutta jahka tulen 

sieltä Ä:linnasta niin sitten on taas paljon kertomista. 

Voi nyt oikein hyvin siihen asti ja ”tohtoroi” se Iso-Mamikin terveeksi siellä. 

Sitten saat sen suukin jonka pyysit viime kirjeessäsi – saat kaksikin ja 

sitten hyvää yötä Rakas Betty Kuulemiin Sinun Aresi 
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* 

Kenttäpostia Kotka 18 VIII 43 Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

 

17.8.43. 

Kuulemiin kultaseni! 

Terveiset taas ja parhaat voinnit. – 

Ei ole tullut taas pariin päivään kirjoitettua, kun on ollut olevinaan niin 

paljonlaisesti tuota touhua. Kiitos muuten vain kirjeestäsi, huomaan, että 

Sinä olet ollut aika laiskalla tuulella kirjoittamaan. Vaikka kyllähän sen 

ymmärrän sillä ei sitä aina tule sitä kirjoitustuuriakaan. 

Äiti on vielä samanlainen niin kuin tähänkin asti, nyt hänessä on ollut 2 ½ 

viikkoa yhtä kyytiä kuumetta. Tällä viikollahan se kuulemma pitäisi ruveta 

toipumaan, mutta saa nyt sitten nähdä. Et voi muuten kuvitella miten 

kamalasti hän on laihtunut jos hän ei ole lihava ollut tähänkään asti vaan 

kyllä hän nyt on varjo siitä. Kunhan nyt vain tervehtyisi, siksi kunnes Sinä 

saat loman. 

Täällä itse Kotkasta nyt ei ole paljon kerrottavaa se menee päivä 

kerrassaan aina samaa latua. Huomenna lähdenkin Suutarin Essulle – en 

ole pariin viikkoon käynytkään missään ja tunnen itseni melkein 

”homeiseksi”. Tänään olisi palokunnalla ollut häät, suututtaa niin 

kamalasti kun en tuntenut morsiusparia sillä niin olisi tosiaankin tehnyt 

mieleni vähän tanssimaan ja piristymään. 

Sinullahan onkin kiva kun saat vähän reissailla siellä niin menee aikasikin 

mukavammin. Ja näethän samalla vähän muitakin paikkoja kun 

ainoastaan sen Kurmoitan [?]. 

Sitten taas kirjoittamisiin Isi – sillä ne ovat tällä hetkellä ainoa ilonlähteeni  

Suukoin Sinun Sipi. 

* 

Kenttäposti 19.8.43 Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A 5 kpk 2472 
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17.8.43. 

Rakas ”Bettyni” – 

Terveiset Ä:linnasta ja täältä. Nyt sekin reissu on taas tehty ja oli se aika 

kiva. Sainhan nähdä senkin kaupungin, sillä eihän tiedä jos siihen enää 

tilaisuutta toiste tulee? En tässä sen enempää siitä kerro, sillä pianhan 

pääsen sinne Sinun luoksesi ja sitten saat kuulla kaiken mitä minulla on 

sieltä kerrottavaa. 

Menisi nyt vaan oikein pian tämä aika, (kaksi viikkoa, ajatteles Mami-) sillä 

on niin ikävä Sinua kultaseni, että en oikein tiedä miten olla. 

Yhden suukin lähetän tässä välillä sillä onkin jo kauan – kun sellaisen olen 

taas muistanut Mamille antaa. 

En tiedä, mutta täällä yksitoikkoisuudessa ikäväkin tuntuu 

moninkertaiselle. Minä vissiin ajattelen Sinua Rakas liian paljon, mutta 

enhän muutakaan voi – enkä haluakkaan, sillä se kuitenkin samalla 

helpottaa ajatustani [?] ja kaikki muu menee silloin paljon paremmin – 

Suukki No 2 Mamille --- Eikös Äiti ole vieläkään yhtään parempi? Olen 

kovasti jännittänyt hänen puolestaan – mikä ihme siinä on ettei se auta? --

- Ehkä se ei ole vielä ehtinyt vaikuttaa? – Ja sitten se Mami sanoo, että hän 

kävelee musta lappu silmässään. Lähetä se ennen minulle, sillä paljon 

paremmin se minulle sopisi. 

Koeta nyt hoitaa se oikein hyvin ja minäkin annan muutaman kuukin sille, 

jos sekin auttaisi! 

Sen täytyy – ja nyt minun täytyy taas lopettaa, sillä en osaa tässä enää 

mitään kirjoittaa ja eipähän tässä alakkin jo aika paljon minun 

kirjoittamiseni oo--- 

Kuulemiin nyt taas Rakas ja pikaisiin näkemisiin – mamin rakkain terv:n 

Sinua ikäv.ä Aresi 

Sano sinne paljon terveisiä Kai-kille S. 

* 

Kenttäpostia Kotka 24 VIII 43 Säästä  

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh S. Vainio Kotka. 

 

22.8.43. 
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Terveisiä kultaseni vain (vihkiäisistä) – tarkoitan ristiäisistä. Nyt sitten 

Bertan ja Vekin pojasta tuli Matti Olavi – ja meistä tuli kummit. 

Voi oli niin kiva katsella kun Vekki oli niin onnellinen Isä siellä ja tietenkin 

ylpeä pojastaan. 

Kyllä minunkin mieleni rupee tekemään sellaista pientä elävää, jotta 

tarttee sitä meidänkin ruveta yrittämään – vai mitä. 

En ole taas saanut Sinusta muutamaan päivään mitään tietoa missä 

maailman kolkassa sitten lienetkin taas tällä hetkellä. Vai joko olet 

tasaantunut niiltä reissuiltasi – 

No – kohtahan matkasi tuleekin tännepäin eri kivaa taas. Luulen että 

mammakin paranee siksi ja minä saan sitten sen loman. Täällä on muuten 

silloin 30:nes päivä suuri asemiesilta ja siellä on kaikki kauhean hyvät 

kyvyt ostan liput sinne jos sattuu, että Sinä pääsisit lomalle jo vähän 

aikaisemmin, Ja lähteehän Äiti sitten kanssani jos sattuu että et tule, mikä 

on paljon luultavaa. 

Nyt Äidin kuume onki pari päivää ollut 37,5 joten ensi keskiviikon maissa 

hän saa nousta jo ylös. Kyllä hän on sängyssä ollutkin hyvän ajan 4 viikkoa 

– Siitä sunnuntaista asti kun Sinä lähdit. 

Nyt lähdenkin kohta elokuviin kun Sanni tulee siksi ajaksi kotiin, Kyllä 

onkin ollut kiintonaista [?] kun ei ole päässyt minneen sillä Sannihan on 

tietysti pitänyt aina illat vapaata. Enkä ole viitsinyt jättää Äitiä yksikseen 

sillä tiedän miten kurjaa on yksin sairaana olla. 

Nyt sitten taas ei muuta kuin terveisiä Inun omalta Sipiltä 

Suukki – 

* 

Kenttäpostia 25.8.43 Säästä 

Rva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh Stm Vainio 5 kpk 2472 

[tyhjä kirjekuori, jonka molemmilla puolilla lyijykynällä talouslaskelmia] 

 

SYYSKUU 1943 

[AV lomalla] 
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Kenttäpostia 16 IX 43  

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh. S Vainio Kotka 

 

Kotkassa 16.9.43. 

Rakas oma kulti – 

No niin nyt Sinä sitten olet taas poissa – etkä missään näy –  

Voi (turkanen) sentään kun minulla onkin ikävä. En taas muistanut sitä 

ikävää tämän laatuiseksi, ennen poislähtöäsi. Taikka oikeastaan koetin 

ottaa sen mahdollisimman kevyesti sillä muuten kaikki olisi mennyt aivan 

”plörinäksi” jos minä olisin ruvennut itkeä pillittämään. Sinunkin olisi ollut 

paljon kamalampi lähteä eiks’ je – Isukki! 

Nyt kuten kait huomaatkin saat kirjeen tälle uudelle paperille värkättynä, 

annetaan tämän ristiäisillesi oikein monta tulista suukkoa. Tuliko perille 

Rakas --- 

Minusta muuten tuntuu niin kuin tästä olisi jo kamalan pitkä aika kun 

lähdit. Ja se eron hetki olikin eilen illalla. Menimme muuten Sannin kanssa 

sitten illalla kuville, ja sekin oli aika kamala kuva joten ei sekään tuonut 

mitään lohtua suruun. 

Niin ja tänään olen sitten tosissani tehnyt taas töitä ja tuhlannut rahaa – 

Sain nim. ostettua Sinulle yhden kiinteäkauluspaidan 43 numeroisen. Se ei 

ole kylläkään kangasta vaan harmaa silkkipaita. Mutta otin sen kuitenkin, 

sillä se on aika söpö. Ensi viikolla saan kuulemma kangaspaidan. 

Meneehän niihin nyt taas vähän rahaa mutta parempihan se on aina silloin 

ottaa kun saa. Muuten minusta kun niin tuntuu, että se on Sinulle aivan 

liian iso numero. Sillä se ensimmäinen paita minkä ostin Sinulle oli 42. Sillä 

silloinhan käskit ostamaan sen numeroisen. Mutta eihän se nyt taida 

haittaa vaikka vähän isoja olisivatkin. Sitten kävin Sukaselle viemässä 

viisisataa, sillä ajattelin, että on parempi kun vie kaikki menot ensin pois 

niin ei tule tuhlattua kaikkiin turhiin menoihin sitten sitä rahaa. 

Maksankin ensi kuussa sen Sinun Henkivakuutusmaksun. Sillä tässä 

kuussa ei pudjetti anna myöten sille. Tjaa – tänään Sinäkin sitten 

kirjoittelet minulle ”rakkaus” – preiviä, eri kivaa. 

Saan sen ylihuomenna – voi miten ihanaa. – Minä jäinkin tänään aivan 

yksikseni kotiin sillä Sanni meni ulos kuten tav. ja Äitikin meni jonnein 
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kylään. Käynkin tässä kohta nukkumaan sillä täytyy ottaa niitä valvomisia 

vähän takaisin. Nyt Isi saa tuhat suukkoa omalta Mamilta – kuulemiin. 

* 

Kenttäposti Säästä 17.9.43 Säästä 

Rva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A 5 kpk 2472 

 

15.9.43. 

Rakas Sirkka! 

Nyt isukki taas istuu täällä kämpässään ja täyttää velvollisuuttaan? Matka 

meni aika kivasti ja ilman mitään erikoista mainittavaa. – Paitsi tietysti 

ikävä jota tunsin jo ennen kuin juna oli edes lähtenyt sieltä. Nyt se tietysti 

jatkuu taas sinne jouluksi, kunnes taas pääsen sinne. 

Minä unohdin kumminkin erään asian. Minun nim. piti ostaa sieltä 

sellainen shakki-opas, mutta en tietysti muistanut. Nyt minun täytyy heti 

pyytää jos Mami olisi niin kiltti ja ostaisi sellaisen ja lähettäisi tänne sitten 

kun jotakin muutakin sattuu. Se on muistaakseni jonkun Kailaan 

kirjoittama. Muistaahan kulti nyt sitten sen! [?] nyt ”itse” suukin Sinulle 

saman tien. Älä vaan pelästy [proputhan?] 

Täällä ei ole mitään kummempaa sattunut vaikka ”paruski” onkin käynyt 

vähän pommittelemassa. Pojat sanoivat että täällä on ollut joka yö 

hälyytyksiä sen jälkeen kun minä läksin lomalle. Kova poika se ”vanja”. Saa 

nyt nähdä mitä seuraa eteenpäin? Toivottavasti ei vaarallisempaa kuin 

ennenkään! Sitähän kultikin toivoo, eikä niin?!!! 

Ypällekin on tullut tällä välin kirje. Hän lähettää myöskin vaimonsa 

puolesta Sinullekin monet terveisensä? Tietysti Mami haluaa! 

Enhän minä nyt sitten näin alussa taas muuta osaakkaan kirjoittaa joten 

lopettelen nyt ja lähetän vielä yhden suukin ja monet rakkaat terveiset. 

Sinun ihan oma Isisi. 

Sano Sannille ja äidille ja myöskin jos käyt sitten meillä niin kaikille paljon 

terveisiä. S. 

* 

Kenttäpostia Kotka 20 IX 43 Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 
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Läh S Vainio Kotka 

 

Kotona 18.9.43. 

Rakas, 

Kuulemiin taas sitten – ja voi – kiitos yllätyksestäsi, en olisi millään voinut 

kuvitella että näin pian tulet tervehtimään minua. Ja vielä oikein omin 

silmin. Sehän oli kiva kun olit suurentanut tuon kuvan. Se kun on vielä 

aika reilu. Isi siinä niin huolettomasti nyrpistää nenäänsä, en tiedä sitten 

kelle tai mille ---?! 

Jokatapauksessa eri kiva kun lähetit. Minulla ei laukussani olekaan 

minkäänlaista kuvaa Sinusta Rakas – Monta kuukkia annan tälle kuvalle, 

sekä myöskin lähetän sinulle sinne -> -> Nurmola A. Vainio. 

Ja täällä sataa tällä hetkellä aivan kuin saavista kaataen. Nyt onkin nim. 

lauantai ilta, tulin juuri saunasta ja nautimme Äidin kanssa taas levosta. 

Sanni onkin lietsomassa kuten tavallisesti. Muuten ei siitä Sunnuntaisesta 

Haminaan menosta ole sen valmiimpaa tullut. Koska kamraatit eivät ole 

soittaneet. Hessaa ei ole tietysti näkynyt ”mailla eikä halmeilla” joten se 

juttu taisi mennä ”forbii” – Vaikka välikös hällä ei minun sinne itse asiassa 

mieleni nyt enään tekisikään, sillä sinne on aika renuaminen ja minä voin 

vielä yökkiä autossa niin ei se niin hauskaa olisi. Ja sitten suurin tekijä, 

Sinä, Rakas kun et olisikaan minun mukanani, niin ilo olisi kaikki 

tipotiessään.- 

Sitä paitsi lupasin jo lähteä Äidin kanssa huomenna teatteriin jotta siellä 

taitaa olla kaikkein paras paikka minulle. – 

Minä – itse – olenkin voinut mitä parhaiten. En tiedä vielä rupeanko tässä 

pulskistumaan. Eivät mitkään seikat ole kyllä vaikuttaneet siihen 

kielteisesti. Saa nyt sitten nähdä – Sinulle toivon ja mitä parhainta vointia 

– suukki omalta Sipiltäsi. 

* 

Kenttäposti Säästä 21.9.43 Säästä 

R:va Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A. 5 kpk 2472 

 

19.9.43. 

Rakas oma Mami –  
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[panssarivaunupiirros, ampuva tykki] 

Kiitos kirjeestäsi! 

Kiva, että Sinäkin pidit lupauksesi sen kirjoittamisen suhteen. Tuntui niin 

mukavalle taas ”pitkästä” aikaa kun sai lukea oikein Mamin kirjoittamia -

--- kuukki 2 -3 --- 

Nyt ”pappa” on ollut sitten lakkolaisena 4 vrk. Kyllä minusta tuntuu että 

se rupeaa lutviutumaan hyvinkin vielä, niin että, ”antaapa ajan kulua?” 4 

Koetappas nyt mami ottaa selvää pitääkö se toinen lakkolainen sanansa vai 

ei! 

Jos Reijo vaan rikkoo sen niin kaksi jalov:a pulloa on silloin meidän heiniä. 

Otamme sitten Jouluna pikku ryypyn sen kunniaksi?! 

Vai on se mami ostanut isille paidan, kiitos ja suukki ja sitten älä Sinä 

”pikkuinen” pelkää, että ne liian suuria ovat, ei ollenkaan kun ne kerran 

pesee, niin saa olla varuillaan, ettei vaan tule liian pieniksi. Kyllähän Mami 

tietää että kangas kutistuu. Toiset enemmin toiset vähemmin. 

Huomenta Mami rakas. Minulta jäikin illalla kirjoittamatta, kun Koposen 

Tara tuli tänne. Terveisiä häneltä. Sitten tapasin vielä erään vähän 

vanhemman ent. kotkalaisen, mutta häntä Sinä et tunne, sillä hän on ollut 

pois Kotkasta jo toistakymmentä vuotta.  

Tuntui eri kivalta tavata tuttuja. Tapaisi vaan useammin niin olisi paljon 

mukavampi olla. 

Ja sinäkin rakas voisit joskus ilmestyä tänne ja silloin olisi kaikki hyvin. 

Enemmänkin!!! No enpä sentään saa ruveta liian vaativaiseksi ja kohtakos 

se sotakin ”loppuu” niin että sitten saan Mamin luona olla joka päivä ja 

vielä ”välilläkin”. 

Nyt isukki taas lopettaa, sillä täytyy mennä vähän ”tienaamaan”. Toiset 

pojat juuri lähtivät. 

Mitä parhainta vointia Mamille ja monta tuhatta tulista suukkia ja – ja 

sitten kuulemiin ja kirjoittamiin. Sinua ikäv. Isisi 

Sano taas kaikille paljon terveisiä A.O. 

* 

Kenttäpostia Kotka 22 IX 43 Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh: S Vainio Kotka 
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[Kirjekuoressa kaksi kirjettä samalla päivämäärällä] 

 

Tiistai 21.9.  

Kukkuluuruu Kultaseni 

Terveiseni sinne Sinun luoksesi Rakas – Meinasin taas olla niin ”poikki” 

etten jaksa ruveta tänään kirjoittamaan, mutta tässähän sitä – tuntuu 

piristyvän niin – jotta pois tieltä. 

Tjaa koska minä tässä viimeksi ”skriivailin” niin se olikin – Sunnuntaina 

panin kirjeen postiin ja nyt on tiistai ja ilta – Onhan tässä tainnut ehtiä 

tapahtua yhtä jos toista. Ei siitä sunnuntaisesta Haminaan menosta 

tullutkaan sitten mitään. Kävihän ”Pepe” täällä päivällä katsomassa josko 

minä lähden mutta minua rupesi laiskuus vaivaamaan – ja niin kuin jo ed. 

kirj. kerroin olin luvannut olla Äidin seuraan Sunnuntai illan. Ja – ehkä se 

olikin parempi niin, jotta eihän tulisi sitten taas mitään turhia 

puheenaiheita. Maanantai iltana olinkin visiitissä yhdessä perheessä tuolla 

Merikotkassa ja olikin onni että menin sillä siellä pidettiin tosi hyvänä oli 

kakkua ja herkkua jos jonkimoista. 

Ai’ mikä tärkein oli minulta vallan unohtua kummipoikamme lähetti 

Sinulle paljon terveisiä. Käväsinhän Sunnuntaina sielläkin. Bertalta 

myöskin terv. Ja sitten luulen että tämä meidän kuorsaava perhe lähettää 

Sinulle monta … terveistä ja Mami monta, monta suukkoa – yhtyy 

kuorsaajien porukkaan ja uneksii Sinusta – Rakas Sirkkasi. 

[…] 

21.9.43. 

No – hei Isi – 

En saanutkaan vielä niitä savusilakoita, mutta ehkä ensiviikolla joten 

lähetän tässä nyt jotain mitä satuin irti repäisemään. Täytyy Sinulle 

pikkuisen välillä aina paistella kun muistinkin, että olet siellä 

tupakkalakossa joten saat edes pikkuisen herkutella. Kyllä minä uskon, 

että se on vaikeaa ollut ja en tiedä osaanko oikein uskoa että olet osannut 

olla polttamatta. Mutta ehkä sekin käy en tiedä oikein mistä ne todistukset 

saisin kuin se on ollut. 

Minulla ei näet oikein paljon kirjoitettavaa ollakaan, sillä eilen illalla 

kirjoitinkin Sinulle. Tänään näinkin Aunen hän oli eilen tullut pois maalta 

oli lihonut siellä  ollessaan kuulemma 4 ½ kiloa. Kyllä oli ollut varmaan 

hyvät sapuskat –  
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Teidän mamma menikin tänään sinne vähäksi aikaa hommiin.  

Ja meidän mami voi oikein hyvin ja lähettää isukille monta kuukkia  

Terveisin Sinun Rakas ??? 

[…] 

[Kortti kirjeessä] 

Kenttäpostia Stma Aarne Vainio 52472  

Käteen 

ja suukki – Sirkka 

* 

Kenttäposti 23.9.43. Säästä 

R:va Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio 5 kpk 2472 

 

21.9.43. 

Rakas – 

Nyt isukki taas lähestyy Sinua pienellä preivillä. 

On taas jo ilta-myöhä. Kaverit kaikki nukkuvat, joten on niin rauhallista 

kirjoittaa ja muutenkin ilta on aina mukavempi siihen tarkoitukseen. Eikö 

Mamistakin? 

Minun piti mennä 10-12 (22.-24.) vartioon mutta se olikin peruutettu viime 

hetkessä ja minun ei tarvinnutkaan lähteä ja nyt Mami saakin kaikki sen 

ajan. --- suukki välillä --- 

Tuntuu niin kuin olisi ”vähän” ikävä sitä ”pikkuista”, mutta täytyy koettaa 

vähän pidätellä sitä, sillä onhan vielä niin pitkä aika kestettävänä, ennen 

kuin taas saan rutistaa Sinua oikein! – 

Ja eihän tiedä vaikka saisin rutistaa kahta! Kirjoittaakos Mami sitten 

isukille että – juu tai ei, kun ensin saa varmuuden siitä. Olen kovast’ paljon 

ajatellut sitä ja toivoisin, että kirjeessäsi olisi myönteinen sana. – 

Nyt minä taas levottomia juttelen, mutta en sille mitään voi, sillä 

ajatukseni pyörii suurimman osan ajasta Sinun ympärilläsi rakas ja ethän 

sinä voi silloin vihainen olla isille, vaikka se vähän kaipaileekin. Nyt Mami 

taas saa yhden oikein kaikkein kuumimman suukin ja sitten – niin olin 
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vähällä unohtaa että ”titullekin” pitää antaa pari tuukkia …-- Tarkat [?] 

Mami? 

täällä on ollut lomalta tuloni jälkeen aika kylmää ja sateista, mutta päivät 

ovat menneet sittenkin aika hyvin. Mami voi arvata mistä sekin johtuu?! 

Minähän olen ollut vielä siellä ja kai minä sinne jäänkin – vai, olisikohan 

Mami täällä. En minä ole oikein varma mutta nyt minun täytyy käydä 

nukkumaan, niin sittenhän minä näen tuleeko Mami viereeni. 

Hyvän yön suukin lähetän kuitenkin varmuuden vuoksi ja monet rakkaat 

terveiset armaani ikävöivä A. O:si. (kirjoita) 

* 

Kenttäpostia 26.9.43 Säästä 

R:va Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A 5 kpk 2472 

 

24.9.43. 

Sirkka Rakas! 

Isukki on taas vähän niin kuin jäljessä Mamista tässä kirjoitus touhussa, 

mutta koetan sentään saavuttaa --. 

Eri noloa kun se Mamin Haminan reissu meni plörinäksi. Toivon että 

pääsisit vähän tuuleentumaan. Olisihan se ollut vähän vaihtelua, kun siellä 

Kotkassakaan ei paljonkaan sellaista saa. 

Sitten Mami taas kirjoitti tai mainitsi, että ”eipähän ihmisillä ole sitten 

puhuttavaa kun ei missään käy.” Minusta on vähän noloa että Sinä aina – 

tai usein vetoat siihen. Eihän sillä loppujen lopuksi ole mitään merkitystä 

mitä ihmiset puhuvat ja eiköhän ne jo ole kyllästyneet meistä puhumiseen 

– toivoisin ainakin niin ! 

Kiitos nyt sitten kummipojan ja Bertan terveisistä. Anna nyt sille beibille 

pieni kuukki minulta ja sano molemmille terveisiä. 

Täälläpäin ei sitten taaskaan mitään kummempaa kuulu. Kylmä on vaan 

tullut. Onpa ollut jo pakkasta vähän muutamana yönä, mutta ei se varmaan 

mitään jatkuvaa vielä ole, ei kai! 

Niin ja sitten isukilla on tietysti kovast’ ikävä Mamia. Ei tiedä oikein miten 

olla ja miten ei. 
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Nyt isukkisi sanookin taas Mamille, että kuulemiin ja täytyy nimitt. mennä 

töihin taas välillä. 

Monin rakkain terveisin ja kymmenen suukkia armaalle Rakkaalle – Isi. 

* 

Kenttäpostia Kotka 27 IX 43 Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh: S. Vainio Kotka Kirkkok 6. 

 

26.9.43. 

Rakas – 

Terveisiä Sinulle täältä kotoa. Tämä on tällä hetkellä oikein tosi 

myrskyinen kaupunki. Tuolla ulkona tuulee ja sataa niin jottei tolkkua ole. 

(Ja voi kun Sinä tietäisit kun täällä minun sisässänikin jyllää) On niin; niin  

kamala ikävä ”Sinua” että antaisin melkein mitä vain kun tulisit nyt kotiin. 

Mutta sehän on mahdottomuus ja senhän minun järkenikin käsittää aivan 

yhtä hyvin kuin Sinunkin – rakas. 

Täytyy tyytyä vain lähettämään niin todellinen suukki kuin vain suinkin 

osaa. Ja ottaa myöskin tuolta ilmasta samanlainen vastaan. (Tunne sähköä 

22/10:30 tänään). 

Sitten tärkein – niin kovasti kun minä oikeastaan toivon sitä asiaa 

tapahtuvaksi mistä nyt alkua suunnittelimme, niin – tuntuu menevän 

tyhjiin, Jos siinä nyt sitten taika on Sillä minulla oli niin sellainen tunne jo 

että se käy todeksi, mutta ei vaan. En ymmärrä minusta olisi jollain lailla 

ollut niin kamalan mukavaa, mutta ehkä se oli nyt näin määrätty ja ehkä 

– on parempi, jotta saamme kaikki ensin moitteettomaan kuntoon ennen 

kuin se pikkuinen katsoo parhaaksi tulla tähän maailmaan. – Vaan eihän 

siihen enään pitkää aikaa mene. Ja mukavahan sitten on kun on kaikki 

järjestyksessä – Älä nyt vain luule Rakas, että tämä mami on täällä 

höperöksi mennyt kun tällaisia kirjoittelee – ei – mutta minua vain on 

jollain lailla niin (kamalasti) suututtanut – Mutta kyllä se siitä menee 

ohitse, eikö niin ”Isi”!!  

Nyt – Sinä kait voit siellä hyvin toivon ainakin  - Minä en tänään 

voinutkaan mennä teille kun on koko päivän satanut kuin saavista. Vaikka 

en tiedä olisiko teidän mamma vielä tullutkaan maalta kotiin. 

Ja täältä vielä monta lentosuukkia Sinulle ja tutuille terveisiä. 
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Sinua ikävöivä Sipisi. 

* 

Kenttäposti 28.9.43. Säästä 

R:va Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio 5 kpk 2472 

 

26.9.43 

Rakas Lisbeth, - moit! 

Suukki – ja kiitos ”bakusta”. 

Paastossa olevalle isille se olikin niin kuin Mami itsekin arveli, oikein 

tervetullut. – Eikös Mami muuten ota oikein uskoakseen, että isukki on 

pitänyt sanansa. Kyllä se totta on vaikka itsekin sitä ihmettelen. 

Sitä en mene takaamaan voinko olla niin kauan kuin oli puhe, mutta yritän 

kuitenkin parastani – ja enhän minä oikeastaan kehtaakkaan ruveta 

rikkuriksi. ”Eihän” Mamikaan sitä toivo, eihän? 

Aarne-Olavi oli välillä korvikkeen juonnissa, kun nuo kaverit eivät 

antaneet rauhaa muuten. Kyllä se maistuikin aika hyvälle Mamin leipoman 

pullan kanssa. Ihan niin kuin olis’ saanut Mamilta oikein monta kuumaa ja 

makeata ”pusua” --- ja enköhän minä saanutkin! 

Niin, kyllä siitä isukista tulee aika herkkusuu, niin että varo vaan etten lyö 

Sinua laudalta Rakas [?]. 

Kiva kun Mami terve on ja voi hyvin, Se on isukista oikein kiva kuulla, ja 

se toivookin, että se jatkuisi monta ajast aikaa --- 

Mitenkäs ne perhek:t siellä muuten jakselee. Onkos nekin olleet 

entisellään. Kyllä kai? Oletkos käynyt katsomassa mein ”mammukka”. 

Toivon että kävisit joskus.  Tekisit sinä ainakin kaksi ihmistä iloiseksi. Itse 

voit arvata ketä ne ovat?  

Koeta nyt toim. se mein kihlaj. kuva mun ”systerille”, kun hän sitä niin 

halusi silloin kun kävimme Inkeroisissa. Ja sitten , onkos Mami unohtanut 

sen Shakki-oppaan mistä kirjoitin ja pyysin, että lähettäisit tänne. Koeta 

nyt Mami, jos vaan siellä on saatavissa. Ja vielä, jos Mami saa jostain kans 

trokattua korviketta, niin lähetä isukillekin vähän. On niin noloa olla 

toisten armoilla. Kyllä kai Mami arvaa miltä se tuntuu? 
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Niin no. Eipä nyt sitten muuta isillä olekkaan taas tällä kertaa sydämellään 

joten sanon taas hyvää yötä ja mukavia unia. Monin rakkain terveisin 

Sinun A. O:si 

S U U K K I mamille. 

 

LOKAKUU 1943 

 

Kenttäpostia 1.10.43. Säästä 

R:va Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio 5 kpk 2472 

 

28.9.43. 

Rakas! 

Odotinkin kovasti kirjettäsi ja varmuutta siihen ”toivomaamme”. Se oli 

oikein kiva, että selvisi, sillä epävarmuus on kaikkein kiduttavampaa. 

Eikös niin Mamistakin? Ei Mami saa itseään ikävillä asioilla rasittaa ja 

eipähän se meidän vikamme ollut, että kävi niin kuin kävi. Mehän emme 

oikeastaan olleet lainkaan varmoja siitä tai sen mahdollisesta 

onnistumisesta ja näin ollen se vain vähän siirtyi, niin kuin Mamikin 

ajatteli. 

Mamin lähettämät suukit löysivät myöskin perille. Tuntuikin taas niin 

mukavalle! Maksan heti ”velkani” ettei jää rästiin s-u-u-k-k-i. 

Älä nyt Rakas kulti luule, että minä Sinua höperönä pidän, Ei sinne 

päinkään Mami, Kuinkas Sinä sellaista voit ajatellakaan. 

Unohdetaan nyt ”se” asia toistaiseksi mutta vain toistaiseksi ja ajatellaan 

välillä muita asioita. Kukkelikuu Rakas. 

Kuinkas Mami siellä muuten jakselee? Kirjoitteleppas nyt isille vähän 

touhuistasi, että minäkin voisin olla mukana paremmin ja auttaa aina 

missä kykenen. 

Onkos se niin kivaa, kun saa Mamin kanssa touhuta, juu, juu Rakas 

”Hömöt:ni”. 

Kuinkas tein äiti nyt jaksaa? Hän kai alkaa olla entisellään, Sano terveisiä 

hänelle sekä myöskin Sannille. Isukki täällä pärjäilee koko hyvin. On vaan 

niin kovasti ikävä Mamia, että välistä on vähän vaikea olla, mutta aina se 
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sentään menee ja ajattelenkin että ei ole enää kuin kaksi kokonaista kk:ta 

ja sitten taas pääsen sinne Rakkaan kultin luokse. Eihän se pitkä aika ole, 

eihän Mami?! 

Nyt isukin täytyy lopettaa ja sanoa Mamille hyvää yötä, sillä ei isin 

mielessä ole nyt mitään erikoista kirjoitettavaa ja pianhan minä taas 

preivaan kun jotain tulee päähäni.  

Mamikin jo varmaan on sängyssä joten Isi antaakin oikein lämpöisen 

suukin ja sitten Mamin täytyy heti nukkua. 

Vielä mitä parhaat voinnit Sinulle ja monet rakkaat terveiset Sinun Isiltä 

* 

Kenttäpostia Kotka 2 X 43 Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh. S Vainio. Kotka Kirkkok 6 [Betty 4.10.32. eri kynällä] 

 

1.10.43. 

Rakas Ukkeliini! 

Nyt voisit minua vaikka vähän taas tukistaa, sillä on mennyt kolme päivää 

joina en ole ehtinyt kirjoittamaan, En tiedä tässä on ollut olevinaan niin 

kamalasti touhua. Sannin koulukin alkoi tänään, joten hänelläkin alkaa 

vähän niin kuin työntouhua sen suhteen. Muuten tässä muistaakseni en ole 

tainnut kirjoittaa perheenlisäyksestä Muurin perheessä. Heilläkin on nyt 

sitten näes perillinen. Tytär. Ailista on niin kauhean hauskaa kun kaikki 

on jo ohitse ja arvaahan sen. Huomenna onkin taas lauantai, ja eri hauskaa, 

sitten tulee pyhä ja vapaapäivä. Kiva vain kun tämä aika tuntuu menevän 

kuin siivillä. 

Entäs Sinulla siellä, tietysti myöskin sitä samaa latua vai – ethän nyt ole 

tainnut reissailla niillä Karjalan mailla. Ootkos tavannut ketään tutun 

puoleisia. Sanohan heille kaikille terveisiä. Muuten täältä Munsaaresta se 

kauppias lähetti Sinulle terveisiä. En nyt tällä kertaa taas muista hänen 

nimeään mutta luulen että Sinä muistat peremmin.  

Järkeni on nyt taas niin klimpissään että ei tule mitään tälle paperille joten 

on paras, että sanon hyvää yötä Rakas voi hyvin monta suukkia. 

Sinun Sirkkasi. 

Kukkuluuruu ja terveiset Ässältä. [eri kynällä kirjoitettu lause] 
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[…]  

Kortti kirjekuoressa 

29.9.43 

Rakas. 

Lähetän tässä taas pienen ”pakun” ja sitä minä nyt olen täältä saanut sitä 

shakki opasta en vielä ole löytänyt mutta etsin vielä jostain. Lähetän sen 

sitten ensi viikolla. Suukki sitten mukaan Sinun Sirkkasi. 

* 

Kenttäpostia 6.10.43 Säästä 

R:va Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A 5 kpk 2472 

 

4.10.43. 

JK. Nimi.m:ki S:lle paljon terveisiä ja myöskin Äidille Sama. 

Rakas – 

Kiitos Sinulle, ensinnäkin bakusta ja sitten kirjeestä. – Ja niin kaipaisin 

oikein makean korvapuustin ahkerasta kirjoittamisesta. En tiedä mikä sitä 

toisinaan on, mutta ei sitten niin millään saa kirjettä kasaan. Koetahan 

Mami sen sentään ymmärtää ja – antaa anteeksi Isille, sillä mielelläni 

usein kirjoittaisin Mamille …. suukki 

Vai on hrväki Muuri saanut tyttären. Sehän on kiva, ”kun hän onnellisesti 

saapui perille ”Vie nyt terveisiä kun seur. kerran tapaat ja onnitteluni 

myös! 

Eri kiva kuulla, kun Mamin aika niin hyvin menee. ”Älä vaan anna mennä 

liian nopeaan, että isikin kerkiää mukaan”! Olisi niin noloa jäädä yksin. 

Nyt Mami saa suukin ja sitten isi panee – tai oikeastaan ”langoittaa” 

Mamin, Sitten olen paljon rauhallisempi.— 

Kiitos sitten niistä kauppiaan terveisistä. Luulisin hänen olevan erään 

kuoromme pojista Lampinen nimeltään. Sano nyt terveisiä hänellekin kun 

satut näkemään. 

Tapasin minä täällä tuttuja äskettäin. Kurrin Olli ja Halvorssenin Devi 

kävi täällä vähän niin kuin ”kiihdyttämässä” meitä: He sanoivat 
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pääsevänsä tk.  puolivälissä lomille. Molemmat lähettävät Mamille paljon 

terveisiä.— 

Mami arvasi aivan oikein siinä, että täältä ei mitään kummempaa kuulu. 

Tämä on tosiaan yhtä samaa aina vaan, niin että vaikea täältä on mitään 

kirjoittaa. Siinä onkin suurin syy miksi joskus tulee pitempi tauko 

kirjeitten välille. 

Kyllähän Mamille voisin rakkaudesta kirjoittaa, mutta eihän Mamikaan 

oikein sellaisesta tykkää jos se menee liiallisuuksiin ja voit antaa minulle 

pian ”hölmön” paperit.--- No olempa nyt sitten h. tai en, mutta nyt sanon 

Mamille hyvää yötä – oikein pitkä suukki ja sitten rakkaimmat terveiset 

omalle kullalle Isiltä. 

* 

Kenttäpostia 8.10.43 Säästä 

R:va Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio 5 kpk 2472 

 

6.10.1943 

Hei Kultaseni! 

”Nyt kirjoitan ma Sulle preivin. Senhän sä tiedät ilman muuta, että sua mä 

kaipailen”. Niin se on Rakas. Odottelin tänään taas kirjettä Sinulta, mutta 

sitten muistin kesken kaiken, että enhän itsekään ole ollut tarpeeksi 

ahkera, enkä näin ollen voi vaatiakaan sellaista iloa. Toivoahan saa 

sentään aina, Eikö saakin mami? – Sinä et usko Rakas kuinka ikävä 

isukilla taas on. Tuntuu niin kuin en olisi nähnyt Sinua moneen k.kauteen 

ja kuitenkaan tästä ei ole enempää kuin kolme viikkoa, kun sain kukerrella 

ihka ”oikean” Mamin kanssa. Voi kun voisin olla toivomatta sinne Sinun 

luoksesi Rakas, liian usein (tai oikeastaan joka hetki.) Nytkin suukki niin, 

aikakin menisi paljon paremmin jos vaan ajattelisin Sinua, mutta en 

toivoisi lomalle. En voi sille kuitenkaan mitään ja täytyyhän minun 

onnestani jotain maksaa, sillä muutenhan se olisi liian helppoa. Älä nyt 

pidä minua ihan pöpinä vaikka näin kirjoittelenkin, mutta joskus täytyy 

saada purkaa tunteitaan ja ajatuksiaan ja Sinähän se olet Rakas – jolle sen 

tulen tekemään nyt ja edelleenkin sikäli, kun Sinulla ei ole mitään sitä 

vastaan, muussa tapauksessa pidän ne sisässäni ja toivon että tukehtuisin 

niihin. 

Niin nyt tämä paperi rupee loppumaan ja ”sänkykin” lähettelee terveisiään 

tuossa vierellä. Luvallani menen sinne nukkumaan ja tuunpa ”käymään” 
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sielläkin antamassa hyvän yön kuukin Mamille, niin että ”näkemiin” sitten 

vaan Rakas --- Momin rakkain terveisin Sinua ikävöivä Isi Aarne Olavi. 

JK. Sain Hessalta tänään kirjeen, Hän kirjoitti olleensa tyytyväinen erik. 

siihen iltaan siellä ”[M?ssa]”. Hän sanoi, ”että oli aika kiva istua” – lopun 

saat arvata -! 

Terveisiä Sinulle 

* 

Kenttäpostia Kotka 11 X 43 Säästä 

Stm Aarne Vainio 5 / 2472 

Läh. S Vainio Kotka 

[Kirjekuoressa kaksi kirjettä: 9.10. ja 13.10.] 

Kotkassa 9.10.43. 

Rakas – 

Nyt voit’ vaikka vaihteeksi taas antaa minulle vähän tukkapöllyä, sillä en 

ole ehtinyt tai oikeammin on ollut niin kamalasti hommia jotta 

kirjoittaminen on jäänyt vähemmälle. Mutta, annathan anteeksi Rakas. 

Lähetän tässä 121 suudelmaa 30 pusua ja 22 suukkoa ja muutamia 

suuteloita. Jotta tulisi korvatuksi tämä ero. 

Tjaa—a ei täällä ole mitään erikoisemmin mainittavaa tapahtunutkaan 

eipä senpuoleen. Niilo on lomalla ja olivat he meillä eräänä iltana Teidän 

Mamma oli myöskin silloin meillä. Terveisiä kaikilta. Sitten niin olen ollut 

vähän hammaslääkärissä. Vedin nim. itseltäni yhden takahampaan pois 

joka vaati kyllä aika suuria minunkinlaiseltani mutta tulipahan kuin 

tulikin. Ja voikos kuvitella olen ollut sellainen rupisammakko siitä asti kun 

Sinä lähdit. Onneksi niitä on vain ollut käsivarsissa sillä eihän ne niissä ole 

niin keljuja kuin kasvoissa. Par-aikaa minulla on kolme laastarilappua 

oikeassa käsivarressa. Kun eivät mokomat vielä meinaa parantua 

laisinkaan. 

Kivaa muuten kun tänään on taas sunnuntai, saa vähän levähtää 

arkipäivän huolista (Niin paljon kun niitä nyt sitten on.) Tänään 

lekottelinkin 10-asti joka on aika harvinaista, sillä tavallisesti 

sunnuntaisin nousen aina jo kuuden ajoissa. Niin kuin kait’ muistat 

ukkeliini. 

Bertan Vekki on myöskin lomalla. Hänellä on seitsemän vuorokautta. 

Vekki tykkäsi myöskin että Bertta on lihonut sillä hänkään ei ollut kahteen 

kuukauteen nähnyt. Vaikka se on kuulemma hyvä kunhan ei vain liikaa 
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liho – Jaa – Kirsti matkustikin eilen Viipuriin tapaamaan ukkeliaan. – Ai 

– kun olisi hauska kun Sinäkin olisit jossain sellaisessa paikassa että saisin 

aina välillä matkustaa luoksesi ja samalla voisin matkustusjanoani peittää. 

Täytyykin tässä kait hommata tupa sinne Aunukseen. Vaikka se taitaisi 

olla vähän liian rasittava matka. Joten sekin vain väsyttäisi. No – kohtahan 

tulee se aika jolloin pääset taas kotiin. Voi kun onkin mukavaa. Sitten tulee 

vielä ne lämpimät suutelot ja kuulemiin sinun Sirkkasi. 

[…] 

13.10.43. 

Kuulemisiin Rakas – 

Lähestyn Sinua taas parilla suukolla sekä jollain herkuilla mitä täällä nyt 

saan. Eihän ne nyt niin erikoisia ole mutta luulisin niiden maistuvan. 

Onkos tämä nyt niin kuin ”häälahja”paketti, sillä en ehdi siihen mennessä 

saada enään mitään kasaan. 

Kuules voita minulla ei ole lähettää sillä olemme itsekin olleet viikon 

päivän ilman. Sinähän kirjoitit saavasi sieltä sentään aina joskus sitä 

puolta niin eiköhän se aina jotenkin järjesty. 

Voitkos muuten Rakas kuvitella, että tässä on jo melkein vuosi umpeen 

mennyt häistämme, ja minusta ainakin tuntuu että siitä olisi vasta joku 

kuukausi. Viime vuonna tähän aikaan olikin jännät paikat. 

Niin eipä tässä sitten muuta kuin hyvän yön suukki ja Rakkaat terveiset. 

Sinun  

* 

Kenttäpostia 12.10.43. Säästä 

R:va Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio 5 kpk 2472 

 

9.10.43. 

Rakas-  

Taas mun täytyy kiittää Sinua ”bakusta” ja – niin se oli tullut jo 

toissapäivänä, mutta en ollutkaan sitä vastaanottamassa, sillä satuin 

olemaan silloin pienellä komennuksella, josta juuri palasin, Olikin kiva 

tulla takaisin, kun oikein Mami oli tullut ”tervehtimään”. Eri kiva ---niin 
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kyllä olikin hyvää siellä sisällä ja kaikkein parasta oli ne kymmenen s---a 

(suukkia), jotka Sinä Rakas olit sinne kätkenyt. 

Niin, äsken tulin maininneeksi siitä kam:sta. Olin vähän niin kuin 

hamstraamassa ja onnistuinkin saamaan vähän voita. Lähettäisin niin 

mielelläni sinne Mamillekin, mutta en voi – ja Sinä kai tiedät miksi? 

Jouluksi koetan kuitenkin vähän saada jos sitä vaan suinkin on olemassa 

ja saatavissa. Sitä on vaikea vielä sanoa, mutta toivon kumminkin parasta!  

Ruokahalut minulla on kasvaneet kovasti sen ”lakon” jälkeen, Ei oikein 

tiedä mitä söisi, kun tuppaa täk. ruuatkin vähän niin kuin ”hutoja” 

olemaan. Olenkin vaihtanut tupakkaa ruokaan. En sentään ”työmiehiä”, 

mutta osan muista. 

Täältä saakin näiltä ”alkuasukkailta” ja miksei joiltakin kotipuolen 

”maajusseiltakin”. Joskus aina jotakin ostettua ja vaihdettua, niin että 

täällä pärjäileekin kohtalaisesti. En tiedä saako enää talvella, mutta sehän 

on taas sitten – 

Kuinka Mami siellä jakselee? En ole saanutkaan muutamaan pv:ään 

kirjettä, niin että olen vähän niin kuin ajasta jäljessä. No minähän olen aina 

pikkuisen, nytkin pojat jo nukkuu ja minun on vissiin mentävä ja. tuntuu 

niin sen mukaiselta ja paperikin taas loppuu. Hyvää yötä Rakas – 

Kymmenen kuukkia ja rakkaimmat terveiseni Aarne Olavilta. 

* 

[Korttiliite] 

Kotka 15 X 43 Säästä 

Vapaakirje: 2843 

Kutsu saapua työvelvollisuutta suorittamaan 

Vainio Sirkku Elisabeth  

Tammikatu 3 c 11 Kotka 

Kotkan kaupungin työvoimalautakunta. 

* 

Kenttäpostia Kotka 15 X 43 Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh. S. Vainio Kotka 
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14.10.43. 

Rakas Isukki! 

Tuliset suukot tervehdykseksi Sinulle! 

Terveisiä myöskin täältä koko perhekunnalta. 

Minä olen tässä nyt niin poikki - t.s. väsynyt etten pysty paljon raajojani 

liikuttamaan, Meiltä alkoi tiistaina voimistelu joka teki jäseneni niin 

kamalan kipeäksi. Kun ei näes’ pitkään aikaan ollut voimistelua, ei ne 

oikeastaan eilen vielä tuntuneet laisinkaan kipeiltä mutta tänään ”varjele, 

en ole rappuja päässyt alas menemään; sattui vielä, että piti hakea kaksi 

säkkiä perunoita Piirtamolta. Ja sitten kun niitä sai raataa ylös – ja alas- 

joten nyt olen kuin ”ellun-kana”. 

Muuten täällä on elämä niin kamalan yksitoikkoista, ei muuta kuin 

aamulla ylös töihin ja sieltä sitten taas kotiin ja maate. En tiedä niin 

kamalan yksitoikkoista se on, mutta sittenkin tahtoo mennä niin tosi 

nopeaan. Olen monesti kiittänyt, että meidän työmme on sentään niin 

vaihtelevaa ja siellä ei pahasti liikoja ehdi murehtimaan. Sinä olet sentään 

sellainen ”ajatus” joka tahtoo tulla liian usein mieleeni. Silloin on vain aina 

niin ikävä että täytyy aina väkisin yrittää saada tunteet muille teille. 

Vaikka nythän tähän alkaa taas tottua kun näinkin pitkä aika on mennyt. 

Joten ei muuta kuin yritys hyvä 10 – Kohtahan se lomasi koittaa eri kivaa 

Kuulemiin Suukoin Sinun Bettysi. 

[Pieni kirjeliite kirjekuoressa] 

5/10 43. 

Hei vaan Rakas 

Kirjoitan tätä kirjeen tapaista liikkeessä – joten saat taas vähän suutasi 

makeammaksi 

Mamilta 10 suukkia ja terveiset Sinun 

* 

Kenttäpostia 20 X 43 Kotka Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh: S Vainio Kotka 

 

18.10.43. 
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Rakas Oma Kultini! 

Ensinnäkin, niin Rakas suukki, ettet ole saanut pitkään aikaan – Ja sitten 

– en osaa tarpeeksi hyvin kiittää Sinua kukista (kukki) sähkeestä (2 

kuukkia) ja entäs sitten sokerirasiasta (100 kuukkia). Johan Sinä isukki 

hemmoittelet minut aivan piloille Rakas – Kyllä tuo sokerirasia oli muuten 

oivallinen ajatus ja miten söötti se oli. Nyt meidän ei tarvitse mennä enään 

minneen sellaiseen sokerittomaan paikkaan ilman sitä – eri kivaa. 

Niin ja nyt en voi näköjään muuta kuin kiittää – niin kiitos 

nimipäiväkortistasi. Muistin nimipäiväni vasta postin tultua sillä olimme 

sen vallan unohtaneet koko perhe. Vaan Sinä Rakas muistutit meitä siitä. 

Teidän mamma olikin sitten illalla meillä ja sain häneltä niin hirveän 

sievän maljan. Tuntui niin oudolle kun itse ei muistanut laisinkaan vaan 

ensin toiset. Muuten täältä minä sain hirveän hienon häälahjan arvaas 

minkä!! – Kutsun 2 viikoksi perunoita nostamaan. Et usko kuinka 

hämmästyin. Eikös mitä Äiti rupesi siitä heti purnaamaan ja meni Lepistön 

puheille – Minun kun ovat näes nämä käteni vaivanneet aivan siitä 

lomastasi asti, niin Äiti meni ja pyysi rohkeasti, että eikö sitä voisi siirtää 

kesäaikaan minun työvelvollisuus osuuttani. Hän suostui sen 

muuttamisjana, mutta tämän päivän olen saanut sitten istua lääkärien 

odotushuoneissa. Siellä minun täytyi saada tod. että käteni olivat todella 

sairaat. Ja sitähän ne nyt tällä hetkellä tosiaan ovat, joten sen todistuksen 

sain helposti. Onhan se tavallaan mukavaa ettei näin syksyllä tarvitse 

mennä sillä ei siellä sateisella perunapellolla kaikkein hauskinta ole olla. 

Tänä iltana teidän mamma oli myöskin rupattelemassa ja minulla oli sitten 

tilattu illaksi taas lääkäri. Tilasin nim. Penlein.in [?] – Minun kun on ollut 

kurkkukin kipeä. Keuhkoissa ei kuulemma ole mitään vikaa, mutta 

nielurisat täytyy luultavasti noin kuukauden kuluttua leikata. Sittenpähän 

siitä kurkkutaudistakin pääsee. Lääkärille ja lääkkeisiin menikin tänään 

400 mk – aina vain laskuja No – olethan Sinä ”tienaamassa”! 

Sitten kuulemiin suukoin ja tervehdyksin  

Sinun Sipisi. 

* 

Kenttäpostia 22.10.43 Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A kpk 5 2472 

 

20.10.43. 
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Rakas oma Mamikkini! 

Isukki kiittää oikein nätisti siitä ”käärekakusta” ja kirjeestä ja lähettää 

yhtä monta suukkia Mamille! En muistakaan enään monta Mami lähetti, 

paljonhan niitä vaan oli: -- 

Sitten Mamin täytyy antaa isille anteeksi, kun en aikaisemmin ole 

kirjoittanut. Minulla oli olevinaan niin paljon touhua sen 18p:n kanssa, että 

en muuta pahasti huomannut – Ei Mami sitä – ehkä oikein ymmärrä, mutta 

saat ainakin koettaa? --- Silloin illalla minun piti kirjoittaa mutta täkäl. 

sähkölaitos oli vähän sitä vastaan koskapa sammuttivat valot emmekä 

saaneet sitä koko iltana. Sitten ryssäkin vielä yltyi pommittelemaan, jotta 

yöunetkin karisivat. No eipä siinä harmittelemista, sillä jos siellä Mamin 

luona olisin ollut, niin ei kai me olis nukuttu sielläkään sen enempää, sillä 

olihan se ”muistojen yö”. Etkös Sinäkin rakas ole yhtä mieltä siinä? 

Ajatteles Mami, että olemme olleet I v. naimisissa, (Eiks’ tunnu vähän 

hoopolle). ja kuinka pian se on mennyt. Emme ole oikein kunnolla 

toisiamme nähneet ”vilaukselta vain”— 

Kuinkas Mamilta meni se ilta. Et kai Sinä vaan minulle vihainen ollut 

mistään, ethän! Toivon että olisit ollut oikein sanoisinko onnellinen! Onkos 

se oikea sana Rakas. Nyt isukki sanoo Mamille, että kuulemiin, Monta 

tulista suukkia ja rakkaat terv. Sinun A. Olavisi. 

JK. Hei taas, Mami! 

Olin unohtaa erään asjan – Onkos Mami kuullut siitä uudesta 

kenttäpostijärjestelmästä?  

Nyt sieltäpäin ei sitten kirjeet, eikä kortitkaan enää tule tänne vaan täytyy 

niissä käyttää postimerkkejä! Saan täältä sellaisia 8 kpl kk: kohti, ja nehän 

melkein riittääkin, sillä niitähän saa kirjoittaa 2 kpl viikossa. Lähetän ne 

nyt sinne Mamille ja Mami lähettää ne sitten taas takaisin isukille. Eiks 

olekin kivaa leikkiä, rakas? Lähetän myöskin nuo pakettimerkit. Ne ovat 

vihertäviä väriltään ja niitä on 4 kpl. Sitten kun Mamin paketilla isukkia 

muistaa, niin käytä näitä merkkejä, sillä ne halventaisi puolet 

postimaksua… 

Nyt on taas ilta ja minun pitää sanoa, että: Rakas ”pikku” Mami hyvää yötä, 

- suukki! - Arelta. 

* 

Kenttäpostia Kotka 22 X 43 Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 
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Läh: S. Vainio Kotka Kirkkok 6. 

 

21.10.43. 

Rakas Aarne – 

Terveiseni taas ja voi kun olen odottanut kirjettäsi, mutta en ole saanut 

viikkoon. En luulisi postissa mitään vikaa olevan vaan luulen että Sinulla 

ei taas ole aikaa vain ollut. 

En ole  kuullut tosiaankaan pitkään aikaan mitään puuhistasi tuntuu niin 

kuin olisit vallan hautautunut sinne Aunuksen sopukoihin. No- o – ehkä 

sieltä taas joskus poiskin pääset –  

Voi kyllä olisikin ihanaa kun se aika joskus koittaisi. Se kyllä on nyt jo niin 

kulunut ajatus että on melkein turha kierrellä sitä.  

Niin muuten tytöiltä tai oikeammin sanoen rouvilta terveisiä – Onnilta 

myöskin – Kirstillä olikin ollut niin kovin hauskaa Viipurissa. Heidän 

tyttönsä täyttääkin tällä viikolla 2 vuotta – eri outoa on ajatella, että heillä 

on jo niin suuri lapsi T-jaa – koskahan ne meidän ne varmaan kasvavatkin 

niin nopeaan että aika ei perässä tahdo ehtiä. Kyllä minusta nytkin tuntuu 

ihan ihmeelliselle kun nyt on taas torstai. Menee ihan tolkuttoman nopeaan 

tämä aika. Toivoisin, että se menisi sielläkin niin kumpikin pääsisimme 

nopeammin jouluun, Ensi lauantaina täällä onkin palokunnalla jonkun 

Finskan neitosen häät, joten on taas mukava kun pääsee vähän 

pyörähtelemään, ja koettamaan tuuriaan pitkän pitkästä aikaa. Vaikka 

kukapahan siellä enään näin ”vanhaa” pyörittelisi.  Vaan kunhan menee 

katsomaan. Ajattelen, että jos sinä olisit niin ainakin yhden tanssin 

pyörittäisit mamia – 1000 – suukkoa Sinun omalta kuller. voi parhaiten 

* 

Kenttäpostia 25.10.43 Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A 5 kpk 2472 

 

23.10.43. 

JK Sano Äidille ja Sannille paljon terveisiä ja lähetä tein isän osoite. A. 

Olavi 

Rakas Bettyni! 
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Ensin suukki ja sitten kiitos kirjeestäsi. Isukki on eri iloinen, kun Mami oli 

tyytyväinen kaikkeen. Ei mamin sentään pidä liikaa kiitellä mistään, sillä 

minäkin tein vain sen minkä jokainen olisi tehnyt samassa tilanteessa.  

Ja sitten saat oikeastaan kiittää vielä sillä ilman heitä en olisi kaikkea 

saanut järjestymään! Vastaan vielä niihin suukkoihisi – ja sitten – se asia 

jääkin taas muistojen joukkoon. 

Montakos niitä nyt olikaan – 1,2, ja 100 – niin se olikin, Nyt  - tunteeko 

Mamikki – juu tietysti ja eikä se kestä kuin puoli tuntia. 

Sinähän vallan pelästytit minut sillä perunannostouutisellasi mutta 

luettuani pitemmälle, huomasin että kaikki sentään kääntyi hyväksi ja 

kyllä se olikin parempi kuin hyvä, että se niin kävi, sillä se on kurjaa 

hommaa se perunannosto ja kun Sinä kultaseni olet vielä kipeekin niistä 

käsistäsi, niin se olisi ollut kaksinkertainen rangaistus Sinulle. Nythän 

kaikki on taas hyvin niin, että ei hätiä mitiä kulta Rakas! 

Sinun kurkkusikin vielä kenkkuilee. Minua vähän peloittaa! Ettei se 

lääkäri vaan satuta Sinua sitten leikatessa! Sano hänelle, että jos jotain 

sattuu, niin joutuu ”Minun” kanssa tekemisiin! Se oli sentään hyvä, ettei 

pahempaa ollut, kuin oli! Ehkä Mami nyt sitten saa olla rauhassa sen  

jälkeen---  

Niistä laskuista puheen ollen, minäkin muistin, että minullakin on joku 

markka, niin että lähetänpä ne sinne Mamille. Ehkä niistäkin vähän apua 

on ! 

Täällä entinen vanha rauha. – Ja nyt sitten ne 113 suukkia on kaikki tulleet 

sinne, tai viimeiset voi ehkä vielä olla matkalla mutta nekin kyllä tulee ---- 

Sitten vielä monet rakkaat terveiset omalle Mamille Bettylle, Sirkalle 

Sipille Sinun Are. 

* 

Kenttäpostia 26.10.43 Säästä 

R:va Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6. 

Läh: Stm Vainio 5 kpk 2472 

 

Rakas – 

Kuinkahan paljon minun tässä pitäisi kiittää Sinua ”bakusta”. – Koetan 

parastani, sen kun nyt sitten vain. ”kymmenkunta” suukkia nyt ainakin 

ensihätään ja ne sellaisina kuin silloin ”parhaimpina aikoina”! 



 

221 
 

Mami taas moitti isukkia siitä kirjoittamattomuudesta. Minä jo edellisessä 

kirjeessä siitä selittelin, että se johtuu etupäässä siitä 

”merkkipäivästämme”. Katsos, minä niin ajattelin sitä – aina vaan sillä sen 

täytyi mennä hyvin. 

No, nythän minulla on taas aikaa pelata näitten kirjeitten kanssa ja kyllä 

tulen yrittämään parastani, ettet Sinä ”Pikkuinen” pääsisi järin minua 

moittimaan. Sinun täytyy myöskin olla yhtä ahkera! 

Sitten minä taas mamia vähän vaivaisin, mutta ethän vaan ole vihainen? 

Kysyisin vaan, että: onkohan siellä kaupoissa vielä myytävänä sellaisia 

saunaharjoja tai sieniä? jos on, niin etkö lähettäisi isukille sellaista. En 

nimitt. saa oikein puhtaaksi pestyä itseäni, kun et Sinä ole edes ”selkääni 

pesemässä”!  Silloin edes se olisi tip, top. Juu ja sitten minulta taisi jäädä 

se musta saippuakotelo. En muista jäikö se teille vai meille, mutta kysy nyt 

mein mammalta jos se on siellä ja pyydä se häneltä. Ellei sitä löydy, niin 

eihän sille mitään voi ja saanhan sitten ostaa uuden, sillä eihän se paljon 

maksa, mutta haluaisin kuitenkin ensin varmistua ettei sitä vanhaa enää 

ole olemassa. 

Isukilla aika menee täällä hiljalleen lomaa odotellessa ja ajatellessa erästä 

hömöt:stä: Kyllä tuntuukin joskus yksinäiseltä! suukki mamille 7 viikkoa 

vielä ja sitten. 

Eri kiva, silloin isukki on taas niin onnellinen että oikein – ja onhan 

mamikin, olethan?! Kiitos sitten oikein paljon tarkoitan rouvien terveisistä 

ja Onnin myöskin. Sano heille myöskin minulta terveisiä kun tapaat! 

Vai on se ”Kipan” tyttö jo kaksi vuotta vanha? kyllä se aika on tosiaan 

rientänyt hyvin. Menis nyt vaan samaan tyyliin siihen asti kun sota loppuu. 

Sen jälkeen se vaikka vähän hiljentyykin, niin ei ole pahitteeksi! 

Niin kyllähän se ”haikara” saisi meillekin sen pikku Sirkan tai (ja) Aren jo 

ruveta tuomaan, mutta ootetaan nyt, ehkä se tuokin hyvinkin pian!  

Oliko Mamilla hauskaa häissä? Oli kai. Soititkos Sinä yhden kappaleen 

minullekin? Tanssimme sen sitten Jouluna Mamin kanssa. Nyt isukki 

taitaa käydä nukkumaan ja sanookin Mamille hyvää yötä. suukki  

Rakkain terveisin kuulemiin Sinua ikäv. Are. 

[…] 25.10.  

JK. Huomenta Mami! Kuinkas se yö meni? Nukuitko hyvin? 

Täällä satoi lunta yöllä ja nyt on maa aivan valkeana, Se tietää talven tuloa 

ja siitä taas johtui mieleeni, että myöskin talvivarusteita tarttee kohta olla. 

Nyt pyytäisin, että kun tapaat mein mamman niin pyydät että hän hommaa 
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ne min villahousut ja sitten jotkut villakäsineet, sillä täällä rupeaa niitä 

pian tarttemaan ja sittenpähän ovat ajoissa täällä. Teethän Mami tämän 

”pienen” palveluksen isille. 

Suukki ja sitten kuulemiin Isi. 

* 

Kenttäpostia 27.X 43 Kotka Säästä 

R:va Sirkka Vainio Kotka Kirkkok. 6. 

Läh: Stm Vainio 5/2472 

 

25.10.43. 

Hei Rakas! 

Terveiseni täältä Aunuksesta. 

Läksinkin vähän seikkailemaan tänne ”tanpuutiin”. Juu täällä on sellainen 

pieni juhla ja pyysivät minua vähän ”tsungaamaan”. Heille se rauha olisi 

suuri ilo.- Sinähän Rakas kuinka paha luonto isukilla on, jo siihen kohtaan 

minä lupauduin heitä kiusaamaan, - Onhan se vähän vaihtelua, vaikkei 

mitään erikoisempaa, mutta meneehän täällä huonompikin – ”Laulan 

Sinullekin yhden siinä 22 aikaan, muista nyt kuunnella Rakas”.  

Lähdenkin tästä pian kirjoittelemaan niin että kuulemiin sitten Rakkaani. 

Vielä pari suukkia ja monet rakkaat terveiseni Sinulle Aresi. 

* 

MARRASKUU 1943 

 

Kenttäpostia Kotka 1 XI 43 Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh. S Vainio Kotka Kirkkok 6. 

 

30.10.43. 

Rakas, 
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Kirjoitan Sinulle tässä sunnuntaipäivän kunniaksi, ja nyt on niin hyvää 

aikaa kun ensinnäkin on saanut vatsansa täyteen niin siinähän se suurin 

rauha sitten onkin. 

Perhekin tuntuu olevan niin rauhoittunut Sanni taitaa lukea läksyjänsä ja 

Äiti kait’ jotakin romaania; entäs sitten minä – Sinä sen parhaiten tiedät 

mitä teen. No, tjaa suukkia!!! 

Sitten teidän mammalta terveisiä hän käväisi juuri täällä ja istahti tässä 

vähän aikaa. 

Niin kiitos Rakas kirjeestäsi – vai oot’ sie taas siel’ Aunukses! Sehän on 

hauskaa että pääset aina väliin reissaamaan. Ikävä vain että minä en 

sanottuna iltana tiennyt laulustasi vielä mitään. Sillä kirjeesi tuli vasta 

joskus parin päivän kuluttua siitä juhlasta.  

Täälläpäin ei oikeastaan mitään erikoista ole tapahtunutkaan – tai taisin 

valehdella sillä kuulin juuri eilen, että Pauli Tyrväinen aikoo astua 

avioliiton satamaan kolmen viikon kulutta. Vaimoksi tulee se samainen 

neitonen kenen kanssa hän oli silloin kihloissa. Tämä uutinen tui minusta 

vähän ihmeelliselle mutta kait se täytyy uskoa. 

Jotta niin ne nuoret – vai mitä Rakas. Nyt muuten tämä onkin viimeinen 

lehti tätä paperia minkä siulle kirjoitan – joten jätetään tälle hyvästit. Gud 

– naid! 

Lähdenkin tässä vähän jaloittelemaan ja keinutan tämän samalla postiin 

ja sitten se on Sinun luonasi suukkojen kanssa – Sinun Sirkaltasi. 

* 

Kenttäposti 1.11.43 Säästä 

Rva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6  

Läh: Stm Vainio A 5 kpk 2472 

 

30.10.43. 

Rakas – 

Kiitos nyt  taas, bakusta ja kirjeestä oikein t--- suukkien kanssa! 

Tuntuu niin mukavalle aina, kun saa Mamilta jotain hyvää ja – niin 

toivoisin kumminkin, että kirjoittaisit useammin, sillä et voi uskoa Rakas, 

kuinka hartaasti odotan kirjeitäsi. Ne ovat minulle enemmän arvoiset, kuin 

mikään muu ---. Toivon että ymmärrät minua, etkä ota pahaksesi, sillä en 
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minä voi sanoa ettet olisi kirjoittanut ja muistanut minua tarpeeksi, mutta 

kuitenkin  - 

Enpähän minäkään liian ahkera ole ollut, mutta olen kuitenkin yrittänyt ja 

koetan vastakin, vaikkakin se joskus tuntuu niin kumman vaikealla, sillä 

en yrittämälläkään tahdo saada kirjettä syntymään – Minä kun ole jo 

vähän sellainen huono kirjoittaja.  

Koeta Sinä Rakas olla esimerkkinä, niin minä sitten yritän parastani pysyä 

tuntumassa! Koetatko Mami! 

Kyllä Sinä yllätit minut sillä turkki-tapauksella, mutta se oli onneksi 

myönteinen sellainen. 

Jos minä nyt Mamille aivan valehtelematta sanon, niin olen ajatellut usein 

sitä juttua.  Minä ajattelin vaan, että kun ne nykyään ovat tavattoman 

kalliita ja huonoja taas ei kannattaisi ostaa, että jos olisin Eikan saanut 

puhuttua ja hän olisi mahtanut myymään sen turkkinsa sellaiseen 

asevelihintaan, niin ehkä siitä olisi saanut ainakin kestävän ja ehkäpä siitä 

olisi tullut nättikin. Sitähän on vaikea sanoa, mutta olisihan sitä sopinut 

tutkia. – No nythän se on tarpeetonta ja olenkin kovin iloinen että  mami 

sen osti! Suukki sen kaupan päälle! – 

Toivon että Mami olisi oikein tyytyväinen siihen! Voin kuvitella Mamin 

sellaisena kultaisena, mustana ”karhun pentuna” siinä. Kunpa vaan et 

pelottaisi minua. – Kiitos Mami siitä! S. oppaasta. Kyllä se oli oikea. 

Olenkin aikani kuluksi harjoitellut vähän sen mukaan vaikka ei siitä oikein 

jyvälle pääse muuten, kuin jonkun avulla. Sellaisen nim. joka osaa hyvin 

pelata ja vähän neuvoa toistekin. Kyllä se on muuten aika vaikeaa peliä ja 

täytyisi siihen innostua (tai melkeinpä se pitäisi tulla into-himoksi) jos 

mielii vähänkään tulla pelaajaksi. Jokatapauksessa se on kivaa ajankulua, 

niin että sitten joskus Maminkin kanssa voimme funtsata sitä. Tarkoitan 

sitten joskus, kun tämä maailma vähän rauhoittuu.--- 

Täält ei miul oo paljo mittää huasteltavaa, kuntoni on aika hyvä, kun ei ota 

lukuun jonkunlaista ikävästä johtuvaa sair. 

Hyvää yötä nyt sitten Rakas Mamikkin. Isukki lähettä vielä pari oikein---- 

suukkia. ”Nuku hyvin!” Rakkain terveisin Sinun Aresi 

Sano terveisiä Sannille ja äidille ja jos käyt milloin siellä Kalliolassa 

myöskin sinne Sama. 

* 

Kotka 4 XI 43 Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 
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Läh: S. Vainio Kotka Kirkkok.6. 

 

3.11.43. 

Rakas, 

Kuulemiin taasen – Säveltäytteiset terveiset Sinulle Rakas! Saimmekin 

tänään radiomme pois korjauksesta. Siitä tulikin kauhean hyvä. Tulee 

aivan mistä asemasta vain. Nytkin par’aikaa sieltä tulee niin ihana hidas-

foxi, että jos olisit tässä niin ei muuta kuin panisimme matot kassaan ja 

pyörittäis’ No-o sitten kun tulet niin eiköhän sekin temppu usein tehdä (vai 

mitä arvelet).  

Radiomme korjasi muuten jokin Varpio sieltä Gutzeitilta. 

Tekisi mieleni lähettää sinun kuuluvillesi nuokin säveleet mitkä sieltä nyt 

ulos tulevat. 

Ypä onkin ollut kuulemma lomalla vaikka ikävä kyllä minä en itse ole häntä 

nähnyt. Sain vain Äidin mukana terveisiä häneltä. Onko hän Sinulle 

muuten kirjoitellut niin ja ehkä hän on Sinulle jo kertonut tästä 

lomastansa. Mitenkäs muuten Helge eikös’ hänen lomavuoronsa pitäisi olla 

kohta Heillähän on siellä kait’ joka 2 kk:den kuluttua. 

Onkos’ kulti käynyt vielä ahkerasti elokuvissa ja onko siellä mennyt hyviä 

filmejä. Olin eilen illalla katsomassa suomalaista ”Miehen kunniaa” ja 

olikin aika hyvä meikäläiseksi.  

Ja nyt silmäni menee valssin sekä unen tahtiin joten kirjoittamiin Rakas – 

Suukkini Sinulle Omalta S. 

* 

Kenttäposti 6.11.43 Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Tarkastettu [Suomen leijona -leimatarra] 

Läh: Stm Vainio A kpk 5/2472 

 

3.11.43. 

Rakas Bettyni 

Oikein monta suukkia kirjeestäsi. Tekikin taas niin hyvää, kun sai 

sellaisen. – 
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Täällä on muuten paraillaan hälyytys. Ryssiä kiertää kun kuumaa puuroa 

tuolla ulkona ja paukuttelevat aina välillä. Pikkuisen isukkia peloitta ja – 

niin pitäisiköhän minun mennä tuonne ulos vai kirjoittaa Mamille tämä 

kirje ensin valmiiksi.-  

taidanpa kirjoittaa ensin, sillä muuten se jää vielä huomiseen, - Täällä 

onkin ollut pitkä ajat aika rauhallista joten tuntuu taas vähän oudolta tuo 

jyske.- 

Niin – minunhan piti sanoa, että on kovasti ikävä sitä Mamia siellä. 

Kummaa, että se aina vaan jatkuu --- Lähetänpä muutaman oikein pitkän 

suukin Sinulle Rakas –”Tuntuu niin kivalle taas pitkästä aikaa”. – 

Mami taitaakin jaksella hyvin siellä. Kirjeestäsi päättäen ainakin 

sellaiselta tuntuu. Se on eri kiva, sillä onhan sitä harmia jo muutenkin 

aivan liian kanssa. – Kiitos sitten niistä terveisistä!  

Vai on se Tyrväisen Pauli naimisiin menossa, tuntuu se vähän oudolle, että 

hän sen saman tytön kanssa, mutta mikäpäs siinä, ne kerran näyttävät 

toisistaan pitävän niin oikein se on! Kiva kun olisi häät olleet sitten kun 

minun lomakin. Olisimme Mamin kanssa vaikka vähän tanssineet --- ja 

muutenkin! 

Nyt isukki hiipii tuonne sänkyyn uneksimaan Ma-mis-ta Tuhatta 

miljoonaan suukkia ja rakkaat terveiseni Sinulle Rakkaani Hyvää yötä 

Aresi. 

Oikein paljon terveisiä perheille. Sama 

* 

Kenttäposti 7.11.43 Säästä 

R:va Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio 5/2472 

[Kirjekuoressa Sirkalta Arelle pakettikortti/kirje 2.11.43.] 

Rakas Aarne, 

nyt lähetän terveiseni taas pienen melko mitättömän ”bakun” muodossa. 

Koeta nyt ammentaa vatsaasi kaikki mitä siinä on suuhun pantavaa. 

Korviketta minulla ei ole, mutta olemme itsekin nykyisin juoneet tätä 

vastiketta joka ei ole laisinkaan hullumpaa.  

Olenkin tässä ruokatunnilla ja taaskin on olevinaan ”julmettu” kiire (anna 

anteeksi). Tuolla ulkonakin on niin harmaata, kun ei ole lunta tullut vielä 

laisinkaan. 
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Ai siellähän sitä onkin jo tullut, etkös niin kirjoittanut. vai kuinka – 

Sitten ”kultimuru” saa vielä monta suukkia kaupanpäällisiksi joten 

kuulemiin Sinun  suukko!!! 

[…] 

5.11.43. 

Rakas – 

Kiitän Mamia monilla suukilla siitä bakusta. Se tulikin kivaan aikaan. Olin 

nimitt. juuri korvikkeen juonnissa ja tietysti aukaisin sen kaikella kiireellä! 

Siinähän olikin herkkuja kyl, kyl ja sitten Mami oli kirjoittanutkin siihen 

jonkun sanan, jotka isi ”luin” [?] ensimmäisenä.- 

Eikös siellä ole satanut lunta vielä ensinkään? Sepä kumma. Täällä on sitä 

vastoin satanut jo muutaman kerran, mutta ei se ole ollut pysyväistä!  Nyt 

täällä on taas maa mustana, eikä tiedä sanoa milloin se toiseksi muuttuu. 

Tuskin siihen kumminkaan kovin kauan menee, kun siitä tosi talvi tulee. 

Täällä onkin syksy aika kurjaa, tämä maasto kun on sellaista pehmeätä, 

etupäässä suota ja tiet taas on rakennettu sen päälle ja muutenkin täällä 

on kuraa ja liejua menee minne hyvänsä. 

Tämä on kovin ikävää seutua, täällä olisi hyvin vaikea viihtyä jos tänne 

asumaan pitäisi jäädä… Sitten taas kun menee Ä:linnaan ja Syvärille päin, 

niin siellä muuttuu maisemat. Siellä on maasto paljon korkeampaa ja 

tietysti kuivempaa, niin että siellä monessa paikassa on jopa kaunista. 

Taisinpa Sinulle lomalla ollessani kertoakin jo, niin että ei niistä sen 

enempää.  

Tänään minä taas kuulin ikäviä uutisia sieltäpäin. Ryssä kuulemma ovat 

käyneet pommittelemassa siellä, oikeinpa rankemman jälkeen. Minua 

vähän peloittaa ja huolestuttaa, kun ei tiedä koskaan, että mihin ne pommit 

putoavat. 

Koeta nyt Mami olla oikein varovainen ja mennä (pommi) suojaan ettei 

Sinulle vaan kävisi mitään… 

Kirjoita nyt minulle pian siitä hyökkäyksestä, että tiedän mihin päin ne 

pommit ovat tulleet ja --- oletko Sinä vielä terveenä siellä ja tietysti sama 

koskee äitiäsi, Sannia ja mein äitiä ja kaikkia. 

Sitten se taas vähän helpottaa, kun saan kuulla Sinulta sen … Siihen asti 

sanonkin Mamille, että kuulemiin kirjoittamiin! 

Monta suukkia vielä Sinulle Rakas ja sitten hyvää yötä!  
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Rakkain terveisin Sinun A.O.:si 

* 

Kenttäpostia 9.11.43 Säästä 

R:va Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A 5/2472 

 

7.11.43 

Rakas – 

Mami, täällä isukki taas istuu ja kirjoittaa Sinulle pientä preiviä. 

Ensin suukki alkajaiseksi! Tuntuu taas niin yksinäiselle ja ikävälle, mutta 

enköhän löydä helpotusta, kun Sinulle kirjoittelen. Olisi tänään kiva, kun 

olisin siellä Sinun kanssasi pyörimässä ja saisin vähän rutistaa Sinua. Se 

olisi elämää! 

Kiva kun sen radion saitte kuntoon. Muistaakos Mami kun puhuin siitä, 

että se k.o. heppu korjaisi sen. Siinä et uskonut että hän pystyisi siihen 

koska eivät siellä radio liikkeessäkään kerran pystyneet siihen. Aina löytää 

parempansa. 

Onkos muuten Sihvosen Eikka hommannut sen sähköjohdon josta oli puhe. 

Se piti tulla sinne mummolle, sinne saareen. 

Vai on se Ypä taas lomalla. En ole tiennyt siitä mitään sillä en ole saanut 

häneltä vastausta viimeiseen kirjeeseeni. 

Hessalta sain tänään kirjeen hän sanoi pääsevänsä lomalla t.k. 25 p:nä. 

Lähettää Mamille paljon terveisiä! 

Kirjoitan hänelle myös kirjeen heti kun saan Sinulle tulemaan valmiiksi. 

Luvallasi Rakas, kirjoitan hänelle Sinun terveisesi! 

Olenhan minä elokuvissa käynyt jatkuvasti, sillä eikai täältä mitään 

muutakaan huvia löydä. Ei täällä mitään uusia filmejä ole ollut, mutta on 

niissä vanhoissakin aina jotain hyviä ja paljon on sellaisia joita en ole 

aikaisemmin nähnytkään. Se niissä vaan on paha puoli, että ne ovat 

katkelleita ja siksi niistä on aina paljon pois. 

Tiedät Mami miltä tuntuu kun yhtä mittaa on väliaikoja ja sitten kun kuva 

taas alkaa niin se jatkuu aivan toisesta paikasta.  

Vai on Sirkka käynyt katsomassa ”Miehen kunniaa” Taisi olla kohtalainen 

filmi, kun Sinäkin kerran kehuit sitä! 
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Ehkäpä minunkin olisi hyvä nähdä se, mutta en voi ainakaan tällä kertaa. 

Ehkäpä se joskus tulee tielleni, sitten varmasti käy sen näkemässä.  

Sitten Mamille taas pieni kysymys. Onkos se toinen lakkolainen, Keijo nim, 

pitänyt sanansa ja ollut polttamatta. Kysyppäs häneltä kerran ja sano 

minulta sellaisia terveisiä, että kohta tulee joulu ja minä lomalle ja sitten 

”rikkuri” joutuu kärsimään. 

Omasta lakostani en puhu vielä mitään sillä Sinä et usko sitä kumminkaan 

eikä kukaan muukaan – ja oikeastaan en itsekään usko siihen – Ajatteles 

Mami kulta. Enää viisi viikkoa ja sitten isi hiipii ja yllättää Mamin taas 

pienellä puh. soitolla. Sitten --- niin nyt minun täytyykin jo lopettaa, sillä 

en muuten jaksa Hessalle kirjoittaakaan ja enpä enään oikein keksikään, 

mitä Mamille ”valehtelisin”.  

Kirjoittamisiin (Pik.) ja voi taas mitä parhaiten Rakas oma Sirkka – L. 

Bettyni. 

Suukki ja rakkaat terveiseni Sinun A.O:si-  

* 

Kenttäpostia 9 XI 43. Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh. S Vainio Kotka Kirkkok. 6 

 

6.10.43. [sic  6.11.43.] 

Rakas! 

Kirjoittelen tässä saunasta tultua ja olen niin puhtoinen kuin nyt suinkin 

vain voi olla. 

Olisitpas tänään ollut kotona niin meillä olisi ollut reilut häämeiningit nim. 

Väärnin Pekka sekä Inga vihittiin, ja tänään he sitten pitävät niin kuin 

häitä. Annoin rahaa lahjaa varten Sinun puolestasi – Sillä eikös heillä aina 

ole ollut sellainen tapa, että yhteisesti kerätään. Kyllä siellä varmasti reilut 

häät ovat. Pyysihän he yksin minua sinne mutta en viitsi mennä, sillä eihän 

siellä sitten mitään hauskaa olisi. 

Odottelinkin Sinulta tänään kirjettä, mutta ei tuota kuulunut. En tiedä 

onko postissa vai missä se vika?!! 

Tjaa tänään minun olisi tehnytkin niin kamalasti mieleni jonnekin. 

Seurahuoneellakin olisi tänään ollut jotkut kemut vaikka eipähän 

sielläkään mitään erityistä ole. Muuten Mänttärin Untolta terveisiä hän 
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olikin täällä Kotkassa käymässä. Nyt minä olin sitten pitkästä aikaa 

yhtenä iltana vähän ulkona. Sillä hän niin nätisti pyysi joten en raaskinut 

kieltää. Olimme vähän Seurahuoneella juhlimassa – mutta se oli aivan 

viatonta leikkiä vain – joten se sikseen.  

Niin sitten olet kai kuullut jo uutisiakin täältä meiltä päin. Niin se ”Ryssä” 

– tuli taas ja hätyytti oikein pahimman kerran. Eipähän tuota pitkään 

aikaan ole näkynytkään mutta kyllä sillä nyt näyttikin olevan koneita. 

Mekään emme liikkeessä ehtineet mennä minneen joten täytyi ottaa 

”päiväunia” liikkeen lattialla – Meitä olikin viisi siinä makaamassa niin 

kuin silakat suolassa. Vaan kyllä niitä pommia tulikin 15 syöksyp. sekä 

10.kunta hävittäjää ja kaikki sylväsivät pomminsa. Olivatkin vielä niin 

kamalan matalalla että ihme. Ja kyllä sitä hävitystä tuli – pari kymmentä 

kuorma autoa kuljetti liikkeen ohi haavoittuneita sillä saksal.sotal. tuli 

täysosuma jossa kuoli n 10 ja haavoittui 30 – ja sitten tuli suomalaisen 

laivaan vaurioita jossa kuoli luultavasti yksi ja useita haavoittui. Sitten tuli 

täysosuma siihen entiseen lasten päiväkotiin siellä kuoli pari sotilasta sekä 

kaksi siviilihenkilöä. Se entinen poliisi Valkonen jos muistat hän jolla oli 

pitkä parta sekä kulki aina keppi kädessä ja tonki kaikki kadun reunat – 

sitten kuoli myöskin hänen tyttärensä. Tulihan niitä pommeja myöskin 

jonneen Gutseitin konttorin läheisyyteen. Siinähän ne nyt sitten taisi 

ollakin.  

Saa nähdä ihan peloittaa koska tulevat uudelleen. Olisi vain oikein pilvistä 

niin eivät niin kovasti hätyyttäisi. 

Nyt taidankin lähettää jo Rakkaat terveiset sekä suukot 

Sinun Sirkkasi. 

* 

[Kirjekuori ilman kirjettä Sirkka Vainiolle Aarnelta 10.11.44] 

* 

Kenttäposti 14.11.43 Säästä 

R:va Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A 5/2472 

 

12.11.43 

Rakas – 

Suukki kirjeestäsi – 
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Tulin juuri eräästä viihdytys-iltamasta ja siellä oli oikein kiva ohjelma. En 

ole täällä usein kuulutkaan sellaista ja harvoinpa sitä kuulee ja näkee 

sellaista muuallakaan, vaikkapa se oli vain erään tykistö-y:n järjestämä. – 

Olisipa useammin senlaatuisia ”juhlia” niin tuntuisi tämä oleminen täällä 

paljon viihtyisämmälle. 

Tiedätkös Mami että olen täällä aikani kuluksi ruvennut harrastelemaan 

vähän piirustamista ja – arvaas kuka se – on, jonka ensimmäisenä 

raapustelin paperille. Kukas muu kuin Sinä Rakkaani. Lähetän sen 

Sinulle, arvosteltavaksi ja jos se kelpaa, niin toivon, että et ainakaan heti 

panisi sitä paperikoriin. Tein sen kanssa työtä yhden i.p:n Aika meni niin 

mukavasti että oikein – ja sainhan  taas katsella ”Sinua” koko sen ajan, 

sekä funtsailla että tuleekohan tästä nyt oikea Mami. Tuliko? 

Vai tuli se Färnin Pekka ja Inga nyt tänne meikäl. joukkoon? – Kas 

kummaa. – Olisi ollut kiva kun olisin ollut lomalla silloin, oli sinne ehkä 

saaneet Mamin kanssa tanssiakin vähän ja muutenkin, sillä onhan hän 

yksi mukavempia kavereitani. - Suukki ja kiitos Mamille, että huomasit sen 

lahjan. Siinä Mami teki oikein kauniisti ja – no olkoon nyt sanomatta siksi 

kunnes tulen sinne.-  

Vai oli se mami juhlimassa taas jonkun pojan kanssa: Toiv. Sinulla oli 

hauskaa! 

Sitten siitä pommituksesta. Se on vähän ikävänpuoleinen aihe joten en sitä 

enää käsittele. Olen vaan paljon rauhallisempi kun tiedän mihin päin ne 

tuli (ne pommit). – Kyllä minä tunsin sen Valkosen! Ikävä vaan että niin 

kävi!  

Nyt isukki lopettaa taas ja käy nukkumaan. Tuo ”heteka” tuntuu niin 

houkuttelevalta! Hyvän yön suukki Mamille lähetänkin ne tämän ”toisen” 

Mamin mukana ja monet rakkaat terveiseni Sinun A.O:si 

Terveiseni sinne kaikille. Sama 

* 

Kenttäpostia Kotka 15 XI 43 Säästä 

[Postimerkki revitty kirjeen kulmasta] 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh. S. Vainio. Kotka Kirkkok 6 

 

14.11.43. 



 

232 
 

Rakas ”kultaseni”! 

Terveiset – tuhansien suukkien muodossa. Niin ja kiitos Rakas kirjeestäsi. 

Minun taas, taas! täytyy pyytää anteeksi tämän parin kolmen päivän 

vaitiolo selitän Sinulle vähän mistä se johtuu (myöh) Kyllähän 

”kukermentti” ymmärtää Sirkkaa eikös’ niin, sillä sattuuhan Sinullekin 

joskus niin ettei aina tule breivattua. 

Ensinnäkin – minun täytyy sanoa että ”mun” on niin hirveän ikävä Sinua 

että se on aivan oikeus ja kohtuus jotta pääset kohta lomalle – Ajatella 

enään neljä viikkoa ”ihanaa”. 

Koposen Taistolta terveisiä, hänellä on juuri parhaillaan loma. Ikävää 

oikeastaan kun sattui nyt, eikä jouluna sillä tästähän on enään niin kovin 

lyhyt matka sinne, jotta vaikka sen olisi vielä viirannutkin. Vaikkapa eihän 

niitä itse oman makunsa mukaisesti saa järjestää. 

En tiedä ehtiikö tämä nimipäiväksesi mutta, Rakas syd. onnitteluni vielä 

voi, kun olisinkin itse saanut antaa Sinulle oikean nimipäiväsuukon, Vaan 

ei käy, Sinun täytyy ottaa se vaikka tyynyltäsi vastaan nimipäivä-

aamunasi noin 7 aikaan. Siten se tulee vaikka terveisenä luoksesi Rakas! 

Nyt sinun täytyy taas koettaa ymmärtää minua. Sillä muistatko, että aina 

puhuin siitä ”Jössen” ja minun päätöksestä, että pidämme joskus oikein 

naissakin juhlat Seurahuoneella – Ja nyt – ne ovat sitten jo ohitse ”onneksi” 

– sillä sain niistä niin tarpeekseni, että kyllä se sai taas olla pitkäksi aikaa 

koko juhliminen. Kerran nyt vähän voin niin kuin tarkemmin. Sattui nyt 

nim. sellainen tapaus, että Seurah. oli lauantaina Suursaaren porukka 

järjestänyt siis ohjelmallisen illan. Heidän, tosiaankin täytyy sanoa ”loisto 

orkesterinsa” järjesti illan musikaalisen puolen ja sitten ”Hessa” ja kumpp. 

pitivät huolta voimistelusta, niin ja sitten oli jokin taikatempun tekijä! 

Oikeastaan  se oli oikein onnistunut ilta kun – oli vähän ohjelmaakin, ettei 

aina sellaista jonninjoutavata! 

Siellä tapasin sitten Helgenkin sattui niin hauskasti, että heille joutui 

aivan ensimmäinen pöytä siinä oven vieressä terassilla ja meidän 

pöytämme oli aivan vieressä. Ja kyllä pojat koittivat näköjään pitää 

minusta huolta – Senkuin itse kykenivät – Vaikka ihme kyllä Helge näytti 

olevan melkein selvä. Siellä näin Pepen sekä Ingankin (tjaa – en kait ole 

senjälkeen nähnytkään kun Sinä olit lomalla) pitkästä aikaa. He ovat 

kuulemma muuttaneet johonkin Rautatienkadulle yhdessä asumaan ja 

luulisin näköjään, että tytöt pitävät aika juhlameininkiä. Ainakin näyttää 

näin sivusta katsoen – Niin ja sitten taas minä otin minäkin siellä vähän 

alkoh. mutta ei se näköjään oikein kajonnut minuun. Sillä tunsin itseni 

liian selväksi, siellä toisten seurassa – Vaikka en ymmärrä mistä johtuu 
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olen nim. tänään ollut sitten kauhean huonovointisen tuntuinen. Vatsani ei 

kait’ olisi sietänyt laisinkaan koko myrkkyä – No – kuitenkin kerrottu ja 

sanottu, niin – on sitten hirveän hyvä asia että ne juhlat ovat ohi. 

(Sittenpähän taas tiesi senkin) – Jösseltä – Helgeltä – Pepeltä – Ingalta, 

sekä Sihvosen Eikalta terveisiä – joka viimeksi mainittu, ei kuitenkaan 

ollut siellä – vaan hänen kanssaan keskustelimme liikkeessä. Joten – nyt 

tulevat – ota Rakas – vastaan ajatteles miten paljon sait – ai-join  - 

No – entäs sitten nyt saat kuulla kunnia – että itse her – Leif Johansson on 

päässyt Kotkaan olemaan J.S. keskukseen – tapaa en tiedä millä, mutta 

täällä hän kuitenkin vain on – Häneltäkin terveisiä – ja toivomus 

kuulemma ”silläkin kentällä” että tulisit pian lomalle – Kyllähän se on 

tietysti kauhean hauskaa, että hän nim: pääsi tänne, mutta luulen että 

eiköhän häneltäkin tule täällä juhlittua varmaan vähän liikaa ja sehän käy 

vereen – eikös niin Rakas – 

Entäs Sinä oletkos ollut kiltisti – sen suhteen – kerrohan nyt taas joskus – 

edesottamuksistasi – huomaankin tässä muuten että olen taas vähän 

liikaakin avautunut sinulle. Eihän se niin tarpeellista ehkä olisi. Minun 

täytyy vielä kertoa, että koko ajan kun olen kirjoittanut niin radiosta on 

tullut niin ihanaa musiikkia että oikein pahaa tekee, ja vielä ikävämpi tulee 

Sinua Rakas monin suukoin Sinun Sipisi 

* 

Kenttäpostia 18.11.43 Säästä  

R:va Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh. Stm A Vainio 5/2472 

[samassa kirjekuoressa pakettikortti Sirkalta 16.11.43.] 

Rakas! 

Nimipäivä onnitteluni tulee luoksesi tämän paketin muod.  Täällä olen 

ostanut myöskin paidan Sinulle, mutta en taida sinne  ruhjottavaksi 

lähettää vai kuinka . – 

Älä hämmästy, mitä tämä tumma liha on – se = keitettyä maksaa ja on 

mainiota syödä kylmänä voileivän päällä. 

Sitten ei muuta kuin parhainta onnea Rakas – suukkojen kera – Sinun 

Sirkka. Kirjoitan illalla lisää - 

* 

15.11.43. 
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Rakas – 

Isukki kiittää taas oikein monella suukilla sinua lähettämästäsi nimip. 

”bakusta”. Kiitos myöskin siitä paidasta jonka sanoit ostaneesi lahjana1 

Hyvä ettet sentään lähettänyt sitä tänne, sillä enhän kumminkaan saisi 

sitä täällä käyttää ja pilallehan se menisi, niin kuin jo itsekin arvelit! 

Kohtahan (4 viikon perästä) sen saan kumminkin nähdä ja samalla se on 

joululahja minulle. Se sattuukin eri kivasti. 

Ajatteles Rakas miten lähellä joulu jo on! Ei oikein uskoisi sitä, mutta totta 

se vaan on. Aika täällä on mennyt mitä parhaiten, etenkin kun ajattelee 

sitä taaksepäin aina viimeisestä lomastani asti ja kauempaakin – Nyt 

tuntuu tulevaisuuskin paljon helpommalle ajatella, sillä näenpähän kohta 

taas sinut – Kultaseni. 

Täällä yritti taas tehdä talveakin, mutta ei vaan jaksanut. Lunta tuli niin, 

että maa oli taas aivan valkeana, mutta pois se vaan pyrkii. Eiks’ ole eri 

kummaa? 

Kuinkas siellä Mamin luona on asjat? Onkos siellä talvesta mitään tietoa? 

Kirjoita nyt isukille kummoista siellä on 

Nyt jäänkin odottamaan Mamin kirjettä, sitten kirjoitan lisää. 

Kuulemiin siihen asti! Monet rakkaat terveiseni Sinulle 

yksi suukki vielä Aresi 

* 

Kenttäposti 20.11.43. Säästä 

R:va Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A 5/2472 

 

17.11.43. 

Rakas Mami – 

Kiitos ensinnäkin kirjeestäsi. (Suukin kanssa tietysti. – 

Olitkin sepustanut oikein pitkän sellaisen, vaikka eipä se koskaan liian 

pitkä ole. Eiks’ vaan olekin vaativainen Rakas. No älä nyt siitä välitä, sillä 

olethan siihen jo tottunut.  

Minunkin piti ensimmäiseksi kertoa edesottamuksistani. – Eihän siinä 

paljon kertomista ole ja sekin vähä on jo ennestään tuttua Sinulle. Ja nyt – 
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niin ensinnäkin Käyn keskimäärin 3 kertaa viikossa elok:ssa, (se on 

muuten ainoa ilo mikä täällä on paikallista.) ”juopotellut” en ole yhtään 

kertaa ja sitten se kaikkein arkaluontoisin, niin minun täytyy tunnustaa, 

että minulla on täällä yksi rouva, jonka kanssa, (älä nyt vaan suutu, sillä 

Sinähän  halusit tietää edesottamuksistani ja nyt se sitten tulee.) niin, 

jonka kanssa olen seurustellut ”öisin” (monta suukkia hän on saanut. Se on 

vaan niin ikävää, että hän asuu kaukana enkä näin ollen pääse tapaamaan 

häntä päivisin ollenkaan. Paitsi joskus. Sinä Rakas voit ”ehkä” tunteakin 

hänet, piirsin nim. hänestä kuvan ja lähetin sen Sinullekin nähtäväksi. – 

Täytyy nim. vielä tunnustaa Sinulle, että olen oikein rakastunut häneen. 

Ethän Sinä vaan ole mustasukkainen hänelle? Et kai! sellaista minä täällä.-

-- 

Ymmärrät tästä hyvin että en voi mitenkään olla vihainen sinulle, jos Sinä 

joskus käyt tyttöjen kanssa vähän juhlimassa, sillä eihän se ole mitään 

minun ”juttuun” verrattuna. 

Sitten sinä Rakas kirjoitit, että olit liian avomielinen minua kohtaan 

kirjoittaessasi seikkaluistasi. Nyt Sinun ei pitäisi enää sitä pahoitella, sillä 

olenhan minäkin taas pitkästä aikaa avannut Sinulle sydämeni ovet ja niin 

kuin huomasit sieltä löytyikin ”paljon” sellaista mitä Sinä et varmaan 

osannut kuvitellakaan sieltä löytyvän. 

Minusta oli vähän noloa, että huomautit siitä avomielisyydestäsi. Sain siitä 

sellaisen käsityksen, että  Sinä epäilet, etten minäkään kerro sinulle 

kaikkea, ja pahoittelit että tulit kirjoittaneeksi siitä ollenkaan. 

Sinäkin vapaaehtoisesti kirjoitit sen minkä kirjoitit ja se oli mielestäni 

kauniisti tehty. Toivon että sellainen jatkuisi molemminpuolisena, sitten 

olisi kaikki, niin kuin pitäisikin. Eikös asia ole niin Sinunkin mielestäsi 

Rakas Mami? – 

Jääköön se asija nyt silleen ja ehkä minä taas olen väärässä, että rupesin 

siitä – mitään kirjoittamaan, sillä ethän Sinä ehkä mitään 

tarkoittanutkaan, vaan kirjoitit siitä aivan ajattelematta. 

Minun täytyy antaa isukille taas anteeksi tämä ”jähjääminen”, Sinähän 

tiedät millainen ”pöpi” minä olen. 

Vai on se Lefa päässyt sinne Kotkaan olemaan. Sehän on oikeastaan kiva 

hänelle. Sano nyt hänelle terveisiä kun satut näkemään!  

Nyt isukki rupee vähän kerrassaan lopettelemaan ja sanookin Mamille 

hyvää yötä (suukin kanssa) 
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Voi mitä parhaiten! Rakkain terveisin Sinua ajatteleva ja ikävöivä ”Paha” 

A.O:si 

* 

Kenttäpostia Kotka 23.XI43 Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh: S Vainio Kotka Kirkkok 6 

 

19.11.43. 

Rakas – 

Nyt saatkin minun terveiseni lisäksi myöskin isukilta terveisiä. Niin, hän 

tuli tiistaina lomalle – odotimme häntä jo edellisen viikon alussa. Mutta 

lomavuoro olikin siirtynyt, kun jokin toinen ei kait ollut saapunut paikalle. 

Hän onkin nyt aika riskissä kunnossa sillä kuulemma ei ollut juonut juuri 

laisinkaan tämän loman välillä. Emme tietystikään olisi uskoneet tätä jos 

hän olisi sen itse sanonut Mutta kun tässä vähän aika sitten kävi liikkeessä 

sieltä samalta työmaalta eräs mies, joka kertoi, että ukkeli on ollut 

alkoholin suhteen aika nuuka. Oli kuulemma syönyt niitä annos pulloja 

sekä sitten mitä hän vei neljä täältä mukanansa. Ilmankos hänellä olikin 

sitten viitisen tuhatta mukanansa kun tuli kotiin. Vaikka olihan hän 

tienannut aika hyvin kait ylimääräisellä tukanleikkauksellakin… Vaan 

kyllä ne rahat näkyy täällä hupenevan. Kun on niitä kaikenmaailman 

pennittömiä ystäviä niin kauankos sitä sellaista rahamäärää hävittää. 

Voi – voi kun se isukki vain vähänkin osaisi heittää sitä juomistaan niin 

hänhän olisi aika mukava. Mutta pidetään nyt peukkuja pystyssä sen asian 

puolesta. 

Muuten täällä on tänään taas ollut hirveän kirkas ja hälytysrikas päivä. 

Saa nyt nähdä minkälainen on yö sillä taitaa olla vielä kuutamoakin. 

Muutenhan täällä ei ole mitään erikoisempaa tapahtunutkaan.  

Kuule olisin vain kysynyt mistä Sinä enimmin pidät siitä makkarasta vai 

maksasta ja kumpi paremmin säilyy – Niin  lähettäisin sitten aina sitä mikä 

maistuu paremmalle. 

Nyt taidankin lopettaa sillä äiti tuli juuri saunasta ja pyysi minua 

laittamaan tukkansa joten Monta suukkoa ja kuulemiin Sinua ikävöivä 

Sipisi. 

[…] 
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Paketti/kortti Sirkalta 

18.11.43. 

Kuulemiin taas oma kulti. 

Tuokoon tämä baku taas terveiseni sekä suukkini. Lähetän tässä taas 

jotain pientä mitä minulla on. 

Kuules tätä voita on niin kovin vähän, mutta laitoin sen näiden keksien 

päälle tarkoitettavaksi sillä eivät muuten maistu milleen. 

Kirjoita kirj. saitko tämän paketin sunnuntaiksi, niin tiedän vast’edes 

lähettää. 

Suukoin Sinun Sirkkasi. 

* 

[23.11.43?] Kirjekuori ilman leimoja 

R:va Sirkka Vainio Kotka Kotkank. 16 A (Käteen) 

Läh: A.V. 5/2472 

 

23.11.43. 

Kulti Rakas – 

Oikein monta suukkia Sinulle ”bakusta”.  

Ei mamin olisi pitänyt sitä voita lähettää, sillä minähän olen saanut täältä 

itse ostaa sitä. Eikös Mami muista kun puhuimme siitä silloin lomalla 

ollessani. Jos sieltä saisi sitä enemmin, ja esim samaan hintaan kuin täällä, 

niin eihän siinä sitten mitään olisi, mutta nyt on asia toinen, sillä minä saan 

täältä vähän halvemmalla. No niin se siitä, Vielä suukki ja kiitos ! 

Niin Sinä kysyit, että milloin sain sen. Se tuli tänään, siis tiistaina minulle. 

Se oli kai jossain viipynyt päivän, sillä toimist. sanoivat että se piti olla 

eilistä postia. 

Tämän kirjeen tuo sinne se Onskan veli. Hän nim. pääsee huomenna 

lomalle ja lupasi samalla toimittaa tämän Mamille. 

Nyt on vaan taas pulma siinä, että mitä tähän oikein kirjoittaisin, sillä 

tuntuu taas niin kumman vaikealle tämä. Annappas Sinä kultaseni vähän 

vauhtia minulle! 

Minulla onkin niin armoton ikäväkin sinua ja mitä lähemmäksi lomani 

tulee, sitä suuremmaksi ikäväni käy, ja päivät tuntuu ijäisyyden pituisilta. 
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Tuntuu ihan niin kuin ne tekisivät kiusaa minulle, etten vaan pääsisi sinne 

Sinun luoksesi Rakas. 

Kyllähän minä sinne jokatapauksessa tulen eikä siihen viivykkään enään 

kuin 3 viikkoa. Kyllä minä sitten muistan ”rutistaa” mamia kaikkien 

näiden kiduttavien viikkojen ja k:k:n jälkeen. 

En osaa Mamille muuta kirjoittaa tänään, mutta yritän vaikka huomenna 

jatkaa. Kuulemiin siihen asti! Monet rakkaat terveiseni ja monta suukkia  

Sinua ikäv. Isiltä. Odotan kirjettäsi 

Äidille ja Sannille paljon terveisiä. Are. 

Mummolle myöskin ja kaikille sinne saareen. 

* 

Kotka 24 XI 43 Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh. S. Vainio Kotka 

 

28.11.43. 

Rakas – 

Taas täytyy minun tunnustaa, että saisit antaa minulle vitsaa ahkerasta 

kirjoitustaidostani. Mutta se on sitten ihmeellistä jotta mitä pitemmälle 

tämä loman väli menee, sitä kehnommaksi tulen minä kirjoittamaan. 

Johtuu kait’ siitä, että ihan niin kuin jollain lailla vieraantuisi vai mikä 

siinä sitten lienee. 

Nyt otan taas kuitenkin tarmonpuuskan, lähetän isukille kirjeen sekä 

monta monituista suukkia – 

Olenkin ollut nyt kauhean ahkerasti töissä kun Äiti pitää vähän niin kuin 

lomanpuoleista. Nääs’ kun se isäpappa on lomalla; huomasimme muuten 

että hän pysyy paljon raittiimpana, kun Äiti on hänelle seuraa pitämässä 

kotona. Ja, eihän se oikeastaan ihme ole sillä pitkäksihän se aika yksin käy, 

joten hänenkin tulee enemmän juhlittua. 

Pitäisi tässä yrittää mennä kuvillekin mutta kun on ollut niin kovin märkiä 

ilmoja, ettei enään kotoa viitsisi pois lähteä kun sinne on päässyt. Täällä 

onkin nykyisin ollut niin suloisen lämmintä joten nauttii siitä pienestä 

ajasta minkä saa olla kotona! 
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Niin – kiitos muuten kirjeestäsi – muistin ensin että en ollut saanut 

sellaista pitkään aikaan minkään – vaan eilenhän se ilo tulikin . Ja voi – 

kyllä se on kamalaa että sinä olet ruvennut sellaisten rouvien kanssa 

seurustelemaan (leikkiä) – Ja minä onneton kun olen koettanut olla niin 

tosi uskollinen. / Sehän vaatii suuria niin kuin arvaat nykyisessä Kotkassa 

(leikkiä) !!! 

Ei – kyllä täällä hyvin menee vallan ihmettelen itsekin – ainahan niitä 

kiusauksia on joka paikassa. Mutta kun niistä ohi pääsee niin, kamala kun 

on kiva olla. 

Nykyisin on kotona niin paljon ompelemista sekä muutakin työtä ettei 

pahasti joudakaan liikoja kuljeskelemaan. 

Uh – huh – meinasi tässä oksennus – tulla kun söin niin kamalasti äsken- 

ja nyt kun rupesi tässä istumaan niin tuli vähän niin kuin paha olla. 

Tjaa – taitaa Iikan pieni pää panna tenän sillä tuntuu niin tyhjälle tuo 

koppa. Joten mitä tulisimmat suukot – sekä terveiset Sinun omalta 

Sirkaltasi – 

Kaikilta terveisiä.  

Isukilta erikoisesti. 

[…] 

Terveisiä taas meiltä kaikilta täältä liikkeestä sekä kotoa. Niin kirjoitan 

tätä pakettia täällä kun laitoin tämän aamulla kotona enkä ehtinyt mitään 

breivaamaan. Tuli nukuttua kait vähän liikaa – kuulemiin Rakas Sipisi. 

* 

Kenttäpostia 27.11.43. Säästä 

R:va Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6. 

Läh: Stm Vainio 5/2472 

 

25.11.43. 

Rakas – 

Kiitos preivistäsi ja terveisistä! 

Ihmeen kauan se oli viipynyt, kokonaista 6 p:vää. Eksyyhän ne kirjeet 

joskus karkailemaan, eikä ihme, sillä postia kulkee kpk. kautta niin paljon, 

että pakasta joskus joku joutuu karkutielle. No nythän sekin selvisi.  
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Vai on se ”pappa” päässyt lomalle. Olisipa ollut syytä päästä yhtä aikaa, 

mutta eipä se aina satu. 

Toiv. se vielä sattuukin! Sano nyt oikein paljon terveisiä hänelle ja äidille 

sekä Sannille myös! 

Saa nyt nähdä jaksaako hän pitää itsensä kurissa sen --- [?] suhteen. 

Toivoisin sitä hänen itsensä takia ja tietysti myöskin teidän kaikkien takia! 

Pidetään nyt Rakas kaikki peukkuja, niin ehkä siitä on apua. 

Eihän siellä kai ole ollut pommituksia viime aikoina. Ei kai!?  

Mitäs muuta ”hyvää” sinne kuuluu, ja mitäs sille Mamille.  – Onkos siellä 

kaikki niin kuin olla pitää? 

Sitten Mami kysyi kirjeestään, että mistä minä eniten pidän. – Niin, tuota 

kyllähän se ”maksa” on hyvää mutta pidän minä siitä makkarastakin, 

mutta kaikkein eniten minä Sinusta pidän,  niin että lähetä nyt ensi 

kerralla itsesi tänne. Sitten näet että puhun totta. 

Suukin lähetän Sinulle jo etukäteen ja sitten kun tulet, niin saat tuhansia. 

Kuulemiin ja näkemiin Rakas siihen asti! Hyvät voinnit Mamille monin 

rakkain terveisin Sinun Isi. 

* 

Kotka 28.XI 43 Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh: S. Vainio Kotka 

 

26.11.43. 

Rakas, Are! 

Se oli muuten eri kiva juttu kun sain  kirjeesi sen hepun mukana. Tuntui 

niin kivalle kun tapasin jonkun sieltä Sinulta päin. Ihan niin kuin olisin 

nähnyt Sinut – 

Huvittaa, että minkähänlaisen käsityksen hän sai minusta sillä olin niin 

kovin leikkisällä tuulella ja olin koko päivän siinä nauranut itseni kipeäksi. 

Ja huvitti kun hän tuli liikkeen ovesta niin istuin siellä naisten puolella ja 

hän kun kysyi rva Vainiota niin huusin vain että ”puhelimessa” joten siitä 

tuli oikein huvittava tapaus. 
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Vai on hän sen Korhosen Onskan veli, vaikka kyllähän siinä oikeastaan 

jotain samaa näköäkin ehkä oli. En laitakaan nyt ensi viikon alussa 

pakettia vaan säästän sen laitan vasta lauantaiksi kun hän kerran lupasi 

tuoda sen mukanaan Sinulle.  

Sunnuntaina menekin teille sillä ennen en millään ehdi. Eilen kun sen 

kirjeen sain niin meillä oli parturien huvitoimikunnan kokous – ja tänään 

on kuumavesipäivä joten minulla on niin paljon pesemistä että en ehdi 

millään. Ja pääsinkin vasta ½ 7 töistä joten ei tässä liikoja aikoja jää. Niin 

ja kiitos tämä sinun kirjeesi – tämä kaikki tärkein joten, kirjoitankin tämän 

heti ensimmäiseksi – sillä myöhemmin olisin taas ehkä niin väsynyt, että 

sänky houkuttelisi enimmän. 

Olenkin tehnyt tällä viikolla ihan ympyriäisiä työpäiviä. Kun näes Äiti on 

pitänyt lomaa niin kuin taisin jo kertoa. Saan sitten ensi viikolla pari 

vapaapäivää eri kivaa. 

Tänään isäukkeli lähti sitten aamujunalla pois - minun täytyy sanoa, että 

oli ensimmäinen oikein hauska loma sillä hän ei juonut muuta kuin 

kahtena ensimmäisenä lomapäivänä. Ja loppu aika meni niin ihanasti – 

jotta ihmetellä täytyy. – Voi kun olisikin hauska kun vähän muuttuisi. 

Muuten – Laineen Alpolta terveisiä kesken kaiken. Hän oli perheensä 

kanssa eräänä iltana vierailulla kun Isä oli kotona. Kyllä sekin tuntuu 

ihmeelle kun niin terve ja pulska mies saa täällä olla kun sinne nyt on otettu 

kaikki vähemmän vammaisetkin.  Vaikka eipähän hänelle kateellisia olla 

vai mitä. 

meillä onkin 5 pvä jouluk. parturien pikkujoulu. Saamme kuulemma 

tanssiakin. Eilen päätimmekin ohjelmasta ja pidämme sen Fenniassa, joka 

on oikeastaan aika mukava paikka siihen tarkoitukseen. Olisi vain niin 

kovin hauska kun olisit täällä mutta toiselta puolen parempi jouluna. 

Tjaha – tämä paperi taitaa tulla täysi ja Mamin pää tyhjä – joten 

Rakkain terveisin ja suukoin Sinun  

* 

Kenttäpostia 29.11.43 Säästä 

R:va Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A 5/2472 

 

26.11.43. 
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Rakas – 

Yrittelen tässä taas sinulle vähän kirjoitella. Halua minulta ei puutukaan 

eikä aikaa, mutta tuo pää parka on sellainen, että sieltä ei tahdo aina lähteä 

”syntyjä syviä”. 

Kiitos nyt ensinnäkin Sinulle kirjeestäsi. Aina kun sellainen tulee , niin  se 

antaa minullekin vauhtia ja siksi olenkin katsonut parhaaksi heti vastata 

Mamille, jotta siitä tuoreeltaan paremmin valmista tulisi. 

Suukki sinulle ja kiitos terveisistä! 

Kiva kun Mamilta siellä aika menee hyvin ja että viihdyt kotona. Toivoisin 

ette liikaa rasittaisi itseäsi niiden ompeluksiesi kanssa, sillä onhan Sinulla 

jo niin paljon touhua päivälläkin, aivan liian kanssa. 

Minulla täällä aika menee koko kivasti. Nyt, kun vielä keksin sen ”aarteen”, 

josta Sinulle aikaisemmin kirjoitin ”hänen” kanssaan vapaa-aikani 

meneekin jatkuvasti hyvin. – Muuten ei täältä mitään erikoista kuulu. 

Talvi tänne on tullut. Lunta on joka paikassa parikymmentä sm. ja luulen, 

että se pysyykin jo. Ei täällä kumminkaan mitään kovia pakkasia ole ollut, 

(9-10* korkein) enemminkin suojasäätä ja se onkin hyvä, sillä ei niistä 

kovista pakkasista mihinkään ole. Eihän Sinustakaan Rakas? 

Nyt tulee taas loppu. 

Mamille hyvät voinnit ja monta suukkia. 

Monin rakkain terveisin kuulemiin Sinua ikäv. A.O 

 

JOULUKUU 1943 

 

Säästä Kotka 1 XII 43 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh: S. Vainio Kotka Kirkkok.6 

 

30.11.43. 

Rakas – 

Kiitos kirjeistäsi – sainkin sellaisen eilen sekä tänään -  - Sinustahan taitaa 

tulla oikein ahkera kirjoittaja huomaan.  
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Se on oikein. Minusta on niin kamalan hauska saada aina niitä vaikka itse 

olen toisinaan tai useimmiten niin kovin huono saamaan niitä kasaan. 

Ajatteles muuten, että kirjoittaessani tätä on jo marraskuun viimeinen 

päivä ja kohta on joulu – ja Sinä (mutakuononi) täällä – voi miten ihanaa. 

Saa taas kävellä hiukan miehenkin rinnalla eikä vaan – aina naisen tai 

yksin. 

Täällä on muuten joulukuun 18 p. Paanasen Tapin häät Kotkan Pohjalla [?] 

– Saa nähdä ehditkö Sinä siksi – olisihan se eri hauskaa niin saisimme 

tanssia pitkästä aikaa. Vaikka toisen kautta olisi hauskaa kun pääsisit 

vasta myöhemmin niin saisit olla joulun sekä uuden vuoden aatonkin jos 

hyvin sattuu. Saa nyt sitten nähdä milloin se loma tärppää – tiedätkö itse 

jo laisinkaan. 

Meillä onkin ollut sellaista touhunlaista sen pikkujoulumme kanssa – 

onhan se oikeastaan aika mukavaa kun tulee jotain vaihtelua. Menee 

aikakin niin kuin paljon mukavammin. Saa nyt nähdä saammeko yhtään 

tanssia olisihan sekin aika mukavaa. Vaikka en tiedä olisiko siellä paljon 

ketään tanssittajia – sillä eihän meidän ammattikunnassamme ole niitä 

miespuolisia juuri laisinkaan. Ehkä nyt hommaavat niitä sitten vähän 

sinusta – luulisin. 

Olen muuten monta kertaa tuumaillut että onko siellä missään tai 

milloinkaan tanssia. En muista varmaan olenko ennen sitä kysynyt mutta 

muistui tässä juuri vain mieleeni näin puheen ollen tanssista. 

Terveisiä taas Bertalta sekä Matilta olin eilen taas siellä – he voivatkin 

mitä parhaiten. Bertta se lihoo päivä päivältä ja tietysti Matti poikakin 

pulskistuu samassa. Veikko tuleekin ensi sunnuntaina 10 vrk lomalle. Hän 

ei taida nyt sitten jouluksi saadakkaan jos ei nyt sitten mitään komennusta 

satu. 

Kirstiä en olekaan nähnyt moneen aikaan joten en hänen elämästään tiedä 

oikein mitään erikoista. 

Ja sitten Sirkka taitaa sanoa miehelleen hyvää yöt sekä lähettää monta 

suukkoa – 

Kuulemiin Sinun 

* 

Kenttäpostia 2.12.43 Säästä 

R:va Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A. 5/2472 
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29.11.43. 

[sydän-piirros ”Rakas tähän 10 kuukkia”] 

Terveiseni Sinulle ja kiitokseni ”bakusta”. En voi tällä haavaa osoittaa sitä 

muuten kuin tämän kirjeen mukana lähettämällä monta oikein ”rakasta” 

suukkia. 

Tyydythän niihin.--- Minunhan piti sanoa Mamille hyvää huomenta 

(suukki) sillä nyt onkin aamu. Sain sen ”bakun” eilen, mutta en oikein 

”osannut” kirjoittaa ja tämä ehtii samaan postiin, sillä täältä lähtee se aina 

aamuisin. 

Pojat tuossa ovat jo ”töihin” lähdössä ja minunkin pitäisi lähteä, mutta 

ensin täytyy tämä kirje saada valmiiksi, ja sitten vasta työt. – 

Ajatteles Rakas, että enään ei ole kuin kaksi viikkoa vartuttava ja sitten – 

Odotan sitä hetkeä niin kiihkeästi, että olen aivan syttyä tuleen. Kyllä minä 

muistankin rutistaa Sinua, niin että olet ihan ”poikki”. 

Onkos se Karkasen Arkko käynyt siellä? Kyllä hän ainakin varmasti lupasi. 

Mitään kummempaa en osaa taas kirjoittaa, joten taidan lopettaa nyt ja 

lähteä töihin. Eihän Mami vaan ole vihainen? 

Täällä menee muuten kaikki hyvin joskin joskus tuntuu päivät vähän 

pitkille sitä lomaa odotellessa. Sanonkin Mamille sitten kuulemiin! 

Monin rakkain terveisin ja suukoin Sinua ikäv. Aresi. 

* 

Kenttäpostia 3.12.43. Säästä 

R:va Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A 5/2472 

 

Jouluk. 1. 43 

Sirkka Rakas! 

”Yö jo on” 10:30 kirjoittaessani tätä. Et voi arvata mistä juuri tulin? Niin, 

isukki teki nyt sellaisen virheen, että kävi – tanssimassa. Eihän Mami voi 

siitä vihainen olla, sillä tämä oli ensimmäinen kerta ja eihän siinä 

oikeastaan mitään pahaa ole, eihän?  
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Ei minulla sinne mitään erikoista halua ollut mennä, mutta kun kaverini 

pyysivät, että mennään nyt vaikka katselemaan minkälaista on oikeissa 

”korsu”tansseissa, niin minäkin ajattelin, että mennään nyt sitten. Kyllä 

siellä olikin aika hulinaa. 

Ajattele Mami, sellainen 8 x 8 m:n huone ja siellä tanssii noin 50 h. Voit 

ajatella että siellä on tungosta. Tytöt olivat kaikki näitä ”alkuasukkaita”. 

Täytyy antaa tunnustus, että kyllä he osaavat koko hyvin tanssia, mutta 

minun oli vaan vaikea löytää yhtään niin pitkää tanssitoveria, että olisin 

voinut nauttia siitä vähäänkään, (tämä on hyvin pientä kansaa) ja sitten se 

väen paljous – No nythän kumminkin tiedän mitä se on! Ei se kumminkaan 

erikoisemmin houkuttelevaa ole, niin, että luultavasti se jää siihen. Sitten 

jos Sinä kultaseni olisit täällä, niin voisimme joskus yhdessä käydä 

sellaisissa kemuissa, sillä Sinun kanssasi niistä kumminkin muodostuisi 

niin hauskat, että kävisimme siellä aina vähän piristymässä ja 

saisimmehan ainakin tanssia tarpeeksemme. 

Ehkäpä sekin aika sentään taas joskus (tark. pian) tulee, että sellaista voi 

ajatella. Koetamme sitten vähän kerrassaan korvata nämä väliajat, sikäli 

kun meille jää aikaa sellaiseen ja muutenkin, sillä eihän sitä tiedä mitä 

esteitä sitä aina milloinkin sattuu. Eikös se niin ole Rakas?  minun täytyy 

lähettää sinulle pari kuukkia tässä kesken kaiken. Eihän Mami nuku vielä? 

Nyt – yksi – kaksi – Sinun täytyy tuntea ne. 

Nyt onkin taas paljon parempi olla, katsos minulla kun on niin kovasti 

paljon ikävä Sinua ja aina se vaan suurenee, mitä lähemmäksi Se päivä 

tulee. Onneksi se on sentään jo niin lähellä, että ihan tuntee sen, kyl, kyl! 

Nyt isukki on taas ”keittänyt” sen minkä sillä oli keitettävää ja nyt tää käy 

nukkumaan ja hiipii unessa sinne Mamin viereen, juu u sinne minä tulen – 

Hyvää yötä nyt Rakas (suukki) Kuulemiin, näkemiin 

Rakkain terveisin! Sinun Aresi 

* 

Käteen 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh. S. Vainio 

[kirjekuori täynnä rasvatahroja] 

 

3.12.43. 
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Rakas Aarne – 

Ai! – kun kuulisit nyt juuri miten ihanaa musiikkia tulee radiosta – niin – 

sitä tunnetta ei voi sanoin kuvailla. 

Olenkin yksin kotona – kun Äiti sekä Sanni menivät elokuviin. 

On niin ihanaa nauttia kaikesta rauhasta sekä tästä yksinäisyydestä – sillä 

minä olen tosiaankin sellainen hullu joka vaadin tai sanoisinko kaipaan 

yksinäisyyttä etenkin kun liikkeessä näkee kaiken päivää vallan tuhansia 

kasvoja. Ja nyt kun on tällä viikolla ollut niin kamala kiire. len kyllä 

tosiaankin väsyksissä, mutta ainoastaan enää huominen päivä. Sitten on 

kaksi pyhää ihanaa enemmänkin.  Vaikka niin paljon kun pidänkin 

työstäni niin sittenkin. 

Olen monesti ajatellut tuota asiaa että mitähän jos minullakaan ei olisi 

tuota työtäni niin hulluksi varmasti tulisin ikävässäni. Sillä silloin 

muistuisit vallan liian usein mieleeni, mutta liikkeessä sentään menee aika 

niin nopeaan ja siellä on niin paljon muuta ajateltavaa joten kaikki menee 

paljon helpommin. 

Niin sitten kiitos Rakas kirjeestäsi – sain sen jo aamulla mutta en ehtinyt 

koko päivässä lukea ennen kuin nyt illalla. 

Kyllä olen sitä Korhosta tavannut ja huomenna hän tulee hakemaan 

pakettia Aune toi liikkeeseen myöskin paketin joten minun on nyt 

laitettava sitten hänen mukaansa kaksi pakettia - Itselläni ei nyt tällä 

hetkellä olekaan mitään erikoisen hyvää lähettää, mutta lähetän sitten 

tiistaina toisen, kun en nim. saanut mistään edes makkaraakaan, Joten 

minulla ei ole nyt tällä kertaa muuta kuin vähän leivonnaista en oikein 

vielä käsitä kuinka laitan ne tulemaan. Kun – siitä pullasta tulisi niin pieni 

paketti, joten taidan ne huomenna jotenkin panna yhteen. 

Leifiltä taas terveisiä – tapaankin häntä joka aamu kun menen töihin – ja 

hän ”saikalle” S.K.-oolle – 

No – niin nyt pullat taitavat palaa tuolla uunissa, joten taidan lopettaa ja 

mennä pelastamaan että niistä jäisi jotain Sinulle suuhun pantavaa. 

Sitten kuukit – pakun mukaan ja kuulemiin 

Terveisin Sinun S. 

* 

Kenttäposti 5.12.43. Säästä 

R:va Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 
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Läh: Stm Vainio A 5/2472 

 

3.12.43. 

JK. Äidille ja Sannille paljon terveisiä. S. 

Rakas – 

Tuntui niin kivalle, kun sain taas kirjeesi. Nyt isukki ”hipsuttelee” sinne, 

antamaan mamille oikein pitkän suukon --- 

Mitäs sanot siitä? 

”Niin tuota” Sinä puhuit niistä Paanasen Tapin häistä. Eihän mikään olisi 

sen onnellisempaa kuin sellainen sattuma. Ellei mitään erikoista satu, niin 

kyllä minä jo silloin olen siellä, niin että ota vaan asjat siihen kohtaan 

kultaseni. 

Lomani pitäisi alkaa 15 p:nä, mutta minä koetan saada sen siirtymään niin, 

että se alkaisi 16 tai 17 p:nä, muuten se loppuisi Tapanin päivänä ja se olisi 

eri noloa. 

Ajattelin ensin että saisin siirtymään lomani viikolla, sitten olisin saanut 

olla uudenv. yli, mutta nyt meille ilmoitti kamp. pääll. että joka tahallaan 

siirtää lomaa, niin sitten sitä jatketaan niin ettei pääse Jouluksi eikä 

uudeksi vuodeksi. 

Sillehän minä nyt en voi yhtään mitään ja hyvä jos saisin edes päivän tai 

pari siirtymään, ettei tarttesi Tapanina pois lähteä. Nyt Sinunkin Rakas 

pitää taas jännätä, että se menisi hyvin, ja sitten se taas meneekin niin! 

Niin teillähän on se pikku joulukin pian. Saa nähdä ehtiikö tämä kirje 

ajoissa, sillä toivon Sinulle oikein hauskaa siellä, ja että saisit tanssia niin 

paljon, ettet haluaisi uudelleen ennen kuin sitten 18 p:nä. 

Minäkin täällä olen koettanut vähän niin kuin harjoitella etten olisi ihan 

”puujalka” siellä ja hyppisi järin paljon Mamin varpaille. 

Sano Bertalle ja Matille paljon terveisiä ja kiitä tulleista! 

Nyt minunkin pääni tyhjentyi joten lopetankin tähän ja jatkan taas toiste 

– 

Hyvää yötä Rakas! (suukki)  

Rakkain terveisin 

Sinun Aresi 
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* 

Kenttäpostia 8.12.43. Säästä 

R:va Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A 5/2472 

 

7.12.43. 

Rakas – 

Kiitos taas kirjeestäsi ja ”tupla” bakusta. suukki -2 -3 

Tänään se kamraatti tulikin tänne takaisin ja oli kovin huonolla tuulella. 

No sen ymmärtää hyvin, sillä jokainen meistä kokee sen saman minkä 

hänkin. 

Kyllä se pari viikkoa menee nopeasti. Minusta tuntuu niin kuin hän vasta 

olisi lähtenyt ja nyt hän jo palasi, niin pian se käy! 

Täällä olikin tänään taas sellainen pieni viihdytys-ilta. Eräs rintama 

kiertue kävi vähän meitä täällä ”viihdyttämässä”. Oli siellä mukana pari 

kotirintamankin viihdyttäjää, eräs laulajatar ja toinen oli oikea filmitähti. 

Oikein kiva ilta muuten. Oli musiikkia ja kaikkea mikä nyt sellaiseen iltaan 

sisältyy. Huomenna kuulemma pitäisi taas tulla joku toinen sellainen. 

Täytynee kai taas mennä kuuntelemaan, sillä ei täällä paljon saa kuunnella 

musiikkia, kun ei ole edes radiota ja meneehän siinä ilta mukavasti. 

Ikäväkin haihtuu aina siksi aikaa kun siellä istuu. 

Katsos Sinä kun olet sellainen ”kummittelija”, että olet aina ”näkyvissä” 

enkä kumminkaan näe Sinua. Se on eri kiusallista ja kuitenkin se on 

kaikkein mukavinta mitä täällä saan kokea. Suukki tässä välillä Sinulle 

Rakas – 

Kerroppas nyt minulle minkälaista oli siellä pikkujoulussa sunnunt. Oliko 

siellä hauskaa ja tanssitko kovin!? 

Ajatteles Mami, että ensi viikolla saan Sinun kanssasi tanssia – se on jotain 

jota ei oikein voi todeksi uskoa. ”Se on vähän liian paljon”. 

Nyt tuli ”hoppu” taas ja isukki käy nukkumaan ja vähän verran 

uneksimaan Mamista. 

Kuulemiin Rakas. Hyvää yötä. Rakkain terveisin Sinun Aresi. Suukki vielä. 

* 
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Kotka 7 XII 43. Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh. S Vainio Kotka Kirkkok 6. 

 

6.12.43. 

Rakas – 

Tulen taas luoksesi suukkien kanssa – ja ikävä kyllä en voi muuten saapua 

sinne niihin tanssiaisiin, sillä olen tällä kertaa estetty, - mutta ehkä joskus 

toiste! 

Sitten tanssimmekin oikein – niin  että hiki tulee niin kuin ennen vanhaan. 

Voi sitä kuumuutta niissä tanssipaikoissa. Nenä oli punainen 

kuumuudesta, mutta ei olisi millään malttanut mennä puuteroimaan sitä – 

ja usein se taisi saada luvan jäädä punaiseksi. Sillä tärkeämpää oli 

sittenkin tanssia. Voi – tosiaan muistatko miten ihanaa se oli. Ihan haikea 

olo tulee. Luulisin ainakin että Sinäkin sentään hiukan nautit kun sait 

tanssia. Vaikka tietysti se olisi ollut hauskempaa jos olisin niin kuin 

sanottu ollut siellä. Mutta voihan sitä antaa hiukan mielikuvitukselle 

valtaa. 

Ja sitten todellisuuteen – tulin tässä juuri elokuvista, nyt niin kuin 

päivämäärästä huomaat on itsenäisyyspäivän ilta klo ½ 18 – Tjaa 

ennenvanhaan tähän aikaan menimme aina ulos katselemaan kynttilöiden 

valaisemia ikkunoita ja sitten niin ehkä arvaatkin! Voi voi – Sirkka joko 

taas – sinne entisyyteen – kylmä suihku väliin – 

Todellisuudessa olen saanut tanssia koko eilisen illan – mutta kerron 

Sinulle siitä nyt vähän tarkemmin. – Niin meillä oli se pikkujoulumme 

ravintola Fenniassa. 

Menin jo päivällä 2 aikaan koristamaan sitä kabinettia Virtasen 

Hämäläisen sekä Hämäläisen Raimon kanssa. Olin juuri syönyt itseni 

oikein täysi – joten oli vallan kamala olo koko ajan! Sitten kun miehet 

tilasivat siinä työn lomassa pari viiniä minulle sekä itselleen. Ja sekös teki 

huonon olon joten kun olimme siinä neljän ajoissa saaneet koristettua salin 

niin minun täytyi ottaa auto, että pääsin kotiin.- Aivan kuin paraskin 

juoppo. 

Kotiin jotenkin päästyäni menin suoraa päätä WC:en – ja panin sormeni 

kurkkuun ja sieltäkös tuli vaikka mitä. – Mutta voi miten ihana elämä tuli 

sen jälkeen – Klo 6. kokoonnuimme sitten sitä itse juhlaa viettämään. Siellä 
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oli tavallaan oikein hauskaa meillä oli aika paljon ohjelmaa ja aina välillä 

tanssimme. 

Ja sitten mikä yllätys mentyäni käymään siellä salissa, niin eikös vaan itse 

– Hessa istunut siellä. Keskustelimme hänen kanssaan ja sitten kun sinne 

meidän juhlaamme sai kutsua miehiä niin kutsuin puolestani hänet sekä 

Kokkolan ja hänen veljensä. He kun sattuivat myös olemaan siellä. Joten 

meillä oli Äidin kanssa kavaljeereja tarpeeksi. Tosiaan oli hauska tanssia 

sellaisten kanssa joiden kanssa on ennenkin saanut pyöriä. Sitten sielä oli 

sellainen takaperoinen juoksukilpailu Naisille sekä miehille – voitko 

kuvitella Naisten voittaja olin minä ja palkinto oli silkkisukat sekä minulla 

oli myöskin huutoporukka sillä siellä oli kuusi – 7 sotilasta jotka olivat näes 

managerejani ja heidän taholtaan sain palkinnoksi juoda neljä tuplaviiniä. 

Ja muutenkin sain koko porukasta illan pitkään pöytävieraittemme lisäksi 

ahkerat pyörittäjät. Siinä porukassa olikin eräs aivan Sinun pituisesi joten 

aina tanssiessani hänen kanssaan muistin silmäsi sekä – olisin 

tanssivinani kanssasi – Silloin tosiaan nautin – ajatuksissani. 

Hessa olikin niin kovin puristelutuulella ja oli oikeastaan aivan niin kuin 

ennenkin Ollen olevinaan ”rakastunut” minuun ellei Sinua olisi – 

Klo 12 aikaan loppui sitten lystimme ja menimme Äidin kanssa ihanan 

kuutamosään vallitessa kotiin. Hessa eksyikin kait jonkin naisen seuraan 

kuten tavallisesti. Vaikka alkuillasta hän yritti tolkutta minulle että en 

voisi niin paljon maksaa että hän erehtyisi – 

Niin sellaista se on teidän miesten kanssa usko sitten tai älä. 

Ja nyt luulen, että olen taas lörpötellyt niin paljon ettet sinä jaksa enään 

kuunnella – (tai lukea – sanoisinko) – 

Ihanaa kun tulet kohta kotiin, olen säästänyt niin tuhansia suukkoja Sinua 

varten – 

Kieleni kuivuu ja käteni väsyy – yksi tuhannesta etukäteen 

Rakas kuulemiin. 

* 

[leima ilman päivämäärää 43] 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh: S. Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

 

9.12.43. 
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Rakas Aarne! 

Tuntuu jo melkein sille, niin kuin kirjettä ei enään tarvitsisi laittaakaan – 

kun on, niin kuin siinä loman odotuksessa vaikka onhan siihen vielä niin 

kuin viikko – 

Kyllä on hauskaa, kun vain menisi nopeaan tämä aika. Meillä onkin 

tuntunut niin joulun odotukselle kun on ollut sellaista kiireenlaista ja 

muutenkin. 

Sanni on vain ollut viikon päivät vähän kipeä, kun hammaslääkäri otti 

häneltä paikan pois ja juuret rupesivat mätänemään. Eikä turvotus meinaa 

lakkaa millään. Kunhan nyt vain ei pääsisi pahemmaksi jottei tarvitsisi 

mihinkään puoskarin hommiin ryhtyä. Minä olen taas luojan kiitos – ollut 

tällä hetkellä kuin itse terveys vaikka tavallisestihan se olen minä joka 

sairastelen. Mieluimmin olisinkin itse sairas kun katselen toisten kipuja. – 

Meillä on ollut tätänykyä muuten niin kovin kirkkaat kuutamoyöt joten 

ryssällä on ollut taas hyvä mahdollisuus käydä tervehtimässä. Vaikka ei se 

mitään pahaa ole tehnyt. Ja sehän se pääasia on. 

Mamma huutelee tuolta keittiöstä muuten terveisiä – tuntuu tuoksusta 

päätellen keittävän korviketta – aika mukavaa saada jotain lämmintä 

tuonne vatsan pohjaan tällaisella kylmällä ilmalla.  

Lunta täällä ei ole vielä ollut laisinkaan. Pari kertaa on satanu mutta 

mennyt saman tien pois. Johan sitä nyt saisi vaikka tullakin niin alkaisi 

tuntua enemmän joululle sekä talvelle. 

En ole turkkianikaan pitänyt vielä kun pari kertaa päällä. Sillä olen 

ajatellut, että on mukavempi pitää sitä sitten enemmän kun Sinäkin olet 

kotona. Eivätkä ilmatkaan ole vielä vaatineet joten aina parempi kun 

säästyy niin ei tunnu tulevan vanhaksi. 

Muistuu tässä taas välillä mieleeni, että miten hauskaa taas on kun pääset 

lomalle. Harmi vain kun sattui että on se jouluviikko kun saat olla täällä 

niin – sen puolesta on niin kamala kiire että minä en saa lomaa ja olen 

tietysti muutenkin kauhean väsynyt. – Vaan eiköhän se hyvin mene 

sittenpähän näkee. – Rupee tässä nukuttamaan ihan tosissaan kesken 

aikojaan jotta- vallan ihmetyttää – 

Tänään olin luvannut mennä Suutarin Essulle kylään mutta – en ehtinyt 

kun työssä meni niin myöhään mutta täytyy huomenna yrittää taas 

uudelleen – Vien terveisiä Sinulta Rakas – Saanhan - ?!! 

No niin nyt menen kahville ja sitten höyhensaarille Nukkumatin sekä 

Sinun luoksesi Rakas 
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Terveisin Sinun omasi. 

* 

Kenttäpostia 13.12.43. Säästä 

R:va Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A. 5/2472 

 

11.12.43. 

Rakas Mami – 

Suukki Sinulle ja terveiseni! Koetan nyt vähän raapustella Sinulle vaikka 

– en tiedä mikä siinä on, mutta aina näin loman alla tuntuu tämä niin 

kumman vaikealle. 

Tässäpä ei olekaan enää kuin muutama ”hassu” päivä ja saa nähdä ehtiikö 

tämä perille ennen minua? Minun pitäisi olla 16 p:nä siellä ellei mitään 

ihmeellistä satu. 

Kyllä se on jotain jota ei voisi uskoa todeksi. Tuntuu niin jännälle nyt jo, 

kun ajattelenkin että pian saan Sinua rutistaa ”pikkusen” ja – kuinka 

monta suukkia Sinä lupasitkaan Rakas. Taisipa olla tuhansia – saa nähdä 

riittääkö ne vai täytyykö lisätä 0 perään? 

No Mami saa ratkaista sen! (toivon kumminkin ettet ainakaan vähentäisi 

niitä?) 

Onnittelen Mamia oikein sydämen pohjasta siitä  kunniakkaasta 1 sijasta 

siellä pikku-joulu kilpailuissa (Suukki). Olisi ollut niin mukava nähdä se, 

mutta hyvä näinkin ja tuleepahan niitä pikku jouluja taas ja sittenpä Mami 

saa uudelleen yrittää ja yhtä hyvällä menestyksellä!! 

Voin melkein arvata etukäteen että Hessa oli siellä. Mami kun kirjoitti 

siitä, niin minä pidin sitä aivan luonnollisena seikkana. Olen nim. jo vähän 

verran tottunut sellaisiin yllätyksiin. – Oli oikein hyvä, että hän oli siellä ja 

myöskin ne 7 mainitsemaasi sota poikaa, muuten Mami ei olisikaan tainnut 

saada tanssia niin paljon. 

”Nyt minun pitäisi vähän torua Sinua siitä ”juopottelusta”, mutta teenkin 

sen ensi viikolla”. En minä nyt ihan kirjaimellisen vakavasti ottanut sitä 

autojuttua, mutta aika veitikka olet, kun niin itsesi täyteen otat. – 

Nyt lopettelenkin taas ja sanon sille Rakkaalleni, että Näkemiin! 

Monin Rakkain terveisin ja monta suukkia  sinun Arelta  
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Hyvää yötä rakas 

Sannille ja äidille paljon terveisiä. S. 

* 

[Aarnella loma] 

* 

Kotka 30 XII 43. Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh S Vainio Kotka Kirkkok. 6 

 

29.12.43. 

Rakas, oma ”mukero” 

Tuhannet suukit täältä omaltasi – Minulla on niin kauhean ikävä, etten 

oikein tiedä kuinka saan tämän alun menemään. Olenkin tässä nyt aivan 

yksikseni ja nauttisin onnesta kun Sinäkin Rakas olisit täällä. Voi miksi 

kaiken pitää olla niin sekaista. 

Minusta tuntuu taas niin tylsälle ruveta kirjoittelemaan Sinulle, kun tottui 

taas saamaan tässä välillä vastauksen heti taikka sitten ainakin suukin sen 

tilalle. Ja nyt välillä tulinen suukki – en jaksa kauempaa.  

Niin maanantai-ilta meni jotenkuten – tultuani asemalta kotiin aloin olla 

jo aika pirteässä kunnossa. Söinkin jo hiukan ja kävin 8san aikaan sänkyyn 

(vaikka yksin joka tuntui tosiaan oudolle sen tottumuksen jälkeen.) Kyllä 

se uni olikin makeaa – sitten tiistai aamuna olinkin oikein reippaassa 

kunnossa menemään töihin. Illalla Lilja ja Jösse – olivatkin meillä 

tekemässä käsitöitä ja rupattelemassa heidän Tapaninsa hauskuudesta. 

Juhlaa heilläkin tuntui puheesta päätellen olleen oikein runsaasti. Vaikka 

ei se suinkaan meidän hauskuudelle vertoja vetänyt – luulisin – pari 

suukkia taas välillä – ei tule muuten taas mitään. Sitten Eikalta terveisiä 

hän tuli tiistai aamujunalla joten olitte sattuneet vastakkain jossain 

Simpeleen paikoilla kuten Eino sanoi – Hän oli yhtä iloinen kun ennenkin 

sillä eihän surut eikä murheet paina – Muuten olisit voinut asemalla antaa 

paljon pitemmän ja lämpöisemmän suukin minulle – muistin sen tässä 

välillä kun teki taas suukkia mieli – annatko? tietysti –  

Niin sitten minun piti kertoa vielä eräs uutinen tiedätkö tiistai aamuna kun 

heräsin niin minulla olikin alkaneet kuukautiset ja uskotko olin niin 

kamalan pahalla päällä – sillä olisin tosiaan toivonut jo että olisin saanut 
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lahjoittaa Sinulle Rakas pienen Aren tai Sirkan – Mutta en tiedä mistä 

johtui, vaan kuukautiset alkoi – 

Luin kyllä tuosta lääkärin kirjasta että silloin ei nainen koskaan jää 

raskaaksi jos yhtyminen tapahtuu ennen kuukautisten tuloa. Ja minulla on 

aina sattunut niin että kun tulet lomalle niin minulla pitäisi aina juuri tulla 

kuukautiset. Ja tuossa lääkärin kirj. lukee juuri että silloin yleensä aina 

saisi olla kaikki reiluimmin.  

Toivon nyt vielä vain, että olisi käynyt jokin erehdys ja että olisin silti 

jäänyt vaikka nämä kuukautiset tulivatkin. Pidä Sinä myöskin peukkuja 

pystyssä että niin olisi. 

Voihan se kyllä olla niin, että se juhliminen ei ollut terveellistä kuka tietää.  

Ja nyt kolme s-u-u-k-k-i-a Sinulle Rakas 

tulen luoksesi yöllä saanko  

Terveisiä kaikilta. 

 

KIRJEET 1944 

  

TAMMIKUU 1944 

 

Kenttäpostia 1.1.44 Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio 5/2472 

 

30.12.43 

Rakas ”pikku” Mamikkini! 

Eihän Mami ole kovin vihainen minulle, vaikken olekkaan ennemmin 

kirjoittanut. Suukki --- 

Voit arvata Rakas miltä minusta tuntui taas lähteä pois Sinun luotasi. Se 

suukki asemalla kuitenkin helpotti paljon sitä eron hetkeä. En sanokkaan 

Sinulle kuinka kivalta se tuntui. Ajattelin sitä melkein koko matkan ja vielä 

nytkin sen turvin muistan (melkein tunnen). 
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Matka meni aika kivasti sillä sain nukkua melkein koko yön, ja hyvin sitä 

sitten perille tultiin! 

Täällä minua odotti heti pieni yllätys, sillä käskivät heti toimist. 

Ensimmäinen ajatukseni oli heti että mitäköhän pahaa minä taas olenkaan 

tehnyt ja siinä mielessä minä sitten tuonne yläkertaan hiivin. – sitten tuli 

se paukku. Kysyivät nim. minulta että haluaisinko ottaa vastaan 

komppanian muonittajan homman. Entinen kun pääsee siv. Ensin vähän 

mietin mutta sitten tokasin, että mikäpäs siinä, voinhan ainakin yrittää. Se 

oli sitten selvä ja nyt olen sitten siinä hommassa. 

Tämä on aika mukava homma. Alussa se tietysti on vähän vaikeampaa, 

mutta kyllä se ajan kanssa rupeaa menemään, kun oppii ensin ”kikat”. 

Syödä siinä saa paljon reiluummin niin että Mamin ei pidä lähettää 

paketteja ei ainakaan mitään liha tai y.m.s. Mutta jos joskus pienen pulla 

lähetät ja siinä mukana jonkun kuukin, niin otan ne ilolla vastaan. 

Sitten Mamille pieni kysymys. Voisitko jostain hankkia minulle muutamia 

pieniä punnuksia sellaisia, joita kauppiaat ennen käytti (käyttävät kai 

vieläkin jossakin). 10 g ja 20 g olisi aivan välttämättömät. (tämä nyt on 

pikkusen liioittelua). Mutta jos muitakin saat niin hyvä olisi. Älä 

kumminkaan lähetä ½ kg eikä siitä ylöspäin. Koeta nyt Mami Rakas 

jostakin saada ainakin nämä kaksi jotka mainitsin. Pyytäisin vielä että 

lähettäisit vähän sipulia. Minun piti niitä ottaa mukaani mutta en vaan 

muistanut. 

Kävikös Mami silloin illalla heti nukkumaan vai olitko jo paremmassa 

kunnossa? Toivon, että olit? Huomenna on taas sellainen päivä että silloin 

pitäisi vähän juhlia, mutta mehän sovittiin niin ettei ainakaan minun 

kanssa sitä tehdä ja voihan sitä muutenkin. Eiks’ juu? 

Tämä vuosi se nyt sitten loppuu mutta sota ei loppunut. Toivotaan että ensi 

vuosi, olisi onnekkaampi siinä suhteessa! 

Nyt isukki lopettaakin taas tällä kertaa ja sanookin Mamille hyvää yötä 

(suukki) ja toivottaa oikein onnellista Uutta Vuotta. 

Rakkain terveisin  

Sinun Aresi 

JK. Huomenna klo 24 Isi lähettää Mamille oikein tulisen suukon (Muista) 

* 

Kotka 3.1.44 Säästä  

Stm Aarne Vainio 5/2472 
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Läh. S. Vainio Kotka 

 

2.1.44 

Rakas – 

Nyt kulti saa sen uuden vuoden aattona lähettämäni suukin – voi kun 

tietäisitkin kuinka pitkä se oli – 

Niin hypätty on uuteen vuoteen 1944 – Sinä rakas siellä omalla tavallasi – 

ja minä täällä kotoisessa Kotkassamme. Minua pyydettiin kyllä 

Seurahuoneelle sitä vastaanottamaan, mutta otin sen mieluimmin täällä 

kotona kuin jossain juhlimassa ilman Sinua-  

Harvinaista kyllä Sannikin oli koko illan kotona joten meillä oli oikein 

rattoisaa – Äiti yksin oli reissun päällä 12 – aikaan laitoimme huoneen 

pimeäksi ja vedimme verhot ylös – sekä katselimme tästä kaupungintalolle 

– Sieltä kuuluikin kauhea mökä kun tietysti juhlista saapuneet ihmiset 

siellä metelöivät. Olimme oikeastaan onnellisia kun saimme sitä täältä 

lämpöisestä katsella, sillä ulkona oli aikamoinen pakkanen. Entä siellä 

oliko teillä kylmä (tai sinulla oikeimmin). 

Et usko kuinka talvista meillä on jo - kun eilen aamulla satoi sitä valkoista 

niin paljon, että on oikein ihanaa nyt. Pääsee vaikka lumiukkoa tekemään. 

Sitten uudenv. iltana tulikin eräs Sannin poikatoveri (se jonka kuva on 

hänen pöydällään) lomalle – ja hän vei meidät yhdessä sitten 

Seurahuoneelle. Mutta istuimme oikein kiltisti, minäkään en ottanut kuin 

yhden liköörin Sinun muistoksesi. 

Täytyihän minun näes antaa esimerkkiä niille nuoremmille kuinka pitää 

olla (Ja minä kun olenkin niin hyvä esimerkki, eikös niin rakas) 

Aijoin jo lopettaa tuohon yhteen arkkiin – mutta kun on tässä nim. kovin  

hyvää aikaa – ja yksinäinen koko iltapäivä niin rupattelen vielä hetken 

Sinun kanssasi ja annan kyllä aina välillä Sinulle jonkin suukon – tässä 

tulee taas pari - - - - 

Minun itseni tekisi niin mieleni saada taas oikein kunnon suukki. Sillä se 

on niin kamalan paha kun käyt aina välillä täällä viekottelemassa 

semmoisia – niin niihinkin tottuu – ja se on paha – 

Kuinkas se Sinun laitasi on – luulen että olet vallan unohtanut minut sekä 

suukit – Sillä Sinusta ei ole kuulunut vielä mitään ja minä kun odotin jo 

heti seuraavana päivänä – tai jotain matkalta. Mutta ei – unohtanut olet 

vallan kokonaan oman vaimosi – mikä kurjuus – minulla onkaan edessäni. 

– Olet löytänyt toisen paremman – voi sellaista raakaa on tämä elämä se 
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kohtelee niin kovasti meitä naisia. Vaan yksi elämä kerrallaan – hih-hih-

hih. 

Yritän pysyä pinnalla – en lannistu – eikö niin rakas – Olethan sentään 

minun omani enkä niin vähällä Sinusta luovu. 

Ei sentään nyt luovun taas vähäksi aikaa – ja juhlallisesti sinut luovutan 

toisiin käsiin – 

Monta suukkia vielä  

Sinun  bö bö bö -ltäsi. 

* 

Kotka 4.1.44 Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh. S Vainio Kotka 

[samassa kirjekuoressa kaksi kirjettä] 

 

3.1.43 [sic 44] 

Rakas ”mieheni”! 

Kuulemiin taas (suukki) kiitos muuten vihdoinkin kirjeestäsi – Kyllä sitä 

oli odotettukin – mutta ymmärrän varsin hyvin syyn. Sillä onhan se niin 

jännää se paikanvaihdos, että kyllä siinä kaikki unohtuu pikkuseikat! eiks’ 

je.  

No – niin kyllä ne nyt täytyy anteeksi antaa, ei siinä mikään muukaan auta 

– muuten – onnittelen Sinua Rakkaani siitä (tavallaan) onnesta joka Sinua 

on kohdannut. Sillä onhan se kait’ aika mukavaa olla siellä 

muonituspuolella. Luulisihan ainakin, että itselläkään ei ihan hullummat 

päivät ole. Ja kun minun suurin toiveeni on ollut, niin kuin itsekin tiedät 

että Sinä kultaseni hiukan lihoisit. On niin kivaa kun ensi kerralla tulet 

lomalle niin saan kävellä oikein pulskan kullan kanssa. 

Se vaan on kamalan ikävää kun minä en vieläkään pulskistunut vaikka sitä 

jo salassa jo niin kamalasti toivoin. Mutta täytyy vielä yrittää paremmalla 

onnella. 

Muistin tässä välillä uuden v. korttisi – tervehdit minua siinä niin pienellä 

palleroisella – mutta saa nähdä vieläkös se tänä vuonna ehtii ”ehkä” – 

Terveisiä Liljalta sekä ”Jösseltä” olin heidän kanssaan kuvilla eilen illalla 

ja istuimme kahvituvassa jonkin aikaa sen jälkeen. He kertoivat minulle 
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reissujaan olivat nim. u. aattona seurah. ja olivat kuulemma pitäneet ylen 

hauskaa. Ja sitä oli jatkunut aamulla puoli 8.saan. Että olisi siinä luullut 

tarpeeksensa saavan. Sillä siinä hommassa sitä tosiaankin väsyykin (olen 

sen viime aikoina pannut merkille)?! 

Sitten terveisiä perhe Muurilta – Eino jo kiusasi kovasti koska seuraavat 

juhlat pidetään. Mutta siihen kuluu sentään aikaa kolmisen kuukautta – 

hyvä – ehdin parantua tästä ed. (krapulasta). 

Kuinka Sinun uudenv. aattosi sekä pyhät menivät! kait hyvin. Voi kun olisi 

vain ollut hauskaa kun olisit saanut olla täällä niin kyllä olisimme hauskaa 

pitäneet oh-h-voi – ihan sydämmen pohjasta – kerro ne suukot sävelin.  

En muuten aattona tiennyt laisinkaan Sinun suukoistasi, mutta 

ihmeellinen tunne minulle vain silloin oli, että suukon olin Sinullekin 

antavinani siinä pimeässä. 

Jotta aina sitä hiukan sukulaisuussuhteita tuntee.  

Vieläkös’ se Korhonen sinua lopen kiusasi – palatessasi vai kuinka. Kyllä 

hänellä oli hauskaa. Vaikka kyllähän Sinun silti kannatti ylpeä olla kun 

sait sentään joulun olla ”vaimosi” luona. 

Kesken kaiken tarviiko Sinun vielä olla siellä [?] nyt kun olet uuden 

ammatin itsellesi saanut – vai? Kertoilehan taas hiukan. Vaikka ei nyt ihan 

kaikkea tietysti tarvitse kertoa (sillä täytyyhän jotain salaistakin olla) 

mutta osittain niin minunkin on kivempi. 

Ihan johan tässä taas on tullut höpötettyä Sinut pyörryksiin – joten 

kuulemiin. 

monta suudelmaa. Sinun Sirkkasi. 

[…] 

3.1.43 [sic 44] 

Kirjoitan tässä vielä muutaman sanan tähän pakettiin – vaikka tuossa 

juuri Sinulle kirjoitin. Mutta unohtui sanoa että en saanut vielä niitä 

punnuksia – mutta yritän ja enköhän saanekin. 

Lähetän tässä nyt ”pakun”, mutta en laita nyt sitten mitään lihanpuolta jos 

se ei kerran ole välttämätöntä. Muuten tilasin Sinulle sinne Etelä Sanoman 

jotta saisit aina jotain uutta kuulla täältäpäin sekä nähdä mitkä kuvat 

meillä menevät – niin tiedät aina suunnilleen kuinka minä reissaan. Muuta 

tässä nyt ei senkummempaa. 
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Tässä myöskin yksi kasvosaippua – jotta saat joskus tuoksuta hiukan 

paremmalle kun menet esimerkiksi vaikka tanssimaan niin tytötkin 

uskaltavat tulla lähemmäksi – (leikkiä – älä ota todesta).  

Sain muuten vaihd. saippuaa tupakkaan 12 [?] sekä 2 palaa saippuaan. 

Nyt kuulemiin taas ja hyvää yötä uneksi minusta Sinun S. 

* 

Kenttäpostia 4.1.44 Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A 5/2472 

 

[Kuva ja teksti: Sotamies katselee rakkaansa kuvaa seinässä ja kirjoittaa… 

OKA -42. ”Taas Käteni poskelle kohoaa, ja kyynel silmästä heruaa, sen 

tekee kaukainen kullankaipuu, elo synkkää ilman ystävää.”] 

Rakas – [kirjoitettu kuvan päälle]  

Nyt kello on 24 ja Mamin pitää ottaa vastaan se suukki, jolla lupasin 

toivottaa onnea Uudelle  Vuodelle. Tuokoon se nyt sitten onnea ja oikein 

paljon. 

Arvaas muuten missä olin? Kävin vähän tanssimassa, mutta ei siellä 

mitään hauskaa ollut. Arvaat miksi. – Ajattelin, että ei tulisi muuten 

valvottua puoli yöksi [?], ellei ole jotain ajan kuluketta ja siellähän se sitten 

jotenkuten meni. Kunpa Sinä olisit ollut mukana niissä, niin sitten asja olisi 

ollut toinen. Olisimme tanssineet aamuun asti. Ne olivat kestäneet klo 5:n. 

Ajatteles kuinka paljon olisimmekin saaneet pyöriä. Joka kappale olisi 

varattu, niin että ei Sinua vieraat olisi pyöritelleet. – Sinua. 

Olikos Mami missään aattona? Kyllä kai. Kerro nyt isukille vähän siitä 

illasta. Minä niin mielelläni haluaisin tietää oliko Sinulla hauskaa ja saitko 

mahdollisesti tanssiakin?! 

Tiedäks Rakas – minä en osaa oikein mitään kirjoittaa sillä ei ole mistä 

kirjoittaisin. Eihän Mami siitä vihainen ole eikös. Huomenna yrittäisin 

sitten uudestaan, ehkä Sinultakin tulee kirje silloin. Odotan sitä ainakin 

niin kuin ”kuuta nousevaa”!!! 

Kuulemiin Mami siksi! 

Monin rakkain terveisin ja suukoin ---  

Hyvää yötä Rakas 



 

260 
 

Sinun aina. 

Sano paljon terveisiä kaikille sinne. Are 

* 

Kotka 6.1.44 Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh: S. Vainio Kotka 

 

Loppiaisaatto 

Rakas – 

Lähestyn Sinua taas kirjeen tapaisella! Kiitän myöskin ahkeruudestasi 

jotta muistit myöskin minua sellaisella. – On kuitenkin niin ihanaa saada 

niitä – Sinulta! 

Olitkin kirjoittanut sen aattona tai ehkä päivänä oikeammin. Ikävä vain en 

silloin siitä ”kuukistasi” tiennyt vielä mitään. Mutta kiitos nyt kuitenkin 

uudemman kerran. 

Ja voi joko Sinä taas siellä tansseissa riehuit – niin sellaista se on johan 

koetin Sinua valistaa, että vereen se käy – Alankin tässä jo kohta uskomaan 

pahinta -!!! 

Aina niin kuin sanottu me vaimoparat joudumme häviölle – (huvittaa) Vaan 

leikki leikkinä, käy Sinä vain pyörimässä eihän se mitään haittaa kunhan 

siitä ei vain mitään puheenaihetta tule tai oikeammin kunhan aina sentään 

joskus minuakin muistat. Minun täytyy vain yrittää pitää itseäni täällä 

jollain konstilla nuorekkaana – sitä tanssimeininkiähän täällä ei ole niin 

kuin siellä, mutta täytyy keksiä jotakin muuta. Sillä olisihan se kamalaa 

jos minä täällä vanhettuisin vallan kotona – ja Sinä pysyisit siellä aina vain 

yhtä nuorena. 

Olenkin tässä näköjään aika hulluttelu tuulella mutta ota nämä lorut 

toisesta korvasta sisään ja laske sitten toisen oven kautta ulos.  

Tätä kirjoittaessani on muuten loppiaisilta – ja olemme koko perhe niin 

rauhallisesti kotona. Leivoin tuossa ensiksi hiukan  huomiseksi jotain 

suuhunpantavaa sillä on taas niin kuin pyhä – miten ihanaa. saa taas 

levätä oikein päivä kaupalla.  

Sanni tässä muuten kiusasi minua niin kamalasti lähtemään Seurah. en 

oikein ymmärrä mikä häntä on sinne nyt ruvennut vetämään. – Tietysti 

kun on loma niin haluaisi käyttää sen oikein tarkkaan. Muuten huomena 
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taitavat kaikki saksmannit lähteä pois, sillä luultavasti tässä tulee nyt talvi 

koska parina päivänä on ollut toistakymmentä astetta pakkasta – Minun 

puolestani on oikeastaan aika kivaa kun se lopultakin tulee ettei ihan 

synkäksi olisi jäänyt nyt kun minäkin turkin sain. 

Tjaa – en meinannut muistaakaan, nyt olen nim. toteuttanut sen 

suunnitelman hiusten suhteen; muistatko kun siitä Sinulle kerroin – nim. 

olen leikannut hiukseni lyhyeksi. 

Kaikki ovat ainakin kehuneet että se sopii minulle niin mainiosti. Ja niin 

minusta itsestänikin tuntuu ettei se hullumpi ole. Olisi vain hauskaa kun 

sinäkin näkisit nyt sen. Vaan nyt kun Sinä ensi kerran pääset lomalle niin 

se on siksi ehtinyt jo kasvaa taas pitkäksi. 

Jos sinne sattuu tulla se elokuva jonka nimi on ”Suuri Valhe” niin siinä näet 

toisella naispääosan esittäjällä aivan samalla lailla leikatun sekä 

kammatun tukan. 

No niin se siitä nyt et voisi minua paljon tukistaa niskasta ainakaan – on 

se vain niin lyhyt. 

Vaan eihän sinulle mitään syytä siihen olisikaan – vai mitä Rakas.  

Nyt tulee sitten suukkien vuoro ja sitten kuulemiin – hyvää yötä. 

S.S. 

* 

Kenttäpostia 7.1.44 Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A. 5/2472 

 

[Kuva ja teksti]  

Kuvassa kaksi naista roikkuvat ikkunalaudalla, valkean kohdalla lukee 

Aren kirjoittama ”Mami” ja verhopidikkeiden kohdalla jotakin ”Pallu” 

Teksti: On eukolla ikävä, kun syö sitä sakariinipilleriä, mutta – se kotiloma 

tyssää, kun roiskitaan ryssää, - juu!”] 

 

Terveisiä kaikille S. 

Hei! Rakas – 
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Isukki täällä taas muistelee Sinua ja ikävissään preivin kyhää. – Suukki 

kirjeestäsi. Älä nyt anna ikävällesi liian paljon valtaa, vaan koeta 

haihduttaa se tavalla tai toisella. Kyllähän tämä sotku niin raivostuttaa, 

mutta täytyy sulattaa se ja ajatella että kyllä se pian loppuu. (niin kuin se 

loppuukin).  

Siitä kirjoitit että tuntuu niin tylsälle taas ruveta kirjoittelemaan ja 

niinhän se onkin, mutta sittenkin se on toiselta puolen kivaa, sillä tulee 

paljon enemmän (tai oikeammin ytimekkäämmin ilmaistua ajatuksensa. Ei 

tämä minusta ainakaan hullumpaa ole. Joskus vaan on niin vaikea keksi’ 

mitä kirjoittaisi. 

Kyllähän minä tuhat kertaa mieluummin olisin siellä Mamin kanssa, sillä 

minunkin tekee niin kovasti mieli niitä oikeita kuukkia eikä aina vaan lento 

-: Yksi tulee taas --- 

Vai ei se Mami halunnut vieläkään beibiä – niin enpäs muistanut sanoa 

siitä joulupukille. Täytyy ensi jouluna muistaa puhua sille – No leikki 

leikkinä, mutta eihän se Mamin syy ollut, niin että älä siitä pahoillasi ole 

kyllä me vielä ehdimme -. Vai olit sinä lukenut sitä uutta ”romaania”. Hyvä 

on, sillä siinä on paljon sellaista joka on hyvä tietää. Minäkin sitten ensi 

kerralla tutkin sitä vähän verran. 

Täällä minulla ei olekaan mitään erikoista kerrottavaa. Aika menee hyvin 

tässä uudessa hommassa. 

Nyt isukki taas lopettaa ja käy nukkumaan – tulenkin sinne mamin 

viereen. Hyvää yötä Rakas. Suukki --- Isiltä. 

Rakas Oletko saanut hamstrattua ne pari punnusta 10- ja 20g. Lähetä ne 

pian jos saat, sillä ne olisi niin tarpeen isille. Terveisin A.O. 

* 

Kenttäposti 9.1.44 Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6. 

Läh: Stm Vainio 5/2472 

 

[Kuva ja teksti: Kuvassa sotamiehellä lahjapaketti ja toinen katselee vinosti 

kädet taskussa. Teksti: ”Tuli vaan yksi paketti tänään, ja minä en ole 

kaveria kenenkään kanssa…” OKA -42] 

 

Loppiais ilta 44. 
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JK. Okohan ”Pallu” saanut sen kynän korjattavaksi. Kirjoita Sama. Sano 

terveisiä! 

Rakas ”Pikkuinen”! 

Kiitos sinulle bakusta ja kirjeistä joita tuli monta tuhatta – kymmenen 

oikein lämmintä kuukkia-  

Juhlimme oikein sen bakun kunniaksi josta ei sitten paljon jäänytkään 

huomiseksi – hyvää oli niin että oikein ja kaveritkin kehuivat ja käskivät 

sanoa terveisiä Sinulle – etenkin Karvinen [?]  A. lähettää oikein lainpäiset 

[?] sellaiset. Kyllä sen arvaa että pojatkin tykkäsivät niistä, sillä olihan 

niitä monta Mamin suukkia joista hekin nyt saivat muutamia – En minä 

oikein tykännyt siitä, ja tiedä josko Sinäkään Rakas, mutta eihän sille nyt 

mitään voi, annettu mikä annettu ja jäihän isillekin vielä paljon ja kaikkein 

parhaat, niin että en ole ollenkaan vihainen enkä kovin kateellinen heille. 

se lehti oli oikein kiva lähetys sillä niin kuin Mami arveli niin onhan se 

mukava seurata tapahtumia siellä päin, sillä ethän Sinäkään Rakas voi 

kaikkia tietoja kirjoittaa. 

Mami kirjotti, että minä olisin tämän uuden homman ottanut niin 

tärkeästi, että unohtaisin pikkuseikat (tarkoittaa ilm Sinua). Minusta se oli 

aika nolosti kirjoitettu Sinulta, sillä kyllä Sinun pitäisi jo tietää, että Sinä 

et ole minulle mikään ”pikkuseikka” – Siinä oli  alussa vaan niin paljon 

hommaa että en jaksanut keskittyä kirjeen kirjoittamiseen vaikka sitä 

ajattelinkin – Ethän Sinäkään Rakas aina kirjoita silloin kun olisi […] 

[2. sivu, jossa kuva ja teksti: Kuvassa sotamies raapii päätään. Teksti” Joo, 

ja kyll mää kai jo vähän susta tykkäänkin, mutta EI PUHUTA… ” OKA -

42] 

[…] hyvä. Saa ny nähdä jaksanko syödä niin paljon että lihoisin, en minä 

itse siitä erikoisemmin välitä, mutta Sinun vuoksesi niin ainakin täytyy 

yrittää saa ny sitte nähdä kuinka käy. 

Kiitos sitten terveisistä. Sano sinne paljon takaisin ei tietenkään samoja. 

Taitavat olla muuten aika ”lentäjiä”. Mitäpäs minä siitä jokainen omalla 

ällillään. 

Vai mietti se Mamikki aaton kotona. Kyllä Sinun olisi pitänyt johonkin 

mennä, mutta jos itse niin tykkäsit niin en minäkään sitten sano sitä enkä 

tätä. – Toivon vaan että Mamilla olisi ollut mukava ilta! 

Täältäpä en osa paljonkaan taas kirjoittaa, sillä ei täällä ole mitään 

kummaa ole sattunut. En minä enää ollenkaan puutu siihen [?]hommaan 

se on nyt ollut ja mennyt ainakin toistaiseksi. 
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Tämä uusi hommani on kertakaikkiaan parhain mitä olla saattaa. Siinä on 

aina vapaata toinen puoli päivää. Sen saa viettää kuinka itse tykkää. Niin 

kuin jo minä kirjeessäni mainitsin niin syödä saa niin paljon kun vaan 

maittaa. 

Nyt isi taas lopettaa, koska kellokin on jo lähellä 1. (nyt käyn vielä 

antamassa mamille oikein rakkaan suukin. Mami ei tiedäkkään siitä 

mitään, sillä suutut jo ihan varmasti.) 

Kuulemiin taas Rakas. 

Rakkain terv. Sinun A.O. 

* 

Kotka 10.1.44 Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh: Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6. 

 

Kaksi kirjettä samassa kuoressa. 

9.1.43 [sic 44] 

Suuri kultasein! 

juuri heränneenä, reippaana sekä pirteänä kertoilen Sinulle Rakas taas 

edesottamuksiani. Täällä kotoisessa Kotkassa – voimme taas kaikki 

oikeastaan vallan mainiosti. 

Minäkin alan olla jo taas oikeassa elementissä kun olen taas tottunut siihen 

yksinoloon – joten kaikki hyvin – Täytyy ”kuitenkin” totutella olemaan 

ilman suukkiakin, niin että kyllä se siinä menee. Tulenkin antamaan tässä 

välillä Sinulle tulisen ilmasuukon – jännää tuntea mille se tuntuu – 

[huulten kuva… huulten kuva] … 

Tjaa – tässä välillä onkin taas ollut se loppiainen vaikka en oikein varmaan 

muista kirjoitinko silloin sinulle –, nyt muistankin, kirjoitin aattona. Et 

usko kuinka kamala ilma täällä oli loppiaisena ja niin kait sielläkin. Pyrytti 

koko päivän sellaista märän tapaista lunta, joten mekin katsoimme Sannin 

kanssa parhaaksi olla sängyssä. Kyllä sitä lukemista riittikin. Äiti toi 9 

aikaan kahvin meille sänkyyn. Ja sitten klo 2 – olimme yöpaitasillamme 

vielä ruokapöydässä. Ennen kuin sitä sitten oli syönyt ja pukenut niin kello 

olikin jo puoli 4! – Mikä saavutus – voitko kuvitella Rakas – että sellainen 

laiskottelija tästä sinun vaimokkeestasi on tullut. 
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Tänään nyt on taaskin Sunnuntai mutta olen kyllä edistynyt – kello on nyt 

nim. vasta 12 ja olen ehtinyt jo pestä tukkani – leipoa sinulle – ja syödä. Ja 

itselläni on aika mukava olo kun olen ollut näin pirteänä. Ei sitä, eikä sen 

puoleen – tänäänkin tulee kyllä taas lunta, mutta niin ihanan rauhallisesti, 

että silmiä hivelee. Lähetän kohta jonkin hiutaleen mukana sinulle 

terveiset – Saa nähdä löytääkö se Sinut – Kuvittelisin että se tapaa sinut 

juuri myöskin syöneenä – hyvin voivan näköisenä loikovan selälläsi vaikka 

vuoteellasi. Ja mietit tai olet Sinäkin olevinasi täällä – Tulkoon tuo hiutale 

nyt ikkunaasi piipittämään – että ”iku turea” saapui luoksesi. 

Oikeastaan kun tässä tarkemmin ajattelee niin olisikin eri hauska, kun 

keksittäisiin sellainen näkötorni että joskus kun haluaisi tavata toista niin 

ottaisi vain torven käteensä ja soittaisi samalla, että täällä sitä nyt ollaan 

ja heis’veis’ vaan. Ai kun olisikin hauskaa eiks’ je Rakas – Vaikka eihän se 

aina tietysti hauskaa olisi sekään erinäisissä tapauksissa vain. 

Ihanaa ensi sunnuntaiksi täytyykin etisiä sukset esille ja lähteä vaikka 

Mummolle hiihtelemään jaa – muistinkin tässä juuri että minun 

monoissani ei olekaan reikiä, täytyy viedä johonkin reiät -laitettavaksi – En 

muista laisinkaan minkälaisessa kunnossa sukseni ovat. Viime vuonna kun 

olikin niin huonot hiihtoilmat, että sitä hommaa ei tullut harrastettua. 

Terveisiä muuten tässä välillä ”pakulta” hän lähti juuri vähän 

jaloittelemaan ulos. Näytin hänelle juuri sitä kirjettä jossa roikuimme 

”Pallun” kanssa ikkunassa. Se olikin muuten aika mainio – muuten onko 

niitä nyt vasta äskettäin ilmestynyt näyttämölle sentyylisiä 

kirjoituspapereita. Ne ovat aika hauskoja muuten! 

Koetan huomenna vielä etsiä niitä punnuksia, että saisin huomiseen 

pakettiin ne. Mutta jos sattuu, että en löydä mistään, niin mitähän jos 

lähettäisin sellaisen oikein pienen talousvaakan. Eiköhän  sekin kävisi 

laatuun. – Ihme minusta muuten että armeijan puolesta ei anneta sellaisia 

tarpeellisia kapistuksia. Niilläkös muuten mittailet poikien päivä annoksia. 

Kyllä se mahtaa olla pientä se annos syötäväksi. 

Sitten siitä täytekynästä. Mitkään liikkeet eivät ota vastaan niiden 

korjausta vaan kehoittavat itse lähettämään Wulfille Helsinkiin. Minä en 

kuitenkaan uskalla lähettää, vaan ajattelin että jos sattuu että menemme 

Sannin kanssa hiihtolomalla sinne niin vien itse mukanani. Onhan se 

vähän niin kuin varmempaa kaikin puolin. 

Huomaankin että tässä on tullut kirjoitettua oikein romaani sinulle – 

kuinkahan mahdatkaan jaksaa lukea tätä. – Mutta ota aikaa Rakkaani.  

Vielä kerran suukko – ja kuulemiin. 
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Sinun omasi. 

[…] 

10.1.43 [sic 44] 

Tjaha – nyt sitten tulen paketin lokerossa. 

Lähetän tässä nyt sen pikku palleroisen josta oli puhe silloin. Laitan se 

tämän sukan sisään toisen parin lähetän sitten joskus toisen kerran. 

Muuta varsin hyvää minulla ei tällä kertaa ole mutta koeta popsia näitä 

pikku possuja. 

Kuules niitä punnuksia ei ole missään Sepossa olisi kyllä sellainen koko 

sarja – mutta en viitsisi ostaa sitä kun se maksaa pari sataa markkaa ja on 

500 g asti. 

Muistin tässä juuri Piirtamon tädin ehkä hänellä olisi antaa vaikka 

lainaksi.  

Muuta breivattavaa minulla ei tällä kertaa olekaan. Olen nim. hengellisesti 

vallan tylsä – ja aika minut parantakoon. 

Vielä suukit ja sitten ”paku” kiinni 

Terveisin Sinun. 

* 

Kenttäpostia 12.1.44 Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A 5/2472 

 

[kuva: sotamies hoitajan käsittelyssä, peitto reikäinen ja tuhkassa. Kyltti 

”tupakan poltto kielletty”] OKA-42. 

”On jermun elo tukalaa jos joutuu kenttäsairaalaan.” 

 

Suukki 

Rakas – 

Sinähän oletkin tullut ahkeraksi kuin muurahainen, sillä en ehdi kunnon 

toista lukea kun toinen jo tulee. Ei niitä sentään liikaa tule koskaan, joten 

älä nyt vaan jätä kirjoittamatta, sillä muuten minä voin ruveta epäilemään 

jotain – juu, juu –  
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Vai olet Sinä nyt leikannut sen tukkasi lyhyeksi. Tietysti minä tykkään 

siitä, jos se kerran pukee Sinua. Olenhan minä aina tykännyt, vaikka en 

sitä aina Sinulle sano, vaan joskus vähän kiusoittelen. 

Onko sinnekin jo tullut talvi. Täällä se on ollut jo jonkin aikaa ja 

parhaillaan se on jopa kova, sillä pakkasta on 20*. 

Meillä oli tänään pienet hiihtokilpailut ja minäkin olin mukana. Se oli aika 

rankka matsi. Olin ihan poikki. Nytkin se vielä tuntuu niin, että tekisi mieli 

käydä nukkumaan, sillä kellokin on jo taas 12 (24). Enhän minä nyt sentään 

ennen käy, kun vasta sitten, kun tämä preivi on valmis ja olen Mamille 

suukin lähettänyt. 

Täällä oli tänään nyrkkeilykilpailut jossa istuin 3 t. Ei siellä mitään 

erikoista ollut sillä ei ollut oikein hyviä miehiä mukana. Menihän siellä 

sentään ilta, kun ei muutakaan ollut (ei edes tanssia!) 

Ei Mamin pidä luulla että minä täällä joka ilta tansseissa juoksen – ei tule 

mieleenkään. Uuden vuoden aattona olin ja siihen se taas jääkin, sillä ei 

niissä mitään erikoista ole. – 

Sitten Mami saa tusinan suukkoja --- sitten kuulemiin 

Rakkain terveisin Hyvää yötä Sinun Isi. 

* 

Kotka 12.1.44 Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh: Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

 

11.1.43 [sic. 44] 

Rakkahin – suukki 

Olen tässä melkein mitäänsanomattamalla päällä, mutta huomen illalla 

meinasin mennä elokuviin joten jäisi taas niin pitkälle ennen kuin 

kirjoittaisin. Ja eiköhän tässä ajatusta tule, kun eteenpäin mennään. 

Kuten huomasit lehdestä, on meillä täällä muuten loistokuvat tällä viikolla. 

Sunnuntaina olinkin katsomassa ”Tonavan laulua” – ja – kyllä se olikin 

ihana. Voi kun Sinäkin olisit saanut olla näkemässä sitä. Se oli tosiaankin 

loistava ja  se ihana musiikki – pani sydämeni aivan nurinkurin – (näinkin 

kylmän kuin minun. En uskaltanut Sunnuntai iltana kirjoittaa, sillä siitä 

olisi tullut aivan liian tulinen kirje. Joten Sinä et olisi varmaan tuntenut 

minua laisinkaan. 
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Sitten eilen illalla olin Bio-Biossa siellä oli ”Veriruusu” – ja sekin oli loistava 

– ”Bohemen” olenkin nähnyt ennen  - Mutta kaikkein loistavin 

musiikkielokuva on vielä näkemättä Se on ”Yö Riossa” – Olenkin sitä 

odottanut jo pitemmän aikaa. En muista oletko Sinä kertonut, onko sitä 

esitetty siellä. Vaikka muistelen että ei, mutta voihan olla. 

Eilen minulla oli taaskin sellainen vapaapäivä – olinkin aivan kuin 

rokkoherra, ja nautin elämästä. Kadehdin oikeastaan Sinua kun työssäsi 

on niin paljon vapaata aikaa. Kyllä täällä sen osaisi käyttää varmaan 

hyväkseen ettei sitten siihenkin kyllästyisi. Vaikka etköhän Sinäkin siellä 

nauti siitä vapaa-ajasta jonkinverran. 

Nyt minun täytyy tässä välillä saada yksi suukki, sillä tuntui jo niin 

omituiselle, kun Sinulle kirjoitin enkä sittenkään sitä oikein tuntenut. 

Vaan nyt taas on vähän parempi olla. 

Täällä muuten onkin jo vallan  täysi talvi. Ei muuta enään puutu, kuin että 

laivaliikenne menisi kiinne. Ihmeellistä muuten nyt on ollut niin kovin 

täysikuiset yöt eikä ryssä laisinkaan ole hätyytellyt. Tietystihän se on hyvä 

mutta toisinaan näköjään odottaa jotakin vaihtelua sillä tuntuu taas aika 

tylsälle. Vaan eiköhän se taas siitä lutviudu. 

Voi kun nyt muuten olisit täällä niin ensi lauantaina menisimme 

Seurahuoneelle. Siellä on oikein loistoporukka järjestänyt juhlat. Tekisi 

niin kamalan mieli mennä. Mutta en laisinkaan pidä naisseurassa sinne 

menemisestä. Saa nyt sitten nähdä kuinka sinne yleensä voisi mennä. Sitä 

yhtä myrkkyä en kyllä missään tapauksessa  ota ainakaan paljoa. Siellä 

aika elävä on vielä muisto erään maanantaipäivän elämys. Joten en enään 

mitään samantyylistä – vai mitä oma kulti. 

Terveisin taas ja voi mitä parhaiten – Sinua ikv T. [?] 

* 

Kotka 14.1.44 Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh: Sirkka Vainio Kotka Kirkkok.6. 

 

13.1.43 [sic 44] 

hellurei – taas, 

huomaan muuten, tässä itsekin että olen tullut vallan ahkeraksi 

kirjoittamaan. Vaan ei sille näköjään mitään mahda. Silloin näes pitää 

breivata kun, se tulee noin niin kuin itsestään. 
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Kirjeesi ilahdutti taas minua tänään. Sinäkin olet näköjään huomannut 

tämän kirjoitusvimmasi – sellainen hopelo se Sirkka on – Toisinaan niitä 

kirjeitä tulee kuin mutaa – ja sitten taas välillä sellainen onnettoman pitkä 

väli, vaan annathan ne aina sentään anteeksi. Sillä niin kuin sanottu ei 

tämäkään aina maita. 

Eipähän täällä mitään erikoisempaa ole tapahtunut, tänään oli taas pari 

pientä hälytyksentapaista. Joku konekin tuntui menevän yli. Kuului 

ainakin äänestä päätellen olevan useampi. 

Sannille tuleekin tässä kohta joku opettaja antamaan tuntia ”aljassa” – 

Tuntuu menevän kehnosti se laskupuoli. Tjan ensi lauantaina täällä 

olisikin joku suurenpuoleinen juhla Seurah. Niin kuin kait lehdestä 

huomaat tekisi niin kamalan mieli. Taisin kertoa jo viime kerralla tästä 

mieliteostani – kun oikein muistelen – Seuraavan kerran kirjoitan 

kuitenkin Sunnuntaina sittenhän sen näkee olenko ollut siellä – vai en –  

Terveiset tulevat taas suukin mukana sinun omalta Sirkaltasi – Hei vaan 

– 

* 

Kenttäpostia 16.1.44 Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6. 

Läh: Stm Vainio A. 5/2472 

 

[Kirjeessä kuva, jossa sotamies haaveilee halailevansa naista väijyessään. 

OKA-42. Teksti: ”Haavoittui vaikeasti” lomalla ollessaan] Kuvaan Are 

kirjoittanut puhekuplan: ”Nämä merkit kelpaa nyt sekä paketeissa että 

kirjeissä ainakin helmik. 15 p:ään” 

 

14.1.44. 

Rakas – Hymyile, kun saat Sä suudelman. Pilvet poistuu taas kun palajan. 

Kiitos taas ”pakusta” ja kirjeestäsi. Tuntuu täältä kaulan alapuolelta aina 

niin kivalle, kun saa Sinulta jo tietoa tulkoon se sitten kirjeen tai ”pakun” 

muodossa. (oikein tulinen suukki Mamille!) 

Ihmettelen pikkuisen, että se ”paku” tuli perille, sillä mami oli pakannut 

sen n.k.:n ”pulleroisen” aika kehnosti. Älä Mami Kulta toiste laita sitä niin 

pieneen pakettiin ja lisäksi vielä aivan laitaan, jossa se olisi hyvin voinut 
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särkyä. Olisi melkein viisainta ettet laittaisi enää ollenkaan, mutta jos 

laitatkin niin pakkaa se paremmin ja täytä se ensin vedellä. 

Ellet saa niitä punnuksia, niin ei sille mitään voi, älä kuitenkaan osta niitä 

kaikkia eikä myöskään sitä tal.vaakaa josta kirjoitit. 

Minulla onkin nyt mahdollisuus saada ne eräältä kaverilta joka lähti 

tänään lomalle. Hän palaa ensi viikon keskiv:na ja minä melkein  luulen 

että hän tuo ne tullessaan. 

Mamin ei tarttekaan sitten enää vaivata itseään niiden takia, kun ne 

kerran on niin vaikeasti saatavissa. 

Nyt isukki sanoo Mamille, että kuulemiin, sillä täytyy mennä pojille ruokaa 

hakemaan. Illalla tavataan taas – Suukkia kaks! 

Kukkuluuruu Rakas – nyt isukki on taas muonittanut i.p. askareet ja on 

ehtinyt jo vähän laiskotellakin ja – nyt sitten lähestyn taas Sinua. Kyllä 

minä ajattelin Mamia koko tämän tauon ajan, mutta en voinut kirjoittaa, 

koska olen vaan oikeakätinen ja sillä […] 

[2. sivu, jossa kuva sotamiehistä poteroissaan pommien räiskähdellessä. 

OKA -42. Teksti: ”On täällä hutkittu, kirjeitä sutkittu, on niitä taitettu, 

kuoriinsa laitettu. On ollut kuivaa, rakastaa rautaista heilaa, koska se 

rautainen paukkuu ja kotiväki haukkuu, juu.”] 

[…] täytyi aseveljille leikata leipää ym. Eihän Mami ole mustasukkainen 

eikös – ei tietenkään. Nyt minun täytyy saada Mamilta kuukki – saanko? 

Kyllä Sinä ole eri kultainen Mami. Olikin niin lämmin että oikein – täytyy 

aukasta ovi ettei ihan sulaisi.  

En ole vielä saanut sitä suukkia jonka Mami lähetti sen lumihiutaleen 

mukana, mutta kyllä minä sitä odotankin --- 

Vai olet Sinä tullut niin laiskaksi ettet viitsi enää sunnuntaisin sängystäsi 

ylös nousta. Ai, jai mami älä Sinä rupea sellaista harrastelemaan. Eihän 

me keritä sitten joskus, mihinkään iltaisella jos se tavaksi tulee. En minä 

nyt sentään usko sellaista. Kyllä minusta tuntuu että, kun – ainakin jos 

tanssista on kysymys, niin kyllä Sinä pian päällesi saat eikä tartte edes 

yllyttää, eiks’ vaan Rakas? No se on sitten, ja [?] tämä on molemmin puolin. 

Kiitos sitten ”Pallun” terveisistä ja sano hänelle oikein niin voisit 

oikeastaan antaa minun puolestani hänelle pienen kuukin ja sanoa että 

tämä on ”pojulta”, joksi hän minua suvaitsi nimittää. Sano Äidille myöskin 

oikein paljon terveisiä ja hänellekin voisit antaa suukin (mutta älä sano 

että minä käskin). 
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Nyt minun onkin vissiin aika lopettaa tämä lörpöttely ja käydä nukkumaan 

ja katsella Sinua Rakas, etten vaan unohtaisi--- viisi oikein tu- lista suu-k-

kia omalle hömöt:ni. 

Monin rakkain terveisin 

Sinun Aarne Olavisi 

* 

Kenttäposti 18.1.44 Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A. 5/2472 

 

[Kirjeessä kuva ja teksti: Kuvassa pariskunta potkaistaan ulos ravintolasta 

ym. OKA -42. Teksti ”Oli siellä ne treffit ja leffat ja pyöreät peffat, - juu!”] 

16.1.44. 

”ja syömmein sykkimään sai nyt Sulle vain-” 

Ja sitten suukki, Rakkaalle Bettylleni. Olin juuri syömässä kun sain 

kirjeesi. Suuni oli täynnä perunaa ja ”sattumien” täytteistä ”lotinaa”, mutta 

siitä huolimatta otin – ja annoin sinulle suukin, sillä muuten se, olisi voinut 

karata sieltä, kun aukaisin kirjeesi. 

Nyt annan oikein pitkän suukin kaiken päälle. 

Et usko kuinka minun tekisi mieleni saada oikea suukki sinulta, mutta ei 

vaan käy. Ties milloin siihen taas tulee tilaisuus. Täytyy vaan odottaa 

ijäisyys. 

Eilen Mamin sitten piti vähän niin kuin juhlia. Toivon että  Sinulla oli 

hauskaa siellä (jos kerran olit.) Toivomukseni olisi kuitenkin ettet ottaisi 

itseäsi sellaiseen kuntoon kuin silloin Tapanina! Olen monasti ajatellut sitä 

iltaa ja seuraavaa päivää ja toivonut että se olisi mennyt vähän 

tasaisemmin. 

Se nyt on ollut ja mennyt niin ettei sille nyt enää mitään voi mutta 

vastaisuudessa sen täytyy mennä vähän toisin. Eikö maminkin mielestä 

asia ole niin? 

Ikävää että ”Pallun” täytyy ruveta tunteja ottamaan, mutta eihän sille 

tietysti mitään voi ja pääasiahan on, että hän siitä hyvin selviytyy. Sehän 

on ilman muuta selvä sija, eikö niin? Sano terveisiä! 
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Täältä ei mitään erikoisempaa kuulu, aika tuntuu toisinaan menevän 

vähän hitaanlaisesti mutta se on vähän sinun syytäsi, sillä ajattelen liian 

paljon sinua ja lomaani, jotka [?] olette vielä niin kaukana ei sentään 

saavuttamattomissa -! 

Sitten tuleekin taas loppukuukki ja mitä rakkaimmat terveiset sen mukana 

sinun Areltasi! 

* 

Kotka 19.1.44 Säästä 

Aarne Vainio 5/2472 

Läh. Sirkka Vainio Kotka Kirkkok. 6. 

Kirjekuoressa kaksi kirjettä 

 

17.1.44 

Rakas!  

Lähetän tässä taas pienen paketin vaikka minulla ei ole paljon mitään 

erikoista nyt lähettää mutta jokatapauksessa. 

Laitan tätä päivällistunnilla joten minulla on vähän kiire. 

kuulemiin voi kukusi Sirkka 

[…] 

18.1.44 

Rakas kultasein 

Hellurei taas täältä kotoa! Voitkos kuvitella rakkaani, että täällä on tullut 

kesä taas. Viime Lauantaina alkoi tihruttamaan sellaista veden sekaista 

sumua joten Sunnuntaina oli lämpöä jo 2 astetta. Oikeastaan minusta on 

hauskaa, sillä eihän siitä talvestakaan mitään nauttisi kun Sinäkään et ole 

täällä, joten emme pääse hiihtämäänkään. Ja yksin ei tuolla olisi mitään 

hauskaa (niin hiihtämässä). 

Tjaha – tässä onkin taas mennyt pari päivää siitä kun viimeksi kirjoitin. 

Silloin taisin kertoa että mieleni tekisi niin kovasti Seurahuoneelle. Ja niin 

sitten olinkin – (ethän rakas ole vihainen). Huvittaa ihan että sain niin 

tokinaisen kavaljeerin, että en meinannut saada millään pois häntä 

kintereiltäni. Muuten siellä oli oikein hauskaa ohjelmakin oli parhainta 

mitä siellä on esitetty. Sunnuntainakin oli sitten asemiesilta olimme siellä 
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koko porukka – Joten nyt on taas saanut nähdä ihmisiä aivan tarpeeksi ja 

voi taas välillä rauhoittua. 

Voi miten hauskaa kun olisit täällä niin ei koskaan kävisi aika pitkäksi, 

sillä silloin kun tekisi jonnein mieli mennä niin menisi ja sitten taas välillä 

olisi pois, kun ei huvittaisi. 

Nyt kun on yksin, niin aina joskus tulee niitä tylsyyden puuskia – jolloin 

voisi tehdä vaikka mitä. 

Tänä iltana olenkin kirjoittanut käteni melkein väsyksiin, sillä laitoin 

veroilmoitukset juuri kuntoon ja kyllä niissä onkin aika homma. Joten 

hauska kun taas niistäkin pääsi, ettei tarvitse taas muuta, kuin maksaa. 

Ja eiköhän siitä sentään aina selviä – kun vain terveenä jaksaa pysyä. 

Muuten, olen tällä hetkellä kauhean sairaan tuntuinen. San oikein kunnon 

nuhan (jota ei ole tänä vuonna vielä ollutkaan, tai talvena) ja muutenkin 

tunnen itseni niin kamalan raihnaiseksi. Vaan eiköhän tästä taas selviä.  

Ai mitä tässä muuten muistin kesken kaiken, muistatko kun meidän piti 

ottaa niitä valokuvia vaan niin ne vain jäivät, ensi lomallasi täytyy panna 

päivällä pimeäksi ja sitten napata ne kuvat – sillä silloin taitaa muuten olla 

jo aika valoisaa venttas, hel-maaliskuu juu kyllä silloin jo jo melko valoisaa. 

Voi kun menisi tämä aika vaan oikein nopeaan jotta pian olisi maaliskuu. 

Sannilla on tuolla juuri parhaillaan matematiikan opettaja Sanni senkun 

nauraa kikattaa vain saa nähdä mitä niistä laskuista tulee. Taitaa mennä 

keitoksi koko meininki – 

Jaha – nyt sitten tulen luoksesi suukkien kanssa 

ja taasen voi hyvin ja kuulemiin Sinun iku tursasi 

* 

Kotka 24.1.44 Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh: S. Vainio 

 

K:ssa 23.1.43 [sic 44] 

Rakas! 

Tosiaankin huomaan päiväystä kirjoittaessani, että olemme jo tammikuun 

loppupuolella – Kyllä se aika tosiaankin rientää. 
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Nyt onkin taas sunnuntai aamupäivä kun tässä kirjoittelen ja yritän saada 

jotain irti itsestäni. Vaikka, tunnen tosi tyhjäksi itseni (henkisesti) sillä 

muuten olen juuri täyttänyt kupuni oikein aimo aterialla. 

Odottelin Sinulta eilen kirjettä, mutta ei vaan kuulunut – Sinuunkin on 

kait’ mennyt jokin kevät väsymys. 

Eikä se ole ihmekään, sillä  kevät tässä tuntuu tulevan ihan ihmeeksi. 

Tästä kun katselee ikkunasta, niin lunta ei näy muuta kuin nimeksi – Mene 

ja tiedä josko sitä enään osaa tulla laisinkaan. 

Minun puolestani ei kyllä ole väliksi, sillä sittenpähän ei tarvitse laisinkaan 

palella eikä värjötellä. Ja niin ei Sinunkaan tarvitse olla viluinen, kun 

minäkään en ole luonasi lämmittämässä. 

Terveisiä tässä muuten Duurikselta hän tuli juuri saaresta – joten minun 

täytyy pitää heille seuraa – ja jättää Sinut taas hetkeksi – suukkien kanssa 

tulen kuitenkin luoksesi. 

Sinun Sirkkasi. 

* 

Kenttäposti 25.1.44 Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Smt Vainio A. 5/2472 

 

23.1.44. 

[Kirjeessä kuva ja teksti: Kuvassa sotamiehet katsovat yhdessä jotakin 

kirjettä hölmistyneenä. OKA -42. Teksti ”On se rakkauskin kummallista, 

näissä hommissa. Ellei paperia olisi, tyttö ikäväänsä kuolisi.”] 

Rakas – 

Voitko antaa isukille anteeksi kun en ole kirjoittanut taas Mamille 

”pakusta” ja kirjeestä – joka taasen viipyi ja jota odotin melkein kokonaisen 

viikon. Se oli kyllä pitempi kuin viikko minulle ja olin oikeastaan Mamille 

vähän verran vihainenkin, mutta se on nyt ohi taas – ja nyt minulla on paha 

mieleni siitä, etten kirjoittanut Mamille, vaan odotin – ja odotin!!! Antaahan 

Mami anteeksi! Suukki Sinun täytyy lähettää, kun saat tämän kirjeen, 

sitten tiedän onko Mami vihainen vai ei. Isukki lähettää nyt  -- oikein 

katuvaisen ja --- rakkaan sellaisen. Huoliihan Mami?! 

Muusta on niin vaikea kirjoittaakin taas etten tiedä mitä tähän oikein 

laittaisin. Tämä kun on kaikki niin typerää – ja sitten – minulla on sellainen 
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ikävä – että se voittaa melkein kaikki (Tulisit nyt käymään täällä Rakas) 

Suukki. 

Eikka kävi täällä. Hän tuli eilen ja tänään lähti pois. Tuntui eri kivalle kun 

edes jonkun tapaa, vaikkei se ilo muodostukkaan pitkäaikaiseksi, mutta 

sitä suurempi se sitten on. 

Johtui taas mieleeni, että miltä tuntuisi jos Sinä Rakas sattuisit 

ilmestymään eteeni jolloinkin täällä.--- Saisi varmaan sydänkohtauksen 

(ilosta). 

Kyllä kai se parempi on, ettet sentään tule tänne, sillä jaksanhan minä 

sentään odottaa vielä sen pari k.k. Entäs Mami?! Nyt ei minulla olekkaan 

enää muuta kirjoittamista. Onkin taas paljon kevyempi olla. Nyt käyn 

nukkumaan ja uneksimaan Sinusta Rakas. ”Ehkä saan suukinkin”? 

Monin rakkain terveisin Sinun luvalla rakas A.O:si 

Hyvää yöt- 

* 

Kotka 26.1.44 Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh: S. Vainio Kotka. 

 

Kirjoitankin Sinulle pitkästä aikaa täältä liikkeestä [lyijykynällä 

viivapaperille]. Meillä on tässä nyt, nim. sellainen hiljainen maanantai 

iltapäivä ja olemme tässä toimettomina. 

Joten Sinä hyödyt siitä ja saat samalla ”iki tur” kirjeen. 

Terveisiä muuten tein’ mammalta olin siellä tänään päivällä vähän 

kyläilemässä. Aunekin oli kotona pari päivää. Hyvinhän teillä muuten 

jaksetaan. Äitisikin on niin mielissään kun Sinulla on nyt ruokaisammat 

olot siellä. 

Minäkään en saanut tällä viikolla Sinulle pakettia kasaan mutta ensi 

viikoksi koetan haalia jotain hyvää kokoon joten saat vähän jotain makeata. 

Nuo vehnäjauhotkin tuntuu olevan niin hupenevaa laatua, etteivät tahdo 

riittää vaikka kuinka yrittäisi säästää. Minulla on taas pieni apaja tiedossa, 

saa nyt sitten nähdä josko sieltä mitään heruu. 

Ai en muistanut kertoakaan Sinulle sitä suurta ja tärkeää uutista mikä 

minulla oli. Nim. muistatko kun olin Äidille siitä turkista velkaa 

viisituhatta markkaan. Niin kun aijoin ruveta lyhentämään sitä velkaani 
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niin Äiti vain tykkäsi että saan ne rahat pitää itse – Jotta kun Sannikin sai 

turkin joululahjaksi niin minäkin saan nyt sitten sen lopun. 

Voitkos’ kuvitella kuinka kultainen hän oli – En olisi kyllä millään uskonut 

– vaan kivahan se. Muuten sitä turkkia ei ole pahasti voinut pitää 

laisinkaan, sillä nyt on pari kolme päivää satanut vettä melkein kuin 

saavista kaataen – Kyllä tämä on ihan ihmeellistä talvea. Kuinkas’ muuten 

siellä onko siellä enään lunta näkyvissä – Vaikka luulisin, että sitä siellä 

on sentään enemmän. 

Muuten ihmettelen mikä Sinun Rakas on mennyt – kun ei ole kuulunut 

kirjettä pitkään aikaan. Tänään odotin jo aivan tosissani mutta ei vain – 

Sinulla on ehkä ollut siellä jotain kiireellisiä hommia ettet ole ehtinyt – 

Nyt minun täytyy muuten saada pari suukkia välillä sillä kirjoittamisesta 

ei muuten tule mitään. No – niin – 

Sitten terveisiä Onnilta hänellä on parast aikaa 10 vrk loma. kyllä niillä ny 

on taas kivaa että aivan kateeksi käy. Mutta minkäs’ voit’ Tyydy vain 

kiltisti kohtaloosi. 

Ja kyllä se meidän aikammekin tulee vielä – eiks’ je.  

Vien Sinulta terveisiä, sillä menen huomenna heille kylään jonka jälkeen 

kivestää tietysti vielä enemmän. 

Kyllä minun nyt täytyy kait jo lopettaa sillä olen aika väsynyt kun viime 

yönä en tahtonut saada millään unta en tiedä oliko liian kuuma vai mikä, 

mutta en vain unta tahtonut saada. 

Tänään täytyy yrittää ottaa takaisin ettei vallan huonoksi tule. Sitten – 

Monta – monta kivaa vielä ja kuulemiin 

Sinun omasi. 

* 

Kenttäpostia 28.1.44 Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A. 5/2472 

[Kirjeessä kuva ja Aren lisäämä teksti: ”Pallulle” ja Mamille paljon terveisiä 

ja käy joskus katsomassa Mammukkoa siellä nurkalla ja vie sinne myös 

terveisiä A.O:lta”] 

 

Rakas – 
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Eikös vaan olekin kuukausi taas mennyt ja samalla talvenkin selkä 

taittunut ja – lomakin taas on aika paljon lähempänä. 

Sinä Rakkaani luulottelet itsellesi, että minua vaivaisi jo nyt se n.k. kevät 

väsymys. Ei sentään vielä ihan. Aijon muuten ruveta käyttämään jotakin 

lääkettä, niin ettei se ainakaan pääse vaikuttamaan – ja lamaannuttamaan 

kirjoitushaluani. 

Toivon, että Sinäkin keksisit jonkun sellaisen virkistävän lääkkeen joka 

vaikuttaisi Sinuun samalla tavalla. Muuten Sinä saisit oloni täällä 

tuntumaan kovin yksinäiseksi ja ikäväksi. Luulisin ettet sitä sentään 

tahdo?! Nyt mun täytyy välillä yksi kuukki Sinulle lähettää--- Haluuthan 

Mami sen? 

Arvaas mistä äsken tulin? Kävin vähän voimistelemassa. Se tekikin oikein 

hyvää vaikka sain itseni vähän kipeän makuiseksi. Sinähän tiedät mitä se 

tekee ensimmäisillä kerroilla, mutta muutaman kerran perästä se ei enää 

teekkään kipeeksi vaan päinvastoin oikein mukavan ja reippaan 

tuntuiseksi. Sauna vielä kaiken päälle ja sitten – ei jää muuta kuin mitä 

mukavin olo. Minä olenkin vähän ruvennut reippailemaan, ettei vaan 

rupeaisi liikaa pulskistumaan. Eihän Mamikaan tykkää, että ”papasta” 

tulisi sellainen – niin sellainen kun tulisi, ei ainakaan vielä.  Ehtiihän sitä 

sellaisenkin vielä olla. 

Nyt minä lopetan tämän lässyttelyn ja tulen Mamin viereen 

lämmittelemään. Jos Sinä vaan lasket? Sitten saat monta suukkiakin 

Viluiselta Mutak:si 

* 

Kenttäposti 30.1.44 Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm A Vainio 5/2472 

[Kirjeessä kuva ja teksti. Kuvassa sotamies katselee kuutamossa 

keimailevaa naikkosta, metsässä pari kävelemässä ja pari halailemassa 

penkill. Teksti: ”Neiti, oletteko väsynyt? En tiedä, mutta tehän olette mies, 

aivan kuin rautakanki.” OKA -42] 

 

28.1.44. 

”Mamukkini” 

Suukki – ja terveiseni Sinulle Rakas 
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Nyt minäkin taas ole kuorossa täällä… tänään olin ensimmäiset 

harjoitukset, joista juuri tulin. Tuntui vähän oudolle pitkästä aikaa 

sellainen homma ja kun ei siellä ollut edes ketään tuttuja, mutta eiköhän 

se siitä sentään rupea käymään kunhan ensin alkuun pääsee. Liityin siihen 

senvuoksi, että joskus pääsisi vähän reissamaan ja tietysti se verikin vetää. 

Melkeinpä jälkimmäinen syy oli suurempi. 

Ei täällä muuten mitään kummallista ole. Nykyisessä hommassani menee 

aika kyllä oikein hyvin, mutta ei sittenkään tarpeeksi, sillä liian usein tulee 

mieleeni se, että pääsen Sinun luoksesi vasta niin ja niin monen viikon ja 

päivän jälkeen. Et usko Rakas, miten ikävältä se tuntuu! 

Yes’ pitkä suukki tässä välillä sinulle---- 

Kirjoitit taas, että luulet minulla olevan täällä jotain niin tärkeitä hommia 

etten ehtisi Sinulle kirjoittamaan. Ei minulla koskaan ole niin kiire tai niin 

paljon muuta ”duunia” etten Sinulle kirjoittaa ehtisi, vaan joskus on niin 

”tyhjä” ettei millään saa sellaista kasaan ja lomien syy on se josta – 

muistaakseni edellisessä kirjeessäni sulle mainitsin, vaan josta en enää 

tämän jälkeen tule mainitsemaan. Eihän minulle oikeastaan olisi ollut 

syytäkään siihen, mutta joskus tunnen itseni niin kyllästyneeksi kaikkeen 

täällä, ja silloin tulee helposti ”kärpäsestä härkänen”. Mamihan tie- […] 

[2. sivu: Kuva ja teksti: Kuvassa sotamies haaveilee seinällä olevasta 

naisesta sydämien kera nojaillen kirjeen kirjoittamisen välissä 

kyynäräänsä. OKA -42. Teksti: ”Taas käteni poskelle kohoaa, ja kyynel 

silmästä heruaa, sen tekee kaukainen kullankaipuu, elo synkkää ilman 

ystävää.”] 

[…] tää mitä tuo lause tarkoittaa! sellainen se ja nyt suukki taas kaiken sen 

päälle. 

Vai on se Onni taas lomalla. Heillä mahtaa olla hauskaa? Tietenkin ja niin 

sitä pitääkin, niinhän meilläkin on taas jonkun viikon päästä, niin että älä 

välitä RAKAS. Sano nyt terveisiä heille ja kun käyt ”Pekkaa” tapaamassa, 

niin myöskin hänelle ja sille ”pikkuiselle” anna myöskin minun puolestani 

kuukki sille jälkimmäiselle. Sellainen pienen pieni. 

Vai on siellä melkein tullut kesä talven keskelle. On se aika kiva, sillä ei 

tartte ainakaan palella vaikka eipä niistä vesisateistakaan oikein nauti. 

Eipähän – Mami? 

Täällä on myöskin ollut aika leutoja ilmoja, mutta on sentään lunta niin 

paljon, että talven tuntu pysyy sentään jotenkuten. 
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Onkos siellä meri kuinka pitkälle jäässä? En ole kuullut siitä mitään. 

Mamikaan ei ole muistanut sitä sanoa. Eihän se nyt niin tärkeää ole, mutta 

olisihan se kiva tietää, sillä silloin saisin paremman kuvan siitä millainen 

tilanne siellä todellisuudessa on. 

Nyt minä olenkin taas lasketellut melkein kaikki mitä päässäni oli. Se siitä 

sinne jäi, täytyy jättää sinnemmäksi toiseen kertaan, muuten en minä 

enään osaisikaan kirjoittaa Mamille että: 

Kuulemiin Rakas! 

Monin rakkain terveisin Si.S.Si. 

Hyvää yötä. 15 suukkia. 

Terveisiä taas sinne kaikille! S. 

* 

Kotka 31.3.44. Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh:  S. Vainio Kotka Kirkkok.6 

 

30.1.43. [sic 44] 

Rakkahin – 

Lähestyn Sinua ”Rakkaani” taas, vaikka näin ”kun muuten en voi luoksesi 

tulla”. Niin tämä elämä – se, menee niin kuin se, menee niin kuin ei mitään 

– samaa entistä vanhaa latua. 

Huomaan, muuten että minulle on tullut tavaksi tämä sunnuntai-

aamuinen kirjoittaminen – ja tavallisesti on ollut mitä törkyisin ilma,  

mutta nyt se hymyilee oikein täydeltä terältään. Eilen illalla oli vielä ihan  

mustaa vettä satoi ja muutenkin melko kyllästyttävää – vaan yöllä oli taas 

tullut n.s. ”ensi lumi”. Sitä onkin melkein puoli metriä jo maassa.  Melkein 

veri vetää tuonne ulos, mutta yritän tässä ottaa sentään itsestäni irti sen 

verran nim. tämän kirjeen kasaan, sillä muuten se taas jää joksikin aikaa. 

No niin nyt sitten ensimmäinen tämän vuoden kuukausi taittuu tavallaan, 

sillä huomenna on viimeinen päivä – Kyllä on oikeastaan aika kivaa, kun 

aika vaan rientää – saisi mennä, vaikka vielä puolet nopeammin. niin 

Sinunkin lomasi tulisi pikemmin. Ajattels Maaliskuussa – silloin on jo 

melkein niin kuin kevät – ei tästä talvesta ole jäljellä ehkä muuta kuin 

muisto. Niin se sitten – oletko Sinä muuten käynyt hiihtämässä (kait siellä 

sentään on lunta vaikka meillä ei ole) kuulin, että pyysit monosi sinne, tai 
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yleensä oletko laisinkaan urheillut – Koetahan vain vähän treenata sillä 

minä en huoli sellaisesta miehestä joka kaikki reippailut laimin jättää. Sillä 

onhan se sitten joskus jos rauha tulee, hauska käydä yhdessä hiihtämässä 

ja voimistelemassa (ei tietysti yhdessä) sekä vähän reippailemassa. 

Meneehän se aikakin paljon hauskemmin. Lapset kiikutetaan aina 

sunnuntai aamuisin siksi aikaa Äidille – vai mitä – (sen kun niitä sitten 

on)--!! 

Nyt jätän Sinut hetkeksi yksiksesi, sillä luulen että Äiti kohta mainitsee 

nimeni ja pyytää, että kaunistaisin häntä hiukan sunnuntain kunniaksi. Ja 

senhän teen oikeastaan mielelläni onhan paljon hauskempaa katsella 

”siistiä Äitiä” kun jotain ”pörrötukkaista” – vai mitä luulet rakas – 

kuulemiin. 

”Työ tehty on, mä pääsin voittohon” olemme kunnossa eikä mitään 

pakollista enää tänään – ihanaa – tuntee olevansa kuin taivaan lintu – 

kaikista huolista vapaa.  

Elokuvista puheen ollen – meillä on täällä ensi viikolla loisto filmit -tietysti 

istun taas joka ilta kuvissa – ja oikeastaan meneehän jossakin aika – Aijoin 

tässä luetella niitä (nim: kuvia) Sinulle mutta kynttilä välähtikin kun 

muistin että lehtihän sinne tulee joten tiedät melkein yhtä paljon kuin 

minäkin täällä. Onhan tietysti jokin jota voi nähdä, ilman että sitä sinne 

lehteen taitetaan. 

Eilen löysimme radiosta Aunuksen aseman, mutta harmi se vähän 

oikuttelee. Sieltä tulisi aika mukavaa musiikkia – aina silloin tällöin (olen 

kuumeisesti odottanut milloin kuulen äänesi siellä, mutta ei kaikki odotan 

turhaan) – 

OO – suuri uutinen oli kokonaan unohtua nim. Pauli Tyrväisestä on tullut 

Isä – (joko hän on sinulle kirj.). ja hänen perillisensä on poika – Miten ylpeä 

hän nyt onkaan ( luulisi). Olisi hauska nähdä häntä. 

Sitten – vielä suurempi uutinen minun  käteni alkaa väsyä joten lähetän 

tulisen suukon sekä Rakkaat terveiset sinun omaltasi – Voi hyvin. 

[…] 

31.1.41 [? sic 44] 

Lähetän tässä taas pienen bakun. Se on kyllä aika mitätön mutta tälläkään 

kertaa ei ollut parempaa joten kuulemiin ja hyv. ruokah. suukkien kera. 

 

HELMIKUU 1944 
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Kenttäpostia 1.2.44. Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm A. Vainio 5/2472 

 

”Helou” Rakas – 

Terveisiä elokuvista! 

Oletkos joskus nähnyt elok. ”Seitsemännessä Taivaassa”. Se oli oikein kiva 

(tark. hyvä kuva. James Stevardin ja Simone Seimourin esittäessä siinä 

pääosaa. Ehkä Sinä olet sen joskus nähnyt joten ei siitä sen enempää. 

Jokatapauksessa se sai minut vähän ”liikutetuksi” – ja samalla oikeen 

kirjoittaa sinulle. Nyt pieni suukki --- 

Tuommoiset elokuvat saa aina ikäväni nousemaan huippuunsa ja niin 

nytkin. tekisi niin mieleni hiipiä sinne Sinun luoksesi ja päätinkin tässä 

juuri että tänä yönä tulenkin sinne. – (saa nyt nähdä annatko edes 

suukkia?) Aamulla minä tietysti taas hiivin tänne takaisin ja jään taas 

odottamaan milloin seur. kerran sattuu tilaisuus sellaiseen lyhyeen 

aamuhetkeen! 

Puoliyö onkin jo taas käsissä ja eikös silloin olekin kummitusten 

näyttäytymisen aika. Älä vaan pelästy Rakas! 

En soita ovikelloa ettei ”Pallu” ja Äiti herää, mutta koputan kolme kertaa, 

niin että tiedät kuka siellä on. Muistakin tulla avaamaan ettei minun tartte 

ovelta takaisin kääntyä ja palata tänne tehtyäni aivan turhan matkan – Ja 

minä voin ruveta epäilemään ettet sinä haluakaan että tulisin. 

”Näkemiin sitten Rakas” Hyvää yötä sanon sitten siellä. 

Kirjoita sitten isille miltä tuntui tavata ihan noin yks, kaks. Oikein rakas 

suukki Sinulle – Höperöltä Mutak:si 

* 

Kotka 2.II 44. Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh:  S. Vainio Kotka Kirkkok. 6 

 

1.2.44 [korjattu, ensin 43] 
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Rakas -! 

Aloitin juuri Helmikuun tässä näköjään Minä täällä, Sinä siellä – muuten 

minusta on ollut niin ihmeellistä, kun olen pitkästä aikaa nähnyt parina 

viime yönä Sinusta unta – Mitähän erikoista Sinulle on tapahtunut – kun 

nyt näin yht-äkkiä taas. 

Tänään sain korttisi – se ilahduttikin taas kovasti. 

Kyllä se niin melkein on niin kuin kirjoitit että ei sieltä pääkopasta aina 

vain lähde niitä otteita, jotta saisi kirjeen kokoon kyhättyä – Tälläkin 

hetkellä tunnun olevan aivan ”slut” Mutta yritän pusertaa viimeiseen 

mieheen ja tippaan. Tämä kynäkin, luulen on kohta tyhjä musteesta, sillä 

tuntuu tulevan niin kovin haileata tämä ilmaisumuotoni. 

Sehän, on muuten hauska, että olet ruvennut sitä kurkkuasi hiukan 

selvittelemään. Ainahan se on parempi olla hiukan vireessä, niin ei 

ainakaan ihan kokonaan unohdu. 

Luulen, että kuoromme ei ole täällä ollut laisinkaan toiminnassa, sillä ei ole 

ainakaan lehdissä näkynyt mitään mainintoja olevan. Sitä porukkaakin on 

kait liian vähän. Niin se on – 

jaa – meinasin ihan unohtaa lähettää sen suukin Sinulle minkä pyysit 

kortissasi – vaikka lähetän vielä monta pyytämättäsikin - -- nyt tulee – älä 

vain pelästy niin tulisia ne ovat – 

Sitten stm Koponen lähettää myös terveisiä – ei nyt kuitenkaan niin 

kuumia kuin minun. Ja se on hyvä –  

Voitko kuvitella, että hän on taas lomalla – eihän tästä niin kovin kauan 

ole kun hän viimeksi herrasteli täällä – Jaa sehän oli silloin kun Sinunkin 

lomasi oli. Niin Are toiset näköjään osaavat kieppuilla – Voi miten olisi 

ihanaa kun Sinäkin olisit jossain täällä lähempänä niin pääsisit oikein 

usein tänne minun luokseni -. Ja minä taas kävisin aina sinua katsomassa. 

Kyllä sun tarttee kohta ruveta hommaamaan itsesi tännepäin – vai mitä 

arvelet. 

Tosiaan en meinannut muistaa kertoa siitä jäätilanteesta laisinkaan. Se on 

nyt sillä lailla, että jäätä ei näy missään muualla täälläpäin kun 

korkeintaan siellä Munsaaren pohjoispuolella. Joten siitä sen huomaa 

minkälaista talvea täällä meillä on. Sen puolesta se on hauskaa, ettei 

tarvitse palella. Mutta taas on niin ikävä kun ei pääse hiihtämään sillä, 

eihän sitä viitsi noilla kaduilla lasketella. Suksetkin vain liukuisi kivikossa.  

Täällä on muuten liikkunut niin kummia huhuja että aivan ihmetyttää 

mitä siitä nyt sitten tulee. Pelottelevat vähän niin – että Ryssä rupeaisi 
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kovemmin rymistelemään tässä kevään tullen. Sittenpähän näkee – vähän 

jännät paikathan siellä tuntuu olevan kertoo lehdet. Muustahan minä en 

mitään tiedäkään. 

Lauletaan vaan niinkun radiostakin juuri tulee – ”Kaikki alkaa ja loppuu – 

kaiken kadottaa voi – vaan se oikea rakkaus kestää ikuisesti vaan”--- 

Sitten taas eroamme hetkeksi  

Hyvän yön suukki – sekä unia  

Sinun S. 

* 

Kenttäposti 5.2.44 Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6. 

Läh: Stm Vainio 5/2472 

 

[kuvallinen kirjepaperi] Teksti: ”Tuli vaan yksi paketti tänään, ja minä en 

ole kaveria kenenkään kanssa.” OKA -42. 

 

Sano terveisiä sinne kaikille! S. 

Rakas mami, minä satuin olemaan se onnellinen. Sain vielä kirjeesi sen 

lisäksi, niin että se oli täydellinen. Kiitos Mamille niistä! (oikein pitkä ja 

lämmin suukki ---) 

Täällä aika menee pikku hiljaa. Aamupäivisin olen käynyt hiihtelemässä, 

niin että kylä minä koetan itseäni kunnossa pitää. 

Minulla onkin täällä harrastuksia jos jonkinlaisia sekä henkisiä, että 

ruumiillisia. Iltaisin  olemme pelanneet shakkia Korhosen Arkon kanssa. 

Äsken juuri lopetimme pelin tai oikeammin pelit, sillä pelasimme niitä 

useita. Arkko ei kyllä vieläkään olisi lopettanut, mutta minä sanoin että 

täytyy Rakkaalle kirjoittaa kirje ja näytin hänelle samalla kelloa joka olikin 

10:30. Sitten se loppui. Tästä aiheesta minulla olikin paljon kertomista, 

mutta jätän sen sillä ei tähän paperiin muuta enää mahtuisikaan. Terveisiä 

hän käski sanoa! 

Siinä lauluhommassa minä olen myös ollut mukana. Tänään oli 

ensimmäinen esiintyminen. A.K. kenraali täytti vuoksia ja hänen 

kunniakseen koko päivä meni vähän niin kuin juhlan merkeissä. 
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Parin viikon päästä täällä on asemiesilta. Se luultavasti radioidaan. Sitten 

minä laulan Mamille. En kuitenkaan yksin vaan kuorossa. Jos mami oikein 

tarkkaan kuuntelee, niin voit melkein kuulla. Kirjoitan sitten myöhemmin 

radioidaanko se.  

Muuten minä en nyt ole oikein romanttisella tuulella. Kovast paljo ikävä 

minulla on ja toivomus, että olisin siellä Mamin luona---- vaan--- kun en voi 

ma kiitää linnun siivin Sun luoksesi ai – Rakas – niin päätin että yöllä 

hiljaa hiivin (unessa sinulle) ja annan Sinulle oikein tulisen suukin. 

Rakkain terveisin Sinun Aresi. 

* 

Kotka 7 II 44 Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh: S Vainio Kotka Kirkkok.6 

 

Kotka 5.2.44. 

Aarne Rakas. 

Puhdas lauantai iltainen Sirkka – breivaan Sinulle täältä muutaman sanan 

– kun huomena aijoin mennä hiukan hiihtelemään – jos niin kuin ilmat 

sallivat. Koko viikon on ollut kyllä taas sellaisia suojakelejä etten tiedä 

kuinka ne sukset sitten luistaisivat. Olisikin oikein tarpeellista mennä 

vähän ulos, kun on tullut oltua niin paljon sisällä jotta iho aivan 

harmaantuu. Täytyy taas yrittää saada punaiset posket pienillä 

reippailuretkillä. 

Meinasin muuten lähettää Sinulle paketin Teikarin pojan mukana, mutta 

hän kuulemma ei olekaan enään samassa paikassa joten sekään ei käynyt 

laatuun. Mutta panen sen sitten tulemaan ensi viikolla – ja saathan sen 

sittenkin. 

Tunnen tässä itseni niin kamalan väsyneeksi, sillä nousin aamulla jo 

kuuden aikana ja nyt tuo sauna vielä väsyttää. Olen tässä muuten taas 

odotellut kirjettäsi parina päivän, sillä totuin tässä jo välillä saamaan joka 

toinen päivä ja tottumus kun on se toinen luonto. 

Muuten meiltä ei mitään kuulu muuta kuin ihmiset pakkaavat kiireen 

vilkkaa tavaroitaan mutta en tiedä minne vievät mitä pelkäävät. Meillä ei 

ole ainakaan mitään paikkaakaan edes minne voisivat ja jos tästä nyt sitten 

jotain tulee, niin eiköhän se ole sitten sama missä ne ovat. Kunhan henki 

vain säilyy. Eikö niin – kuulemiin rakkaat suukit sekä terveisini. 
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Sinun 

* 

Kotka 8 II 44 Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh: S. Vainio Kotka Kirkkok. 6 

  

7.1.43. [sic 7.2.44. kirjeen sisällön perusteella] 

Rakas Aarne Olavi 

Olen taas kotosalla yksikseni ja tulen luoksesi, kun on tällä hetkellä hiukan 

yksinäistä. Äiti lähti tänään iltapäivällä saareen Mummolle ja Irenelle 

käymään, kun liikkeessäkin oli vähän hiljaisempaa sen viimeöisen hulinan 

vuoksi.  

Odottelen tässä oikeastaan Sannia kotiin kuuluvaksi, kun hän meni 

elokuviin. Sillä tunnen oloni hiukan omitukseksi kun on yksin, jos sattuisi 

tulla hälytys. Eilinen ilta sekä viime yö olivatkin ihan rauhattomat, sillä 

illalla alkoi hälytys joka kesti 3 tuntia ja sitten taas yöllä oli samanlainen, 

mutta vielä puoli tuntia pidempi. 

Kyllä se paukkuikin koko ajan niin lujasti että luuli niiden ryssien jo olevan 

tulossa tuolla Kotkan rannassa. Vaikka eipä ne Kotkaan tällä reissulla 

pommeja pudottaneetkaan vaan kiertelivät vain muuten mukavikseen 

tässä ympärillä. Vaan siellä Helsingissähän ne olivat tehneet sitten sitä 

enemmän tuhoa. Tuntuu muuten ihan mahdottomalle, että niitä koneita oli 

niin kamalan paljon. Tuollahan niiden laivat muuten yrittivät maihin 

Porvoon seuduilla kuulemma, mutta karkoitettiin. 

Kyllähän meillä on täällä nyt niin kovin jännät ajat että saa nyt nähdä mitä 

tästä lähitulevaisuudessa koituu. Sittenpähän näkee, kun nyt vähän 

edemmäksi eletään. 

Muuta minulla nyt sitten taas ei olekaan erikoisempaa, joten voi taas 

pulskasti ja suukkosin 

Sinun Sirkkasi. 

* 

Kenttäpostia 9.2.44. Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6. 

Läh: Stm Vaino 5/2472 
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7.2.44. 

[Kuvallinen kirjepaperi: Kuvassa sotamiehet poterossa, kyltti ”tuskien 

luola” OKA -42. Teksti: ”On täällä hutkittu, kirjeitä sutkittu, on niitä 

taitettu, kuoriinsa laitettu. On ollut kuivaa, rakastaa rautaista heilaa, 

koska se rautainen paukkuu ja kotiväki haukkuu, juu.”] 

 

Terveisiä Äidille ja ”Pallulle”! ”Poju” 

Rakas – 

Lopetin juuri iltakorvikkeen juonnin ja nyt luulen jaksavani ruveta 

sanasotaan kanssasi ”Betty pien”. Eilen minun piti Mamille kirjoittaa, 

mutta Korhonen saapui tänne taas shakin peluuseen ja sitä kesti aina 0:30 

asti (siis yli puolen yön). Sen jälkeen ei kirjoittamisesta enää ollut 

puhettakaan, sillä pää oli ihan sekaisin. Oikein pakotti ohimoita. Se on aika 

rasittavaa hommaa, mutta hyvänä ajankuluna se sentään aina 

houkuttelee. Elokuvissakaan ei viitsi aina käydä ja tansseissa en ole käynyt 

uuden vuoden jälkeen ”paitsi” aina joskus Sinun kanssasi – ”aavetansseja”. 

Minusta ne on aika kivoja ja luulen että alankin harrastamaan yksinomaan 

niitä, mitä tansseihin tulee.  

Yksi ihmetapaus. Sinä pikku Rakkaani sanoit nähneesi minusta unta. 

Tiedätkös että myöskin minä näin Sinusta suunnilleen samoihin aikohin. 

En sentään aivan muista oliko se juuri samana yönä, mutta kuitenkin kiva 

yhteensattuma, eikös vain Mami?! – Niin se suukkihan sinun piti lähettää 

--- kyllä kait se tuli? 

Eri noloa kun Mami ei hiihtelemään pääse. Kyllä Sinun tarttis tulla tänne, 

niin kyllä saisit hiihtää. Et voi usko kuinka hyvät hiihtomaastot täällä on. 

Vai on siellä liikkeellä peloittavia sotajuttua. Ethän Sinä vaan niitä 

vakavasti ota. ”Kaik’ on ohitse kerran kaik kerran päättyvät on” vaan  on 

sentään jotakkii joka ei – niin ei se tämä kirje ole, vaan joku muu. 

Sen kunniaksi OIKEIN tulinen suukki ja sitten taas hyvää yötä. 

Terveisin Aresi. 

* 

11.II 44. Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh: S. Vainio Kotka. 
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10.2.43 [sic 44] 

aamu. Terveisiä pommisuojasta istuimme siellä illalla 12-1/2 4jään – olikin 

aika ryske – saa nähdä mitä siellä on käynyt kun menee ulos – iitee ampui 

yhtäkyytiä 1 ½ tuntia. 

Kuulemiin taas Rakkaani, 

suo nyt taas minulle anteeksi, kun olen ollut, sanoisinko vähän huolimaton 

tämän kirjoittamisen suhteen. Meillä on ollut täällä taas vähän niin kuin 

hulinan tuntuista. Koko Kotka on aivan niin kuin sekaisin, jokainen huutaa 

[?], etsii autoa ja mikä kulkee pakkilaatikoiden mikä kapsekkien kanssa. 

Jokainen koettaa saada jotain turvaan. Mekin kuljetimme taas kaikki 

kaapit tyhjiksi kellariin. Kotona ei ole muuta kuin mitä juuri liinavaatetta 

tarvitsee. Ja sitten kotia ei muuten näkyväisesti sekoitettu ensinkään sillä 

silloinhan ei elämisestä olisi tullut mitään sillä se olisi niin tylsää – Ehkä 

tämä menee taas pian ohitse toivokaamme ainakin. Eihän ne täällä 

Kotkassa ole vielä sanottavasti pommittaneet, mutta eihän sitä taas tiedä 

koska se törähtää. Äsken oli taas pieni hälytys – ja siellä näyttääkin tulevan 

taas pitkästä aikaa kuutamo joten odotettavissa on niitä useampiakin ensi 

yönä. 

Tästä päivästä lähtien lopetettiinkin kaikki koulut – kaikki muut paitsi 

lyseoiden 7.8.9.säs luokka. Joten kaupunki tulee varmasti aivan tyhjän 

tuntuiseksi kun kaikki lapset viedään pois täältä. 

Terveisiä taas oikein paljon teidän Mammalta olen kolmena päivänä käynyt 

siellä ruokatunnilla, kun hän on ollut vähän niin kuin kipeän tuntuinen – 

vähän kuumetta ja flunssaa – ehkä se nyt menee ohitse kun oikein kovasti 

lääkitsee. 

Nyt taidankin käydä muutamiksi tunneiksi nukkumaan – ettei vallan 

huomena väsytä. Monta suukkia yön varalle – Sipisi. 

* 

Kenttäpostia 12.2.44 Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6. 

Läh: Stm Vainio A 5/2472 

 

10.2.44. 

Betty Rakkaani! 
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Kiitos taas kirjeestäsi ! (suukki) Odotin sitä illalla tulevaksi, mutta posti oli 

myöhässä, (tai oikeastaan juna joka toi postin) noin 8 t ja niin se sitten jäi 

tähän aamuun. Se olikin oikeastaan kiva, sillä nyt menee päivä taas paljon 

paremmin (tiedät ehkä mitä tark. sillä) ja nyt on niin hyvää aikaa 

itsellänikin kirjoittamaan, niin että vielä toinen suukki.- 

Eri kiva että yrität vähän reippailla, sillä kyllä sitä sisällä tulee sellaiseksi 

vahakuvaksi, että ihan. Eihän se nykyoloissa tahdo oikein luonnistaa ja 

etenkään siellä, kun ei ole edes hiihtokeliä. 

Sitten kun tulen lomalle jos siellä vaan on lunta, niin käymme usein 

hiihtelemässä. Sinun täytyy vaan saada joskus arkipäivänäkin sen verran 

lomaa että voimme sen toteuttaa. Silloin on taas kyllä pääsiäisviikko mutta 

siitä huolimatta.  

Vai on siellä ihmiset taas ”pakokauhun” vallassa. Se Hesaan tapaus kai sen 

sai aikaan.- Onhan se tietysti hyvä, että ihmiset koettavat parastaan 

säilyttääkseen tavaransa ja muutenkin  olla varovaisia, sillä eihän sitä 

koskaan voi tietää milloin se sinnekin tulee häiritsemään ”Havaijin 

rauhaa”. Odotetaan nyt mitä siitä kehittyy. Sitten vasta voi ruveta 

ajattelemaan, että mikä olisi parasta – ellei se sitten ole jo tarpeetonta hyvä 

sitten ettei ole turhaa työtä tehnyt. 

Nyt isukki sanookin sitten Mamille että kuulemiin  

Rakkain terveisin 

Sinun Aresi 

* 

Kotka 14 II 44 Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh: S. Vainio Kotka Kirkkok 6. 

 

13.2.44. 

Rakas Aarne. 

Sunnuntai aamupäivä meni mutta sitten jokatapauksessa kirje kullalle 

vaikka iltapäivällä. 

Rakkaimmat terveiset hra---t. Helge Halvorssen’ilta - sekä Ovaskaiselta. 

Helge kävikin minua katsomassa liikkeessä, mutta Empon näin vasta juuri 

kun tulin kotiin.  
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Menikin teille jo aamulla kymmeneltä ja kirjoittelin siellä teidän 

verolanketit kuntoon. Mamma onkin jo paranemaan päin. Kuumetta ei ole 

ollut enään pariin päivään. Eiköhän se siitä ohitse mene. 

Jaa tosiaan minähän en ole kirjoittanutkaan sinulle sitten sen viime 

pommituksen – Viime kirjeessänihän kirjoitin silloin aamulla jolloin en 

vielä tiennyt mitä kaupungilla oli tapahtunut. Voitko kuvitella ihmetystäni 

kun saavuin siihen Sepon kulmaan niin eteeni avautui  ainoastaan 

särkyneitä ikkunoita sekä kaikin puoli sekamelskaa. Ensinnäkin sen 

kulma Apteekki talon ikkunat olivat kaikki aivan tyystin rikki ja sitten 

meidän liikkeen talosta meni kaikki ikkunat – jotka oli särkynyt 

kaupungintalon tämän puoleisen (siis liikkeen päähän noin 10-15 m. 

meidän ikkunan kohdalla Liikkeessä olikin sellainen soppa niin kuin silloin 

kesälläkin. Huone oli täynnä lasinsiruja ja sitten kaikki oli pöydiltä maassa 

– Ja Naisten puolella oli yksi pyöreä peili särkynyt ja mennyt halki – 

Sirpaleita oli tullut aivan tuhottomasti. – Sitten se sama pommi oli särkenyt 

vielä kaikki Rauhanlinnan sekä Kaupungintalon takasivun ikkunat. Se oli 

kyllä aika ihmeellinen pommi kun se teki melko pienen kupan mutta 

räjähdysainetta oli kaiketi niin paljon, että teki niin paljon tuhoa. 

Olethan kait lehdistä lukenut että koneita oli noin 150 ja pommeja ne 

pudottivat melkein parin tunnin ajan. Mutta Kotkalla oli se onni taas 

mukanansa ettei senkummempaa käynyt.  

Kaikki voimme täällä mitä parhaiten joten meillä ei ole mitään hätää. Ei 

ainakaan toistaiseksi. Nyt olemmekin saaneet pari yötä nukkua taas aivan 

rauhassa kun on ollut pilvistä. Kestäisi vain kauan tuo taivas sameana. 

Sitten – terveisiä Isukilta – hän tuli eilen illalla kotiin. ”Poika” oli taas niin 

mielissään että oikein, mutta on vain vähän peloissaan tämän Kotkan 

suhteen – Toivoisi kuulemma, että muuttaisimme ihan kokonaan täältä 

pois, mutta minnekäs sitä kotoontaan menee vaikka paikat sitten olisivat 

kuinka tuliset. 

Ja ehkä se nyt sitten siitä jonneenpäin selviää kunnes katsellaan – ja 

saisihan siitä jo loppu tulla jokatapauksessa. 

Ja nyt tämä kirjoituskin sitten loppuu joten  

tuliset suukot ja kukkuluuruu Rakas 

Sinun 

* 

Kenttäpostia 14.2.44 Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 
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Läh: Stm Vainio A 5/2472 

 

12.2.44. 

Rakas – 

Isukki vähän pelästyi, kun sieltä sellaisia ikäviä uutisia kuului. Vähän 

sentään rauhoitti kun ilmoittivat radiossa että ne koneet eivät sentään 

olleet päässeet oikein hyvin kaupungin ylle. Kyllä siellä on ollut kuumat 

paikat.- Olithan Sinäkin Rakas kai pommisuojassa? menethän Mami joka 

kerta kun jotain samantapaista sattuu, sillä ei sitä voi tietää mihinkä ne 

milloinkin osuvat. Oikeastaan Sinun täytyy mennä! 

Kirjoita nyt pian uutisia sieltäpäin, sillä ei näistä lehdistä ja radiosta 

mitään tarkempaa selkoa saa. ei tiedä edes minne ne pommit putosivat. En 

saa ennen rauhaa ennen kuin Sinulta saan kirjeen. jossa vähän selostat 

tapahtunutta. 

Kuinkas Mami muuten siellä jakselee? 

Minulla täällä aika menee hyvin. On vaan niin kovasti paljon ikävä Sinua. 

Se asemiesilta josta Sinulle kirjoitin on ensiviikon perjantaina ja 

lauantaina. En ole varma  kumpana iltana ne sen radioivat, mutta muista 

nyt kuunnella! 

Muista Mami että laulan Sinulle, vaikket ääntäni kuulekaan….- 

Lähetän myöskin suukin samalla--- 

Nyt käynkin nukkumaan ja tulen taas sinne yöllä --- 

Hyvää yötä (suukki) Sinun Arelta. 

* 

15 II 44 Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh: S. Vainio Kotka. 

 

14.2.44. 

Are ”pikkarainen” 

Sainkin tänään taas kirjeesi ja tuntuu niin oudolle kun kerrot siinä vasta 

Helsingin pommituksesta – ja olet tavallaan niin kuin ajasta jäljessä jos nyt 

niin sanoisin. 
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Ja sehän on luonnollinen asia, sillä nämä kirjeet kun kestävät matkalla 

aina sentään pienen iäisyyden niin eihän se ole laisinkaan ihme jos olemme 

aina hiukan jäljessä toisistamme. 

Tässä välillä pari pienenpientä suukkia – Sinulle. 

Kotkan elämä on ollut nyt taas pari päivää rauhoittumaan päin. 

Tänäänkään ei ollut kuin pari lyhyttä hälytystä eikä paukkunut- muuta 

kuin nimeksi. Vaikka nyt minulla on taas sellainen tunne, että ensi yönä 

voi taas saada hiukan vaikka valvoa. Saa nyt sitten nähdä. 

Minua vain hiukan surettaa teidän mamma kun hän on vielä sängyssä – ja 

(vaikka ei hänessä enää ole kuumetta laisinkaan mutta sittenkin on vielä 

hiukan heikonlainen) hänhän on vähän niin kuin aranpuoleinen. Niin – 

onhan se aika ikävää kun pitää sairaana mennä sinne pommisuojaankin – 

eikä se ilmasto siellä mitään niin terveellistä ole – luulisin. 

Toivotaan vaan tämän elämän tasaantumista – niin kaikki muukin 

järjestyisi paremmin – koko elämä. Toiselta puolen elämä on ihanaa kun 

joskus pääsee katsomaan jotain hyvää filmiä – tulee tosi hempeämieliseksi 

niin kuin tässä jokin aika sitten itsekin kirjoitit- 

Eilen illalla en laisinkaan uskaltanut aloittaa kirjeen kirjoittamista, sillä 

siitä olisi tullut liian hempeämielinen ettet olisi paljon viitsinyt Sinäkään 

sitä lukea. Sillä eihän se ole mitään erikoisen hauskaa saada liian sulavia 

kirjeitä. Voisihan olla niinkin, että matkalla jo sulaisivat alkutekijöihin.  

Kotirauha on ollut mitä harvinaisin, sillä Isukkeli on ollut lomalla nyt 

kolme päivää – ja se ”eräs” vihollisemme ei ole vielä maistunut hänelle 

laisinkaan. Taitaa pappa hiukan olla arka tilanteen suhteen. Joten meinaa, 

että on paras olla selvin päin. Paraikaa tuolla kuorsaa ja odottaa vain 

hälytystä kuuluvaksi – taitaakin sen takia vedellä pieniä nokkaunia jotta 

ei yöllä sitten väsyttäisi. Äiti tuossa parhaillaan puuhailee kahvipöytää ja 

minullakin alkaisi jo tämä sananvaihdon jälkeen jotain maistua.  

Radiostakin kuuluu niin ihana kappale oletko koskaan kuullut – (nykyisin 

lempikappaleeni) ”Hyvää yötä” elok. (Sumujen laituri). Se on kait jokin 

neekerilaulaja kun siellä nyt laulaa sitä! – Voi kunpa olisit kuulemassa sitä 

ja sen ihanaa sävellystä – 

Lähetän sinulle vielä sen mukana pienen suukon toivon sen perille 

saapuvan 

Omasi 

* 

Kenttäpostia 16.2.44 Säästä 
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Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A 5/2472 

 

[Kirjepaperissa kuva ja teksti. ”viellä on toiveita”, sanoi vanhapiika, kun 

lomalaisten junan näki”.] 

14.2.44. 

Rakkahin! 

Kiitos ensinnäkin taas kirjeestäsi. Minäkin yritän taas parastani 

saadakseni jotain tähän paperille. Kiitos Mami ”pommisijaterveisistä”. Eri 

kiva, kun kirjoitit että olit siellä ollut. Nyt minä voin toistekin ajatella että 

olet siellä jos jotain erikoista sattuu siellä. On paljon helpompi olla, kun ei 

tartte ajatella ja pelätä, että Sinäkin olet siellä ylhäällä pommien ruokana. 

Se on joka tapauksessa vaarallinen paikka, niin että älä jää sinne, jos vaan 

hälytyksiä sattuu. Ethän jää Mami! 

Kiitos mamille myöskin siitä, että kävit meillä (tark. meillä) katsomassa 

äitiäni. Et tiedä miten iloinen hän on siitä ja myöskin minä olen iloinen ja 

sanoakseni jo että enemmän kuin kiitollinen. Saatkin kaksi mitä rakkainta 

ja lämpoisintä suukkia. 

Tässä välillä äidille ja Sannille oikein lämpimät terveiset! 

Nyt siirrynkin välillä tänne – Niin se asemies-ilta on perj. ja lauvant. mutta 

en vieläkään tiedä kumpana iltana se radioidaan niin että koeta nyt itse 

ottaa selvää siitä! 

Kuulin tässä eilispäivänä, että täkäl kuoro tekisi jonkunlaisen 

konserttimatkan Sastamalaan. En saanut selville milloin, mutta 

lähiviikkoina. Ai kun olisi kiva kun se olisi lähempänä siellä, niin Sinäkin 

Rakas voisit tulla sinne. Nyt se on kumminkin vaikeaa jo senkin vuoksi 

koska se kuuluu sotatoimialueeseen ja sinne pitää saada kaikenlaiset luvat 

ennen kuin pääsee matkustamaan joten täytyy luopua vaikkakin 

vastahaluisesti siitä ilosta – kuulemiin nyt taas Rakas ja hyvää yötä.  

Rakkain terveisin ja suukin Sinun Aresi 

* 

Kotka 16 II 44 Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh: S. Vainio Kotka Kirkkok.6. 
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[Kirjekuoressa kaksi kirjettä] 

 

15.2.44. 

Are pikkarainen! 

Taas jättivät minut yksikseni ja Sinulla kunnia olla heti ensimmäiseksi 

ajatuksissani kun näin sattuu. Joten toivo, että olisin mitä useammin ilman 

kaveria.  

Luulisinkin, että olisin yksinäisenä aivan liian ahkera kirjoitushommalle, 

joten on hyvä että on hiukan seuraakin – Niin – eihän kulu liian monta 

postimerkkiä kuukauden mittaan. Sillä eiväthän ne riitä joka iltaiseen 

kirjoittamiseen – vai mitä arvelet. 

Tänään saat taas terveiset Helgeltä sekä Empolta – tapasin heidät tuolla 

kaupungilla. Koettivat kai parhaalla tavallaan kumpikin kuluttaa 

lomaansa. 

Muuten, sehän on eri hauskaa kun teillä on siellä se radiolähetys – tulisi 

nyt sunnuntai iltana sillä voi olla niin, että en lauantai iltana ehdi kotiin 

ennen puolustusvoimain ohjelmaa. Ja silloinhan se teidän esityksenne 

varmaan on. On se muuten huvittavaa, että kuuluu äänen, mutta ei voi 

mitään puhua – kyllä muuten luulisin, että eroitan Sinun äänesi siellä 

muiden joukosta. 

Olet kait lehdistä huomannut, että elämä meillä on ollut ennallaan. 

Olemme vain niin tolkuttomasti odottaneet niistä neuvotteluista 

kuuluvaksi. En tiedä pohditaanko siellä rauhaa, vai uudenlaatuista sotaa. 

Mutta rauhaa minä ainakin odottelen, ja palavasti sinun lomaasi – 

Kuulemiin Rakas – eräs? 

[…] 

16.2.44. 

Pakun mukana saapuu myöskin yksinäinen suukko. Saa nähdä löytääkö 

omistajaa. 

Kuules’ muuten minun on monta kertaa pitänyt kysyä, kuinka sen Sinun 

tupakka lakkosi oikein on – Onkos se ollut enää lainkaan voimassa vai 

pahasti hyljätty. 

Kerrohan siitä Rakas – S. 

* 

Kenttäpostia 19.2.44 Säästä 
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Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A 5/2472 

 

16.2.44. 

[Kuva ja teksti kirjepaperissa: Teksti: ”On eukolla ikävä, kun syö sitä 

sakariinipilleriä, mutta – mutta se kotiloma tyssää, kun roiskitaan ryssää, 

- ju”. Kuvassa ikkunasta kurkistelevat hamehelmanaiset. OKA -42”.] 

 

[nuotteja] Sai suukin sai – laula mulle (laulan sulle) ikävissäin. Tämä on 

minun iskelmäni; Sinulle 

Rakas! 

Tulinen suukki kirjeestäsi joita sain eilen yhden ja tänään toisen. Tuntuu 

niin kivalle sellaisina hetkinä, etten tiedä oikein miten olisin. 

Minulla on tuossa edessäni kirjeesi avattuna ja katselen siinä erästä kohtaa 

jossa kirjoitit ettet uskaltanut ”eilen” kirjoittaa koska pelkäsit siitä tulevan 

jotain liian hempeätä ja epäilit, etten minäkään sitä ehkä silloin viitsisi 

lukea. – Minä melkein toivon, että joskus kirjoittaisit jotain sellaista. 

Olkoonpa että olisit sen kirjoittanut sanoisinko haaveilun puitteissa. Tark. 

että se olisi kaksimielistä. Siis todellisuus ja ”pilvilinnat”. Nyt ”mutak.” taas 

rupeaa höpöttämään parasta että muutan aihetta. – Mami pian luulee että 

olen ihan hoopo. Vai on faijakin taas lomalla. Se on eri kiva, sillä onhan siitä 

aikaa kun hän viimeksi kävi. Olisi vaan kiva, kun hän ei eksyisi pullojen 

sekaan. Arvaan muuten te sitä jännäätte ja etenkin Äiti. Kerro hänelle 

terveisiä mutak:lta! Äidille ja ”Pallulle” myöskin! 

Sitä laulua jota kysyit en  osaa mutta haluaisin sen oppia koska Sinäkin 

pidät siitä. Miten sen voisin oppia? kun ei täällä ole radiota, täällä kämpillä 

nim. 

No – ensi lomallani sitten Mami opettaa sen minulle ”juukos”? En minä nyt 

taia muuta enää osatakaan kirjoittaa – paitsi että se asemies-ilta josta 

kirjoitin on siirretty seur. viikon lauvant:n ja sunnuntaiksi (26-27 p:nä)  

Sunnunt sen pitäisi olla päivällä. Tämä siirto johtui nykyisistä kirkkaista 

ilmoista (Pum, pum.).  

Kuulemiin taas Rakas 

”Hyv yötä vain, kun hopeinen  ?” 

Mami nukkuu nyt vaan oikein hyvin! 
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Suukki Sinulle Rakas. A.O:si. 

* 

Kotka 21 II 44 Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh S.Vainio Kotka 

 

20 II.44. 

Rakas – 

Pahoittelen tätä pientä vaitioloani, mutta meillä on ollut täällä hiukan 

sellaista niin kuin touhun puoleista. Täällä on nim. luultavasti tapahtunut 

jonkinverran asioita viime kirjeeni jälkeen. 

Ensinnäkin Äitisi sairaus on aina vielä vain jatkunut, nyt hänellä on 

kuulemma jotain reumatismia selässä sekä toisessa jalassa. Luulisin, että 

se on aika vaikeata hänelle, sillä siinä taudissahan ei pääse liikuttamaan 

laisinkaan kipeänä olevaa paikkaa.  Äitisikään ei saa laisinkaan jalkaansa 

liikkumaan, joten tällä hetkellä on aika vaikeata hälytyksienkin suhteen. 

Ja  hänhän on vielä melko arka. 

Tällä hetkellä on kyllä ollut pilvistä, mutta ei sitä taas tiedä millä hetkellä 

ilmat selkenevät ja silloin se on joka tapauksessa täällä aika rauhatonta. 

Mielestäni olisi kyllä parempi kun hänet veisi jonnein maalle taikka sitten  

”Inkeroisiin”.  Kyllähän se niinkin on että siellä vieraissa niin kovin 

hauskaa ole olla. Ja senpätakia Kotkalaisiakaan ei ole liioin sinne mennyt. 

Vieraissahan on aina vieraissa – eikä ne maalaisetkaan huoli enää näitä 

kaupunkilaisia. 

Toivon, että mamman asia menee hyvin ja kun hän parantuisi pian. 

Toiseksi kun voi kun tämä aika selviäisi pian. Sillä kaikista hauskempaa 

sekin sentään olisi. 

Mekin saimme muuten vuokrattua Elimäeltä huoneen, minne voimme 

viedä tavaroita. Täksi päiväksi tilasimmekin auton liikennetoimistosta. 

Niin ja eilen illalla sitten oli se suuri pakkaus päivä. Tilasimme Gutzeitilta 

niitä pakkauslaatikoita. Ja minäkin pakkasin kaikki liinavaatteet, patjat, 

täkit, tyynyt sekä kaikki muut tärkeämmät tavarat. Ensin meinasin, että 

emme vie mitään, mutta ehkä se on sittenkin parasta kun hiukan koettaa 

suojautua. 
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Sillä eihän niitä sitten kuitenkaan taas saa mitään uudestaan ostettua. 

Ainakaan kangastavaraa. 

Joten nyt minulla on ainakin sen puolesta hyvä olla. Koko kaupungissa on 

muuten yleensä vallalla sellainen pakkauskuume. (Koska se tarttui 

minuunkin) Teidän tavaranne kuulemma ovat olleet maalla jo aivan sodan 

alusta lähtien. Nyt se onkin hyvä, niin ei ole siitä huolta. Aunen 

työpaikkakin muutettiin viime viikolla Metsolaan. 

Nyt taidan olla jo aivan tyhjäksi puristettu aivokopastani – ja jään 

odottamaan Sinun kirjettäsi suukkojen kera 

Sinun 

* 

Kenttäpostia 22 II 44 Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A 5/2472 

[Kuva ja teksti kirjepaperissa. teksti ”Rauniokylässä on jokunen talopaha 

jäljellä. Siellä on ’aarretta’ etsitty, kätköjä löydetty, pöyhitty, möyhitty, - 

juu”. Kuvassa sotamies katselee rikkimenneitä taloja. OKA -42.] 

 

19.2.44. 

Rakas pikku-kullanmuru! 

Isukki suukin sinulle lähettää, oikein pitkän ja tulisen --- saitko? 

Sitten kiittää ”bakusta” ja kirjeestä. Mami onkin ollut niin kiltti, että 

oikeastaan lähettämäni suukki ei riitä hyvittämään sitä. 

Enpähän minä poloinen poika, (näin kaukana kun olemme) muutakaan voi, 

niin että tyytyyhän Mami siihen? – Nim. Mami Rakas, kyllä minä toivon 

Sinulle yksinäisyyttä, mutta ainoastaan silloin kun oikein toivon Sinulta 

kirjettä. 

Tämä tapahtuu joka päivä, niin että kyllä Sinulla on urakkaa kyl! 

Ymmärtäähän Mami ettei isukki ihan kirjaimellisesti tarkoita sitä, enhän 

voi sentään ihan niin itsekäs olla. On vaan niin mukava toivoa ja odottaa, 

silloin ei tämäkään (homma tark) tunnu niin yksitoikkoiselle.- Sinuahan 

minä kumminkin ajattelen niin paljon, että se voikin johtaa siihen kirjeesi 

odottamiseen. Se on kai sitä samaa jota ikäväksi kutsutaan –  
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Nyt mun täytyy Sinulle toinen sellainen lähettää! 5-6 viikon perästä minä 

tuon taas sitten itse ne perille. 

Kiitos terveisistä (Empon ja Hessan) Niille sattui kivasti yht’aikaa  loma. 

Minäkin olisin tarvinnut samaan aikaan, sillä en ole tavannutkaan heitä 

kumpaakaan --- moneen aikaan. 

Mami kysyi siitä tupakka lakosta. Minun täytyy myöntää ja kieltää, sillä 

en ole ollut ehdottomasti, mutta osittain kylläkin. On mulla jo 

toistakymmentä askia säästynyt, niin että ne puhukoon puolestaan.  

Nyt minäkin taas puhun puolestasi ja sanon Mamille Kuulemiin! Rakkaat 

terveiseni Sinulle ja Hyvän yön kuukki. A.O:lta. 

Terveisiä sinne ja sinne. Sama 

* 

Kenttäpostia Kotka 23 II 44. [kirjemerkki 1943] Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Rva Sirkka Vainio  Kotka 

Läh: S. Vainio Kotka 

Läh: Stm Vainio Nurmeila 

 

22.2.44 

Rakas ”Mutak” 

Terveiset mammaltasi, sekä Aunelta. Tulin juuri teiltä. Nythän siellä 

voidaan jo hiukan paremmin eikä ole enään luultavasti syytä 

huolestumiseen. Heti kun Mammasi vain kykenee, niin hän lähtee 

Inkeroisiin. Onneksi täällä on nyt tähän asti ollut pilvistä, ettei ole 

tarvinnut pelätä niitä hälytyksiäkään niin. 

Vaikka nythän se taas on paljon rauhallisemman tuntuista kun 

Isäpappakin lähti pois. Hänhän se oli aina hiukan sellainen kova 

hermostumaan ja siinä samassa sitä hermostu muutkin. 

Juu-uu tänään aamujunalla pappa sitten lähti – ja niin kuin sanottu arvaat, 

että meillä on rauha maassa – Koti tuntuu nyt kyllä aika autiolle, kun on 

viety pois jotain sellaista pehmustavaa. Mutta eiköhän täällä nyt sentään 

oleile. 
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Muuten meidän perheemme pienenee taas – sillä täällä Kotkassa kun 

lopetettiin ne koulut niin Sanni muuttaa ensi viikon alussa Inkeroisiin. Hän 

sai sieltä asunnon täysihoidon kanssa joltain tehtaan prokuristilta. 

On se muuten vinhan tuntuista, jäädä vain kahden kesken Äidin kanssa – 

tuntuu varmaan aika tyhjälle niin kauan kunnes sinä tulet ja sinnekin on 

vielä niin kamalan pitkä aika ettei oikein uskalla ruveta miettimäänkään.  

(Tekisi jo niin kamalan mieli kunnon suukkia eikä vaan aina joitakin 

korvikkeita).  

No- sitten otankin loman liikkeestä kun tulet niin saamme nauttia 

elämästä oikein täysin siemauksin eikös’ niin Rakas 

Kuulemiin ja tulinen suukki 

S. 

* 

Kenttäpostia 23.2.44.Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A 5/2472 

 

20.2.44. 

Helou Rakas – 

Täältä tulee jatkoa eiliseen. en tainnut muistaa mainita, että minulla on 

SINUA niin ikävä, että – minun täytyy se toistaa vielä. ikävä minulla vaan 

on suukkiasi ja kaikkea Sinussa. 

Viime yönä näin untakin taas Sinusta. En tiedä mitä se tietää ja enkä 

välitäkään pääasia, että näkisin usein sellaisia unia, saisinhan olla ainakin 

luonasi silloin.  

Nyt mun täytyy saada yksi suukki Sinulta välillä. 

Se on aina yhtä hyvä! Mami taitaakin nukkua jo niin että en saa oikein 

montaa suukkia saada, mutta kyllä se yksikin riitti. Tulen kohta sinne ja 

otan yhden lisää, mutta otan sen niin hiljaa ettet itsekään tiedä sitä. Enhän 

voi Sinua Rakas herättää vaikka niin mieleni tekisi! 

Et edes tiedäkkään siitä mitään ennen kuin saat tämän kirjeen. 

Sinua varmasti huvittaa tämän sisältö ja voit varmasti ajatella että kyllä 

se ”ukko” on aika hoopo kun tällaista kirjoittelee. Kyllä minä vähän olenkin, 

mutta sen saa aikaan ikäväni ja r:llä alkava Sinuun. 
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Hyvää yötä Mami! 

Nyt minäkin käyn nukkumaan sillä klo on jo kahta. 

Vielä suukki tähän mukaan ja sitten kuori kiinni ettei se karkaa. 

* 

Kenttäpostia 25.2.44. Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio 5/2472 

 

23.2.44. 

Motto: - Yhä ain tunnen sen povessain suukkosen 

Rakas – 

Hyräilin tuota laulua juuri ja ajattelin Sinua – suukki pieni tässä välillä. 

Niin ei tässä nyt oikeastaan olisi syytä laulelemiseen, mutta mitäpäs tässä 

oikeastaan tekee--- 

Mitä minuun tulee, niin ei se siinä mitään olisikaan sillä ei täällä mitää 

hätää ole tällä kertaa, mutta siellä, kirjeestäsi päättäen asiat ovat ihan 

päinvastoin. Minua niin kivestää kun ”Mammukkini” vielä piti sairastua. 

Ei se kyllä oikein suurena yllätyksenä tullut, sillä olen usein ajatellut että 

kuinkahan kauan hän kestää ja jaksaa touhuta. Kyllä olisi hyvä jos hän 

sinne Inkeroisiin menisi, vaikka eipä sielläkään hyvä olisi, sillä siellä on 

varmaan paljon vaikeampaa se ruuan saanti, kun on aivan vierasta seutua. 

Siellä  hän kyllä pikemmin paranisi ja ei ainakaan pommitusvaara olisi niin 

suuri. Se reumatismi pitäisi kumminkin ensin saada pois, sillä eihän hän 

pääse edes liikkumaan sitä vähemmän matkustamaan. – Eikähän ne siellä 

kotona jotain koeta järjestää, mutta sen pitäisi tapahtua pian ettei ryssä 

kerkiä sinne tulla pommittamaan. – Kirjoitan siitä Aunelle lähemmin. 

Vai on se ”pikku Mamikin” evakuoinut. Oikeastaan se oli hyvä kaikesta 

huolimatta, sillä kun niitä ei kumminkaan tartte nyt niin onhan ne siellä 

paremmassa turvassa tulevaisuuden varalle, olkoon se sitten minkälainen 

hyvänsä. 

Se vaan täytyy varoa, että ne ovat hyvin lukkojen takana, sillä niin kuin 

sinäkin hyvin tiedät, niin nykyään häviää tavarat hyvin helposti (tark että 

on paljon häik. varkaita joille kaikki kelpaa). Ainakin se täytyy ottaa 

huomioon, koska ne jää sinne melkein niin kuin yksin. 
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Siellä onkin nyt taas ollut vähän rauhallisempaa viimeisen ryskeen jälkeen. 

Toivon mitä hartaammin, että se jatkuisi. 

Nytpä minulla on asjat loppuukin, niin että taidanpa jo lopetella ja jatkaa 

taas sitten kun keksin tai saan aihetta kirjoittamiseen (ei siihen 

kuitenkaan montaa päivää mene, niin että älä Rakas hermostu!).  

Tämän kaiken päälle lähetän oikein tulisen suukin sinulle ja toivon oikein 

hyvät voinnit monin terveisin Sinua ajatteleva ja ikävöivä Aarne Olavisi 

Kerro terveisiä koko [?] ”Mammukalle” oikein paljon. Jos  siellä Kalliolassa 

päin niin vie perille” Sama 

… ”ajan varjot, kun maan ylle laukee” ---Suukki 

JK. Viisi viikkoa vielä ja sitten--- 

Hyvää yötä Rakas. 

* 

Kotka 28.2.44.  

Stm Aarne Vainio 3/2472 [ylleviivattu] 2472? 5 kpk punaisella korjattu 

Läh. S. Vainio Kotka. 

 

27.2.44. 

Rakas ”pikkuiseni” 

Taas minun täytyy tunnustaa, että en ole pariin päivään lähestynyt Sinua 

– Vaan täällä tämä elämä on olevinaan niin sotkuista, että tuntuu menevän 

sekaisin vahvahermoisempikin.Ja siksi olen ainakin tähän asti laskenut 

itseni. Vai mitä arvelet Kultaseni. 

Ensinnäkin monet monet muiden terveiset Sinulle – ja sitten minun usean 

suukin kanssa – tuntuu jo välistä oudolle saada noita kuivia ”suukkia” kun 

tästä tuntuu olevan jo niin kamalan pitkä aika kun olit lomalla että 

unohtuu vallan kokonaan kaikki tuollainen hempeä. Ja minä kun olen vielä 

aika huono kirjoittamaan näitä kirjeitä – etenkin niitä ”rakkaus” sellaisia. 

Mutta kait Sinä sentään ymmärrät minä vaikka olenkin hiukan sellainen 

niin kuin (ei hempeä luontoinen). 

Kukero – muuten sinä taidat minua hiukan narrata – muuten, olen etsinyt 

joka radio-ohjelmasta sitä teidän esitystänne, mutta ei vain ole näkynyt. 

Olen kuunnellutkin puolustusvoimain ohjelman paitsi lauantai-iltana sillä 
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olin siihen aikaan vielä töissä. En tiedä milloin se on sitten tullut – vai onko 

tullut ensinkään. 

Lauantai ilta  meni meillä taas muuten aivan ”plörinäksi” sillä pilli alkoi 

piipattaa jo puoli seitsemältä. Niin ja sitten se alkoikin koko yön oli sitä 

edestakaista piippaamista, ettei loppujen lopuksi oikein tiennyt mitä se 

aina tarkoitti. 

Mekään emme voineet laisinkaan käydä suojassa kun minä olin hiukan 

kuumeessa joten olisi ollut sekin vaarallista mennä kosteaan kellariin 

kuumeessa – ja vielä varman päälle. Eihän koneet Kotkan päälle tainneet 

kyllä yrittääkään vaan tuntuivat koko ajan vain hyrräävän tuolta ohitse ja 

aina Helsinkiin. Kuten olet jo lehdistä kait lukenut. 

Äitisi voi muuten jo hiukan paremmin että ehkä se siitä nyt menee ohitse. 

Kunhan vain olisi muuten rauhallista niin aina paremminhan se menisi. Ja 

sitähän sitä nyt täytyy kaikkein eniten toivoa. 

Sannikin tuli muuten taas pyhäksi kotiin. joten on niin hauskaa kun on 

taas hiukan enemmän oloa kotona. Kahdestaan se tuntuu niin kovin 

tyhjälle. Tjaa – terv. myöskin Onnilta ja Vekiltä he ovat taas parhaillaan 

lomalla. 

Niin tunnen tässä itseni aika rammaksi kun tuo nenäkin vuotaa kuin 

minkä koululaisen ettei tolkkua ole – joten jos satut löytämään joitakin 

kosteita läiskiä niin en minä nyt sentään vielä niin surulliseksi ole tullut – 

vaan niin kauan kun on elämää on ”toivoa” – 

Niinhän  meidänkin täytyy ajatella ja siinä toivossa odotan Sinuakin  

P. i 

* 

Kenttäpostia 28.2.44. Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio 5/2472 

 

26.2.44. 

Rakas – 

”Saako mutak” tulla vähän höpöttämään Sinulle?” – 

Tuntuu taas niin yksinäiselle, että täytyy parhaalla mahdollisella tavalla 

sitä koettaa haihduttaa --- kyllä se suukinkin aika kai jo on --- tuli se --- 



 

302 
 

Kiitos terveisistä sitten. Se olikin iloinen uutinen se mamman 

toipumistapaus. Tuntuu heti paljon kevyemmälle. 

”Hätyytys” sireenikin juuri ulvoi – Kävi vähän kuulostamassa tilannetta, 

mutta ei vielä mitään erikoista ainakaan vielä kuulunut. On niin kaunis ja 

tähtikirkas yö, niin että ei se ihme vaikka ”paruski”pojat tulisivat 

vierailulle. Eivät olekaan pitkään aikaan käyneet täällä ”vaatteinensa”, 

niin että johan se kuuluu vähän niin kuin asiaan se vierailu. 

Ehkäpä ne sentään pyörivät jossain kauempana, niin että minä kai saan 

rauhassa jatkaa tätä ”keittoa”. 

Joko se tein pappakin taas lähti sinne ”Mörkömäkeen” takaisin? Kylläpäs 

se pari viikkoa pian vierähtää, ei tahdo oikein ehtiä mukaan! 

Kyllä teillä kahdestaan on varmaan vähän yksinäisen tuntuista siellä, 

Sannikin kun on pois, niin ettet Sinäkään voi leikkiä ”Pallua” ja ”ikutorsoa”.  

Se on eri noloa, sillä jos en väärin muista niin teistäkin oli aika kivaa se 

leikkiminen, eikös vaan ollutkin? Minkälaista sillä ”Pallulla” on siellä 

uudessa  ”kotona”. Kerrokin hänelle paljon terveisiä ”pojulta”. 

Eihän tästä nyt enään niin kovast’ pitkä aika ole, kun lomalle pääsen, ei 

täyttä viittä viikkoa. Kyllähän minä ennen minkin jo tulisin, mutta ei ne 

oikein tahdo laskea. Kyl ne on eri huonoja ihmistuntijoita, oikein käy 

sääliksi… 

Muuten siitä lomasta puheenollen. Minä yritän siirtää sitä taas muutaman 

päivän, sillä se sattuu niin pahaan aikaan. Lomani loppuisi ensimmäisenä 

pääsiäispäivänä ja siitäkös minä en tykkää ollenkaan. Ethän Sinäkään 

Rakas? 

Olisi eri kivaa kun saisit vapaata muutaman päivän, niin sittenkös meillä 

olisi sotaparasellisesti [?] hauskaa. Se voi käydä kyllä niin, että siellä on 

niin kovaa kiirettä taas ennen pyhiä ettet joudakkaan ”laatraamaan”. 

Eihän sillekään mitään mahda, jos niin käy ja ompahan sentään monta 

pyhää, niin että ainakin silloin olet vapaa. 

Sitten lopuksi eräs asja – Korhosen Arkko tulee lomalle viikon päästä. Hän 

varmaan toisi pienen ”pakun” Sinulta – minulle, jos vaan voit sellaisen 

laittaa. Ei siinä tartte mitään herkkuja laittaa, mutta jos pari 

”ruokaryyppyä” lähetät, niin varmast saat 2 ½ viikkoa sen jälkeen yhtä 

monta – suukkia. 

Rupeetko ”vaihtokauppaan” Rakas? 

Kirjoitan hänen mukanaan kirjeen jossa lähemmin tästä y.m. 
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No niin kukkuluuruu, kuulemiin Rakas hömöt:n ys – korjaan yksi pieni 

suukki vielä sitten hyvää yötä  

Sinun Aresi 

 

MAALISKUU 1944 

 

Kotka 3 III 44. Säästä 

Stm. Aarne Vainio 5/2472 

Läh. S. Vainio Kotka 

 

4.2.44 [sic. 4.3.44] 

Rakas 

Kirjeeseesi Rakas, sain ”tutustua” jo kolme päivää sitten. Vaan nyt oli 

tullutkin sellainen este väliin että minusta ei ole ollut kirjoittajaksi 

ensinkään – Tunsin nim. jo viime viikolla sellaista pientä vilustumisen 

tunnetta. Ja sitä edisti vielä sunnuntaiaamuna Sannin kanssa joutumani 

talvi tekemäni laskiaiskyyti. Joten kaikesta päätellen se ei ollut minun 

”vartalolleni” sopivaa ja enkös vaan ”ole siitä lähtien lokotellut” sängyssä ja 

katunut syntejäni 40 c kuumeessa. 

Eilen se sentään iltapäivällä alkoi laskea hiukan normaaliin päin – joten 

tänään tietysti yritän parhaani mukaan pysytellä ylhäällä. Sillä kaikesta 

parhaiten se siten häviää kun koettaa näin pää kenossa olla. 

Tekisi vain niin hurjan mieleni ulos, kun siellä on mitä loistavin ilma. 

Harmittaa kun saa vain lasin läpi sitä katsella. Aurinko paistaa aivan 

täydeltä terällä ja tuntuu kuin olisi jo suuri osa kevättä ilmassa. Ryssän 

puoleltakaan ei meillä kotkalaisilla ole ollut mitään suurempaa vaaraa 

näinä päivinä. Muuten lehdethän näyttävät olevan aivan täynnä 

kaikenlaisia ihmeen tuntuisia huhuja, lieneekö niissä sitten minkäänlaista 

todenperäisyyttä. Toiselta puolen saisivat vaikka sitä ollakin, sillä 

silloinhan me saisimme pikemmin nauttia yhdessä olostamme  - tässä 

tuleekin jo taas kohta niin ikävä, ettei tiedä millä sitä alkaisi haihduttaa. 

Mutta onneksi lomasikin pian lähestyy – ja Sinä sen mukana. 

Rakkain suukki ja kuulemiin  

Sinun Sirkka 
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* 

Kenttäpostia 5.3.44  Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A 5/2472 

 

3.3.44. 

Niin, Rakas kultaseni – 

Kyllä se niin on kuten sanot, että ei se suremisella parane, vaikka joskus 

tuntuu ettei tästä enää mitään kummallista tule, niin sittenkin täytyy 

toivoa! 

Missähän kummassa sinun viimeinen kirjeesi on oikein seikkaillut, sillä 

sain se vasta tänään. (perj.). Olit lähettänyt sen maanant. ja tavallisesti se 

on täällä Keskiv., mutta nyt se teki poikkeuksen. Se oli suuri pettymys 

minulle, kun en saanutkaan keskiv:na kirjettäsi , sillä olin niin varma että 

se tulee silloin.  

Olisi tullutkin, mutta posti oli näköjään minua vastaan – halusivat kai 

vähän kiusata minua? 

”Mami” Sinä olet ollut sairaanakin taas. Eihän se mitään vakavampaa ole 

(miel.ollut) ei kai?! 

Nyt mun täytyy tässä välillä yksi kuukki lähettää -     - tuohon tyhjään 

paikkaan se tuli. Siitä radiojutustahan minun piti kertoa. En minä Sinua 

Rakas ole narrannut tahallani, sillä niin kuin kirjoitin niin sen piti olla 

silloin. Kuutamoitten takia se kuitenkin peruutettiin, tai oikeastaan 

siirrettiin ja nyt se sitten on ylihuomenna, siis sunnunt. 5p:nä 13-15 välillä. 

Toivon, että sattumalta kuuntelisit silloin radiota, sillä tämä kirje ei ehdi 

Sinulle siitä sanaa tuomaan, niin että sattuma vain voi auttaa! 

Jokatapauksessa Mami, niin kuin jo silloin sanoin, niin laulan Sinulle. 

Ajattelen Sinua ja lähetän kuiskaamalla terveiset Sinulle Rakas. 

Jokos se Korhonen on käynyt siellä tuomassa terveiset?  

Ajatteles Rakas tämän kirjeen kun saat, niin ei ole enää kuin (3) kolme 

viikkoa ja sitten – ”Mami” saa ihan oikean suukin isiltä. Kyllä se onkin jo 

korkea aikakin, sillä olemmehan odottaneet jo kokonaisen ”vuoden”, niin 

katsos tänä vuonna en ole saanutkaan yhtään oikeata suukkia sinulta. 

Lähiaikoina minulla on ehkä pieni yllätys Mamille. Kirjoitan siitä heti jos 

se toteutuu, mutta ellei, niin sitten se on ”keittoa”. 
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Olkoon nyt miten hyvänsä mutta nyt tuli hoppu – nim. sänkyyn. 

Nukku Matti kävi juuri kuiskaamassa että Sinäkin jo nukut. 

Hyvää yötä Rakas (Suukki) 

Kuulemiin  

Rakkain terveisin  - Aarne Olavisi 

JK. Mitä tarkoittaa P.i. kirjeesi lopussa. Olen koettanut funtsata, mutta en 

ole keksinyt vastausta sille. Onko – en keksi sitä kumminkaan. Isi 

* 

Kenttäpostia 7.3.44 Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio 5/2472 

 

5.3.44. 

Rakas – 

Kirjeesi tuottikin minulle taas suuren ilon, sillä nämä jäljellä olevat viikot 

tuntuvat käyvän yhä ”pitemmiksi”. ”Kirje Sinulta” aina lohdun antaa ja 

siksipä toivonkin, että niitä tulisi vaikka joka päivä! 

Sinähän Rakas vallan pelästytit minut kirjoittaessasi 40 * kuumeestasi, 

joka – suureksi onneksi on jo nyt sentään entiseltään. Toivon, että olet jo 

taas yhtä pirteä kuin aina ennenkin ja voit taas käyskennellä ulkona 

raittiissa ja kevään täytteisessä ilmassa. (ei ikkunassa)  

Nyt sitten yks’ pikku suukki terveelle Mamille. --- 

Kirjoitin viime kirjeessäni eräästä yllätyksestä, joka minulla piti olla 

sinulle. Minut nim. määrättiin eräille kursseille, jotka aikaisemmin on 

pidetty Viipurissa. Huomenna se alkaa ja kestää viikon, mutta ei se ole 

missään Viipurissa, vaan täällä N:ssa. Et usko Rakas millainen pettymys 

se oli minulle. Ajattelin nim. että siellähän olisin voinut päästä ensi pyhänä 

sunnuntai-lomalle, koska se on niin lähellä Sinua…. Se olisi ollut liian suuri 

onni ---  

”Niin tänään minä sitten laulan Rakkaalle Mamilleni, mutta en tiedä edes 

kuunteliko hän?” 

Mitä Rakkaimmat terveiset, monen suukin kanssa Sinulle Rakas--- A.O:si 

JK. Olethan terve jo! 
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* 

Kotka 7 III 44 Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh: S Vainio Kotka 

 

6.2.44 [sic. 6.3.] 

Rakas Aarne! 

Kuulemiin taas ja kiitos breivistäsi – Noo – jaa kyllähän se Kokkos-poika 

kävi tervehtimässä – tulee kait – torstaina tai perjantaina hakemaan sitä 

”pakua”. 

Teilläkään en ole vielä käynyt kun tänään vasta olen ollut pirteämpänä. 

Tänään oli muuten taas pitkästä aikaa sellainen pieni roiske. Taisi olla noin 

parikymmentä viholaista ja syksyivät minkä ehtivät. Kaupungissa ei 

mitään mainittavaa vaurioita kuollut kyllä yksi ja Hallan puolella kolme. 

Tuohan se kyllä kaikkein raaimpaa on kun menee ihmisuhreja, mutta 

sillekään ei mahda mitään. 

Tosiaankin tässä on enään vain kolmisen viikkoa lomaasi – joka on ihana 

asia että olemme jo niin pitkällä. Täällä rupeaa elämä tuntumaankin jo 

aivan tosityperälle vähän kerrassaan rupeaa kaikki aivan kivestämään. 

Lempisen Mikki on lomalla ja lähettää Sinulle terveisiä – ja toivoo että 

Sinulla olisi jo semmoisia joita saisit komennella – Itse hän on muuten 

kihloissa näköjään tai se on kuulemma jo pitempi juttu. Vaan minä en ole 

kait nähnyt häntä pitkään aikaan – ja sehän ei ole mikään mahdottomuus 

sillä eihän täällä nykyisin näe pahasti ketään. Kun päivisin ei tule 

liikuttua. 

Nyt on taas tainnut tulla liian virallista joten monta suukkia tässä välillä – 

Se on nim. sellaista, että kun antaa liiaksi noille ”kirjailija taipumuksilleen” 

valtaa niin tunteet tahtoo jäädä sikseen. ”Kirjailija taipumukseni” kun ovat 

vielä niin erinomaiset – että tunne pilaa – sanoisinko. 

Tjaha – toverimme ”Stalin” – tuntuu taas lähestyvän meitä 

”ruokatarpeillaan” ainakin pillistä päätellen --- 

Aijoin vain rauhassa jatkaa tätä kirjoittamistani mutta eikös mitä – 

pommisuojaan sitä täytyi mennä – sillä kahdeksan koneen laivue näkyi 

tulevan – ja onneton meteli pilasi kaiken. Kiltisti juoksin henki kurkussa 

alakertaan. Sillä matkalla (nim kun me juoksimme) putos yksi viholaisen 
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kone jonnekin lamellitalon taakse ja tietäähän sen minkälainen elämä siitä 

syntyy. 

Ikkunastamme ei tällä hetkellä näy muuta kuin yksi suuremmanpuoleinen 

tulipalo – sekä tuolla jossain Hallassa päin – ainakin tästä katsoen. Mutta 

mitään varmaahan ei voi sanoa – sillä vihollinenhan – voi kuunnella  sanoo 

– niin kuin eräs humalainen äsken tuolla pommisuojassa - Hän – 

maallisessa autuudessaan ei muuta osannut puhuakaan kuin (vihollinen 

kuuntelee elkää puhuko). Johan jo vähän kerrassaan ehti väsyä koko 

jaaritukseen. 

Jaha – ”sitten ystävämme” tällä hetkellä kotosalla – mutta vain 

”käymätiellä”. Minua aivan säälittää tuo heidän muuttamisen. Ensin saivat 

viikon olla Inkeroisissa ja sitten nyt ei mitään muuta kuin muutto taas  

Hirvikoskelle Vastilaan. Koulu näes kaikkineen muuttaa sinne saimme jo 

asunnon sinne hänelle – johonkin maanvilj. Toivo Haapaselle. Siitä talosta 

saa kuulemma ruokaa joka on itsessään aika hyvä asia. Kyllähän se on 

tietysti aika kenkku taas muuttaa mutta minkäpäs sillekään taas voi ota 

kaikki vastaan mitä annetaan.  

Niin ja sitten taas saat sellaisen pienen kuukin lopettajaisiksi – 

Sinun Sirkkasi – 

J.K.  

Kuules kultaseni olisitko hyvä ja lähettäisit jonkinlaisen todistuksen tänne 

siellä olostasi, sillä sitä kuulemma tarvitsen kaupungintalolla. S. 

* 

[Kirje Sirkalta Aarnelle ilman kirjekuorta] 

 

9.3.44. 

Rakas  - ikioma. 

Terveiseni ja monta suukkia tässä paketin mukana. 

Ehkä tämä nyt tulee onnellisesti perille – Toivoisin nyt kuitenkin, ettet joisi 

näitä pulloja yhtäkyytiä sillä silloin olisit saanut hiukan liian paljon sinne 

päähäsi myrkkyä. 

Ota varovasti -!? 

No niin Kirjoittelen illalla sitten lisää. Hei vain.  

Sinun S. 
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* 

Kotka 14 III 44 Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh S. Vainio Kotka Kirkkok 6 

 

13.3.43. [sic. 44] 

Rakas ”Kukusein”! 

Tervehdin Sinua taas näin pian, sillä tästä ei ole kuin pieni aika siihen kun 

viimeksi preivasin. 

Kirjoitinkin jo siihen aamulliseen kirjeeseen siitä paketista kuinka ikävästi 

sen kävi – mutta ehkä se ehtii sinne, ennen kuin Sinä ehdit lähteä 

tännepäin. Mikähän lykkäys hänelle (nim. Korhoselle) tuli, kun sai vielä 

neljä vrk. lisää lomaa. Sellaiset yllätykset ovat muuten aika hauskoja – 

vaikka useammallekin – mitä arvelet!!! 

Toivotaan nyt jo etukäteen, että Sinunkin lomallesi sattuisi jokin onni jotta 

tulisi joitakin vuorokausia lisää. Kuinkas’ Sinun aikasi muuten huristaa. ! 

Oletko ollut jo niillä kursseilla, ja mitkä kumman kursseja ne sitten 

oikeastaan on – ne semmoiset.  

Meinaavatko oikein emännän Sinusta tehdä, siitä minä en oikeastaan 

välitä. Sillä on se sentään hauskempi kun minä suoritan ne tehtävät, ja 

Sinä ne mitä miehelle kuuluu! 

Vai mitä arvelet Rakas – ai – täytyy tässä välillä saada suukki, sillä on niin 

kamalan ikävä – Viime yönä saitkin oikein monta semmoista, jos vain 

arvasit ottaa ne vastaan --- 

Satuin vielä illalla lukemaan aika ”hempeää” kirjaa joka ei sopeutunut 

laisinkaan eiliselle mielentilalleni.  Sillä se oli toisiaankin raivostutava 

elokuvakin jota kävimme Äidin kanssa katsomassa oli melko typerä – 

mutta ”onneksi” tänään olen taas melko loistavalla tuulella ollut joten aika 

menee taas mitä parhaiten, Sinua odotellessa Rakas ”mutak” 

Kuulemiin S.S. 

* 

Kotka 13 III Säästä [Kenttäpostia-postimerkki 1943] 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh: S. Vainio Kotka Kirkkok 6. 
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20.3.43. [sic. 44] 

Nyt saapuu onnitteluni vaikka näin vaatimattomana. Täällä on ollut niin 

kauhean huono tällä kertaa saada juuri mitään erikoisempaa.  

Tjaha – se kulti täyttää 27 vuotta niin, nim. ajat menee – Monta monta 

suukkia, sekä rakkaat terveiset  Sinun Sirkkasi – 

Täällä on Sinulle muuten hopeiset kalvosinnapit, mutta en viitsi lähettää 

sinne jos sattuu että paketti ei tulisikaan perille ---  

Kuulemiin taas Kultasein! 

[…] sunnuntaina 

Rakas Aarne. 

Tässä sakeassa lumipyryssä, ei tahdo saada edes kirjettä kirjoitetuksi. 

Täällä on nim. taas sellainen rojuilma toistamiseen oikeammin melkein 

vettä tuo on. 

Itse olen melkein tasapainossa henkisesti sekä ruumiillisesti. Mutta 

huomaan, että aina mitä lähemmäksi Sinun lomasi tulee niin aina 

huonommaksi tulee minun kirjoittamisintoni. Nytkin tässä on ollut taas 

muutama päivä väliä kun viimeksi kirjoitin – Vaikka niinhän se taitaa olla 

Sinunkin laitasi koska sieltäkään päin ei ole muutamaan päivään kuulunut 

postia. 

Paketti kait onkin ehkä tullut jo onnellisesti perille luulisin – ja paisti sekä 

kakku aivan kuivina luulisin.  

Terveisiä Sannilta hän on juuri kotona käymässä, tuli lauantai-iltana ja 

lähtee taas tänään pois. Kyllä se tyttö joutuu kiertämään kaikki maailman 

kolkat, ennen kuin hänestäkin tulee jotakin! 

Muuten tällä hetkellä minusta tuntuu kaikki niin kovin tylsälle ja 

muutenkin kun tämä maailmankin tuntuu olevan niin kovin kireällä. 

Jännä nähdä mihinkä se viimeksi johtaa. Tällä hetkellä tuntuu kaikki 

ainakin niin kovin toivottamalle. Nyt juuri olisi niin ihanaa kun olisit 

täällä, niin menisimme johonkin ulos vähäksi aikaa ja sitten nauttisimme 

elämästä täysin siemauksin.  – Hyvä että meillä on tilattu edes liput 

elokuviin sillä muuten minun tekisi aivan mieleni räjähtää ja tehdä jotakin 

mieletöntä Hoh-hoijaa – Täytyy vain kiltisti mennä kuville kököttämään. – 

Ja sinulle tuliset suukit.  

S.S. 
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* 

Kenttäpostia 18.3.44 Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio 5/2472 

 

16.3.44. 

Rakas ”Hömöt:sein”! 

Olen ollut vallan unohtaa Sinut, sillä niin paljon olen ajatellut Sinua… Nyt 

tulee pikku suukki ensin, sitten et Sinä ainakaan voi olla kovin vihainen 

minulle, --- Ethän Rakas --- 

Aika täällä menee koko hyvin.(tai oikeastaan on mennyt, sillä nämä 

viimeiset päivät tuntuvat ijäisiltä) Välistä tuntuu kaikki ihan 

toivottamalle, mutta se on ohimenevä luulo, joka etenkin kun Sinulta 

kirjeen saan menee ohi, ja silloin tavallisesti minä en välitä koko 

maailmasta, sillä olethan Sinä ”luonani”….  

Se kurssi on nyt myöskin loppu, ja minusta meinasi tulla oikein tosi 

”keittäjä”, sillä opettivat siellä etupäässä ruoan laittoa. 

Mamin mieliksi, lupaan kuitenkin unohtaa sen vähäisen 

ruuanlaittotekniikan minkä siellä opin, mutta  [?] silloin, kun olen lomalla 

ja sitten joskus kun täältä pois pääsen. Vaikkapa vaan 

perunankuorinnassa, sillä sen minä osaan aika hyvin. Suostuuko Mami 

siihen? Kyllä kai! Suukki asian vakuudeksi --- 

Täällä oli eilen ja toissap:nä nyrkkeilykilpailut. Joukossa oli muutamia 

kotkalaisiakin poikia. Kävivät täällä minun boksissanikin juttelemassa. Oli 

eri kiva tavata tuttuja, monen vuoden takaa… 

Hyvän yön suukin lähetän Mamille taas ja mitä rakkaimmat terveiset! 

Kuulemiin ”Isi”. 

* 

Kotka 18 III 44 Säästä 

Stm. Aarne Vainio 5/2472 

Läh S Vainio 

 

16.3.44 
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Rakas – Aarne! 

Tulen luoksesi, ja panen poskeni poskeasi vasten, - annan suukin – Todella 

jos rupean tässä miettimään niin luulisin sitä jo kaipaavanikin. 

Kello on oikeastaan aika vähän nukkumaanmenoajaksi, vaikka olenkin jo 

laittanut petini kuntoon sekä riisunut itseni yöpukimiin – Äitikin tuntuu 

pitävän parempana etten vielä kävisi nukkumaan, (tulee muka liiaksi 

nukuttua) joten päätin keventää sydäntäni Sinulle. 

Aivoni ovat olleet melko tyhjät yleensä minkääntyylisistä ajatuksista joten 

ei ole tullut Sinullekaan kirjoitetuksi. Ja oikeammin minulla on ollut pari 

hirveän mielenkiintoista ”eeposta” joiden parissa aika on tuntunut 

menevän uskomattoman nopeasti. Tänä talvena olenkin tainnut hyvin 

paljon syventyä kirjoihin. Ja olen siitä oikeastaan iloinen, sillä hyvät 

sellaiset antavat oikeastaan aika paljon sisältöä elämälle. (Ainakin minusta 

sille tuntuu). 

Toivoisin vain, että tämä aika olisi hiukan toisenlainen – käsitykset 

menevät yleensä aivan sekaisin koko maailmalta – Ja kun kuuntelee yhtä 

sekä toista mielipidettä, niin tuntuu ettei yhtään tervejärkistä ole enään 

koko maankamaralla. 

Toiselta puolelta toivoisi rauhan mitä kipeimmin, vaan aina tulee 

itselleenkin jokin muriseva sivuääni. Vaikka, emmehän me omalta 

osaltamme ole juuri mitään sen rinnalla menettäneet, mitä joku toinen on. 

Sittenkin tulee aina mieleen, ihan niin kuin ei olisi laisinkaan varma 

omasta itsestään – että tällaista on määrätty vielä jatkumaan loputtomiin. 

Joskus minustakin tuntuu, että ei muunlaista elämää joutuisi enää 

viettämäänkään. Aivan unennäköä on sellainen että rauha joskus palaisi ja 

sen mukana Sinä sekä uusi elämämämme. Tosiaan olisi mielenkiintoista 

kun saisi nähdä elämää hiukan eteenpäin – ja kuinka mekin 

uurastaisimme yhteisen hyvämme eduksi – Ja miten ihanaa olisikaan kun 

pystyisimme saamaan jotakin aikaan- Oikeastaan olen joskus ajatellut 

riittääkö meillä tarmoa. Luulisin ainakin Rauhan tultuahan tulee kait 

jonkinlainen vimma päästä eteenpäin ja näyttää johonkin pystyvänsä – 

Ihmeellistä muuten tämä minun ihmeellinen elämänkatsomukseni. 

Tänään – harvoinhan puen tällaisia ajatuksia paperille, mutta nyt ne ovat 

tulleet aivan kuin itsestään pursuamalla – 

Vielä kaiken päälle päätteeksi kun silmäilen kirjoittamaani ehkä sangen 

epäselvinä – vaan ehkä Sinä Rakas saat niistä jonkinlaisen 

yhteenvedoksen. 
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En voi käsittää muuten miten kamalan vaikeata minun on sovelluttaa 

mihinkään tulevaisuudenkuvaani lapsia – Niin kipeästi kun joskus niitä 

kaipaankin ja olen tavallaan kateellinen joskus jollekin sellaiselle Äidille 

joka odottaa lasta – kuinka ihmeessä olen saanut sen ajatuksen päähäni, 

että minä en saisi koskaan omistaa omaa sellaista – Olisin toivonut sen 

tapahtuvan jo ajat sitten – ja olen oikeastaan ihmetellyt, miksi se ei ole 

sattunut – vaikka emmehän me ehkä ole oikein todenteolla yrittäneetkään. 

Ja onhan sekin mahdollisuus olemassa, että olemme tavanneet aina 

epäedulliseen aikaan sen suhteen. 

Nyt kylläkin kun ajattelen niin tulee mieleeni, että on oikeastaan hyvä, että 

ei ole lapsia, sillä tällaisen aikana olisi niin suuri vastuu sentään heidän 

elämästään joten sekin ehkä on katsottu meidän eduksemme. Kuka tietää 

sillä eihän tätä maailmaa vielä tiedä kuinka tämän käy – 

Ihmeellistä – olen tässä ollut niin proosallisella tuulella, sekä syventyneenä 

aiheeseen, etten ole huomannut kuinka monta arkkia tässä soluu käsieni 

alitse – Eikä posti huoli enään kohta koko kirjettä paksuutensa takia – ja 

vielä – Sinusta voi tuntua naurettavalle koko eepos – sillä ethän ole tätä 

lukiessasi ehkä laisinkaa siinä mielentilassa että voisit sovelluttaa sitä 

ympäristöösi. Voit ehkä ihmetellä kirjeen sisältöä – ja oikeastaan itsekin 

sitä ihmettelen näin jälkeenpäin. Vaan – aivojen ajatus juoksee näköjään 

joskus valuen paperille – 

Nyt kuitenkin luulen, että sanon sinulle ”hyvää yötä” jotta jotain jäisi 

sentään itseenikin – 

Monta suukkia vielä – nuku hyvin – 

S. Sirkkasi. 

* 

Kenttäpostia  21 III 44 Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio 5/2472 

 

Kulta Rakas- 

Kiitos syntymäp. ”bakusta” ja onnitteluista ja siitä lahjasta jonka sanoit 

minua odottavan siellä. 

On eri paha asja, kun et ole nyt täällä, sillä en osaa tarpeeksi kiittää Sinua 

tässä kirjeessäni. – Suukin laitan kumminkin ja se onkin ”täydellinen” 

sellainen ! 
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Se oli yllätys se kukka joka löytyi siitä ”bakusta”. Ensin luulin, että se oli 

vain tyhjä paperikäärö jonka olit pannut täytteeksi sinne, mutta avasin sen 

kuitenkin. Epäröivästi kyllä, sillä se tuntui sittenkin tyhjälle … Kun sain 

sen viimein avatuksi, niin – sieltäpä ilmestyikin ”nätti” kukka. Kolme 

suukkia se sai heti ja sitten panin sen lasiin ja nyt se tuossa pöydällä 

katselee, kun kirjoittelen Sinulle Rakas. 

Vahinko kun se ei osaa puhua. Luulen että sillä voisi olla jotain kerrottavaa 

minulle. Ainakin se kertoisi terveisiä Sinulta ja sen montako suukkia Sinä 

annoit sille tänne tuotavaksi. 

Toivoisin vaan, että se kestäisi (”eläisi”) ainakin siihen asti, kun lomalle 

pääsen, sillä se muistuttaisi aina minulle Sinusta. (vaikka kyllähän minä 

muutenkin muistan, mutta se on tavallaan, niin kuin osa Sinusta 

kultaseni.) – 

Se tulee kyllä saamaan kaksi suukkia joka päivä --- Et tiedä Mami, kuina 

ikävä minulla on Sinun luoksesi. Menis nyt nämä jäljellä olevat päivät niin 

pian, ettei ”mukaan ehtisi”, niin sitten olisi kaikki hyvin sinne asti. 

Päivät päällä meneekin nyt aika nopeasti, sillä järjestivät minulle lisää 

töitä jolloin ei jouda ajattelemaan – aikaa kuin vasta illalla: Se on 

oikeastaan aika hyvä juttu, vaikkakin on siinä huonojakin puolia, sillä en 

pääsekään enään ulos aurinkoa ottamaan niin kuin aikaisemmin. Se on eri 

noloa! 

Täällä tuntuu kevätkin lähestyvän aika vauhtia. Ilmat ovat hyvin leutoja. 

Toista viikkoa on ollut 0 *:n yläpuolella. Siellä on varmaan kohta kesä, 

onko? 

Kuinkas sen paketin on käynyt jonka se Korhosen piti tuoda tänne. Hän ei 

ole vieläkään palannut takaisin. En tiedä mitä hän oikein meinaa? Nyt hän 

on jo pari päivää myöhässä. Saa nähdä – ”minne se johtaa lopulta”. Se on 

vähän verran noloa, jos hänellä on se paketti vielä siellä kotonaan… Toivon 

että se asja pian selkiäisi! 

Kirjoita Rakas ensi kirjeessäsi kuinka sen asjan kanssa oikein on, sillä 

minua tosissaan jo vähän kivestää koko kaveri. 

Nyt isukin silmät rupee menemään kiinni. Se on sen merkki että 

nukkumaan pitäisi mennä. Kello onkin jo taas yli puolen yön. 

Rakkain suukki ja rakkaimmat terveiset Mamille!  

Kuulemiin Isi 

Kerro terveisiä ”kaikille” S:a 
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* 

Kotka 22 III 44 Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2472 

Läh: S Vainio Kotka. 

 

21.3.43 [sic. 44] 

Rakas – 

Terveiseni Sinulle – ja taas mitä parhaimmat voinnit – 

Minä olen tosiaankin myös hiukan suutuksissani sille Korhoselle kun 

sillälailla sitä pakettia viivästyttää. Luulen, että sisällä oleva paisti sekä 

kakku  ovat aivan kivikovia. No eipähän siintä hätää kunhan vain nyt toisi 

paketin perille. Olin laittanut sinne myöskin pari niitä maitoastioita. 

Tunnen tällä hetkellä itseni niin ihmeen tyhjäksi ettei kirjeen 

kirjoittamisesta tahdo tulla mitään. Taitaa vaikuttaa se loman 

läheneminen vai mikä lie – 

Yritän nyt kuitenkin saada jonkun sanan aikaan jotta sinä voisit hiukan 

lähettää vastaustakin – sillä huolisin vaikka joka päivä kirjeesi – se tuo 

aina paljon piristystä päivälle. Olen tässä taas yksikseni, sillä Äiti meni 

hiukan kyläilemään. Sanni olikin taas muuten sunnuntain kotona 

käymässä. Kehuu olevan siellä maalla oikein hauskaa. Ruokapuoli 

kuulemma loistava. Ja tietysti lähettyvillä jonkinverran sotilasmajoitusta, 

sillä sehän sen hauskuuden kait tuo – luulisin – 

Muuta täällä ei olekaan tapahtunut taas – suukit sinulle Rakas – hyviä öitä 

– S.S. 

* 

Kenttäposti 22.3.44 Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A. 5/2472 

 

20.3.44. 

Rakas ”Betty”! 
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Kiitos bakusta! Suukki – Tänään se Korhonen nyt sitten tuli takaisin tänne 

ja toi myöskin sen ”bakun”. Se sattuikin oikein sopivana päivänä niin kuin 

näet päiväyksestä [Aarnen syntymäpäivä]. 

Ei se liha pilaantunutta ollut, vaikka oli se jo aika lähellä. Hyvää se oli kuin 

mikäkin, ja ajattelinkin heti, että kyllä minun tosiaan täytyy pysyä erossa 

siitä hommasta, (tark siitä ruoanlaittohommasta) josta tässä aikaisemmin 

oli puhetta Mamin kanssa. Muuten voi käydä niin, että meistä tulee h:ra ja 

r:va ”Gandheja”. Ne kaksi ”pitkäkaulaista” tuli myöskin täysin ”terveinä” 

perille. 

Ei suinkaan Mami tosissaan ollut kirjoittaessaan jo varoittaessaan minua 

siitä liian nopeaan ”juomasta”.  No mikäpäs siinä, en minä ainakaan niitä 

molempia yhtämittaa voi juoda, sillä tuoja pyysi lainaksi toista vaikken 

ollut edes ehtinyt kunnolla avata niitä vielä. Toista en hänelle 

näyttänytkään, sillä se olisi varmasti joutunut saman kohtalon alaiseksi. 

Juhlitaan Mamin kanssa sitten yhdessä tätä päivää myöhemmin, sillä ei 

minua yksin oikein huvita. Korvikkeen minä kohta keitän ja tarjoan näille 

kavereille sitä sekä myöskin Mamin laittamaa kakkua. 

Nyt minä lopetankin taas ja rupean ”duunaamaan” tulta tuohon uuniin. 

Kuulemiin taas Rakas - Suukki ja rakkaat terveiseni Sinun Aresi 

* 

Kenttäposti 25.3.44 Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio 5/2472 

 

23.3.44. 

Rakas- 

Suukki Sinulle taas ”pitkästä” aikaa ja oikein monet kiitokset kirjeestäsi. 

Toisen sain jo eilen mutta se oli sisällöltään sellainen, että siihen oli vaikea 

vastata yks’, kaks’. Olen kovasti miettinyt sitä, mutta luulen että, parasta 

on, kun jätän sen aiheen koskettelematta. – Eikös Maminkin mielestä ole 

parempi jos juttelemme siitä sitten, kun tulen lomalle, joka on hyvin lähellä. 

Muutama päivä sen jälkeen, kun saat tämän kirjeen, niin minä hiivinkin 

”taas” sinne ja yllätän Sinut Rakas.- 

 Se on vaan eri noloa, kun Sinä olet juuri siihen aikaan, kun juna tulee, 

siellä liikkeessä niin etten saa antaa suukkia sinulle heti tullessani. 
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Kyllä se tuntuukin taas niin sanoisinko ihanalle, kun saan ”rutistaa” Sinua 

ja ihan oikean suukin saan vielä. Silloin minä olenkin taas täysin 

onnellinen. Ei muistu mieleenikään, että on tällainen aika niin kuin nyt on. 

Eihän Mamikaan sitten ajattele mitään sellaista vakavaa? Ei Mamin pitäisi 

ajatella, sillä nehän tulevat eteen taas aikanaan ja toivottavasti silloin 

kaikki menee hyvin. Niin – oikeastaan sen täytyy mennä. ja nyt minun 

täytyy jo mennä – nukkumaan joten [sydänpiirros] Hyv’ yötä vain, Rakas 

Suukki 

Rakkain terveisin. Sinun. Aarne Olavisi. 

Motto i lowe you 

Sano äidille ja Sannille paljon terveisiä! Mutak:lta 

 

HUHTIKUU 1944 

[Aarnella loma] 

 

Kenttäpostia 15.4.44 Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh Stm Vainio 5/2472 

 

13.4.44 Mu----la. 

Rakas--- unohdin se uuden osoitt. etkä kirjoittaisi sitä, niin lähettäisin 

nämä kirjeet sinne. Oishan se niin kiva kun isukki olisi ensin vastassa kun 

Mami tulee kotiin. Eikö niin kulti. Suukki Isiltä. 

Rakas Kulti! – 

Suukki Sinulle ensimmäiseksi – Tuntuu vähän oudolle taas tämä tällainen 

”keitto”, kun jo ehti tottua toisenlaiseen. Minusta vaan vähän verran 

tuntuu, niin kuin se olisi ollut liian lyhyt koko loma… se oli kuin virvatuli… 

Se oli (melkein) täydellinen. Vain yksi lomani aikaisemmin on ollut tämän 

veroinen. Mami ehkä arvaa sen. Oli eri kiva, että pääsimme eroon niistä 

väärinkäsityksistä ja luuloista, sillä niin kauan kuin ne olisi mieltämme 

painaneet, emme olisi voineet olla onnellisia… 

Nyt ne on pois ja isi onkin niin tyytyväinen kuin vaan voi olla näissä 

olosuhteissa. Eipä Kulti – (Mamikin olet? On kai! 
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Minusta oli eri ”noloa” lähteä pois sieltä mutta se Mamin ehdottama suukki 

katkaisi senkin pulman molempien iloksi. Uskon että Mami tunsi samaa 

kuin minäkin se vaikutuksesta, (”en minä nyt tark. kuumenemista Rakas” 

---) en osaa sitä oikein selittää, mutta Mamikin tietää sen muutenkin!... 

Matka meni minulta aika hyvin sillä sain nukkuakin hiukan, vaikka kaikki 

vaunut olivat tupaten täynnä. Se oli taas noitten pyhien ansiota, sillä silloin 

jokainen tietysti pyrkii lomalle, mikä onkin ihan luonnollista… 

Täällä on myöskin asjat ennallaan mitään ei ole tapahtunut lomani aikana. 

Huomenna isi sitten alkaa taas ”paastomaan” ja hoitamaan ”kauppaa”. 

Nyt se käy nukkumaan ja sanoo Mami kullalle Hyvää yötä!  

Suukki… Rakkain terveisin 

Kuulemiin Sinun Isi. 

* 

Kotka 24 IV 44 Säästä [kirjemerkki revitty pois] 

Stm. Aarne Vainio 5 KPK 2472 

Läh: Sirkka Vainio Kotka Kirkkok 6. 

 

23.4.44. 

Rakas - ! 

Nyt kirjoituspuuha tapahtuukin noin 30 km Kotkasta. (miten pitkä matka). 

Olemme nyt nim: täällä Sannin luona Hirvikosken Haapalassa. – Onneksi 

tulomatkamme onnistui kutakuinkin hyvin, vaikka minulla oli niin pahat 

aavistukset siitä. Olin nim: varannut pari kolme pussia sitä 

huonovointisuutta vastaan. Koko matkan sitä tunnetta odottelin, mutta 

”turhaan” -. Siinä autossa oli kait’ niin paljon katselemista ja seuraamista. 

Jottei omat kivut muistuneet mieleenkään. – Oli mammaa jos minkä 

sorttista ja entäs sitten se tappelu niistä paikoista, se oli melkein toivotonta. 

Me olimme onneksi tilanneet liput jo pari, kolme päivää ennen; ettei niiden 

paikkojen kanssa ollut mitään erikoista sotaa. Huvittava tapaus muuten 

sain ”hennoille” polvilleni noin 150 kg keijukaispainoin” – Luulin  

loppumatkasta että polviani ei ole laisinkaan enään olemassa- sillä tunto 

niistä vain meni – siinä hötäkässä. 

Tulihan se loppu kuin tulikin – ja Sannin olemus oli meitä odottelemassa 

siellä tien vieressä. Siitä olikin sitten noin pari sataa metriä taloon – Tuntui 
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niin kivalle saapua kun sauna oli odottelemassa – talon väki oli käynytkin 

jo kylpemässä. Niin tähän talonväkeen kuuluukin ensinnäkin talon vanha 

emäntä ja sitten kaksi nuorta miniää joilla kummallakin on noin kolme 

vuotias lapsi – näiden miehet niin kuin jo aikaisemmin kerroin ovat 

kaatuneet. Sitten tässä on vielä pari miestä töissä – ja voitkos kuvitella, 

toinen näistä on Sinun serkkusi tästä läheltä. 

Muistin tässä juuri, että täällähän Sinä silloin sodan alussa tietysti kävit, 

silloin teidän väki kait oli siellä serkkusi luona. 

kuukki--- 

Et usko kuinka ihana oli olla saunassa. En ole senjälkeen ollutkaan 

tällaisessa kotisaunassa – kun silloin viimeksi siellä puistolassa kun 

olimme. (yhdessä). 

Saunan päälle oli sitten niin ihana ruoka, että olisin toivonut kun Sinäkin 

Rakas olisit ollut täällä nauttimassa siitä. – Sitten tietysti sain laittaa 

talonväen kauniiksi – joten siinä menikin aikaa kun naisia on niin paljon.- 

Sen päivän päätteeksi oli sitten ihana sänky jossa sai nauttia suorastaan – 

kun tiesi vielä, ettei tarvinnut ensinkään yöllä  herätä ja kömpiä 

puolinukuksissa joidenkin kellarien pölyjä pyyhkimään.  – Kaikkein 

surullisimmalle tuntui, kun aamulla heräsimme eikä aurinko 

pilkistellytkään verhon raoista niin kuin olimme toivoneet. Kello olikin 

vasta puoli 7 – kun heräsimme-, vaan eihän sitä sitten enään osannut 

nukkua vaan veri veti ylös – Olikin aivan mahdoton sumu satoi kait 

maahan, joten oli toivoa, että iltapäiväksi kaunistuisi. Niin kuin sitten 

kävikin ja kyllä nyt on sitten lämmintä ollutkin. Lähdimme puolelta 

päiväin sitten katsomaan joen toiselle puolelle Sannin koulupaikkaa. 

Kyllähän sillä tytöllä on aika matka käveltävä jotta kerkiää kengän 

pohjatkin kulua. – Takaisin tullessa kävimme siellä Sinun serkkusi luona 

Äidin kanssa, kun Sanni jäi joidenkin koulutoveriensa luo sinne koulun 

puolelle. 

Niin ja nyt minä tässä sitten kirjoitan Sinulle Rakas – Sanni lukee 

läksyjään ja Äiti vetelee tuossa nokkaunia – niin ja minä piinaan tässä 

sinua tällaisella epistolalla enkä meinaa muistaa koko suukkia. Mutta nyt 

niitä tulee sitten oikein sylin täydeltä – Olen tässä nyt muuten kirjoitellut 

noin kamalan yksityiskohtaisesti kaikki, mutta kun tässä on niin hyvää 

aikaa niin kerron Sinulle nyt kerrankin tarkkaan mitä joskus puuhailen – 

Kunpa vain jaksaisit sulattaa –  

Muuta erikoisen tärkeätä täällä kotipuolessa ei ole tapahtunutkaan niin 

lörpöttelenpä aikani kuluksi jotakin. 
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Terveisein nyt taas ja kirjoittamiin 

Suukkien kanssa S.S. 

* 

Kenttäposti 24.4.44 Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A. 5/2472 

 

22.4.44. 

JK. Mami, älä lähetä mitään pakettia tänne enää, kirjoittaa voit silti, sillä 

nehän kyllä tulee aina perässä eivätkä koskaan vanhetu… A.O:si. 

Sirkka Rakas - [Paperiin raaputettu sydän ja ruksi] 

Minulla on yllättävä uutinen Sinulle kerrottavana. Rakas – ota se 

”äärettömän” rauhallisesti (niin kuin sanotaan) ja pidä se toistaiseksi 

salaisuutena. Älä missään tapauksessa kerro sitä minun mammalle. 

Lupaathan sen? 

Ensin minun täytyy sentään oikein rakas suukki laittaa [ruksi] 

Tänään minä sain kuulla että joudun jättämään tämän paikan ja 

lähtemään vähän lähemmäksi ”Uralia”. Varmaa pv.m. ei vielä ole mutta 

todennäköisesti se tapahtuu t.k. lopulla. 

Ei se tieto minulle minään yllätyksenä tullut, sillä olen arvannut että se 

hetki kumminkin vielä tulee miksei silloin yhtähyvin tänään. 

Toiselta puolen, onhan se vähän nolo jättää tällainen paikka, missä sentään 

on vähän yhtä ja toista hyvää, sillä ei siellä tulevassa paikassa kuitenkaan 

vastaavanlaista ole. Onpahan sitä – mitä – on. 

”Tiedäks’” Mami, että olen täällä vähän harrastellut sitä shakkiakin? 

Tänään täällä sitten oli A.K.e:n mestaruuskilpailut. Sillä aikaa kun minä 

olin siellä Mamin luona – ilmoittivat minut niihin. (Mokoman pelaajan) 

Tänään oli ensimmäiset akelut [?]. Minäkin jouduin ottamaan neljä 

”matsia” joista 2 hävisin ja 2 voitin. Huomenna taas jatkamme. Mamin 

täytyisi vaan pitää ”peukkuja” sitten minä varmasti pärjäisin hyvin. ”täytyy 

vissiin ensi yönä käydä kuiskaamassa Mamin korvaan se – ja samallahan 

saankin taas kuukin, niin että kyllä kannattaa”… 
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Olenkin touhunnut täällä yhtä jos toista, mutta nyt ne taitaa taas jäädä 

”joksikin aikaa”. - ”Sieltähän” täytyy sitten taas ajan kanssa uusia touhun 

aiheita ja eipähän siellä aika pitkäksi tule muutenkaan. 

Sinua Rakas minun varmasti tulee enempi ikävä, sillä jääthän taas paljon 

kauemmaksi. Onhan minulla sentään ”maskotti” joka oli talvisodankin 

aikana, katselen sitä useammin ja annan suukkia niin paljon, että Sinäkin 

varmasti tunnet ne. (Sinullehan minä ne annan muutenkin  mutta 

välillisesti.) 

Olet Rakas eri kiltti, kun menet hälytyksien aikana suojaan. Kyllä minäkin 

tulen menemään sekä siellä mihin menen että siellä minne tulen 10 kk. 

kuluttua. Sitten juostaan oikein kilpaa sinne alakertaan vaikkei 

hälytystäkään olisi. Kunhan vaan kuulemme sen tapaista ääntä, olkoon se 

sitten mitä hyvänsä.  

Katsos Mami Rakas, täytyy harjoitella että oppii. Suukki nyt välillä, sillä 

on niin pitkä tauko jo ollut. Siihen paikkaan Sirkan päälle missä risti on). 

On kiva, kun ne sisarukset pääsevät sinne Ruotsiin. Se on heille itselleen 

sekä myöskin vanhemmille parempi, vaikka arvaan ettei se millään kivalta 

tunnu puolin eikä toisin, mutta parempi se varmasti niin on… 

Voi kävisi se Mamikki maalla herkuttelemassa. Saahan silloin edes olla 

rauhassa… 

Nyt Sinun Aarnesi käy nukkumaan ja lähettää Sinulle oikein tulisen 

suukin – ja hyvän yön suukki! 

Rakas – voi mitä parhaiten. Kuulemiin Sinun Aarnesi. 

* 

Kenttäposti 27.4.44 Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio 5/2472 

 

25.4.44. 

Sirkka Rakas – 

Ylihuomenna minusta sitten tulee oikea ”korpisoturi”. Lähdemme nim, 

täältä torstaiaamuna, suuntana Lotinanpelto. Löydät sen kartalta jostakin 

Syvärin alajuoksusta.  Voin ehkä joutua samaan paikkaan missä Sutekin 

on… 
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Nyt Main ei pidä kirjoittaa ennen kuin saat uuden osoitt. Samalla Sinun 

täytyy sitten ilmoittaa sinne Etelä-Suomen toim. osoitteeni muutos. Siis 

sitten kun olen lähettänyt uudet numerot… 

Tuntuu vähän jännälle taas kun ei tiedä muuta, kuin että sinnepäin 

mennään. Tulevaisuudessa on siis paljon toivoa ja sitähän pitää ollakin, 

eikö niin Kulti? Suukki… 

Ei siellä sen kummempaa ole ellei tilanne tästä muut ja sitten jos se kerran 

siihen suuntaan muuttuu, että tästä jotain tulee, niin se on aivan sama 

missä sitä on. Parempi vaan kun ehtii taas vähän tottua siihen, niin on 

sitten paljon helpompi kertoa kaikki… 

Nyt sanon taas Sirkalle että kuulemiin! 

Parhainta vointia Sinulle toivoen.. Rakkain terveisin ”Aresi” 

Pitkä suukki ---- kerro terveisiä S. 

* 

Kenttäposti 27.4.44 Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio 5/2472 

 

23.4.44. 

Rakas Kulti – 

”Puhu nyt jotakin!” ”Olet saanut jo monta suukkia ja – olisin rutistanutkin 

Sinua, mutta olet muuttunut niin pieneksi etten voi sitä tehdä. Voisin 

rutistaa liian kovaa ja sitten – niin sitten en enää toiste --- 

Tyytyyhän Sirkka suukkoihinkin, kun niitä vaan tulee tarpeeksi usein ja 

yhtä paljon lämpöisiä – Mikähän Sinua Kultaseni oikein vaivaa, kun olet 

niin totisen näköinen? – Annan taas yhden suukin, mutta et vieläkään edes 

hymyile. – Minun täytyy vissiin jättää Sinut rauhaan ja ruveta juttelemaan 

oikealle Sirkalle, jos häneltä saisin paremmin vastakaikua tunteisiin, 

saankohan?!??? 

Sinä et usko Mami, kuinka ikävä minulla nyt on suukkojasi ja kaikkea 

siellä. Antaisin aika paljon muutamasta hetkestä luonasi Rakas – Tulee 

aika kiduttavaksi tämä lomaväli, kun nyt jo tuntuu tällaiselle. Radiokin 

pauhaa tuossa naapurituvassa jotakin tanssimusiikkia. Ihan niin kuin 

kiusatakseen, että ”siinä on mutta otappas”. – Ota nyt sitten. 
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Tiedätkös Rakas, että minä olen toisen kautta hyvilläni siitä, kun pääsen 

sinne korpeen. Tulee paljon helpommaksi odottaa lomaa – Sinua, kun ei näe 

sitä mitä täällä näkee. (tark. muutamia onnellisia.) Siellähän voi olla yhtä 

jos toista sellaista mitä täällä ei ole. Uusihan on aina uutta. 

Nyt minun täytyy taas Mamille sanoa että Kuulemiin!  

Mitä rakkaimmat terveiset ja suukit – Sinulle Kulti 

Aarneltasi. 

* 

Kenttäpostia 29.4.44 Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio 5/2472 

[Kirjekuoressa kuitenkin Sirkan kirje Arelle] 

 

27.4.44. 

Kuulemiin taas Rakas! 

Ensinnäkin terveiset täältä kaikilta ja sitten, lähetän oikein tulisen kuukin. 

En ole saanutkaan taas pitkään aikaan joten tuntuu aivan oudolle – 

Nautinkin tässä yksikseni kaikesta rauhasta, sillä Äiti lähti tässä elokuviin 

– Minä kävinkin eilen – ja voi miten ihana kuva se oli – nim. Teno Rossin 

”Kuumetta” Harmi kun Sinä et nähnyt sitä, sillä se oli tosiaankin 

katsomisen arvoinen. Ihanaa laulua, musiikkia – ja rakkautta – 

Vaan – entäs siellä reissailemaan – sellaista se sitten on  - mustalaisen veri 

kiertää senverran -!! – 

Tällä hetkellä tietysti, kun aika on vähän väin kriitillistä – rupeavat 

teitäkin muuttelemaan – Voi Rakas toivoisin vain niin, ettet joutuisi vallan 

kamalaan paikkaan – Pidän tosiaankin peukkuja pystyssä, että Sinulla 

olisi hiukan tuuria. Uskon ainakin olevan. – Voi kunpahan vain tämä 

loppuisi koko rytäkkä pian, niin se olisi kaikkein ihaninta. 

Täällä olemme taas tänään saaneet juosta edestakaisin tuota pommisuojan 

väliä jotta saa nyt nähdä, minkälainen yö on edessä – muuten kesken 

kaiken, mihinkä aselajiin Sinä joudut?  

Sitten tulee taas pari pientä suukkoa –  

Parhainta onnea Sinulle  
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Kirjoita pian olinpaikastasi 

Sinun Sirkka. 

 

TOUKOKUU 1944 

 

(Kirje Aarnelta Sirkalle ilman kirjekuorta 2.5.44.] 

2.5.44. 

Rakas Kulti! 

Rakkaat terveiseni Sinulle Rakas täältä uudesta olinpaikastani. Sain 

viimeinkin taas varman paikan johon voin kotiutua. Siitä saan kiittää 

kokonaan Lehtovirran Kopoa. Hän hommasi minut samaan hommaan 

missä on itsekin, nim. puh.keskukseen. Tämä onkin aika mukava paikka ja 

mikä hyvä – arvaappas, minä voin soittaa Sinulle Kultaseni vaikka joka 

päivä – Niin, pian saankin kuulla sitten äänesi Rakas ja voin minä 

suukinkin saada… Nyt lähetän oikein monta suukkia Sinulle ja sitten 

Mami varmasti laittaa isillekin sellaisen. Vaikkapa yhden pienen pienen -- 

Sutekin on tässä lähellä. Satuin hänelle äsken, sanoi tulleensa juuri 

lomalta ja kertoi että siellä oli kovin rauhallista. Terveisiä häneltä!  

Myöskin Eikan kortteelipaikka on tässä naapurissa, noin seitsemän km 

päässä tästä. Eikkahan onkin nyt lomalla. Jos tapaat hänet niin kerro 

terveisiä! 

Kapo tuli juuri tuohon sisälle ja käski sanoa paljon terveisiä siihen yhtyi 

toisetkin kaverit ja mielihyvällä toimitan nekin sinulle Rakas. He ovat 

kaikki oikein reiluja poikia. Luulen että tulen täällä viihtymään oikein 

hyvin, ainakin alku näyttää oikein hyvältä. 

Nyt osoitteeni taas muuttuu hiukan. Se on nyt 2400 siis 3:n tilalle 0:lla. 

Sitten Mami jos olet jo ilmoittanut sinne lehtitoimistoon siitä osoitteen 

muutosta, niin se pitäisi muuttaa vielä. 

Nyt Rakas Kultaseni Sanon Sinulle kuulemiin. 

Monin rakkain terveisin  

Sinun Aarnesi Suukki. 

Sano terveisiä Sannille ja Äidille! Are 

* 
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Kotka 6 V 44 Säästä 

Stm Aarne Vainio KPK5 [lisätty myöh. 2400] 

Läh. S. Vainio Kotka 

 

2.5.44. 

Rakas Aarne! 

Lopultakin sain Sinusta jotakin tietoa, tuntui jo niin kuin siitä olisi ollut 

iäisyys edellisestä kirjeestäsi.   

Vai retuuttivat ne sinut sinne rajalle asti – se kävi oikeastaan aika 

kenkusti, sillä minä kun olin nyt jo alkanut toivoa siihen tyyliin, että 

tännepäin olisit alkanut hipsiä. Mutta onni sekin, että pääsit siihen 

tykkipoppooseen, sillä ei suinkaan siinä nyt aivan niin hurjaa ole kuin aivan 

linjamiehenä. 

Kuules – nyt minulla on niin turkasen ikävä sinua, että vallan olet ihan 

liian kaukana siellä, että voisin sinua rutistaa mutta lentosuukkia saat 

aivan tusinakaupalla. – No – kuinkas’ se muuten Aarne – entäs se Vappu – 

niin monen se oli siellä. – Tiedätkö – mitä minä aattona tein – nautin oikein 

todella, (olisin nauttinut vielä enemmän, jos olisit ollut täällä). Olin nim. 

Mussalon Iikin häissä. – Kuule – oli niin hauskaa, kun joskus tyttönä ikään 

mokomatkin nuoret natiaiset pyörittivät minuakin vanhaa, niin että olin 

raihnaiseksi tulla.  Sillä kotimatkalla täytyi minun seisoa joka 10 metrin 

päässä kun jalat olivat melkein poikki varpaista – Niin sellaista se on kun 

menee pyörimään. Kun on ollut näin pitkä paussi välillä ei näes mene aivan 

vanhasta tottumuksesta –  

Muuta mielenkiintoista siinä Vapussa ei sitten ollutkaan kylmä vain oli 

kuin talvella, ettei juuri ulos tehnyt mieli nenäänsä pistää – Vaikka toisen 

kautta oli mukava se kylmyys, sillä ei siellä yksin olisi kuitenkaan ollut 

hauska kävellä – Suututtanut vaan kamalasti kun kaikilla olisi ollut miehet 

kainalossaan. Oikeastaan ”paha aatami” minussa nautti kun oli kylmää – 

Nyt on ollut sitten kolme päivää kestävä sadekausi – joka ehkä lämmittää 

tuon ilman – ja nyt se olisi jo aikakin muuten en ensinkään ehdi saada 

itseäni ruskeaksi Sinun loma-ajaksesi. Kun se aurinko on vasta niin vähän 

pilkistellyt.  

Sitten en meinannut muistaakaan meillä on taas Helluntaina häät tiedossa 

nim. Salon Irjan  - (älä nyt aivan hämmästy) hän menee nim, sen entisen 

sulhasensa kanssa naimisiin kenen kanssa oli silloin 9 kk kihloissa – niin 

se on vanha suola se näköjään rupee janottamaan. 
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Ei mutta minun suolani myöskin, nyt jos en saa suukkia niin kuolen - - - - 

Sitten Rakkaat terv. Sinun oma kulti 

Sain muuten oikein kivaa kävelypukukangasta – ja teetän sen kait myöskin 

– eikös niin Isi 

* 

Kenttäposti 6.5.44. Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio 5/2400 

[vaikuttaa siltä ettei kirjekuorta ole avattu, luettu] 

 

3.5.44. 

Sirkka Kulta! 

Minä täällä vaan Sinulle höpötän. Yks’ pikku kuukki ensin Rakas –  

Eilen kirjoitin Sinulle, mutta mielestäni se oli liian lyhyt, niin että nyt 

sitten yritän jatkoa. 

Tämä korsu onkin nyt aivan hiljainen, sillä kaksi kamraattia lähti kam:lle 

yksi on puh:n ääressä ja – Kapo nukkuu, niin että mikään muu ei nyt 

häiritse kuin – en sentään viitsi sanoa muuta, kuin että oravia ne ei ole, 

eikä ihan heinäsirkkojakaan: Arvaa mikä se on?  

Täälläpäin on muuten ollut aika sateisia ilmoja ja vähän kylmääkin 

oikeastaan. Parailaan on sellainen syksyntuntuinen ilma. Vettä sataa ja on 

hyvin pimeää ja ikävän tuntuista. Onhan se kyllä hyväksi, niin pikemmin 

sitten tulee se toivottu kesä… 

Nyt olenkin täällä jo päässyt kotiutumaan ja tänään minä sitten ajattelin 

soittaa Sinulle Kulti. On niin ikäväkin jo, että se varmasti helpottaa, kun 

saan kuulla edes äänesi Rakas. – 

Kun Sinä nyt vaan olisit kotona silloin, ettei se menisi plörinäksi tai jos se 

tulee yöllä että heräisit jotta saisin edes pari sanaa sanoa. 

Mamista en ole kuullutkaan yhteen viikkoon mitään. Mamin kirjeet kai 

kulkevat samoja reittejä joita itsekin olen kulkenut, joten en ole niitä vielä 

odottanutkaan tulevaksi, sillä nehän eivät itse pysty liikkumaan ja niin 

ollen ne kulkevat hitaammin. – Tänä iltana minä taas jännään, tulee, ei 

tule, tulee ---!!! 



 

326 
 

Kuinkas Sinä Rakas jakselet. Oletkos käynyt siellä ”neljännessä taivaassa” 

usein ja oletko antanut Pallelle suukkia – ja sille haukottelijalle? kuinka 

Äitisi voi? Kerro hänelle oikein paljon terveisiä ja sano, että lähettää 

myöskin sinne Karhumäkeen sellaisia minulta, sitten kun hän sinne 

kirjoittaa! 

Sitten isukki taas sanoo; että voi hyvin Rakas! 

Kuulemiin! Rakkain terveisin. Sinun Aresi. 

Suukki 

* 

Kotka 10.V 44. Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2400 

Läh Sirkka Vainio Kotka Kirkkok 6. 

 

9.5.44. 

Rakas Isukki! 

Terveiseni taas täältä matoisesta Kotkasta, minun on pitänyt jo parina 

iltana kirjoittaa, mutta aina se vain on jäänyt – vaan suothan anteeksi – 

pari suukkia - - - - 

Sitten kiitos kuule siitä soitostasi ikävä vain, että siitä ei tullut mitään – 

sillä silloin oli konttori aika jolloin lyhyemmän linjan puhelutkin tahtovat 

kuulua huonosti – Mutta kuule – yritä joskus uudelleen. Mitäs Sinä nyt 

oikein hommit – oletko kokonaan uskoutunut sen puhelimen hoitoon vai -. 

Sehän on muuten hauska, että siellä on muitakin kotkalaisia. Onhan se 

paljon ratevampaa – muuten kuka on se ”Kopo”, josta niin tuttavallisesti 

kerrot?!  

Meillä täällä on ollut taas vähän rauhatonta, kuten kait radiosta olet 

kuullut – se olikin taas aika rätinää onneksi ei ihmisuhria tullut kuin yksi 

– mutta aineellistahan sitä taas tuli. Ensinnäkin Kino Palatsin vieressä 

oleva puutalo-osa paloi ja sitten Raudan varasto sekä Halmanien konttori 

– Räjähdyspommeja tuli tuohon Nikkarin kioskin pihaan 4 kpl sekä sitten 

Opistok 8 – Huovisen kivitaloon josta meni 4 kerrosta melko tuuskaksi – 

Muuta minä en nyt muistakaan. Kyllähän niitä kuulemma tuli ympäriinsä 

– Ensi yö näkyykin tulevan pilvinen joten luulisi saavansa nukkua 

rauhassa – Ja nähdä unta Sinusta Rakas. En ole vielä kertaakaan nähnyt, 

mutta odotan, että joskus ilmestyisit uniini. 
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Kuulemiin Sinua ikäv. Sirkkasi. 

* 

Kenttäpostia 10.5.44. Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio 5/2400 

[vaikuttaa siltä, ettei kirjekuorta ole avattu, luettu?] 

 

7.5.44. 

Sirkka Rakas! 

Odotinkin jo kirjettäsi, sillä onhan tästä kulunut jo toista viikkoa, kun 

Sinusta viimeksi kuulin. Nyt nim pitää kiusaaja [?] koko tältä ajalta 

kymmenku suukkia ---- 

”Yritin niitä parina yönä tulla hakemaankin sieltä, mutta ei Mami 

halunnut ottaa vastaan, joten minä käännyin takaisin ja ajattelin, että 

yritän uudestaan toiste.” 

Kuules kultaseni, kun minä yritin soittaa Sinulle parina yönä ja yhtenä 

päivänäkin mutta ei siitä tullut mitään, sillä yöllä tulevat puhelut eivät 

herättäneet Mamia unesta ja päivällä ei taas kuulunut. Kyllä minä sentään 

terveisiä lähetin. Toivoin että ne edes menisivät perille! Tulikohan ne? Main 

olisi sittenkin pitänyt nukkua siinä huoneessa missä puh. on, sitten Mami 

olisi herännyt, kun kävin ”kolistelemassa”… 

No eipä sille mitään voi, yritän kumminkin vielä monta kertaa, sillä olisi 

niin kiva saada kuulla Sinun ääntäsi Rakas – ja voisinpa saada lankaa 

pitkin suukinkin. Se tekisi niin ”kivaa”… 

Vapusta minulla ei ole paljon kertomista, sillä seikkailin juuri silloin täällä 

korvessa, niin että tuskin vappua muistuikaan --- Vappuna. 

Kyllä minä sentään muistin sen, että kävimme kerran Mamin kanssa 

valokuvassa ja onhan minulla se mukana muistuttamassa siitä. Joskus 

aina annan suukin sille ja eikös se vaan hymyilekin silloin isille. Sillä 

tavalla minä aina joskus koetan pitää itseäni irti ikävästä, joka käy välistä 

liian raskaaksi! --- 

Eri kiva, että sinulla Rakas oli hauska vappu. Vai olit Sinä oikein 

tanssimassa. Minäkin olisin tahtonut olla siellä Mamin kanssa! 
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Nyt mun täytyy taas lopettaa että ehdin viedä postiin tämän. aikaa on vain 

5 min. 

Kuulemiin Rakas oma Kulta. Suukki. Rakkain terveisin Aarnesi… 

* 

Kenttäposti 12.5.44. Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio 5/2400 

[Kirjekuori vaikuttaa avaamattomalta, lukematon?] 

 

9.6.44. 

Sirkka Rakas? 

Terveiseni taas täältä ”korsujen” maasta! – suukki – Olen odotellut kovasti 

kirjettä Sinulta. Missähän ne oikein mahtanee vaeltaa, kun niitä ei kuulu. 

Tuntuu aina iltaisin niin ikävältä kun posti tulee – eikä tule kumminkaan 

(minulle tark.) 

… Eikä siitä lehdestäkään ole mitään kuulunut. Onhan Mami vissiin se 

osoitteen muutoksen ilmoittanut?  

Sain tässä toissapäivänä ikävän uutisen Sutelta. Hän nim. soitti sieltä 

”poppoostaan” ja sanoi että hän oli haavoittunut vähän verran. Minä 

säpsähdin aika tavalla kun sellaista kuulin, mutta oli sentään hyvä, että 

hän itse kykeni soittamaan, sillä muutenhan minä olisin ollut ihan ”hermo” 

– Eilen hän soitti sitten uudelleen ja käski minua erääseen tienristeykseen 

noin 4 km. päässä täältä. Minä tietysti menin viivana ja sainkin sitten omin 

silmin todeta minkälaisessa kunnossa hän oli. Hän oli sairaalaan matkalla 

ja pää näkyi olevan hyvin kääritty. Pari sirpaletta oli sattunut päähän 

toinen oli raapaissut haavan ja toinen oli mennyt ohimon seudulta sisään 

ja oli siellä vieläkin. Ei siinä kai hengenvaaraa ole ja luulenkin että se hyvin 

selviää siitä …. Mamin ei pidä jutella tästä mitään ettei ”Mammukka” vaan 

saa kuulla siitä---- 

Ja sitten – sieltäpäin sain taas kuulla ikäviä. Ovat taas pommitelleet siellä. 

Tiedät Rakas, että odotan ”tilanne selostusta” sieltä mitä pikemmin! 

Kuulemiin sitten taas Rakas. 

Rakkain terveisin 

Sinun Aarnesi Suukki ---- 
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Terveisiä sinne kaikille! S. 

* 

Kotka 17 V 44 Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2400 

Läh S. Vainio Kotka Kirkkok. 

 

16.5.44. 

Rakas! 

Tulen tässä taas tervehtimään paketin kanssa Sinua – En ole voinutkaan 

pitkään aikaan lähettää kun ei ole ollut oikein mitä mihin panna. 

Saa nyt nähdä kuinka tämä säilyy ehjänä tuo maitopullo – toivotaan nyt, 

että se ei ihan kehnosti olisi pakattu – 

Sitten paketissa tulee monta monta suukkia höysteeksi. 

Sinun omalta Sipiltäsi. 

[…] 

Kultimuru! 

Kuinkas Sinä nyt taas voit – en ole saanutkaan moneen päivään kirjettäsi 

joten jo vallan kaipaan niitä, sekä suukkojasi. Olen tänään odotellut 

myöskin oikeastaan soittoasi sillä minusta niin tuntuu sille niin kuin se 

tulisi – saa nyt nähdä. 

Sute kertoikin nähneensä sinut siellä – hän kertoi myöskin, että se on 

mukava paikka missä olet – Sehän on eri hauskaa – minäkin olen oikein 

mielissäni jos se nyt niin on. – Eikkakin lähti jo lomalta pois saa nähdä 

tapaatko hänet – Meillä muuten on ollut kohtalaisen rauhallista, mutta 

riippuu kait ilmoista koko meininki – Niin eilen sitten tuli Isäkin taas 

lomalle – on nyt hauska nähdä kuinka se aika taas menee. Muuten kuinkas 

se Sinun lomanpuolittamisesi laita on – Laskin tässä juuri että se sattuisi 

juuri Helluntaiksi jos nyt pääsisit. Olisi oikeastaan hurjan kivaa, sillä 

silloin olisi ne Irjan häätkin. Joten saisimme vähän pyörähdellä. Kyllä en 

antaisikaan mennä yhtään kappaletta hukkaan, kun vain Sinut tännepäin 

saisin. En muistanut koko asiasta puhelimessakaan kysyä. 

Nyt sain muuten kävelypukuni pois, minusta se on oikein kiva saa nyt 

nähdä mitä Sinä pidät. Malli siinä onkin aivan tavallinen niinkuin miesten 

pitkä takki -  
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Keskiviikkona lähdenkin muuten taas maalle sinne Sannin luokse menen 

viemään pois kaikki talvivaatteet jottei niistä ole taas huolta – mutta nyt 

käyn höyhensaarille tähän pikkuhuoneeseen jotta kuulisin soittosi jos nyt 

sattuisit rimpauttamaan - - - - 100 suukkia  

Sinun S. 

*  

Kotka 20 V 44. Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2400 

Läh Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6. 

 

18.5.44. 

Rakas Aarne! 

Terveiseni taas täältä Hirvikoskelta. Tulin tänne tuomaan vähän 

talvivaatetta pois kaupungista, niin ei ole sitten niin paljon huolta. 

Kaupungissa onkin niin kovin rauhatonta ollut näinä aikoina. Vaikka eivät 

ne maanantain jälkeen pommittaneet, mutta kuitenkin aina häiritsevät 

yöunta. 

Täällä tuntui niin ihanalle kun ei illalla maatekäydessä tarvinnut 

laisinkaan ajatella koko ryssää. 

Ensin pari suukkia – sitten Koposen Maikilta terveisiä, hän on tässä talossa 

myöskin lapsensa ja mummonsa kanssa niin kuin ”sottoo paossa”. 

Parempihan se kyllä on sillä pienen lapsen kanssa ei kaupungissa 

tulekkaan mitään. Lapsen hermot menevät vain piloille. Kirsti oli myöskin 

pari viikkoa maalla, mutta tuli nyt pois. Kun Onnikin tulee kuulema 

lomalle. Voi tosiaan kun olisi ihanaa kun Sinäkin pääsisit, vaan ei siihen 

uskalla luottaa pettyy vain niin kamalasti sitten kun ei pääsekään. – 

Muuten, olen kamalasti ihmetellyt kun Sinäkin olet unohtanut koko 

kirjoittamisen. Vai mikä niihin kirjeisiisi on mennyt. Olen vain kamalasti 

odottanut niitä niin kuin arvaat – Voi kunhan et vain tällä hetkellä soittaisi 

kun minä olen täällä maalaisena. Saa nähdä nyt minkälainen tämä kesä 

tulee olemaan Kotkassa sen työvelvollisuuden suhteen. Sillä kävin tiistaina 

siellä toimistossa katsomassa joutuuko meidän liikkeemme kiinni 

pantavaksi – Kotkassa kun kuulemma tulee ajan kanssa toimeen 

pantavaksi pakkoevakuointi jolloin noin 100-150 liikettäkin joutuisi kiinne 

pantavaksi – Meidän liikkeemme näköjään saa jäädä tänne – Mutta ne 

joissa on ainoastaan Kampaamo ja jotka ovat myöhemmin perustettuja 

joutuvat sitten pakkoevakuoinnin sattuessa kiinne. Minun täytyy myöskin 
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tänä kesänä suorittaa se työvelvollisuusaikani – ja neuvoivat siellä 

toimistossa, että se on parempi kun menee vapaaehtoisesti niin pääsee 

paljon parempiin paikkoihin eikä ainakaan joudu turvetyömaalle. Tämän 

talon emäntä pyysikin sitten heinä-ajaksi tänne niin sittenhän onkin 

mukava kun on jo ennestään tuttu talo. 

 Saahan nyt muuten nähdä minkälaiseksi tämä elämä menee kun vielä 

vähän aikaa keplutellaan. Toivottavasti tämä nyt pian loppuu ettei 

tarvitsisi sitä kaikkein kurjinta nähdä.--- 

Sinäkin pääsisit pois sieltä eikä tarvitsisi aina vain odottaa ja olla 

ikävissään. Ja näin keväällä kun ilmat ovat ihania niin silloin se ikävä 

tahtoo olla aina suurempi – tässä välillä jokin suukki rakkaalle kultille – 

kuulin vasta eilen muuten, että kirjeisiin ei enään kelpaakaan ne suuret 

postimerkit ja nyt minä olen kaikkiin pannut niitä – saa nyt nähdä saatko 

niitä kirjeitä laisinkaan – Sanni lähettää terveisiä – ja minulta vielä tuliset 

suukit – ja rakkaat terveiset omalle – kullalleni –  

Sirkkasi 

* 

21.5.44 [postimerkki 1944 Puolustusvoimat Kenttäpostia] 

Stm Aarne Vainio 5/2400 

Läh S Vainio Kotka 

 

21.5.44. 

Rakas – 

Tuli niin kamala ikävänpuuska taas että tuntuu aivan mahdottomalle 

odottaa sitä lomaasi – voi kauhistus, kun sinne onkin vielä aikaa – 

Tuudittauduin tässä välillä jo siihen puolilomaan, mutta kun Sinä et ole 

viikkoon antanut itsestäsi minkäänlaista tietoa niin eihän sitäkään osaa 

odottaa. Soittoasikin olen odottanut kuin kuuta nousemaan, mutta mene ja 

tiedä mikä Sinuun on mennyt kun ei kuulu minkäänlaista elonmerkkiä – 

Aloin tässä jo välillä epäillä, että vieläköhän edes elätkään – En kuitenkaan 

mitään sellaista usko – vaan ajattelen, että Sinulla on siellä ehkä jotakin 

tärkeätä ja sitten jos et ole taas oikeastaan kirjoitustuulella. – Toivon 

kuitenkin että pian taas saisit sen ”kärpäsen” – ettei minun tarvitsisi aivan 

ikävään kuolla.  

Olimme Kirstin kanssa tänään elokuvissa hänkin odottelee Onnia ensi 

viikolla kotiin – voi kun olen kateellinen hänelle sen puolesta -  ja mistä 
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kaikki eniten – hän niin kertoi odottavansa taas pienokaista. Kyllä minusta 

sitten tuntui kauhealle kun me emme vain vielä ole saaneet. Voi miten se 

olisi ihanaa toivoisin tosiaankin sydämeni pohjasta että se pian tapahtuisi. 

– Luulen, että sinäkin toivot sitä, eikö niin rakas – Sinun täytyy pitää itsesi 

hyvässä kunnossa siellä – että sitten taas jaksat kun tulet tänne Mamin 

luokse. 

Viimeksi kirjoitinkin Sinulle sieltä maalta kerroinhan kait – että menimme 

silloin illalla sinne teatteriin ja voitkos kuvitella, kun se kappale oli loppu 

niin ei muuta kuin järjestysmiehet rupesivat vain kasaamaan penkkejä 

vaan jotta sitten tanssi alkoi – ihmettelimme vallan kamalasti sillä, eihän 

sellaiseen elämään ollut tottunut. Se Sali oli suurin piirtein palokunnan 

talon kokoinen ja väkeä oli aivan seinät pullollaan. Neljämiehinen orkesteri 

oli siellä soittamassa ja minäkin vanha sain taas pyöriä kuin nuoret tytöt 

konsanaan. Eipä ne kylä kauempaa kuin tunnin antaneet tanssia. Ja 

siinähän sitä oli taas vallan tarpeeksi - Toivoin niin että olisit ollut mukana 

niin kyllä olisimme taas nauttineet elämästä – vai kuinka – 

Nyt minun täytyy tässä välillä lähettää monta suukkia, sekä saada oikein 

monta takaisin, muuten taidan raivota tässä yksikseni aivan liikaa – Tule 

tänne luokseni antamaan jokin suukki ensi yönä tulehan. 

sitten tiedätkö taas mitä meillä oli täällä taas pommitus jossa ”neljännen 

taivaamme” ikkunat menivät aivan tuhansiksi säpäleiksi, se ryssän pahus 

näet sylvi tänne aivan mahdottoman kokoisia pommeja ja eräs niistä sattui 

siinä ikkunoitamme vastapäätä olevaan pihaan joka tietenkin sitten särki 

ikkunamme. Täällä tulikin aika paljon tällä kerralla pommeja. Puistolassa 

paloi siitä alusta toinen ja kolmas talo – ja siinä kuoli kolme henkilöä. Sitten 

saivat vielä täysi osuman tuonne palotornin vuoren patterille jossa kuoli 

noin 11 sotilasta. 

Se pommitus sattui silloin perjantaita vasten aamulla, joten minä olinkin 

silloin vielä siellä maalla. Mutta kyllä se osasi sinnekin tömisyttää. Tuntui 

niin kuin olisi maa lähtenyt paikoiltaan – voi kunhan nyt vain lopettaisivat 

tämän pommituksen, niin saisivat hermot taas hiukan levätä. 

Nyt käynkin taas nukkumaan ja jään odottamaan tänne tuloasi. 

Sinun oma kultisi. 

* 

Kotka 24 V 44. Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2400 

Läh. Sirkka Vainio Kotka Kirkkok 6. 
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23.5.44. 

Rakas! 

(Kevät) Syksy on tullut ja myrskyelee niin, sellaiselta tuntunut ainakin  

täällä rakkaassa Kotkassamme -. Tämä on tosiaankin aivan kamalaa – 

toukokuun lopussa tuleen niin kylmä että saa kiskoa vaatteita lisää 

päällensä sen kun vain kerkiää – Par’ -aikaakin (vaikka minulla on päällä 

kaksi aamutakkia, villatakki) palelee niin kamalasti, että tuntuu käsi aivan 

vapisevan. Ja oikeastaan ei se ole ihmekään, sillä olen tässä vielä niin 

jännissäni lomasi suhteen. Vaikka suurin tunne (nim. että et pääse) tietysti 

voittaa. -  En tiedä mistä kummasta se johtuu, että odottaisin Sinua niin 

mahdottomasti Helluntaiksi – Olisi niin ihanaa saada pitkästä aikaa 

tanssia yhdessä – eikös niin rakas – tekisihän Sinunkin mielesi – hitaan 

foxin tahdissa puristaa Sirkkaasi -!!!! vai kuinka. Jätetään nyt se asia 

hautumaan. – Sitten – kiitos rakas soitostasi  - olihan se ihanaa että jollakin 

tavoin annoit tietoa itsestäsi, sillä tänään on ”jemtti”  - 2 viikkoa kun sain 

viimeksi Sinulta kirjeen. Tänäänkään ei silti vielä kuulunut – täytyy vain 

kiltisti odottaa – Ihan suututtaa tämä nykyaika kun ei ole mitään muuta 

kuin aina vain odottaa sekä odottaa – Jollei kirjeitä – lomaasi niin sitten 

ainakin ryssää. Vaikka eihän sitä sentyylisesti odota kuin Sinua – mutta 

kuitenkin yhtä lajia odotusta sekin on. 

No nim nyt sitten Sannimme on tullut kotiin sieltä Vastilasta – Saa nyt 

nähdä kuinka tytön käy – hänelle tuli jo heti määräys työpalvelukseen 

tuonne Jääskeen – valloitetulle alueelle – Olemme nyt kovasti yrittäneet, 

että hänen ei tarvitsisi mennä, mutta saa nyt sitten nähdä kuinka käy – 

toivoisin minäkin, että hän saisi jäädä kotiin, sillä Sannihan on saanut niin 

hirveän paljon matkustella ja olla maankorvessa – mutta kummaksi tämä 

maailma jokatapauksessa menee kun kaikkien on aivan kuin pakko tehdä 

vain kamalasti työtä. Mene – tiedä tuleeko sitten sen valmiimmaksi – 

Jokatapauksessa tämä lysti saisi jo pian loppua – jotta minäkin saisin Sinut 

joskus vähäksi aikaa kotiin sekä saisin rutistaa ja antaa suukkia vaikka 

milloin ikinä – mitäs tykkäisit. Pelkäisitkö, että saisit liikaa. 

No – niin Isäpappamme lähtee nyt kuitenkin huomena taas sinne 

Karhumäkeen. Hänelläkin kuulemma on joitakin toiveita päästä sieltä pois, 

mutta aikahan se sitten näyttää. 

Jokatapauksessa, helpotus se taas kuitenkin on kun hän lähtee. Niin kuin 

kait arvaat. Ikävä kuin se on sanoa, mutta niin se on – 
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Hessaa – tapasin tässä pikimältä kadun yli, hänellä kait onkin oikein oma 

luulisin – Musta tuntuu tai näkyy ”poika” olevan kuin korppi. Taitaa siellä 

saaressa se aurinko rehoittaa enemmän kuin täällä maissa, sille minä olen 

ainakin vielä aivan valkoinen kuin palttina – En vaan tiedä – sunnuntaisin 

on aina ollut ruma ilma ja arkipäivinä ei ehdi joten tulos on valkeaa. Entäs, 

kuinkas’ se on rakkaan puolisoni laita. Oletko sinä jo yhtään palvonut tuota 

keltaista pyöreää. Toivoisin, että et vallan mahdottomasti olisi saanut – 

sillä muuten minä näyttäisin aika oudolle Sinun rinnallasi –  

Tjaha luulen kultaseni että tulen taas viereesi – ja lopetan tämän 

lörpöttelyn. 

Joten 10 suukkia alkajaisiksi 

Sinun ikioma kulti. 

* 

Kenttäposti 26.5.44.  

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A 5/2400 

 

23.5.44. 

Kulta Rakas! 

Oikein tulinen suukki sinulle aluksi--- 

Minua niin kivestää, kun ei aina saa kirjettä kasaan vaikka kuinka 

yrittäisi. Kirjoittaisin vaikka joka päivä Sinulle, mutta kun ei osaa, niin ei 

osaa. Aina sentään kun Mamilta tulee kirje, niin silloin täytyy ponnistella 

oikein sinnikkäästi (saadakseen jotain aikaan) ja tuloksen näet sitten kun 

tämä on siellä Kotkassa ja alat lukea sitä – 

Täälläpä ei  mulla suuri ole kerrottavana päivät menee aina vaan samaa 

rataa. Ryssä usein paukuttelee tuolla vähän kauempana, mutta ei se tänne 

vaikuta paljoakaan vähän kyllä töräyttelee tätä korpea, mutta siinä se 

sitten onkin kaikki. 

Niin – siitä lomastahan minun sitten piti vähän haastella. Katsos Mami, 

asja on nyt niin, että helluntaiksi en sitä saa ainakaan enkä tätä koko 

asjasta, toivoa on kumminkin siitä, että saan sen kesäk. alkupuolella. Olisin 

tyytyväinen jos niinkin onnellisesti kävisi ja toivon, että Sinäkin Rakas 

ottaisit asjat samoin! 
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Lauvantai – sunnuntai vastaisena iltana soitan taas Sinulle ja silloin 

luulen, että voin jo tietää siitä lomasta vähän enemmän. Sinä et vaan saa 

hermostua siitä, jos se tulee vähän myöhemmin, sillä en voi tilata sitä 

aikaisin sillä se ei kuulu. Kyllähän minä sen ymmärrän, että on väärin 

häiritä sillä tavalla toisten yö-unta, mutta uskon että Sinä ymmärrät 

tilanteen ja myöskin äiti sekä Sannikin jos hän on kotona. Eikös asja ole 

niin  Rakas? 

Sitten kultaseni minä puhuisin vähän, siitä ”pienokaisen” saamisesta. Asja 

on nyt nim. niin, että minun pitäisi saada lomani sellaiseen aikaan mikä 

sopisi myöskin Sinulle Rakas. Tämä ei käy muuten mahdolliseksi, paitsi, 

että Sinä kirjoittaisit siitä, silloin kun sair. alkaa. Minä saisin kirjeesi 

silloin kun se päättyy ja voisin sen mukaan järjestää lomani. Minä voin 

täällä siirtää lomaani muutamalla päivällä sinne tai tänne. Minusta tuntuu 

ainakin, että muuten saamme varttua ties kuinka kauan ja sitä minäkään 

en ainakaan haluaisi, eikä Mamikaan – eihän? toivoisin mitä hartaammin, 

että ainakin jo ensi lomallani siitä tulisi tosi! 

Vai on ne ryssät särkeneet ”taivaamme” ikkunat. Sinähän ihan pelästyttelit 

minua. Kukas Mamille ne ikkunat korjasi? Ethän itse niiden kanssa 

ruvennut ”taistelemaan”. Eihän sieltä vaan mitään särkynyt, eihän Rakas? 

Taidat olla aika ”tanssijatar” kun kirjoittelit taas käyneesi tanssijaisissa. – 

No kivahan se on sentään, ja olenkin iloinen Mamin puolesta, että saat edes 

joskus vähän vaihtelua siellä. 

Nyt kun taas menet sinne häihin helluntaina, niin jätä yksi kappale 

tanssimatta. Toivoisin nim. että säästäisit sen minulle! 

Nyt toivotan Sinulle Rakas mitä kesäisintä ja hauskinta helluntaita! 

Sitten mitä rakkaimmat terveiseni ja samanlaisin suukoin…. 

Kuulemiin! Sinua ikävöivä Aresi 

Tulen ensi yönä antamaan suukin Sinulle Rakas. 

Kerro kaikille paljon terveisiä. Are. 

* 

Kenttäposti 26.5.44 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio 5/2400 

 

17.5.44. 
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Kulta Rakas – 

Eri kiva taas, kun sain kirjeesi! Oikein täytyy kymmenen kuukkia Sinulle 

lähettää. Nyt ne tulee just’  

Minulla onkin niin ikävä sinne Mamin luokse, että täytyy koettaa lievittää 

sitä jollakin tavalla ja kaikkein helpoin on voimakkaasti kuvitella ja uskoa, 

että ne suukit tulevat ja menevät perille. Uskoohan Mamikin niin! 

Olikos Mami siitä ”äitienpäiväkortista” puhuessaan edes puoleksi 

tosissaan. Sinä Kultaseni sait minut kovin uteliaaksi ja samalla iloiseksi, 

sillä minä tosissani toivoin, että niin olisi asjat… 

Sinun täytyy uudestaan siitä mainita, että minäkin tietäisin. Kirjoittaahan 

Mami! 

Siitä lomastani helluntaiksi ei taida tulla mitään, sillä täältä on toistaiseksi 

sitä aika vaikea saada ja lisäksi minulla ei ole mitään syytä esitettäväksi 

joten en voi sitä saada ainakaan silloin. Tiedät Rakas kuinka mielelläni 

tulisin, mutta en voi sille mitään syyn Sinä tiedät siihen! – Koeta nyt 

tanssia Kultaseni oikein paljon. Yksi Sinun kuitenkin täytyy säästää 

minulle jotta saamme sen sitten tanssia, kun tulen lomalle.  

Kiva kun ”pappakin” taas pääsi lomalle! Olisi nyt vaan kummallisesti ettei 

teillä olisi harmia hänestä. Sano nyt monet terveiseni hänelle! 

Sitten minä kuiskaan Sinulle taas sen, että ensi sunnuntai-maanantai 

välisenä yönä soitan Sinulle niin että koeta nyt nukkua kevyesti että 

heräät. Jos nim. sattuu että se puhelu tulee niin myöhään että Sinä ehdit 

jo höyhensaarille. 

Ei minulla nyt uuta kerrottavaa olekkaan taas tällä kertaa Mamille – niin 

että voi nyt oikein hyvin Rakas. Monta suukkia vielä ja mitä rakkaimmat 

terveiseni Sinulle Aarneltasi. 

Äidille ja Sannille paljon terveisiä ”Pojulta”. 

* 

Kenttäpostia 26.5.44. 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio 5/2400 

[Kirjettä ei ole avattu, luettu?] 

 

14.5.44. 
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Rakas – 

Kirjoittelenpa Sinulle taas muutaman rivin kaikessa yksinäisyydessäni. 

Tänäänhän onkin se suuri juhlapäivä ja mekin olemme juhlineet sitä aika 

tavalla. Kiertelimme Kapon kanssa useissa paikoissa esiintymässä ja päivä 

menikin oikein hyvin iltaan. 

Nyt mun täytyy yksi kuukki lähettää välillä ---- ja kiittää sen välityksellä 

Mamia niistä kukkasista. Minäkin olisin mielelläni ollut kanssasi 

valikoimassa niitä, mutta toiseen kertaan se nyt jäi. 

Toivoisin vaan, että silloin saisin Sinullekin Rakas niitä lähettää … (miel. 

antaa ne itse!). – Se olisi varmaan kivaa! –  

Nyt on sitten se kesäkin viimein tullut. Tuntuukin niin mukavalle taas, 

vaikka samalla se myöskin vähän verran kivestää, sillä voisihan olla 

toisinkin – sitten siitä jotain nauttisi ---- 

Et usko Rakas miltä minusta tuntuu ajatellessani Sinua ja kaikkea siellä. 

Kuinka kivaa olisikaan viettää tämäkin kesä yhdessä. – Saanpahan 

sentään edes muutaman nauttia siitä ja silloin  koetammekin ottaa irti 

kaiken mahdollisen. Eikö niin Rakas?! – Nyt toi Kapon riivattu rupes 

kiusaamaan erään laulun kanssa ja minun kai täytyy hänelle se sanella. 

Ethän Sinä vaan ole vihainen Rakas? Ne sanat on siitä elokuvasta 

”Mazurka” Minähän voisin oikeastaan kirjoittaa sen tähän sinullekin 

Rakas – sillä siinä on juuri sellaista mitä minun tekis mieli sinulle 

kuiskia… ”Kun Sä lähdit luotani pois --- mulle murheen katkeran toit, Nyt 

Sä viivyt luonani ikuisesti ain.”  --- Rakas! 

Kuulemiin! 

Rakkain terveisin Sinun Aarnesi. 

Suukki vielä. 

Terveisiä sinne kaikille. S. 

* 

Kenttäposti 26.5.44.  

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio 5/2400 

[Kirjettä ei oltu avattu, luettukaan?] 

 

Betty Rakas! 
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Terveiseni Sinulle taas ja monet kiitokset bakusta, suukkineen kaikkineen. 

Se tuli pienenä yllätyksenä minulle, sillä en osannut odottaakaan että 

Mami näin pian sellaisen laittaisi. Osasipas se tullakin hyvään aikaan, sillä 

Nurmeilasta [?] saamani eväät loppuivat juuri ja  ei ollut tietoa mistä saisi 

uutta. Kapon kanssa tänään juuri funtsattiin että mistähän reffattaisiin 

joku ”maajussi  jolta saisi ”keitettyä” vähän jotain syötävää. Nyt on tilanne 

taas muutamaksi päiväksi selvä ja eiköhän sitä taas jostakin reffaa.  

Kuukki taas välillä Sinulle – ja sitten ei Mamin pidä luulla että me täällä 

nälässä olemme. Ei asjat niin hullusti ole, mutta katsos Kulta täällä tekee 

joskus mieli vähän muutakin kuin perunaa ja lotinaa sekä puuroa sillä se 

maistuu kovin yksitoikkoiselle. Korvike sen sijaan tuo vähän vaihtelua 

siihen… Se on muuten kumma, mutta sen jälkeen, kun vähensin sitä 

tupakan polttoa on minulla melkein jatkuva näläntunne. Se on  vähän paha 

juttu nykyään – vai mitä  siihen sanoo Sirkka? 

Niin tuota – hmmmm. Kävisiköhän Mami musiikkikaupassa katsomassa 

muutamia laulunuotteja. Ensinnäkin se ”äidin kirje” (yö jo on äiti armas 

muu.) myöskin sanat sillä olen ne hukannut. Sitten minä ajattelin, että jos 

siellä olisi nuotit siihen ”Helmenkalastajaan” niin se olisi oikein tervetullut. 

Luulen kuitenkin että siellä ei ole niin että hyvä kun saisin sen edellisenkin. 

Ehkä minä jostakin saan sen toisen. 

Kukkuluuruu taas Rakas  

Kuulemiin 

Sinun A.O. 

 

KESÄKUU 1944 

 

Kenttäposti 1.6.44. 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio 5/2400 

28.5.44. 

Rakas Sirkka-Liisani! 

Hyvää huomenta ensinnäkin ja sitten terveiseni ja – suukki Sinulle! 

Soitin Sinulle illalla tai oikeammin i.p:llä, mutta ei Mamin ääntä 

kuulunutkaan sieltä. Missähän se Kulta oikein hyppii, kun ei sitä tapaa 
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puhelimessa enää ollenkaan. Soitin nim. lauvantainakin kaksi kertaa, 

mutta kummallakaan kerralla ei vastausta. 

Kyllähän minä sitten ajattelin, että varmaan Sinä olit siellä häissä, (eikös 

ne lauvantaina pitänyt olla) joten enhän voinut sinua odottaakaan langan 

toiseen päähän. 

Olikos Mamilla hauskaa siellä hääjuhlissa ja saitko kovasti tanssia. 

Minusta tuntuu että hypit siellä itsesi taas aivan väsyksiin asti. Muistitkos 

jättää isille yhtä kappaletta? Kyllä kai! Sitten juhannuksena varmaankin 

tanssimme sen – jos vaan kaikki käy niin kuin pitää. – Nyt suukki taas 

välillä, sillä tekee niin kovasti mieli sellaista. 

Niin Mami Kulta se minun lomajuttuni kanssa kävi niin, että en voinut sitä 

anoa helluntaiksi enkä voi sitä tehdä vieläkään, ennen kuin vasta ensikuun 

puolivälissä. Kerron sitten syyn siihen, kunhan olen siellä. sen verran voin 

sanoa, että edullisempaa se näin on, niin että älä ole vihainen isille vaikka 

vähän verran jouduinkin pettämään Sinua Rakas. Tarkoitukseni oli 

kuitenkin hyvä ja uskon, että Sinäkin taas ymmärrät sen, kunhan juttelen 

Sinulle siitä. 

Täällä ei ole mitään erikoisempaa sattunut, paitsi että Sute tuli lomalta ja 

kävi täällä tuoden Mamiltakin terveiset. Kiitos Rakas!  - suukki. – Sute 

pääseekin pian lepäämään aivan tähän mein naapuriin. (vain 500 m 

päähän) Se on eri kivaa. –  

Nyt sanonkin taas Mamille, että kuulemiin Rakas! – Voi hyvin  

Monin Rakkain terveisin  Sinun Aresi. 

Suukki vielä---- 

* 

Stm Aarne Vainio 5/2400 

Läh: Sirkka Vainio Kotka Kirkkok. 6 

 

2.6.44. 

Kuulemiin kultaseni!! 

Kevät onkin tainnut vaikuttaa Sinun kirjeintoosi masentavasti – koska olen 

nykyisin niin kovin harvoin saanut vastaanottaa niitä. Vaikka eihän se 

kyllä ihme olekaan sillä johan tässä nyt tuleekin valoisammat illat – (tai 

ovat tulleet). Ja silloinhan yleensä muut halut. paitsi luonnon 
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ihailemishalu; menevät. Toivon kuitenkin että joskus jaksavat pari sanaa 

breivata Rakkaallesi vaimo kullallesi!!! 

Olen tässä taas muuten odotellut kovasti soittoasi, sillä tuntuu niin kuin 

tästä jo olisi mahdottoman pitkä aika kun sain vaihtaa jonkin sanan 

kanssasi.  

Kuule – se onkin tosiaan ihanaa jos saat sen lomasi Juhannuksena – Sanni 

kertoi minulle jo siitä alustavasti, mutta en oikein osannut uskoa todeksi.  

Ennen kuin itse siitä kirjoitit. Paljon hauskempi se on kuin silloin 

Helluntaina, sillä nyt se olisi jo mennyt ja toisekseen täällä on ollut niin 

kylmä jotta hauskempi se loma on olla lämpöisenä aikana. Ei palele niin 

kamalasti sitten. – Vai osaatkohan Rakas enään lämmittää minua 

laisinkaan!!! No niin ajattelin, että mitä [?] minä olen, mutta se  olikin 

suukkoa sillä sitähän en ole vielä saanut tänään laisinkaan - - -  

Muuten jokos sinne on kesä tullut? Tännepäin kun se ei tahdo tulla 

laisinkaan. Nytkin on parast’ aikaa niin kylmä että olen täällä sisälläkin 

kietonut huovan jalkojeni ympäri jotta olisi vähän lämpöisempi. Olin tässä 

nim. juuri saunassa joten on senkin puolesta hiukan viileämpi olo näin 

jälkeenpäin kylmissä huoneissa. 

Oletko Sinä kuullut mitään niistä nyt liikkuvista politiikkaa koskevista 

huhuista – jokohan tässä taas kannattaisi ruveta uskomaan sen rauhan 

tuloa – vai – mitäs kulti tykkää - ?! Nyt se ryssä on kyllä hiukan aikaa 

antanut olla rauhassa. Voi kun tämä rauhallisuus vain jatkuisi ja Sinä pian 

tulisit –  

Sinua ikävöivä Sirkkasi. 

* 

[Sotamies Aarnella loma tässä välissä] 

 

24.VI 44 Kotka 

Stm Aarne Vainio 5 KPK 2400 

Läh: Sirkka Vainio Kotka Kirkkok.6 

 

18.6.44. 

Rakas – 

Luulen että tuntuu oudolle tämä kirjoitushomma näin vaitiolon jälkeen – 

Kuuleppas kultaseni nämä tahrat mitä tällä aukeamalla huomaat eivät ole 



 

341 
 

Sinun – Sinuun rakastuneen Vaimosi ripottelemia. Vaan – tulleet siihen 

joskus ilman aikojaan. Oli nim. niin, että saadessani tämän 

kirjoitusvimman ei koko talosta löytynyt tietysti laisinkaan paperia – 

muuta kuin tämä. Mutta sanokaamme ne ovat niitä suudelmia joita 

asemalla niin kovasti odotin ja luulin Sinunkin ajattelevan – mutta 

huomaan, että minulla onkin aika arka mies (toisten seurassa). 

No – niin, ihana asia vain, että sait sen lomasi niin aikaisin, sillä luulen 

että muuten siitä ei olisikaan tullut mitään. Miten suloista vain olikin taas 

tuntea luissaan, että ”kultimuru” on kotona ja rutistaa. 

Muuten – en ole vielä kuullut matkastasi mitään jokos kunnolla kotiuduit 

”mun omain” – Kuule vielä uudemman kerran niin vaimosi odottaa mitä 

kiihkeämmin rauhaa sillä häntä peloittaa niin kamalasti – Tänään 

kuuntelin kyllä Englannin radiota ja se kertoi että Ruotsi käy 

välittäjäksemme, mutta mene ja tiedä! 

Tiedän ainoastaan varmasti, että olen suukkoa vajaa – ja odotan sitä – 

Senkin kyllä tiedän, että istun tässä puolivalmiina lähtöön. Arvaas minne 

– asemalle viemään tätä sepustustani – ja vielä vastaanottamaan sisartani. 

Hän nim. tulee evakuoituna kotiin – Hyvä – että saan edes johonkin tuhlata 

hellyttäni (kun Sinua ei ole). 

Täällä on muuten melkein kaikki miehet joutuneet sinne. j. – Ja nyt loput 

ovat Viipuria evak. ja eiköhän se jo olekin selvä. 

Kyllä on kamalaa – toivottavasti pian loppuu vai mitä rakkaani 

Lähetän tässä vielä monta suukkoa 

Sinun Sirkkasi 

* 

Kenttäposti 24.6.44.  

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio. A. 5/2400 

 

17.6.44. 

Kulta Rakas – 

Suukki Sinulle taas täältä Syväriltä ja mitä rakkaimmat terveiseni.  – 

Kiitos sitten viimeisestä! Siitä onkin taas enään vain kaunis muisto jäljellä 

ja niissä saankin elää varmasti epämääräisen ajan. 
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Tilanne on täälläkin muuttunut samoin kuin muuallakin nim. vähän 

kireämmäksi ja epävarmemmaksi, niin että se mitä Mamille juttelin jo 

silloin syksyllä siitä korkeintaan 5:stä lomalla käymisestä voi hyvinkin 

toteutua. En tästä voi enempää mainita enkä myöskään voi enää Mamille 

soittaa, sillä se on kielletty toistaiseksi. Siitä kattilasta josta silloin lomalla 

puhuin, niin ei sinun tartte välittää enää, sillä luulen ettei sitäkään juuri 

tartte. Lähetin myöskin takaisin kotiin Suten verryttelypuvun ja ne 

kumitossut jotta ei tarttes niitä kannella jos nyt jotakin sattuu. Pyytäisin 

Sinua rakas käymään mammani luona siellä ”kalliolassa” ja selostavan 

hänelle tilannetta, ettei hän taas hermostu järin. Kirjoitan sinnekin 

muutaman päivän perästä kunhan ensin saan tilanteesta vähän varmuutta 

ja kun näkee minne tämä oikein kääntyy. 

Onkos Sanni sieltä mitään soittanut (tark mitään erikoisempaa) minusta 

tuntuu että hän tulee pois sieltä, ehkä on jo tullutkin silloin kun tämä kirje 

ehtii perille. 

Nyt minä lopetan kulta Rakas tällä kertaa ja toivotan Sinulle ja kaikille 

teille mitä lämpimintä ja rauhallisinta kesän jatkoa --- 

Kuulemiin Rakas – kirjoitan pian uudelleen… 

Rakkain terveisin Sinun Aarne Olavi:si. Suukki. 

* 

Kenttäpostia 26.6.44. 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A 5/2400 

 

Juhannusaattona -44. 

Kulti, kirjoita pian S.A.  

Kopolta terveisiä 

 

Kulta Rakas – 

Terveiseni Sinulle täältä ”rauhan” loksasta [?]. Et varmaan aavistakaan 

missä on sellainen paikka. Se on lähellä sitä paikkaa missä olin vielä 

talvella. Se on kumma kuinka sitä ihmistä heitellään sinne ja tänne. 

Olet varmaan jo kuullut tai lukenut lehdistä että täällä on tilanne  ”hiukan” 

muuttunut, siitä johtuu myöskin se, että en ole Mamille kirjoittaa ehtinyt. 
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Ethän Rakas vihainen ole? Nyt minun täytyisi yksi suukki saada. – olin 

tosiaan sen tarpeessa. – Olisihan minulla paljon kerrottavaa Sinulle, mutta 

ei se oikein sovi, sillä sensuuri on kuitenkin toista mieltä siinä asjassa ja 

voisi käydä niin ettet saisikaan koko tätä kirjettä. Mitään erikoista syytä 

huolestumiseen ei Sinulla kuitenkaan ole, niin että älä suotta hermostu, 

äläkä ota tätä liian vakavasti, sillä ”kyllä se siitä valakenoo”.  

Se minua vähän piinaa, kun en ole kuullut sieltäpäin mitään erikoisempaa. 

Mamiltakaan en ole saanut yhtään kirjettä lomani jälkeen. Koeta nyt Rakas 

kirjoitella silloin tällöin sillä nyt niillä on arvoa enemmän kuin koskaan 

ennen. Sute ja Eikka ovat myöskin tässä lähellä. Tällä hetkellä en voi sanoa 

heidän vointiaan, mutta vrk:si taaksepäin he vielä olivat tip, top. terveisiä 

heiltä sekä myöskin Kurvin Ollilta, ja Niilasen Kopolta! 

Onko tein isästä kuulunut mitään? 

Sielläpäin ovat kuulemma myöskin ylittäneet ”rajan”. – Entäs Sanni sitten 

onko hän jo kotona! Kerro terveisiä hänelle sekä äidille. 

Onkos siellä ollut pommituksia yhtään toiv:sti ei! 

Kuulemiin sitten taas Rakas ja voi Sinä hyvin – ja voikaa kaikki hyvin siellä 

– täällä kyllä menee – vielä suukki ja mitä rakkaimmat terveiseni Muru-

lurulleni 

Sinun Aarne Olavisi 

 

HEINÄKUU 1944 

 

Kotka 1 VII 44. Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2400 

Läh: Sirkka Vainio Kotka Kirkkok 6. 

 

30.6.43. [sic 44] 

Rakas – 

Rakkaimmat terveiseni Sinulle – täältä sekasotkuisesta kotikaupungista – 

Mekin tunnemme melkein kuin olevamme rintamalla, kun tuolta mereltä 

kuuluu melkein alinomainen jylinä – Niin kuin arvaat se tietysti saa mielet 

aika hermostuneeksi  - Mekin saimme kuorma-auton millä veimme meidän 

kaikki kalustomme sinne Hirvikoskelle – jos nyt sattuu täällä jotain 
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kamalampaa, niin ovatpahan edes vähän maaseudulla. – Olen tosiaan 

ikävöinyt täällä niin kamalasti suukkojasi, ehkä ne vähän edes 

rauhoittaisivat, ja olen melkein varma, että ne sen tekisivät – Niitä tulee 

tässä välillä tusinoittain, jotta Sinä Rakas jaksaisit vielä yhden asian 

kestää – Vielä eräs surusanoma, nim. teidän Eilanne on nyt kuollut 

Halilassa – kävin tässä juuri teillä ja olivat tänään saaneet tiedon siitä. 

Heidät oli siirretty Rauhasta sinne noin viikko sitten – ja nyt sitten Eila 

kuulemma oli ollut kovin huonona, eikä jaksanut tietysti sydän enään 

kestää. 

Häntä itseään ajatellen se tietysti on hyvä että näin kävi – sillä eihän tässä 

vielä kukaan tiedä, mitä saa kestää ja kokea niin onhan ainakin hän 

päässyt pois tästä matoisesta maailmasta. – Mammaanhan tämäkin 

tietysti eniten käy – mutta hänen puheistaan päätellen hänkin oli 

aavistellut sekä toivonut tätä jo pitemmän aikaa – Nyt me olemme täällä 

koettaneet keksiä kaikkia keinoja millä saisi teidän lomalle, vaikka se on 

kuulemma vaikea nyt sieltä päästä, mutta yritetään kumminkin. Voi kun 

Sinä edes pääsisit sieltä pois, niin ei tarvitsisi Sinun puolestasi peljätä.  

Taidankin jo lopetella – ja yritän tässä mennä vannaan jos ryssä antaa sen 

aikaa olla rauhassa, sillä tänään on ollut hälytyksiä aivan yhtenään 

onneksi sentään ei ole kaupunkia pommittaneet vaan on kait liikkunut 

tuolla merellä – 

No – niin kuulemiin Rakas, ja kirjoita jos on aikaa 

Sirkka. 

* 

Kenttäpostia 1.7.44  

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A. 5/2400 

 

29.6.44. 

Rakas! 

Kirjoitan muutaman rivin kaikessa kiireessä. 

Olemme juuri lähdössä – en tiedä minne, mutta kaikissa tapauksissa 

minulla ei taas ole tilaisuuttaa kirjoittaa muutamaan päivään. Entinen 

porukkamme kaattuis, niin että osoitteeni onkin taas entinen, siis 5/2400. 
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Pojat tekevätkin juuri lähtöä, niin että minunkin täytyy ruveta kasaamaan 

vehkeitäni. 

Kuulemiin taas Kulta Rakas! 

Voi hyvin. Rakkain terveisin (kirjoita pian!)  

Aresi Suukki 

* 

Kenttäpostia 2.7.44. 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A 5/2400 

 

1-2.7.44. 

Kulta Mami! 

Et varmaan osaa arvata missä nyt olen, koetappas! 

Nyt voin sen sanoa. Olen matkaselässä [?] jonne tulimme tänään.  Se oli 

aika kiva tapaus, sillä saammehan viettää taas muutaman päivän 

”ihmisten” ilmoilla ja samalla myöskin pois sieltä sekamelskasta, joka siellä 

idempänä vallitsee. 

En tiedä vielä kuinka kauan tässä olemme ja minne taas lähdemme, mutta 

ei sillä ole niin väliäkään, koska en kumminkaan pääse Sinun luoksesi 

Rakas. 

Huomen illalla yritän soittaa sinulle. Saa nyt nähdä antaako ne 

yksityispuheluja. Olisi niin kiva kuulla Mamin ääni ”pitkästä” aikaa. Tämä 

yksi viikko minkä tätä ”myrskyä” on kestänyt tuntuu vähintään 

kuukaudelta ja siksi minusta tuntuu niin kuin ainakin saman verran olisi 

siitä, kun Sinulle vilkuttelin Kotkan asemalla. En olisi millään uskonut 

silloin, että näin voi käydä ainakaan näin pian, mutta eipä sitä ihminen 

tiedä mitä huominen tuo tullessaan? 

Nyt on kumminkin kaikki vielä hyvin ja toiv:sti pysyykin sellaisena! 

Minua piinaa vähän kun en Sutesta ja Eikasta ole kuullut muutamaan 

päivään mitään. Olen vähän huolissani heidän takiaan. Ehkä se on turhaan 

mutta en voi kuitenkaan sille mitään, että ajatukseni lentää usein myöskin 

sinne päin – Sinä varmaan ymmärrät Rakas? 

En ole saanut Sinulta vieläkään kirjettä joten sinustakaan en tiedä yhtään 

mitään. (Olethan Sinä varmaan kirjoittanut?) Missäpäin tein isä on? Entäs 
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Sanni? Kerro heille terveisiä! Oletkos Sinä kultaseni ehkä jo siellä 

maatöissä? Kunpa et tarttesi lähteäkään! 

Nyt sanon taas Sinulle hyvää yötä suukin kanssa! 

Sitten kuulemiin Rakkain terveisin – Sinun Aarnesi. 

Äidille myöskin oikein paljon terveisiä. S. 

* 

Kenttäpostia 3 VII 44. 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A. 5/2447 

 

29.6.44. 

Osoitteeni on nyt 5/2447 

 

Rakas Sirkka! 

Tätä kirjoittaessani olemme jo vallan Suomen puolella, niin että en enää ole 

Sinusta kovin kaukana. Nyt mun täytyy yksi rahoittava suukki Sinulle 

lähettää – ehkä saan itsekin samalla sellaisen. 

Nyt onkin vähän rauhallisempaa joten me Kopon kanssa molemmat 

ajattelimme kullanmuruille vähän kirjoitella. Aurinko paistaa oikein 

kuumasti ja me katsoimmekin parhaaksi heittää vaatteita vähän 

vähemmäksi, ja samallahan saamme itseemme vähän väriä. Koneet kyllä 

pyörii tuossa ylhäällä yhtämittaa ja mekin aina kaiken varalta 

pistäydymme tuossa puun varjossa etteivät he näe meitä. Ne voisi muuten 

paukutella kk:lla, johan ne ovatkin kovin innokkaita. 

Täältäpäin en voikaan mitään kummempaa kirjoittaa vaikka aiheita olisi 

jos kuinka. Pääasiahan onkin että saat tietä kaiken olevan hyvin. Samaa 

minä haluaisin sieltäpäin, mutta mitään ei kuulu. En tiedä että oletko edes 

Kotkassa enää ja saatko kirjeitäni ollenkaan. 

Onkos tein isästä kuulunut mitään? Vai onko hän ehkä kotona jo? 

Entäs ”Pallu” hän tuli kai kiireesti sieltä maalta pois! 

Nyt minä taas tahtoisin kuukin! ei minulla enää mitään erikoista asjaa 

olekaan ja kun tämä kirjoitushomma tuntuu taas niin vaikealle, niin jatkan 

taas jonakin päivänä kun, vaan on aikaa ja kun posti suvaitsee lähteä. Se 
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nim. ei kulje joka päivä, vaan silloin kun sopii. Mamikaan ei saa olla 

rauhaton jos ne viipyy tai jos niitä ei tule kovin usein. 

Kukkuluuruu kultaseni taas ja voi oikein hyvin 

Toiv että tämä nyt pian loppuu!!! 

Monin Rakkain terveisin ja suukkosin 

Sinua ikävöivä Aarne Olavisi. 

* 

Kenttäpostia 5.7.44. 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A 5/2400 

 

4.7.44.  

Lähetän tässä samalla tämän palv.tod., sillä se kuulemma pitää taas olla. 

Sama 

Rakas – 

Kirjeesi tekikin minut taas ylen iloiseksi, sillä olin niitä jo monet kerrat 

ehtinyt odottaa. 

Monta suukkia Sinulle --- 

Sain toissapäivänä 18-20 p:nä lähettämäsi kirjeet ja sitten eilen sain 30 

p:nä lähetetyn. Jälkimmäisessä olikin aika ikäviä uutisia joskin olin jo 

tietoinen siitä mikä koski Suloa. Kuulin siitä jo pari päivää senjälkeen kun 

se olisi pitänyt sattua, mutta en uskonut siihen, vaan yritin tavata saman 

poppoon poikia siinä kuitenkaan onnistumatta. Kun en täältäpäin 

onnistunut saamaan sitä selville, niin ajattelin että sieltä sen kumminkin 

saa sitten kun se on virallisesti ilmoitettu sinne post.kansliaan.  

Nyt minun täytyy (melkein) ikävä kyllä uskoa siihen, mutta vieläkään en 

ennen kuin se on todistettu, sillä voihan olla, että hän on haavoittuneena 

jäänyt sinne ja siinä on pieni mahdollisuus ja siihen minä takerrun. 

Kirjoita Rakas mistä ja miten se tieto on sinne tullut ja onko se nyt sitten 

ihan varma. 

Niin – muutenhan tämä olisikin mennyt aika hyvin tähän asti. 
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Minulla ei ole nyt taas toistaiseksi mitään hätää, sillä olen sellaisessa 

poppoossa nyt. Viime kirjeessänihän siitä jo mainitsin. Ainakin viikko 

menee vielä täällä ja mitä sitten tulee, sitä ei tiedä kukaan. 

Hyvä että Sinä kultaseni olet siellä niin kuin ennenkin ja voit hyvin! Koeta 

voittaa se turha pelkosi sillä ei se kannata. Älä rasita itseäsi niiden 

tavaroiden ajattelemisella, sillä eihän sitä tiedä miten tämä lopulta 

päättyy. Anna sen jäädä tulev. huomaan! 

Minusta ainakin on tällä hetkellä tärkeintä, että saisin  pitää Sinut Rakas. 

Mamman asjat saavat kaikki olla penkin alla.--- No niin, vielä kerran kiitos 

sinulle kirjeistäsi ja kirjoita taas pian uudelleen. 

kuulemiin Rakkain terveisin Sinun Are. Suukko. 

* 

Säästä Kotka 18 VII 44 

[lomalla] 

Stm Aarne Vainio 5/2400 

Läh S. Vainio Kotka Kirkkok 6. 

 

16.7.44. 

Rakas kultaseni! 

Terveiseni taas sinulle edellisen kirjeeni jälkeen onkin taas  tapahtunut 

jotakin sanoisinko jännittää – tärkein ja korkein jännitys on nyt ainakin 

tällä hetkellä suukkia Sinulle monta ja tulisesti – ja että oikeammin 

tykkään ”Sinusta” vielä aika lailla! 

Niin lähdimme sunnuntai aamuna saareen niin kuin jo lauantaina kerroin 

aikomuksistamme. Aamulla mitä loistavimman sään vallitessa kokosimme 

perheemme ja kimpsumme sekä aloimme hipoa sitä Kalarannan laituria 

sekä Maijaa kohden. – Rantaan päästyämme ”sireeni” otti luvan 

ulistakseen ja panimme päämme piiloon erääseen lankkukasaan ja 

tunsimme tietenkin olevamme turvassa – eipä siitä sitten ihmeempää 

tullutkaan; kuuntelimme räiskinää jonkin ajan. Ja sitten kipasimme 

moottoriin sekä Mussaloon.  

Siellä olikin niin ihanaa se aamupäivä sekä osa iltapäivääkin. Vaan annas 

olla noin kolmen tienoissa olimme juuri soutelemassa Sannin kanssa - ja 

pilli alkoi piipata silloin vedimme minkä kerkesimme rantaa kohti sillä 

surina kuului mitä uhkaavampana. Emme ehtineet kunnon rantaankaan 
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kuin näimme että taivas oli ”mustanaan” koneita päällämme, ja niin 

jätimme venheen siihen  ja kippasimme itse vettä myöten maihin. 

Jouduimme siihen Einarin viereisen talon Klangin rantaan ja juoksimme 

heille sisään. siellä ei ollut ketään kotona, menimme kuitenkin sinne 

suojaan. Ja et usko, en ole vielä koskaan kokenut mitään niin kauheaa – 

Pelkäsin ensinnäkin niin etten ole sitä koskaan ennen tehnyt. Tuntui 

muuten aivan sellaiselle ihmeelle, sillä ne käyttivät niitä maataistelu 

koneita ja tulivat aivan niin matalalle siinäkin kohdin, että saattoi laskea 

kuinka monta henkeä koneen ääressä istui. Ampuivat niistä koneista 

muuten  kamalasti konekivääreillä ja joillakin pikkutykeillä Ii-tee-kään ei 

voinut niille mitään kun tulivat niin alas. Kaupungille ei tullutkaan muuta 

kuin pari suurempaa pommia tuonne puistolaan, suurinpiirtein tänne 

ampuivat konekivääreillä. Pilvenpiirtäjän  sekä tämän meidän talomme 

eteen olivatkin laskeneet oikein monia sarjoja Kahvituvan sekä kauppojen 

ja myöskin yksityisasuntojen ikkunat ovat aivan täynnä reikiä – meidänkin 

talon edessä oli kait kävellyt vain uhkarohkeita saksalaisia, joten katsoivat 

parhaaksi posottaa. – Siinä kuolikin sitten yksi heistä -, sitten tuolla 

Äijänniemen uimarannalla myöskin yks’ nainen oli saanut kk. suihkun 

ruumiinsa läpi.- Ja ne varsinaiset pommit tulivat kaikki sen suuren 

ilmatorjuntalaivan lähistölle sekä myöskin täysosuma – joten suuri alus on 

nyt pohjassa. Käy aivan sääliksi sen miehistön, sillä uimalla heidän täytyi 

pelastaa itsensä ken sai – kauheita määriä on täällä kyllä huhuiltu, että 

siinä olisi mennyt, mutta en sitten varmaa tiedä – Voi, voi – kyllä tämä saisi 

jo aivan pian loppua, sillä muuten sitä ei vielä tiedä kuinka tässä käy – 

Nyt luulen, että olen taas suukin tarpeessa ja odotan sitä Sinulta – Kirjoita 

pian rakas – ja kiitos kortistasi – sydämein yhtyy Sinuun--- 

Voi hyvin Rakas  

Kuulemiin Sipisi- 

* 

Kenttäpostia 20.7.44. 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A. 5/2393 

 

17.7.44. 

osoitteeni on nyt 5/2393. 
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Kulta Rakas! 

Terveiseni sinulle täältä suojärveltä päin. 

Porukkamme olikin siirtynyt tänne ja minä sain etsiä sitä kokonaista kolme 

päivää ennen kuin löysin. Tämä on muuten aika rauhallinen paikka. 

Linjaan on kokonaista 30 km, juuri ja juuri kuuluu tykin jyske. 

Sen harhailun takia en ole Sinullekaan kirjoittanut, ennen kuin vasta nyt, 

mutta kyllä kai kulti ymmärtää, etten voinut kävellessäni sitä tehdä, 

vaikka kyllä ajattelin Sinuakin ja niitä hetkiä, kun sain taas olla luonasi ja 

rutistaa Sinua vähän verran. Se asema suukki tuntui oikein kivalle ja 

olisinkin niitä halunnut joka asemalle; Sinulta mutta ei tietenkään 

vierailta. – Ehkäpä siihen ei menekään kovin kauan, kun taas Mamia 

rutistaa ja sitten saan taas Sinulta vähän verran suukkiakin. Saanhan?! 

Minua vähän kivestää että jouduin tännepäin, sillä nyt minulla ei ole 

tilaisuutta etsiä käsiini niitä Suten tovereita, enkä tietenkään saa selville 

sitä juttua josta puhuin. Sen verran olen siitä tilanteesta kuullut, että koko 

se porukka meni aika vähiin, niin että kyllä minä sittenkin olen valmis 

uskomaan, että ei siitä se parempaa selvyyttä saa. Yritän tietenkin vielä jos 

vaan suinkin on tilaisuutta ja jos sattumalta joudun samoille maisemille 

heidän kanssaan. 

Tänne on tullut ne minun siirto-anomuspaperit ja kysyivät täällä minulta 

että pannaanko ne menemään eteenpäin. Samalla he myöskin 

huomauttivat, että voi käydä niin, että joutuisin vielä huonompaan 

paikkaan, sillä ei se ole ollenkaan varmaa että sitä juuri kotirintamalle 

pääsee. – Niin ajattelin sitten että en ainakaan toistaiseksi pyydä siirtoa, 

vaan jos sattuisi joskus joutumaan syystä tai toisesta eteen, niin sitten 

voisin anoa itseäni pois. 

Ne paperit nim. ovat täällä valmiina ja sen voi panna eteenpäin milloin 

hyvänsä. Siis tunnuslause on: ”ei hätää.” Suukki Sinulle Kulta ---- 

Tässä samassa korsussa on muuten eräs ”Pallun” tuttuja Lehko nimeltään 

ja hän laittaa teille molemmille terveisiä… 

Nyt isukkikin lähettää Rakkaalle Muru-lurulleen oikein Rakkaat terveiset 

ja toivoo oikein hyvää vointia! 

siis kuulemiin Kulta. 

Sinun Aresi. Suukki. 

isukki on vähän hermostunut eilisen pommituksen takia. Kirjoita siitä 

pian. S.A. 
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* 

Kotka 201 VII 44. Säästä 

[Puolustusvoima 1944 Kenttäposti -kirjemerkki] 

Stm Aarne Vainio 5/2400 

Läh S Vainio Kotka. 

 

20.7.44. 

Rakas Oma-Kulti! 

Olen tässä juuri saunasta tullut, ja puhtonen kuin ”pulmu”. Siksi tässä nyt 

kirjottelenkin Sinulle ja odottelen samalla hiusteni kuivumistani. 

Nyt kultaseni lähetän Sinulle monta monta suukkia; sillä kaipaan niitä niin 

kamalasti --- 

Kuinkas muuten kun Sinulta ei taas ole kuulunut mitään tänä viikkona siis 

lähtösi jälkeen Et suinkaan vain ole unohtanut omaa rakasta ”kultiasi”.--- 

eihän vaan, muuten vain posti rinkuttelee, tai ehkä sinulla ei ole ollut 

aikaa. Kuuntelen tässä muuten juuri keskiviikon suosittuja – ja sieltä tulee 

parhaillaan niin ihana Lixsin ”Rakkauden unelmia”, jotta voi kun Sinäkin 

saisit olla kuulemassa sitä  - Siitä tulee melkein tunteelliseksi ja hempeäksi 

– joka ei ole aivan terveellistä näinollen. 

Mammaltasi muuten paljon terveisiä, hän oli eilen ollut meillä käymässä. 

Minä satuin juuri olemaan elokuvissa. Eikka onkin nyt päässyt lomalle ja 

teidän aikovat pitää Sulon siunaustilaisuuden ensi sunnuntaiksi. Sinulle 

onkin lähetetty sähkösanoma saa nyt nähdä ehtiikö se perille ja pääsetkö 

lomalle nyt näin pian uudelleen. Voi kunhan se vain olisi mahdollista sitten 

lähtisimmekin sinne maalle maanantaina sillä minun työvelvollisuuteni 

alkaa silloin. Siellähän on mukava viettää lomaa vähän maalaisidylliä. 

Tänä vuonna ei ole sellaisesta saanut juuri nauttiakaan. 

Sain muuten vuokrattua asuntomme eräälle tuttavalleni joilta meni koti 

pommituksessa ja he pitävät sitä siis sodan ajan kun eivät nyt taas vitsisi 

muuttaa puutaloon sillä eihän se ole hauskaa jos taas toisen kerran saisi 

sen menettää. Joten sekin asia järjestyi aika mukavasti. Sillä eihän tätä 

nyt taas tiedä kuinka pitkäksi tämä venyy – ja nyt Rakas kuulemiin 

Hyvää yötä suukkosin Sinun S. 

* 
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Kenttäpostia Kotka 21 VIII 44 Säästä  

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A 5/2393 

 

18.7.44. 

Rakas! 

Kopolta terveisiä.  

”Pallulle” ja Äidille terveisiä. A. 

Kirjoittelen taas Sinulle, kun on niin hyvää aikaa ja on niin rauhallista kuin 

haudassa, niin että mikään ei häiritse minua nyt. (Kyllä sentään joku, 

mutta se on toinen asja) 

Tämä seutu täällä on ihmeen kaunista, jotain sellaista niin kuin 

Punkaharjulla. Järviä paljon ja kapeita harjuja km määriä. Hädin tuskin 

autot pääsevät sivuuttamaan toisensa, jos vähänkin menee tiestä sivuun 

niin silloin varmasti pyörii suoraan järveen. 

Olisi eri kiva kun olisi kamera mukana, niin saisin ottaa kuvia, sitten 

Mamikin näkisi omin silmin. Nyt suukki välillä - - -  Kulta. 

Kuvista puheen ollen, Mamin pitäisi lähettää minulle niitä kuvia mitä 

otimme silloin edel. lomalla. Lähetä useampi, mutta kaikki yksitellen eri 

kirjeissä. Katsos sitten minä saan antaa suukkia nykyiselle Mamille. Nyt 

minun täytyy aina katsella ja suukotella aina samaa. Kyllästyt pian itsekin 

siihen. 

Kuulemiin taas Rakas. 

Rakkain terveisin Sinun Aresi (suukki vielä!) 

* 

[Sotamies Aarne kävi tässä välissä veljensä Einon hautajaisissa Kotkassa] 

* 

1755 [leima] 

Stm Aarne Vainio  Viestik. 5/2400 

Läh: Sirkka Vainio Kotka Kirkkok 6. 

 

31.7.44. 
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Rakas Muru-lurini – 

Tjaa-a- täällä tunnen itseni jo niin perin maalaiseksi, etten taida osata 

enään ”kullallekaan” kirjoittaa. Kun nuo kädetkin tuntuvat niin järin 

känsäisille. Olen nim. tämänkin päivän huhkinut aamulla seitsemästä 

iltaan puoli kahdeksaan – joten tunnen tässä nytkin jo luissani, että olen 

tosiaan töitä tehnyt. Kumpahan vain pian loppuisi tämäkin velvollisuus – 

Vasta on maanantai ilta --- sitten oli ihanaa viikko sitten kun Sinä rakas 

tulit tänne – ei ollut huolta eikä murhetta minkäänlaista – oli vielä melkein 

kokonainen viikko aikaa – onneen -. Ja nyt, en saa edes kunnon 

suukkiakaan saa – Koetan kuitenkin kuvitella että tänä iltana saisin 

Sinulta oikean sellaisen kun silloin lähtiessäkin jäi niin vähälle se 

suukottelu. 

Laitan tämän kirjeen huomena, Mairen mukana Kotkaan, sillä hän lähtee 

huomena sinne noin viikon päiviksi.  Eri noloa sillä olisi paljon hauskempaa 

kun olisi enemmän nuorta väkeä täällä.  

[samassa kirjeessä] 1.8.44. 

Sain illalla taas sellaisen uupumiskohtauksen joten tuumin, että on parasta 

kun käyn tajuttomaksi, sillä tänään kun on taas rankka päivä edessä. 

Ensinnäkin – annoin Sinulle illalla niin monta kuukkia, että varmaan olisit 

tukehtunut jos olisit ollut täällä. Ja sitten näin koko yön sellaisia 

painajaisunia, että oikein peloitti. Kääntelin tietysti ikävissäni itseäni niin 

kovin, että muodostui oikein huonot unet. – Sää – on pysynyt mitä 

loistavimpana – ihme kyllä nytkin aurinko taas heloittaa aivan täydeltä 

terältään ja hyvä kyllä – sittenhän meidän ei tule kummankaan kylmä 

yksinämme – vai kuinka ”kulta” – 

Kuulemiin Sinun Sirkkasi – suukki. 

 

ELOKUU 1944 

 

Kenttäposti 2.8.44.  

Rouva Sirkka Vainio Inkeroinen Hirvikoski (Haapalan talo) 

Läh: Stm Vainio A 5/2393 

 

31.7.44. 

Kulta Rakas! 
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Suukki Sinulle täältä korvesta. Tänään a.p:llä löysin tänne ”kotiin”, enkä 

tarvinnutkaan seikkailla kovin paljon. Tämä onkin oikea rauha tyyssija. 

Olemme noin 15-20 km päässä linjasta, joten Kulta voi vähän arvailla 

minkälaista täällä on, -- tykin jyskettä tuskin kuulee --- Niin se lomakin 

tuntuu taas niin kuin unennäöltä (sellaiselta minkä on tuntenut 

todellisuudelta.) 

Oli oikeastaan hyvä, että et tullut sinne asemalle, sillä olisi paljon nolompaa 

ollut astua junaan kun Sinä sinne asemalle olisit jäänyt vilkuttelemaa. Se 

jättää aina vähän sellaisen tunteen niin kuin lähtisi pitemmällekin 

matkalle. (tietysti rauhan aikana on toista.) 

Toisin perin puolin se kyllä tuntuu taas kivalle, sillä saahan nähdä Mamin 

mahdollisimman kauan ja viimeksi lähettää vielä ”lentokone” kuukin – 

Mitäs se Kulti tietää nyt? 

Olet taas pari päivää huhkinut siellä heinäpellolla ja olet varmaan aika 

väsynyt. Minulla olisi pitänyt olla lomaa vielä tämä viikko ja sitten 

olisimme työskennelleet siellä yhdessä. Sinultakin Rakas se ”pakkotyö” 

olisi varmaan mennyt paljon helpommin. Hyvä että se sentään tämän 

viikon perästä loppuu, niin että paremmalla puolellahan se jo on – ja 

ajattele Rakas, että isukki on siellä myöskin ja tekee kanssasi ne työt… 

Suukki taas välillä. 

Sitten vielä joku sana siitä paketin lähettämisestä. Hammasharjaa Sinun 

ei tartte lähettää sillä sainkin täältä uuden. Jätä se itsellesi tulevaisuutta 

varten johonkin kätköön. 

Lähetä Mami pieni pala saippuaa, sillä en huomannut ottaa mukaan 

sitäkään. Älä ole vihainen Kulta! 

Kuulemiin sitten Rakas. Huomenna tulee lisää.  

Rakkain terv. Aresi  

Maikille terveisiä. 

* 

Kenttäposti 3.8.44. 

Rouva Sirkka Vainio Inkeroinen Hirvikoski (Haapala) 

Läh: Stm Vainio A 5/2393 

 

3.8.44. 
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Rakas – 

Huomenta päivää! (suukki.) Olemme tänä aamuna touhunneet jo aikaisin, 

sillä pitää kuulemma syventää teltan pohjaa. Siinä työn touhussa olin ihan 

unohtaa kirjoittaa Sinulle. Muistui sentään viime hetkessä (posti lähtee klo 

10. ja nyt on klo jo yli 9:n.) ja paninkin lapion pois ja vaihdoin sen tähän 

”töhertimeen”. 

Täällä on edelleen rauhallista ainoastaan koneet surraa tuolla ylhäällä, 

mutta niistä ei onneksi ole paljon harmia. Omiakin koneita on liikkunut 

aika paljon, niin että tuntuu vähän mukavammalle senkin puolesta. 

Mitäs Kulta siellä nyt touhuilee. Vieläkö siellä on heinä ulkona ja oletko 

kiertänyt niitä latoja. Kirjoita milloin lähdet pois sieltä, että tiedän taas 

muuttaa osoitetta. 

Kerro ”Maikille” terveisiä! 

Tänään kuulimme sellaisen uutisen, että presidentti olisi muuttunut. On 

kai siinä perää. Saa nyt nähdä mitä se tuo tullessaan? 

Nyt isukki taas lopettaa tämän ja rupee ”miesten” töihin. 

Kirjoittelen sitten illalla lisää. Kuulemiin Kulta 

Rakkain terveisin Sinun Aarnesi. Pitkä ja tulinen suukki. 

* 

Kenttäposti 6.8.44. 

Rouva Sirkka Vainio Inkeroinen Hirvikoski (Haapala) 

Läh: Stm Vainio 5/2393 

 

3.8.44. 

Rakas ”Iikka”! 

Terveiseni taas Sinulle sinne heinäniitylle. Muuta en ehdi Sinulle sinne 

enää kirjoittaakaan, sillä lauvantainahan lähdet jo pois sieltä. Montakos 

päivää viipyy nämä kirjeet matkalla. En ole tainnut kysyäkään 

aikaisemmin sellaista asjaa, muistuipa nyt vaan mieleeni. 

Kuules Kulta rakas: isukki poltti silloin lomalla ollessaan itsensä oikein 

perusteellisesti. Nahka lähtee niin, ettei tahdo mukaan ehtiä. ajattelin heti, 

että kyllä siltä Mamiltakin varmaan lähti, vaikka vakuutit silloin, että ei 

se muka vaikuta. Kerroppas nyt kuinka se on! 
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Mitäs sinne muuten kuuluu? En ole saanut Mamilta minkäänlaista tietoa 

vielä – vaikka eipähän nyt ole kai ehtinytkään. Olen vaan niin turhan 

hätäinen – mutta sehän on anteeksi annettavaa, sillä on niin kovasti ikävä 

sinua Kulta. täytyis välillä yks kuukki saada.—Lähetän Sinulle ensin – 

(saitko?).. Odottelen vastausta! … Sekä melkein yhtä paljon kirjettäsi, (tai 

aik.-jeitäsi.) sillä Mamihan lupasi olla ahkera. 

Istun tämän puh. koneen ääressä ja ajattelin juuri, että olisi eri kiva soittaa 

Sinulle Rakas ja jutella oikein pitkät jutut, mutta ei se vaan käy koska sinne 

ei saa puheluja. Se on eri noloa… voisi nyt edes sanoa jonkun sanan Sinua 

ja yhden kuukin edes, niin olisihan se edes jotain! 

Ei tänne muuten mitään kummempaa kuulu – Kaikki on niin kuin täällä 

nyt vaan voi olla. Tyyntä ja rauhallista. Kyllä sentään välillä kuuluu tykin 

jyskettä, mutta se on niin paljon kaukana että ei se pääse häiritsemään ja 

vaikuttamaan mielenrauhaani. Myöskään ”lentsikoista” ei ole mitään 

harmia, niin että tuntuu välistä ettei sotaa olisikaan… 

Nyt isukki taas lopettaa lörpöttelynsä ja jatkaa pian mutta sitten osoite 

muuttuukin taas entiseksi. Kuulemiin Kulta Rakas. Voi mitä parhaiten. 

Rakkain terveisin ja suukkosin Sinun Aresi 

Äidille ja Sannille terveisiä. S. 

* 

Kenttäpostia 6.8.44. 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio 5/2393 

 

4.8.44. 

Kulta Rakas! 

Tervehdys Sinulle taas täältä ”korpien kätköistä”! 

Sinä oletkin taas ”kaupunkilainen”, kun saat tämän kirjeeni ja olet 

varmaan unohtanut koko maalaisolot. Kätesi y.m. sen varmaan tuntee 

kyllä kauemmin ja ovat ne ainakin jonkin aikaa muistuttamassa. Sinua 

siitä parista viikosta. 

Kiva vaan kun se on nyt taas ohi sinulta. Etpähän tartte vastoin tahtoasi 

työskennellä. Vieläkös Mami oli ladossa heiniä polkemassa sen jälkeen kun 

lähdin sieltä? Et kai. Muutenhan se nyt ei niin kummallista ollutkaan ja 

olihan siinä paljon hyviäkin puolia.--- 
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Mitäs Mamille muuta kuuluu? En ole kuullut sinusta vieläkään mitään. 

Missähän ne Mamin kirjeet mahtavat taas pyöriä ja löytääköhän ne tänne? 

Kyllä kai, sillä muuten minun pitäisi lähteä hakemaan niitä, jos se 

onnistaisi paremmin – Tuleehan ne sieltä muutenkin, niin että ei muut 

senkun – suukki. 

Täällä aina samaa vaan yhtä rauhallista yhtä tylsää ja yhtä paljon ikävä. 

aika täällä sentään tuntuu menevän koko hyvin. Onhan meitä tässä 

seitsemän kohtalaisen huumorin tajuista tyyppiä niin että täytyyhän sen 

ajan mennäkin muuten olisimme aika huonoja. 

Kiva kun sattui näinkin hyvin taas sekin juttu, ja se onkin aika tärkeää 

täällä, sillä siitähän etupäässä riippuu se vähäinen viihtyisyys jonka täällä 

voi saada. 

Sitten pyytäisin että Mami lähettäisi pienen palan saippuaa (suopaa) ja 

vähän verran jotain parran ajo vettä, ja sitten tärkein, koeta saada se harja 

jostakin. Otin sen harjan kotoa mutta ei se ole kiva tai oik. hyvä. 

No niin kuulemiin taas Kulta Rakas 

Rakkain terveisin Sinun A.O:si Lähettää tässä vielä oikein pitkän ja tulisen 

suukin. 

Kopolta terveisiä. Terveisiä sinne ”kaikille”. S. 

* 

Kotka 7 VIII 44. Säästä  

[Postimerkki Puolustusvoimat 1944 Kenttäpostia] 

Stm Aarne Vainio 5/2400 

Läh Sirkka Vainio Kotka Kirkkok. 6. 

 

5.8.44. 

Rakas kultimuru! 

Kunpa Rakas aavistaisit, kuinka ikävä minulla onkaan Sinua ollut – Monta 

tulista kuukkia sen haihduttamiseksi – 

No – niin nyt Sinun kultasi on taas niin kuin kaupunkilainen ja on jättänyt 

taakseen kaikki raskaat työt. On se niin ihanaa kun lopultakin loppui se 

työ. Tulin jo perjantaina pois sieltä. Pääsin nim. hiukan aikaisemmin kun 

on määrä. sillä liikkeestä joutui se Kaija neitonen lähtemään turvesuolle, 

joten minun täytyi tulla hiukan aikaisemmin.  
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Sitten Rakkaani toivoin eilen tosiaankin, että olisit ollut täällä sillä minä 

olin taas hiukan pyörimässä – Meillä oli nim. Karhusen Maijan, ja 

Jääskeläisen Voiton vihkiäiset. Joten sitten heillä hiukan pyörähtelimme. 

Veikkokin pääsi lomalle ja oli niin hauskaa nähdä heitä pitkästä aikaa. 

Sitten on Onnikin saanut 3 vrk lomaa joten hänkin on täällä – vaikka eivät 

he häissä olleet. – Minulla olisikin ollut vielä ikävämpi jos hekin olisivat 

olleet siellä, niin olisin tuntenut itseni vielä yksinäisemmäksi. 

Mukavastihan se ilta sitten meni pyörähtelyn ja kakkujen merkeissä. 

Minulle vaan tuli aivan liian usein mieleen sellainen pitkä kultimuru – 

joten se vähän pilasi tunnelmaa. 

Ja – nyt sitten on Maijakin rouva – ei voisi millään kuvitella.  

Kuules – ukkosein – kirjotitko monta kirjettä sinne Haapalaan – sain kyllä 

yhden, mutta ajattelin että osaisin hätyytellä jos sattuisi että olisit 

kirjoittanut useampia. Nyt sitten kirjoitahan taas pian ja voi parhaiten  

Sinun MuKu-lurasi. 

* 

Kotka 8 VIII 44. Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2393 

Läh: Sirkka Vainio Kotka Kirkkok. 6. 

 

7.8.44. 

Rakas! 

Terveiseni Kultumurulle – ja kiitos kirjeestäsi. Olet kirjoittanut sen sinne 

maalle, vaan Maire toi sen tänään minulle – Eikä ollut tuntiakaan kun jo 

taas sain toisen, sillä oli iltapostin aika – ja toi kun toikin postisetä Sinulta 

tietoja. Sehän onkin muuten mainio asia että teillä on siellä rauhallista niin 

on sitten minulla rauhallisempi olo. Vaikka en tiedä kuinka minulla on niin 

hyvä usko että kulti säilyy siellä elävänä. Sillä täällä on nyt kovasti sellaisia 

huhuja taas, että siitä voi tulla vaikka rauha piankin. Voi-kunpa se olisikin 

totta tällä kerralla – niin olisi enemmän kuin ihanaa. Luulen, että te pian 

pääsisitte pois sieltä jos nyt sattuisi jotenkin selviämään. Mitäs mieltä ne 

teidän puolen poijaat ovat siellä jokohan pian tulisitte sieltä mielellänne 

pois. Kyllä kait. – eri kivaa sais’ ain olla oman kultin vieressä. 

Niin meilläkin on täällä ollut niin rauhallista, ettei sotaa luulisi 

olevankaan. Vain pari kolme hälytystä koko sinä aikana kun tulin maalta 

pois. Paha kun taas tottuu tähän rauhallisuuteen niin ei taida mennä enään 
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yhtä uskollisesti pommisuojaan vaikka toivottavasti ne loppuu kokonaan 

koko toverien reissut. 

Terveisiä tässä teidän Mammalta hän tuli tässä juuri meille. Teidän 

pappakin tuli yhtä aikaa pois maalta kun minäkin, joten hänen lomansakin 

on sitten lopussa. 

Nyt kuules – kultaseni monta suukkia ja kukerrusta – Sinun Sirkaltasi. 

* 

Kenttäpostia 9.8.44. Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A 5/2393 

 

7.8.44. 

Betty Rakas! 

Kirjoittelen Sinulle odotellessani kirjeitäsi. (En ole vielä saanut yhtään 

kirjettä lomani jälkeen) Missähän ne oikein viipyvät?  

Et voi uskoa miten olen odottanut niitä. Katsos tuntuu aika niin pitkälle, 

kun odottaa ja odottaa eikä mitään tietoa tule. En tiedä taas, että oletko 

siellä enään olemassakaan. 

Lisäksi olen pakahtua ikävään – oikein sydäntä kirvelee. Tiedätkö Rakas 

miltä sellainen tuntuu? Kyllä kai, sillä olethan Sinäkin saanut odottaa aina 

silloin tällöin. 

Kyllähän minä sentään kestän – tai ainakin koetan kestää – jonkun aikaa, 

”mutta sitten mun täytyy kai tulla katsomaan Sinua, Kulta Muru-Luru.” 

Saanhan tulla? (tulen jo ensi yönä) 

Nyt olenkin jo haaveillut niin paljon, että täytynee taas herätä 

todellisuuteen ja kysyä Mamilta, että mitä sinne Kotkaan kuuluu? Miten 

Sinä ja ”kaikki” siellä jakselette? Täällä kaikki hyvin. Käynkin tässä juuri 

nukkumaan, sillä olen pari yötä valvonut tuon koneen ääressä. Hyvää yötä 

Rakas. Rakkain terveisin. Sinun Aresi. (Suukki.) 

* 

Kenttäpostia 13.8.44. Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A 5/2393 
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* 

10.8.44. 

Rakas – 

Muku-huru, kiitos Sinulle kirjeestäsi. (kuukki). Eri kivaa taas kun yhteys 

rupee säilymään! Täällä on muuten paraillaan aika ruma ilma. Vettä sataa 

ja tuulee niin kuin pahemmallakin syksyilmalla. Eihän sen muuten niin 

väliä olis, mutta tämä teltta vähän vuotaa ja sekös on ilkeää. Ennemmin 

melkein olis ulkona silloin. Ei sentään ihan.  

Olen tässä aamuyön valvonut (puoli 4:stä) ja kello on nyt 6 maissa. Mamikin 

pian herää ylös. 

Huomenta vaan, Rakas! (suukki) Pojat menivät äsken lämmittämään 

saunaa, niin että kohtapuoleen minäkin pääsen vähän löylyä ottamaan ja 

sen päälle pienet unet tekee aika kivan säväyksen. 

Parin tunnin päästä minulta loppuu tämä päiv. ja sitten minulla ei 

olekkaan enää muuta hommaa, vaan saan aikani käyttää miten haluan. 

Eipä silti että täällä noista vapaa-ajoista paljon nauttisi päinvastoin, aika 

käy pitkäksi, kun ei tiedä miten sen oikein kuluttaisi. Katsos Kulta, etäällä 

kun ei ole mitään ravintoloita eikä muitakaan sellaisia paikkoja, missä saisi 

ajan kulumaan. Suurin huvi mikä minulla täällä on, on se, kun loikoilen 

tuossa teltan lattialla ja ajattelen Sinua ja sehän riittää kyl, kyl. Välillä 

katselen kuvaasi ja annan sille muutaman kuukin ajattelen samalla että 

Sinä olet todellisuudessa siinä --- kunpa olisitkin! – Saatpa nyt oikein 

tulisen suukin--- sinne. 

Kuinkas Mami siellä oikein jakselee? Kulti Rakas, oletkos kuullut mitään 

siitä ”pikku Sirkasta” tai ”Aresta”. Kirjoittele nyt siitäkin jotain, sillä olisin 

aika paljon iloinen jos saisin Sinulta myönteisen vast. siihen asjaan. - 

Kerrothan Kulti? 

Kävin välillä saunassakin niin että nyt olen aika puhdas poju taas jonkun 

aikaa. ”Kelpaisin melkein Mamin viereen?” Vieläköhän? 

Nyt isukki taas sanoo Mamille kuulemiin ja toiv mitä parhainta vointia. 

Rakkain terv. Suukoin. Sinun Aresi. 

* 

Kenttäpostia 13.8.44. Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A 5/2393 
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12.8.44. 

Rakas – 

Muutama sana Sinulle taas -iloksi – 

Kaverit tuossa nukkuvat kaikessa rauhassa ja minä istun tässä 

kirjoittelemassa Sinulle, sillä tuntuu niin yksinäiselle. On vielä tunti aikaa 

ennen kuin herätän ”Kopon” tähän valvomaan ja hän varmaan jatkaa tätä 

samaa hommaa ja kirjoittelee omalle kullalleen. Meillä on sähkövalotkin 

täällä, niin että tämä käy suuremmitta vaikeuksitta senkin puolesta. Sinä 

Kultaseni varmaan ihmettelet mistä sellaista valoa saamme. – No sehän on 

hyvin yksinkertaista, sillä onhan sähkömoottoreita jotka sitä antavat. 

Täytyy sanoa, että se on hyvä keksintö ja siitä onkin paljon iloa meille. 

Vahinko vaan, että sitä ei voi käyttää etulinjassa, sillä kyllä se olisi siellä 

enemmin tarpeessa kuin täällä ja omasta puolestani soisin sen heille 

mielelläni. 

Täällä on edelleen rauhallista joten ei minulla nyt sitten taas enempää 

kirjoittamista olekkaan tällä kertaa.  

Kuulemiin ja kirjoittamisiin taas. Monin rakkain terv. ja suukoin S. A. 

* 

Kotka 15 VIII 44. Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2393 

Läh: S. Vainio Kotka 

 

14.8.44. 

Rakas kultimuruni! 

Terveiseni täältä kotipuolelta – Olen niin iloinen, että olet saanut jotakin 

tietoa minusta. Luulen kyllä että se vika oli siinä, kun kirjoitin 5-6 kirjettä 

sillä edellisellä osoitteella – Muuten minuakin onni potkaisi tänään, sain 

nim. 3 kirjettä samaan aikaan. Olivat nekin kaiketi seisoneet jossain 

postilokerossa jonkin aikaa. Hyvä vain, että löysivät perille ja etteivät 

jääneet matkan varrelle. 

Sinullahan kuuluu siellä  olevan melkein rauhallista. Ihan niin kuin 

meilläkin täällä ei tahdo enään muistaa minkälainen hälytys onkaan 

(taitaa olla paha liian aikaiseen kehua) 
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Terveisiä sitten Einarilta ja Ireneltä saaresta, olimme eilen siellä. Ilma 

olikin vähän kylmänlainen joten ei ollut kaikkein hauskempaa. Eikka on 

saanut nyt oikein mukavan paikan valtion ammuslaatikkojen tarkastajana 

– helppo homma, ja kaiken päätteeksi vielä hyvä palkka 5400 mk kkssa – 

Se on jo aikamoinen palkka. 

Sitten siitä pikkuisesta?! – Niin olen ollut itse aivan varma sen tulosta ja 

olen kyllä vieläkin vaikka olin täksi päiväksi tilannut lääkärin ja kävinkin 

siellä. Hän kyllä ei voinut sanoa ensinkään varmaa meinasi vain, että 

kuukautiset ovat myöhästyneet rasittavasta työstä. Tiedustelin sitten 

häneltä että olenko jollain lailla sairas kun emme ole saaneet lasta. Hän 

vain sanoi, että ei ensinkään olen vain ehkä vielä liian kehittymätön sitten 

Sinun pitäisi päästä kotiin, että voisimme viettää rauhallista perhe-elämää. 

Saa nyt sitten nähdä, Hän kyllä antoi pillereitä, mutta niitä en aijo ennen 

ottaa kunhan nyt katselen hiukan eteenpäin sillä minulla on sittenkin 

toivo, että jotain olisi sittenkin hyvin päin, mutta eihän siihen saa liiaksi 

luottaa – pidä Sinäkin puolestasi peukkuja pystyssä jos onnistaisi -!! 

Sitten monta tulista suukkia sinulle --. 

Oma Sirkkasi 

* 

Kotka 16.VIII 44. Säästä [kirjemerkki poistettu] 

Stm Aarne Vainio 5/2393 

Läh Sirkka Vainio Kotka Kirkkok. 6. 

 

16.8.44. 

Kulta pien! 

Monta monituista sanaa rakkaudesta ensinnä – sitten minun sekä kaikkien 

meidän terveisemme. 

Saatkin nyt sen edestä kirjeen, kun en mennytkään elokuviin. Tai 

oikeammin Äiti perui lähtönsä enkä minäkään yksin tässä viitsi lähteä, 

joten nyt sitten istun tässä Sinun lähettyvilläsi ja muistelen Sua! Muuten 

viime yönä näinkin taas pitkästä aikaa unta Sinusta en tiedä mistä taas 

osasit tulla kun et ollut pitkään aikaan vieraillut näillä main. 

Kuinkas’ muuten on teidän lomien laita, joko ne prosentti-lomat alkavat. 

Eihän sinulla tietenkään vielä ole toivoa sellaista saada, mutta lähenisihän 

aina hiukkasen. Terveisiä muuten tässä välillä ”Kopon” (en muista muuta 

nimeä) rouvalta muistin sen juuri, näin hänet tänään torilla. Hän on 
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myöskin tullut maalta pois. Myöskin Koposen Maire tuli huushollinsa 

kanssa pois sieltä maalta. En sitten tiedä mitä ennustelevat kun nyt tuolla 

lailla hyökäävät. 

Kovastihan ne täällä kyllä puhuvat sodan loppumisesta, mutta eihän niihin 

nyt oikein osaa uskoa. Sillä sitähän puhutaan sekä huhuillaan niin kovin 

paljon. Meitä suututtaa niin kamalasti kun radiomme kävi taas 

äänettömäksi joten emme saa kuulla nyt minkäänlaisia uutisia eikä 

musiikkia. Saa nyt nähdä saako se Varpio sitä korjatuksi. 

Niin viimeksi puhuit siitä puhelinsoitosta – voi, kun se olisikin hauskaa kun 

saisit joskus rimpautettua tänne kotiin. tuntuisi taas niin kuin näkisi Sinut 

kun saisi edes kuulla äänesi. 

Nyt kuitenkin saat Mamilta kuukin – ja sitten kuulemiin. 

Sinun Sirkkasi! 

* 

Kenttäpostia 18.8.44. Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh Stm Vainio A 5/2393 

 

16.8.44. 

Kulta Rakas! 

Terveiseni taas täältä rajaseudulta. Suukki myös. 

Tuntuukin olevan jo aika ikävä Sinua, niin että tulisin vaikka lomalle taas, 

kunhan vain keksin jonkun konstin. Koetappas Sinä Kultaseni keksiä! 

Täällä on edelleenkin aika rauhallista, mutta ei sen tartte silti mitään 

merkitä. Kyllähän se hyvä olisi jos se jotain hyvää tietäisi, jotain rauhaan 

viittaavaa tarkoitan, sillä sitähän kumminkin kaikki odottelee, myöskin 

Mami sekä muktak. 

Onkos sielläpäin kovin voimakkaita ne huhut? Täällä niihin suhtaudutaan 

aika varovaisesti, tuskin kukaan niihin vakavissaan uskoo – Pieni 

toivonkipinä tietysti on melkein jokaisella ja sehän on ymmärrettävääkin, 

sillä onhan tämä jo kestänyt tarpeeksi kauan. Aika täällä menee sentään 

koko hyvin. 

Alamme kai lähiaikoina rakentelemaan korsuja talven varalle, kun ei tiedä 

tulevaisuudesta mitään varmaa ja parempihan on vähän niin kuin 
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varautua kaiken varalta. Jos talvikin yllättää, mikä on paljon mahdollista, 

niin onhan jo asunto valmiina talvehtimista varten. 

sitten yks’ pieni vitsi. Katsos – niin olet kai itsekin kuullut sen, mutta siitä 

huolimatta – oletko hukannut kätesi, kun ei kirjettä kuulu. Siinä se on. 

Minulle meinasi tosissaan niin käydä. Tarkoitan satutin eilen vähän 

käteeni, mutta onneksi sentään pystyn vielä kirjoittamaan. Mitähän Mami 

olisi sanonut, kun ”papalta” ei olisi tullut pariin viikkoon kirjettä?  

Olisit tietysti ajatellut että ei sillä varmaan ole ollut aikaa ei tilaisuutta 

kirjoittamiseen. 

Kiitos Mami että näin ajattelet! 

Nyt minä taas alan lopettelemaan välillä ja kirjoittelen toiste taas lisää. 

Kuulemiin Muku-Luru  

Rakkaat terveiseni monen suukin kanssa. 

Sinua ikäv. Mutak:si 

Kerro terveisiä ”Kotiin”. S. 

(Kirjekuoressa 12 kpl vihreitä käyttämättömiä postimerkkejä 

Puolustusvoimat 1944 Kenttäpostia) 

* 

Kenttäposti 20.8.44. Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A 5/2393 

 

18.8.44. 

Kulta Rakas! 

Kirjoittelen taas Sinulle täältä korvesta. Suukki. 

Sain tänään taas kirjeenkin Sinulta, josta kiitos? Ihmettelen kuinka 

huonosti tuo posti nykyään kulkee, vaikka mitään suurempia vaikeuksia ei 

siinä pitäisi olla. Onhan nyt kaikki niin paljon rauhallista ja paikallaan, 

että ei senkään pitäisi olla haittana, niin kuin silloin liikkumisvaiheen 

aikana taas oli esteenä se että kukaan ei oikein tiennyt missä mikin oli. 

No mikäpäs siinä hyvähän se on, että ne sentään joskus löytävät määrän 

pään. On kyllä aika ikävää odotella niitä kun ei tiedä varmasti mistä johtuu 
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niiden viipyminen. Toisinaan kun tulee parissa pv:ssä, mutta sitten taas voi 

heittää toista viikkoa. 

Kiitos sitten Irenen ja Einarin terveisistä. Hausta että Einari on saanut 

sellaisen paikan ja että hän pystyy touhuamaan ja liikkumaan hyvin. Kerro 

terveisiä sinne saareen. 

Vai on se Kulta käynyt tohtorin luona taas. Se oli kyllä oikein hyvä asja, 

sillä nyt ainakin tietää vika ei voi olla siinä vaan niin kuin olemme jo ennen 

funtsailleet. –  huonon ”onnen”. Tai – miksei minussakin voisi syytä olla. Ei 

sit tiijä? En sitä kuitenkaan usko, mutta jos tulevaisuudessa sellaiselta 

näyttää niin minähän voin myöskin käydä ”tohtorin” juttusella. Toivotaan 

nyt ettei se olisi tarpeellista vaan lähiviikot sen jo todistaisi! Kyllä minäkin 

toivon sitä oikein tosissani!  

Kiva kun sielläkin on rauhoittunut se elämä taas joksikin aikaa! – 

Täälläkin on paljon mukavampi olla. Et tartte jännätä liikaa. – Täällä on 

myöskin edelleen rauhallista ja sitäkin näyttää jatkuvan--- 

Sain muuten Hessalta ja Ypältä kirjeen tänään. Terveisiä käskivät sanoa 

Sinullekin oikein paljon – Vilmalta myöskin!  

Mami Kulta, nyt lopetan taas tällä kertaa ja kirjoittelen taas niin pian kun 

vähänkin on aihetta! 

Kuulemiin Rakas 

Rakkain terveisin ja suukoin Sinun Aarne Olavisi 

Kopolta myös terveisiä.S. 

* 

Kenttäpostia 22.8.44.  

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A 5/2393 

[kirjekuoren takana paljon laskelmia] 

 

19.8.44. 

Niin Kulta – 

Terveiseni sinulle ”Amigo” Et arvaakaan miten kivaa musiikkia kuuntelen. 

Tuolla eräässä teltassa on radio ja tämän puhelimen välityksellä kuuntelen 

sitä. Minulla on kuulokkeet korvissa kirjoittaessani. ”Kopo” istuu tuossa 

vierellä ja myös kirjoittelee. Kello on jo kohta 1 yöllä, mutta kun ei oikein 
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nukuttanut niin ajattelin että kuuntelenpa vähän musiikkia ja samalla 

saan Sinulle kirjoittaa. Kivaa! 

Lähetys on Ruotsista ja paraillaan menee joku svingi. En mielelläni tanssisi  

-- jaa nyt se muuttui ”lovariksi”. Nyt Mamin pitäisi olla täällä (tai minun 

siellä) niin tanssisimme vähän, oikein sivuaskelien ja taivutuksien kanssa. 

Meinaan, että pian käyn sentään nukkumaan ja ehkä sitten unissani saan 

tanssia kanssasi Rakas – saanhan? 

”Hyv’ yötä jää nyt rakkahin!” – kymmenen oikein tulista suukkia 

Sinulle Rakas Aarneltasi. 

* 

Kotka 23 VIII 44 Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2393 

Läh Sirkka Vainio Kotka Kirkkok 6. 

 

18.8.44. 

Rakas ”Ukkeliini”! 

Kuulemiin ja parhaimmat voinnit taas Sinulle. En ole saanutkaan Sinulta 

pariin päivään kirjettä joten tuntuu taas pitkälle aika siitä kun viimeksi 

breivailit. 

Vaan kyllähän niitä taas sieltä tulee kunhan vain kiltisti odotan. Siihen 

odottamiseenhan onkin jo niin tottunut kun tätä lystiä on jo näin kauan 

kestänyt. Etko Sinä kultaseni ole siellä kuullut mitään erikoisempia 

rauhanhuhuja. Täällä kun on taas niin mahdottoman tylsän tuntuista tämä 

elämä, että oikein kivestää. 

Nykyisin kun täällä ei käy juuri kuin harvoin jokin lomalainen ja 

muutenkin on niin seisovaa. 

Muuten oletko kuullut, joko Eikka on päässyt pois sieltä Pieksämäeltä. Ja 

selvisikös’ hän siitä hyvin koko jupakasta. Ai tosiaan Sinähän et tästä 

kirjoittanutkaan vaan Taistohan se oli hänelle kirjoittanut, että Eikka oli 

matkalla joutunut kiinne. Kunhan nyt vain olisi hyvin selvinnyt siitä 

reissusta. – 

Muistinkin, että ensi viikon keskiviikkona siis 23 p. Äiti täyttää 44 vuotta, 

jos haluat lähettää kortin niin olisihan hän mielissään. Olemme tässä aina 
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vaan odotelleet Isää lomalle, mutta ei taida kuulua sillä kyllähän heidänkin 

lomansa on kokonaan peruutettu. Niin kuin muillakin – 

Niin niin sitten taas se hyvänyön suukki ja parhaimmat voinnit taas omalle 

mutakuonolle. 

Suukkien kanssa 

Sinun 

* 

Kenttäpostia 25.8.44. Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A 5/2393 

 

22.8.44. 

Rakas – 

Kultimuru! Terveiseni taas Sinulle täältä korvesta ja oikein tulinen suukki 

vielä niiden lisäksi… 

Kuinkas se Mamin aika menee siellä? Minkälainen tunnelma siellä 

vallitsee? Odotteleeko Mami & ”kumpp.” siellä vielä kovasti rauhan tuloa – 

ja tuleeko se jo tänä vuonna? Koeta nyt vaan Kulta Rakas pitää peukkuja 

pystyssä oikein lujasti sen rauhan puolesta! Kyllä se sitten varmasti hyvin 

käy! 

Minä olen myöskin taipuvainen uskomaan että siitä voi jouluun mennessä 

jotain hyvää tulla – jo oikeastaan sen täytyisi, sillä jos tilanne Eur:ssa 

menee tai jatkuu tähän suuntaan, niin sitten meidänkin pelit on pelattu, 

kun se aika tulee. 

Niin minä ainakin ajattelen ja samoin tekee täällä kaikki, muutamia 

poikkeuksia lukuunottamatta. – Täällä on nykyään ollut vähän ”liian” 

rauhallista. Ei luulisi ollenkaan että on sota. – Samoin kirjoitti Eikka ja 

Koposen ”Tara” minulle, sieltä heidän puoleltaan. Käskivät sanoa Sinulle 

Kulta, paljon terveisiä! Tässä ne nyt tulevat – ne terveiset – 

Jokos Maikki tuli kokonaan pois sieltä maalta? Kerro hänelle terveisiä! 

Muuta en nyt taas osaakkaan sanoa kuin että: minulla on niin turkasen 

ikävä ja että odottelen kovasti rauhan tuloa – ja kirjettä Sinulta. 

Kuulemiin Kulta Rakas ja voi oikein hyvin rakkain terveisin ja suukoin 

Sinun Aarne Olavisi 
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Kerro terveisiä kaikille! S. 

* 

Kenttäposti 26.8.44. Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A 5/2393 

 

Rakas – 

”Yön tuikkivain tähtien alla. istun yksin, - niin yksin mä aattehissain”--- ja 

kirjoittelen Sinulle Kulta muutaman sanan rakkaudesta sekä vähän 

muutakin – 

Ajatuksiai ei nyt häiritse mikään muu, kuin kavereitteni tasainen, mutta 

ihmeen soinnukas kuorsaus.  

zzzzzzz 

Kyllä me varmaan Mamin kanssa kuorsailisimme paljon paremmin? 

Tässä tulee taas mieleeni, että miten kivaa mahtaisikaan olla siellä Sinun 

vieressäsi Rakas ja joskus vähän rutistaa Sinua!? 

Ehkä sinne lähiaikoina (toiv.) vain päästääkin, sillä meilläkin alkaa nyt 

lomat taas pyöriä. Hyvähän se on, koska tämä sotakaan ei näy loppuvan, 

että pääsisi taas edes lomalle. – Kyllähän se varmaan niin on että en aivan 

ensimmäisenä pääse, koska vasta olin, mutta ainahan se kuitenkin 

lähemmäksi tulee, kun jatkuvasti joku pääsee. 

Tännepäin ei muuten sen ihmeempää kuulu. – Niin kuin jo monesti ennen 

olen sanonut, niin täällä on aivan rauhallista. Voi sanoa tätä taas vähän 

yksitoikkoiseksi. Aika nim. menee niin matelemalla. Ensi kuussa 

muutamme korsuihin asumaan sitten taas on paljon mukavampi olla. Kyllä 

tämä teltta-elämä muuten tietysti kivaa on, mutta tässä on näin syksyllä 

paljon sellaisia varjopuolia. Esim. kun vettä satelee, niin tämä on aivan 

kostea, jopa sataa sisälle ja sitten yksi juttu: tulee oltua aika paljon sisällä 

ja kun tässä ei oikein voi liikkua, ei edes voi reilusti seisoa joka paikassa. 

Kun ei kerran voi seisoa, niin tietenkin täytyy silloin istua tai loikoilla. 

Jälkimmäinen on tietenkin paljon helpompaa ja sen vuoksi se on muodissa 

täällä. Voit arvata Rakas, että se tekee ihmisen aika laiskaksi. 

On aika väkinäistä tehdä mitään tai oikeastaan päästä alkuun. kyllähän 

sitä sitten kun vauhtiin pääsee, niin taas jotenkuten sen, kun nyt näillä 

ruoilla jakselee, mutta kuten sanoin, niin työlästä se on. 



 

369 
 

Korsuelämä on senvuoksi mukavampi, kun  siellä sisällä saa liikkua 

vapaasti, joskin meikäl:n täytyy vähän  kumarrella, ettei aina olisi kuhmuja 

päässä: se on taas oma vikani, niin että ”mikäpäs siinä.” 

Nyt minä sitten vissiin lopettelen taas ja käyn muutamaksi tunniksi 

nukkumaan – ehkä tapaan sinutkin Rakas! 

Voi nyt oikein hyvin siellä kotipuolessa Kulta – ja kirjoittele usein tänne 

ikäv:lle isillesi. 

Rakkain terv. ja suukoin  S. A:si. 

* 

Kotka 30 VIII 44. Säästä 

Stm Aarne Vainio 5/2393 

Läh S. Vainio Kotka Kirkkok. 6 

 

29.8.44. 

Rakas ”kultimuru”! 

Terveiseni, nyt ensiksi. Ja sitten rakas poju saa ottaa koivuvitsan, ja hiukan 

ravistella minua. Sillä en tiedä mitä olen saanut aikaan tässä tylsyyden 

tilassa, vaan en ainakaan kirjettä Sinulle. Enkä tietysti paljon muutakaan. 

Olen tosiaan ollut oikein sellaisessa mielentilassa ettei minusta ole ollut 

minnekään. Minua yksinkertaisesti on kivestänyt tämä aika niin lujasti, 

ettei tahdo mikään luistaa. Sapettaa niin kamalasti kun tuo sotakaan ei 

lopu eikä mistään tule mitään. Sitten sellainen ihmeellinen unitauti on 

minua vielä vaivannut, ettei mitään muuta kuin aina vain nukkuisi. – 

San’ nyt jo kultasein, että lopeta tuo ikuinen mauruaminen, sillä ei se sen 

paremmaksi tule, eikä tulekaan se on tosi. – 

Muuten täällä on myöskin tuo ruokatilanne ollut niin hassua, ettei ole 

pitkiin aikoihin ollut. Emme ole saaneet tipantippaa jauhoja eikä 

rasvanpuolta, joten ei ole ollut oikeastaan mitään mitä laittaisi 

pakettiinkaan.  Perunoistakin on ollut sellainen puute, että ei ole viikkoon 

saanut perunan näköistäkään. Nythän kuuluukin menevän kortille ja se on 

oikeastaan aika hyvä asia sillä, silloinhan ainakin luulisi saavan. – 

Isäkin tuli nyt lomalle ja uskot että meillä on päät kipeenä, kun ei tiedä 

mitä ruokaa laittaisi. – Hän sai muuten seitsemän vuorokauden loman 

rupesivat sielläkin vanhemmille miehille järjestämään lyhyempiä lomia.  

Arvaat’, minkälaiset tuskat hänellä on kun se Alkon liikekin on kiinni 
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taitaa mennä ensimmäinen loma, että häneltä jää hiukan rahaa – ihme. 

Yhden kerran kävi Loviisassa, mutta eihän sieltäkään paljon saa kun on 

kuulemma niin tiukalla. En ole muistanut kysyäkään saattekos’ te siellä 

laisinkaan annoksianne nyt vai ovatko senkin lopettaneet? Vai vieläkö 

Sinulla on jäljellä siitä pienestä lääkepullosta. Eihän kait toki eihän siinä 

juuri ollut kuin yksi hörppäys. 

Sehän on muuten hauska asia, että teilläkin rupesi ne lomat taas 

kiertämään. Onhan sitä Sinullakin ainakin joskus odottamista sen loman 

suhteen. Ei täällä ole juuri poikia näkynytkään joten onhan se taas 

mukavan tuntuista kun joitakin tuttuja näkee 

Muuten Johansson Leif – lähettää terveisiä ja sitten muistahan kiitellä 

poikien terveisiä ja lähettää heille uusia jos satut kirjoittelemaan. 

Oletko sattunut Kurven Ollia näkemään hänethän vihitään kaiketi tässä 

lähiaikoina. Niin ovat ainakin jutelleet täälläpäin – Niin sitten minun on 

ollut niin kovin ikävä kultia, sekä suukkia joten tuntuu niin kuin siitä olisi 

iankaikkisuus, kun olen viimeksi sellaisen saanut. Yrittännyt oikein lähelle 

Sinua tulla ja ottaa salaa yhden pienen --- oikein --- tuntui kivalle – 

Sinun kultasi – 

 

 

SYYSKUU 1944 

 

Kotka 1 IX 44. Säästä [postimerkki kirjekuoressa] 

Stm Aarne Vainio 5 KPK 2393 

Läh S. Vainio Kotka Kirkkok.6 

 

1.9.44. 

Rakas Mutakuononi! 

Kiitos rakas soitostasi – ja terveisistäsi, oli onni, että olimme juuri tulleet 

elokuvista kotiin, vaikka jälkeenpäin minua aivan huvittaa kun en kuullut 

oikeastaan mitään. Joskus jokin sana välistä kuulin mutta siitäkään ei 

selvää tahtonut saada kun pikkuhuone kaikui niin kovasti. Ja voi sitä 

huutoa mitä minä pidin aivan jälkeenpäin naurattaa. Sinulta en ole saanut 

muuten pitkään aikaan kirjettä, mutta siellä ei kait ole ollut aikaa 

kirjoittaa. 
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Kuinkas muuten olet voinut nykyisin – terveenä kait sentään olet ollut vai 

miten. Täällä alkoi tänään oikein tosi syksy ilmat sataa niin kuin saavista 

kaataen tavallaan on hauska kun taas tulee talvi onhan silläkin omat 

hauska puolensa. Pääsee hiihtämään jos sitä nyt sitten tulee niin paljon 

harrastettua, saa nyt sitten nähdä. Saa nyt nähdä muuten kuinka tämä 

terveydentilani edistyy ei minulle ole vielä kuukautisia tullut enkä niitä 

lääkkeitäkään ole vielä nauttinut sillä ajattelin, että kyllä ne sitten ajallaan 

tulee ilman lääkkeitäkin, ja toisekseen toivon vielä, että se sittenkin olisi 

jotakin jännempää koko tämä aika. 

Terveisiähän taas isukilta hän lähtikin jo pois lomalta – Pian se lomakin 

menee kun on niin lyhyt. - Äiti lähteekin nyt vähän lomalle ja reissuun 

lähtee kait tuonne Turun puoleen. Voi kun olisi ollut hauska kun se meidän 

Turun reissummekin olisi toteutunut. Olisihan se ollut niin piristävää 

vähän välillä matkustella vaikka sinähän sitä matkustamista kyllä olet 

saanut harrastaa kun aina nämä lomareissut teet niin siinä on tarpeeksi. 

Nyt kyllä kolmen neljän viikon kuluttua, jos ei mitään erikoisempaa kuule 

ajattelin kyllä lähteä Helsinkiin jos menisin siellä jonkin lääkärin luokse. 

Sanni nim. lähtee käymään niin olisihan se hauskempaa mennä yhdessä. 

Vai mitä tykkäät.  

Muuten mihinkähän asti se lomasi heittää kyllähän siitä jotakin 

puhelimessa puhuit, mutta ei siitä selvää oikein saanut. Jotakin joulusta 

kuulin, mutta ei suinkaan se nyt aivan sinne asti heitä. Toivottavasti 

ainakin olisi sillä kyllä se taitaisi tuntua liian pitkälle. Unohtuu koko 

kultimuru. Ja se on paha se – ei Mami osaa enää suukkiakaan antaa ja 

ajatteles miten keljua olisi jos se taito unohtuisi. Puolet lomasta menisi 

ensin harjoitteluun. Jos sittenkään oppisi. Mitäs’ arvelet olenko minä pian 

oppivainen vai!? Sinulla tietysti menee vanhasta muistista – Ei senpuoleen 

– viime yönä sain kyllä sinulta aivan oikean suukin sillä näin unta meistä 

kummastakin. Ja niin sain kuin sainkin suukin aivan odottamatta. 

Ajatteles minä olen saanut myöhemmin suukin kuin Sinä. Eri jännää – se 

puhelinsoitto kait vaikutti senverran.  

Nyt kuitenkin lähetän täältä muutaman suukin, ja kuulemiin – kirjoita 

pian. 

Sinua ikävöivä Sipisi. 

* 

Kenttäpostia Kotka 5 IX 44. [Kirjemerkistä puolet kirjekuoressa] 

Stm Aarne Vainio 5 KPK 2393 

Läh S. Vainio Kotka Kirkkok 6. 
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2.9.44. 

Kuulemiin – Kulti! 

Lähestyn taas sinua näin lauantai-illan kunniaksi. Aijon tässä taas nauttia, 

olen käynyt jo saunassakin ja olen nim. kovin puhtoinen. Täällä kotona 

tuntuu olevan oikein tosi rauha, olemme viettäneet nim. Sannin kanssa 

oikein rattoisan illan. Äiti lähti tänään sitten viiden junassa lomalle sinne 

Turun puoleen. Mukavaa kun hänkin pääsee hiukan tuulaantumaan. Olen  

aivan iloinen hänen puolestaan. 

Minä tässä juuri vähän leivon pitkästä aikaa. Laitan sinulle huomena 

paketin ja sekin tapahtuu pitkästä aikaa. Niin kuin jo ennen selitin on ollut 

niin huono nyt saada mitään – No niin – terveisiä vain teidän mammaltakin 

sekä tietysti koko perheeltä – Tjaha – Sanni on keittänytkin mehua joten, 

ole hyvä kultaseni ja istu pöytään nauttimaan lauantai illan sauna-

korvikkeesta. Tässä tulikin myöhäisuutiset välillä – ja ilmoitettiin, että 

pääministerimme puhuu kohta täytyykin kuunnella mitä siellä on 

sanottavaa. --- 

No – niin – nyt olemme saaneet tietää mikä meidän asemamme on – Ai kun 

nyt kaikki kävisi vain hyvin niin sitten olisi suuri toivo. Sinäkin, sekä 

kaikki te muutkin pääsisitte pian jouluksi kotiin. Miten ihanaa olisikaan.—

Voisiko sitä oikein uskoakaan. 

Nyt taidan käydäkin nukkumaan sillä tuntuu tuo uni jo niin helposti 

tulevan. Hyvää yötä Rakas – ja suukkia monta— 

…. 

Huomenta – vaikka tässä onkin jo puoli päivä menossa ja ensinnäkin, kiitos 

kukkasista Rakas. Sehän oli kiltisti tehty – tuntui niin mukavalle saada 

Sinulta – sieltä kaukaa – Olenkin saanut kukkia niin hirveän paljon että 

tämä huone on kuin kukkatarha -. Vaikka en minä mitään päiviä nyt 

kylläkään pidä kun on vähän niin vaikeata. 

Muuten täällä on sellainen ihmeellinen hulina Kotkassa, että on oikein 

jännittävää nim: saksalaiset tekevät täällä sellaisella kuumeisella kiireellä 

lähtöä. Saa nyt nähdä lähtevätkö ne sitten vai mitä. – aika näyttää. 

Nyt kuitenkin sanon kullalleni terveiset – se voi hyvin 

Sinun Sirkkasi! 

* 

Kenttäpostia 6.9.44. Säästä 
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Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A 5/2393 

 

3.9.44. 

Rakas – 

Nyt minä ”skoolaan” Sinun kunniaksesi, sillä onhan vuosipäiväsi – 

Onneksi, Rakas!  ---suukki. Otin yhden pikku ryypyn siitä likööripullosta. 

Siihen jäi vielä yli puoli pulloa, niin että vain siitä ottaa vielä monta kertaa 

sellaisen pikkuisen --- 

Sitten siitä puhelusta – Tuntui niin kivalle kuulla äänesi siellä langan 

päässä, mutta se oli paha, kun sai huutaa niin kovasti eikä sittenkään 

tahtonut tulla sinne Sinun korviisi mitään ääntä täältäpäin. Minä sentään 

aika ajoittain kuulin hyvinkin.  Elokuvareissusi ym. Se nyt oli tärkeintä, 

että sain terveisesi (tai terveisenne.) Sanni oli vissiin siinä puh. ensin? 

Sitten Sinä sanoit ettet ole voinut lähettää pakettia – syyn sanoit myös. 

Kyllä minä tiedän että se on vaikeaa, mutta ei Sinun tartte ajatella mitään 

herkkuja jos sellaisen aijot lähettää – ja nyt minä oikeastaan pyydän että 

lähettäisit sellaisen pienen ”bakun” joka sis. niitä tavaroita joita pyysin joku 

aika sitten. Lähetätkö Rakas? Minä luen ne vielä, sillä voihan se olla niin 

että et ole saanutkaan k.o. kirjeitä ja niin ollen et myöskään voi tietää mitä 

pyysin. Pyysin niitä pikku tonkeja jotka meillä oli siellä kotona ja sitten 

parranajovettä – ja pulveria ja jos olet saanut ostettua sen harjan niin 

myöskin se olisi tervetullut. Ei se ole ollenkaan välttämätön, joten älä 

kiusaa itseäsi sen kanssa, vaan joskus jos satut saamaan sellaisen niin 

sitten --- 

Yhtä lajia ruokatavaraa minä pyytäisin Sinun laittamaan – nim. kaloja. 

(silakoita) Se on vaan paha juttu, että missä voisit paistaa niitä vähän 

verran (tark hiilloksella.) ei missään tapauksessa voissa ym.s. tai muuten 

minä suutun – Toivon Rakas että ymmärrät minua, katsos minä tiedän 

miten vaikeaa on nyk. ruokatilanne jo jos niitä kalojakaan ei ole paljon 

saatavissa, niin ei sen niin väliä ole.  

Sitten Kulta melkeinpä tärkein – nim. tämä meidän kirjeenvaihtomme. 

Meissä on molemmissa syytä sen suhteen vähän korjata asiaa, sillä ainakin 

minä otan sen asjan – jos nim. en saa Sinulta kirjettä esim. viikkoon – aika 

raskaasti sillä mielestäni sellaista ei voi juuri puolustella millään 

tekosyyllä ja mitään oikeata syytä siihen ei voi olla – ei minulla eikä Sinulla, 

se Sinun täytyy myöntää. En minä tarkoita tätä minään moitteena sinulle, 
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sillä olemmehan molemmat samanlaisia, ja uskon että Sinä olet ajatellut 

tätä itsekin – etkö olekkin Rakas? 

Sinä et usko Mami miten minua kivesti parin viikon ajan, kun en saanut 

sinulta yhtään kirjettäsi. Lohduttelin itseäni aina sillä että ne harhailevat 

jossakin, mutta nyt kun itse kirjoitit siitä kirjeissäsi ja sanoit ettet ollut 

kirjoittanut pitkään aikaan, niin se selvisi. 

Älä tee Mami enää sellaista kikkaa, vaan kirjoita edes kortti ellet ole 

kirjoitustuulella, niin minäkin olen tehnyt välillä, ja teen vieläkin, sillä 

eihän sitä aina ole niin paljon kirjoittamista, että saisi arkin täyteen. 

Nyt kuuluu hyvempiä uutisia tästä sotahommastakin. Mami on tietysti 

kuullut siitä ja kaikki koko Suomessa. Pääministerimme puheesta nim. Se 

oli aika tervetullut uutinen joskaan se nyt ei ole vielä miltään tavalla 

lopullinen, mutta siihen suuntaan. Eikös vaan teekin hyvää kuulla jotakin 

rauhan mahdollisuuksista ja että sitä ainakin koetetaan aikaansaada. 

Siellä varmaan ei muuta puhutakkaan nykyisin? Eikö vaan? Täällä se on 

myöskin puheenaiheena, ja olemme aika toivorikkaita sen suhteen. 

Lähitulevaisuus tuo siihen varmasti jotain ratkaisevaa! 

Täällä muuten menee aika entistä latuaan. Asumme vielä teltoissa, mutta 

mielellämme muuttaisimme korsuihin, jos ne olisivat valmiit, sillä nämä 

ovat aika ikäviä asuntoja, kun joka päivä melkein sataa ja nämä teltat 

vähän vuotaa. Paraillaan tuonne kattoon ropisee vettä ja vähän sitä tulee 

sisällekin. Täytyy ainakin pari viikkoa vielä kärsiä sitten on taas parempi. 

Lomastani en osaa sanoa muuta kuin että ainakin ennen kuin pääsen sinne 

Mamin luo, ellei nyt sitten taas ihmettä satu! 

Nyt isukki käy nukkumaan sillä kello on jo 1. Hyvän yön suukki sinulle 

Rakas sekä rakkaimmat terveiseni. Aresi. 

Monet terveiseni kaikille siellä! Käy myöskin kalliolassa sellaiset 

kertomassa. S. 

* 

Kenttäpostia 6.9.44. Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A 5 KPK 2393 

 

4.9.44. Talvajärvi. 

Rakas – 
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Oikein tulinen ja pitkä suukki sinulle tämän kauan kaivatun iloisen 

uutisen johdosta. Kuinkas Mami sen otti vastaan -? Kyllä minä sen arvaan 

kysymättäkin. – Kuinkas ihmiset yleensä siihen suhtautuvat. 

Minä ainakaan en sano vielä sitä enkä tätä, sillä ei ole vielä ehdoista 

kuullut mitään. Kyllä se jokatapauksessa kivalle tuntui, mutta samalla se 

teki mieleni myöskin vähän surulliseksi, sillä ajattelin miltä tuntuu 

minusta ja monesta muusta kun joskus pääsee sinne siviiliin, kun siellä ei 

tapaa entisiä kavereitaan y.m. Yksi asja minua piinaa erikoisesti. Suten 

nim. Tiltun olisi kuulemma pitänyt radiossa ilmoittaa että hänet on otettu 

vaikeasti haavoittuneena vangiksi ja että hän olisi silloin ilmoitettaessa 

ollut jo paremmassa kunnossa. Eihän niihin sellaisiin uutisiin ole paljon 

luottamista, mutta antaa se taas uutta toivoa siihen ajatukseen jota olen 

koko ajan kantanut. 

Toivottavasti siinä nyt on perää! 

Tuntuu vähän sellaiselle oudolle koko tämä homma, niin että ei tämä 

kirjoituskaan oikein tunnut maittavan. Eilen kirjoitin itseni aika tyhjäksi, 

niin ettei mulla paljon olekaan kerrottavaa yritän kuitenkin pian taas 

uudestaan, niin että  älä ole vihainen jos tämä on näin lyhyt. Halusin vain 

näin merkkipäivänä kirjoittaa jonkun sanan Sinulle Rakas  [?]  

Kuulemiin Suukki Areltasi. 

* 

Kenttäposti 8 IX 44. Säästä 

Stm Aarne Vainio 5 KPK 2393 

Läh S. Vainio Kotka 

 

7.9.44. 

Rakas mutak.!  

Kirjoittelenkin tässä Sinulle sängyssä, sillä olen tänään tuntenut hiukan 

flunssan alkua, ja katsoin parhaakseni käydä lämpöiseen, ja levolle. Sillä 

kun olen vähän sellainen aran puoleinen tuon kuumeen suhteen, niin 

täytyy yrittää olla varovainen.  

Kiitos rakas kirjeestäsi, olinkin sitä odottanut jo monta monituista päivää, 

mutta ei vain kuulunut.- Olet muuten aivan oikeassa sen kirjoittamisen 

suhteen, mutta toivon mitä hartaimmin että pääsisit pian kotiin joten 

saisimme tulle toimeen ilman tätä kirjemenetelmää. Ajatteles’ miten olisi 

ihanaa, kun tämä nyt selviäisi jotenkuten ettei mitään ikävää sattuisi. 
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Kauhealle tuntuisi jos meidän täytyisi tämä rakas Kotkamme jättää. Mutta 

sekin on tietysti paljon mahdollista joten siihenkin meidän täytyisi tyytyä. 

Täällä on vain sellaisia ihmeellisiä arvailuja ja huhuja, joihin ei voi 

tietenkään luottaa eikä ottaa vakavasti, sillä eihän sitä lopullista päätöstä 

ole vielä kuitenkaan tehty. 

Jokatapauksessa en tiedä kuinka iloinen olisin kun kaikki menisi hyvin ja 

Sinä vain tulisit sieltä pois luokseni. Vaikka nyt olen tavallaan itsekäs, sillä 

miten olisi sentään toisenlaatuista, jos sieltä palaisivat kaikki, mutta kun 

niin ei ole kuitenkaan suotu; olemme kyllä täälläkin kuulleet niitä 

sentyylisiä huhuja Sulosta vaan eihän niihin vakavasti voi tietenkään 

uskoa mutta toivoa on jokatapauksessa. 

Vielä kerran voi kun pääsisitte vain pian pois sieltä niin sitten olisi ihanaa. 

Luulisitko, että siihen menee kauan? 

Nyt kulti saa oikein monta suukkia rakkaalta vaimoltaan – kuulemiin 

sinun Sipi 

Kerro terveisiä siellä tutuille. 

Helgeltä terveisiä hän käväisi pienellä lomalla. 

* 

Kenttäpostia 9.9.44. Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm A. Vainio 5/2393 

 

7.9.44. 

15:p:stä lähtien on osoitteeni 5T3476 

”Pallulle” Terveisiä! 

[Kirjeessä mukana on laulun sanat ”Drei rote Rosen” ] 

Hei, Muru-Luru – 

Rakas suukki tulee ensimmäiseksi – 

Kaikki tuntuu nyt niin jännälle, kun ei tiedä miten tämä oikein päättyy, ja 

milloin alamme päästä pois täältä jos nyt niinkin hyvin käy. 

Kovasti me olemme kuunnelleet uutisia. Tänään ilmoitti, että neuvottelijat 

ovat päivällä saapuneet Moskovaan. Hyvä että ovat onnellisesti siellä, nyt 
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vasta alkaa se oikea jännäys. Koeta Sinäkin Kulta olla juonessa mukana, 

että se menisi oikein hyvin --- 

Vai otti ja lähti ne ”aseveljet” sieltä Kotkastakin viimein pois. Se varmaan 

antais’ aihetta monenlaisiin arvailuihin ja huhuihin, ja sehän nyt on 

luonnollistakin, sillä ei ne muuten olisi lähteneet, ellei jotain hyvin 

ratkaisevaa olisi tapahtunut joko heille tai molemmille. Onkos ne nyt kaikki 

pois sieltä? Kyllä kai. Kiva vaan että se rupeaa selviämään, sillä kyllä tätä 

on jo riittänyt aivan tarpeeksi asti. 

Jo mun tekee mieleni sinne Mamin luokse vähän pitemmäksi ajaksi, sillä 

on niin typerää kun ei saa muuta kuin vilaukselta nähdä ja pari kuukkia 

ehtii ottaa ja lähde taas, etkä tiedä edes  

Nyt kun minä täältä kerran pääsen, niin enhän ihan helpolla lähde  

uudelleen, tai sitten Sinä saat tulla ja minun kans’. Tulisitko kulta? 

Vai on tein mami lähtenyt lomille sinne Turun puoleen. Hän ei sitten enää 

ollut kotona, kun ilmoittivat aselevosta. Onko hän kirjoittanut siitä vai 

tuliko hän pois sieltä jo. Minusta vaan tuntuu siltä ettei hän malttanut 

jäädä sinne, mutta en ole sentään varma: - 

Kohtahan ne tavaratkin täytyy taas hakea pois sieltä maalta. Ei niillä 

sentään mitään kiirettä ole, joten älä hätäile niiden kanssa ennenkuin tämä 

tilanne on aivan varma ja että ne sitten saa olla lopullisesti. Me emme 

täältä pääse pois aivan lähiaikoina, mutta luulen että ainakin jouluksi jo 

pääsen. Tämä kaikki sillä edellytyksellä että rauha tulee. Lomista ei 

myöskään ole nyt tietoa, eikä niitä tarttekkaan, sillä niistä on ollut 

yhtämittaa riitaa, että kuka lähtee ensinnä. Kaikki ei kuitenkaan pääse 

yht’aikaa, vaikka monella onkin edellinen loma päättynyt samoihin 

aikoihin. 10% vaan pääsee kerrallaan. Se on semmoinen juttu että 

meiltäkin viimeinen mies pääsisi vasta 5 kk päästä lomalle. Sen takia on 

parempi että ei pääse kukaan, niin silloin ei myöskään tule riitaa siitä 

asjasta. 

Nyt isukki taas sanoo Mamille hyvää yötä ja oikein kauniita unia. 

Voi oikein hyvin ja sitten Kuulemiin! 

Rakkain terveisin 

Sinun Aresi (Kuukki vielä) 

* 

Kenttäpostia 12.9.44.  

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 
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Läh Stm Vainio A. 5/2393 

 

11.9.44. 

osoitteeni ei muutu, se on edelleen 5/2393 

”Kopolta” terveisiä! 

Sannille ja kaikille sinne myös paljon terveisiä. A. 

Kulti Rakas – 

Terveiseni taas täältä korvesta ja suukki myöskin! Kiitos myöskin 

viimeisestä! Odottelemme täällä edelleen sitä neuvottelujen tulosta. Sen 

pitäisi näinä päivinä ruveta valkenemaan. Olemme täällä pienessä siirron 

touhussa. Tulemme nim. vähän sinnepäin. Luultavasti lähelle sitä paikkaa 

missä tein isä on. Saa nyt nähdä joutuvatko he lähtemään sieltä pois 

ennekuin me tulemme. Olisi kiva kun jäisivät sinne, niin käväisisin siellä 

vähän kyläilemässä ja jututtamassa häntä. 

Mehän emme olekkaan tavanneet sen jälkeen, kun hän lähti sinne 

Karhumäkeen. 

Onko hän muuten vielä entisessä paikassa? – Kerro terveisiä, kun 

kirjoitatte hänelle! Siviiliin pääsystä ei ole vielä mitään tietoa, mutta jos 

nyt rauha tulee, niin kyllä täältä varmasti ennen joulua kotiin tullaan, niin 

ettei Mamin tartte ollenkaan olla siitä huolissaan. 

Kyllähän minulla on kovasti ikävä sinua ja toivon että täältä pääsisin pian 

luoksesi. 

Viime kirjeessäni minä vain kirjoittelinkin sellaisessa mielentilassa etten 

oikein saanut sanottua kaikkea mitä olisin halunnut. Eihän niille enää 

mitään voi, minkä kerran on ollut se on ollut, niin että mikäpäs siinä. 

Koetan olla ajattelematta niitä. 

Kulta – nyt sanon taas että kuulemiin. Voi oikein hyvin. Monin Rakkain 

terveisin Sinua ikävöivä Isi:si. 

* 

Kenttäposti Kotka 13 IX 44. Säästä [kirjemerkki säilynyt 1944] 

Stm Aarne Vainio 5 KPK 2393 

Läh S. Vainio Kotka Kirkkok 6. 
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11.9.44. 

Rakas Aarne! 

Nyt elämä tuntuu taas niin kuin entiselle, kun noita hälyytyksiäkin rupesi 

olemaan aivan yhtenään. Nyt on kolmena päivänä ollut aina kaksi 

hälytystä suunnilleen päivää kohti. Ja Ilmatorjuntakin on pamautellut 

useat kerrat.  

Kyllä tämäkin on aika aselepoa kun ei tiedä mikä hetki saa pommin 

päällensä. Ei ne nyt sentään aivan pommia ole pidätelleet, mutta muute ne 

vain ovat [?] katselevat kaiketi kuinka ne poistuvat saksalaiset. 

Vielähän niitä aina jokin laiva silloin tällöin täällä liikuskelee. Käyvät kait 

hakemassa varastojaan pois. Kunhan nyt vain siellä pohjoisessa ehtisivät 

pois, kun sieltä on kuulunut hiukan niin arveluttavia huhuja että oikein 

suututtaa.  

Jollain lailla käy kyllä sääliksi niitä saksalaisia poikiakin. Sillä sen tietää 

melkein heidänkin kohtalonsa kuinka ikävää se on kun sinne 

kotimaahankin pääsevät. Ei siellä kaiketi muuta ole kuin pommitettua 

rauniota ja sitä ainaista taistelua. 

Voitkos muuten kuvitella, että Kotkastakin lähti paljon tyttöjä sinne heidän 

mukanaan. Kyllä se on jo sentään hiukan liikaa – vai mitä arvelet -! 

Sellaista on rakkaus -! 

No – entäs minun kulta siellä kuinkas Sinä  - kiitos kortistasi ne tulivatkin 

yhtä aikaa -, en tiedä mitä höpisevät siinä toisessa osoitteenmuutosta. Vaan 

tällä osoitteella minä olen koko aika kirjoittanut. Onko Sinulla ollut väliin 

jokin toinen?  

Suututtaa muuten niin kamalasti, kun tämä jännitys ei ole jo loppumaan. 

Neuvottelevat niin onnettoman kauan ettei taida loppua tulla koko 

meningistä.  

Miten ihanaa olisikaan kun saisimme jo ensi joulun viettää yhdessä ja 

polttaa jo omaa kuustamme. Sitähän Sinäkin rakas toivot, eikä niin – 

monta hyvän yön suukkia rakkaalle murulle – 

Sinua ikävöivä Sipisi. 

[…] 

13.9.44 

Rakas kultimuru! 
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Lähetän tässä nyt pienen paketin vaikka näin myöhästyneenä. En tiedä 

onko nämä tongit enään tarpeelliset mutta laitan nyt kuitenkin. 

Suukkoja tulee myöskin monta --- 

Sinun Sirkkasi. 

* 

Kenttäpostia 16 IX 44 Säästä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A 5/2393 

 

14.9.44. 

Hei, Betty! 

Kultaseni ei se ollutkaan eilen vielä viimeinen kirje täältäpäin, vaan tämä 

se on. Olen nyt taas yövuorossa ja joudun valvomaan puoli neljään asti. Ei 

olisi enää kuin 4 tuntia. Sinä varmaan nukut jo, niin että en raaski Sinua 

enää häiritä, mutta suukin annan kuitenkin. 

Lähtömme täältä on nyt aivan kysymyksellä, ehkä huomenna – viimeistään 

ylihuomenna – Silloin varmaan niistä neuvotteluistakin kuuluu jotain! 

Sieltäpäin kuulin kummia tänään. Siellä on kuulemma ollut hälyytyksiä ja 

i.t.:kin on paukutellut siellä. En minä nyt usko, että se mitään vaarallista 

on, mutta onhan se vähän outoa, kun kerran ”tappelut” on lopetettu. 

No ei se nyt niin nuukaa ole, jos se vähän lentelöö, kunhan ei vaan 

pommittele, se on pääasia. Kyllä se joka tapauksessa pian loppuu niin, että 

ei välitetä, eihän Rakas!  

Mitäs muuta kummaa sinne nyt kuuluu? Milloinkas Mami sinne Hesaan 

aikoo lähteä? Sinähän muistaakseni kerran kirjoitit jotain siihen suuntaan. 

Piristääkai se vähän niin, että kyllä se kiva on! 

Nyt jätän jotain taas seur. kertaan niin että kuulemiin, terveisin Aresi 

Kuukki, Rakkain. 

* 

 

[… Kirjeet jatkuvat 19. IX 1944 Lapin sodan ajalta, jonka käynnistymisestä 

Aarne tai Sirkka eivät olleet varmasti tietoisia] 
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Kenttäpostia 19.IX 44.  

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm A Vainio 5/2393 

 

28.9.44. Kontiossa. 

”Betty”sein – 

Kuulemiin taas Kulta Rakas! Aika tuntuu menevän nyt paljon hitaammin 

kuin aikaisemmin, vaikka yritämme jos jollakin konstilla sitä kuluttaa. 

Aina vain sentään on mielessä se, että enää on korkeintaan 2 kk. ja sitten 

pääsemme pois täältä kokonaan. Se onkin kyllä sellainen tapaus, että mitä 

ei satu joka viikko ja sen takia sitä niin odottaakin, - ja minä odottelen sitä 

myös sentakia, että pian näkisin Sinut. 

Sinun olisi hyvä hommata itsellesi panssari, sillä rutistan Sinua varmasti 

niin lujasti, että se on hyvään tarpeeseen. Muista nyt Rakas varautua? 

Kuinkas Mamilta aika siellä nyt kuluu näin rauhan tulon jälkeen? Oletkos 

ajatellut niiden tavaroiden poishakua sieltä maalta. se on kyllä vähän liian 

raskasta hommaa ja sentakia toivoisinkin, että pian pääsisin pois täältä. 

Sitten ei Sinun tartteis niitä raahata sieltä eikä äitisi. Jos nyt niin käy, että 

en ehdi sinne siksi kunnes kyllästytte siihen tyhjyyteen siellä, niin toivon, 

että saatte sen ”Joosefin”?, vai mikä sen nimi nyt oli auttamaan teitä.  

[osoitteeni on nyt 9 kpk 2393] 

Taitaa olla varmaan aika vaikeaa saada autoja sieltä, sillä varmaan 

jokainen kuumeisella kiireellä nyt hakee tavaroitaan kotiin, jotta pääsevät 

taas asumaan kunnollisesti. – Onkos sinne Kotkaan tullut jo ketään tuttuja 

siviiliin? Meiltä ei kylläkään ole päässyt vielä ketään, mutta ensi viikolla 

voi jo muutamia vanhempia ehkä lähteä. Se olisi kyllä oikein kiva, sillä 

sitten minunkin vuoroni tulisi paljon nopeammin. Minua vähän rupee 

hermostuttamaan, kun päästä pitäisi eikä kumminkaan pääse, ei edes 

mitään varmaa ole paitsi se, että jouluk 4 p:vään mennessä pitäisi ainakin 

päästä. Tunnuslauseena täällä onkin nyt, että ”Jouluksi kotiin!” se tuntuu 

aika mukavalla vaikka asjat ovatkin tässä pisteessä vielä. Mutta ei hätiä 

mitiä, sillä eihän se päivä karkaa – etkä Sinä niin, että kyllä tämän kestää 

vaikkapa se sitten tapahtuisikin vasta jouluk 4:nä – 

Nyt Kulta Rakas sanon sinulle taas, että Kuulemiin Rakas! mitä 

parhaimmat voinnit sinulle Rakkaani. Tulinen SUUKKI Sinulle Terv. Aresi 
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* 

Kenttäpostia 28 IX 44.  

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm A Vainio 5/2393 

 

24.9.44. 

Kerro terveisiä siellä kotona. S. 

Kulta Rakas – 

Ensinnä isukki pyytää anteeksi hiljaisuuttaan – ja sitten lähettää mitä 

rakkaimmat terveiset täältä kylmästä pohjolasta. 

Olin aika iloinen siitä tiedosta jonka ensin saimme, mutta niiden hyvien 

”aseveljiemme” takia joudummekin sitten lähtemään tänne pohjoiseen 

tervehtimään heitä uudelleen, joskin hiukan eri tavalla kuin aikaisemmin. 

Siitä rauhan tulosta en myöskään voi omasta puolestani vielä iloita täysin 

mitään, sillä täällä ei sitä vielä ole toistaiseksi, mutta ei kai sinne pitkälti 

kulu, kunnes sekin on saavutettu myös tänne pohjolaan. 

Ei meillä täällä ole mitään erikoista hätää, eikä luultavasti tulekkaan, sillä 

mikäli olen kuullut, niin tulimme tänne jonkunlaiseksi vartiopoppooksi. 

Voi olla niinkin, että joudumme tappelemaankin, mutta niin kuin Kulta 

tietää niin ei se meihin sanottavammin koske, sillä olemme sentään sen 

verran kaukana aina, ettei mitään välitöntä vaaraa ole olemassa. – Yksi 

rauhanehtojen pykälistähän kosketteli kotiuttamistamme, niin että 

korkeintaan 2 ½ kk. vielä ja sitten – pääsen sinne sinun luoksesi Rakas! 

Yksi oikein tulinen suukki Sinulle tässä --- 

Kyllä tämän ajan kestää olkoon se sitten millaista hyvänsä – Mamin täytyy 

myöskin ottaa samalla tavalla, niin sitten on kaikki hyvin ja minullakin on 

taas paljon parempi olla. Täältä voi miehiä päästä pois ennen minua, sillä 

huhuista päättäen kotiuttaminen tapahtuu ikäluokittain. Ei se kuitenkaan 

mitään haittaa, sillä kauan ei viivy, kun minäkin pääsen. 

Älä Sinä Kultaseni ole tietävinäsi siitä, jos näet jonkun sipsuttelevan siellä 

siviilissä, vaan ajattele, että kyllä se minunkin ”ukko” sieltä pian tulee – 

sitten mekin kävellään ja ollaan onnellisia. Eikös näin ole hyvä Rakas? 

Eihän tässä minulla niinkään vähä olisi, mutta joulu lähestyy taas ja niin 

kuin Sinä aikaisemmin kerran sanoit, niin olisi enemmän kuin kiva jos 

saisimme viettää joulun yhdessä. 
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Kyllä nauttisimme siitä todella! – (Tark. nautimme) – Nyt kiitän Mamia 

”pakusta” ja kirjeistä. Sain ne juuri ennen kuin lähdimme tänne, mutta en 

oikein ehtinyt kirjoittamaan ja kiittämään sinua Rakas niistä. – Eihän 

tämä kai vieläkään ole myöhäistä – eihän? Kymmenen suukkia niistä! 

Kävin välillä kuuntelemassa radiota, jossa selostivat Hågsin ja Iberian 

juoksua ja loppui se edellisen voittoon. Se oli jännää kuulla, sillä 

hienokseltaan odotettiin Heinon voittavan. Hyvin juoksivat molemmat, niin 

ettei siinä mitään. Vileniuksen Matti juoksi myös hyvin, niin että 

kannattaa hyvällä syytä huutaa, että: ”hei, hei!”  

Niin ”tota” minä en ole vielä selostanut missä minä nykyjään ”asun”. 

Olemme tällä hetkellä jossakin aivan autiomäen lähettyvillä. Tämä on aika 

kauniin näköistä seutua, niin että kyllä täällä viihtyisi koko hyvin, jos tämä 

pitkälle jatkuisi, en sentään tänne ikävöisi, sillä kyllä siellä sentään on 

paras olla, - vaikka kyllä täälläkin olisin – mutta ainoastaan jos Sinäkin 

olisit täällä. 

Nyt Kultaseni kuulemiin taas ja voi mitä parhaiten! – Rakkain terveisin ja 

suukoin Sinun Aarne Olavisi! 

 

LOKAKUU 1944 

 

Kenttäpostia 1 X 44 Säästä  

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm A Vainio 9/2393 

 

30.9.44. 

Kulta Rakas! 

Oli eri kiva kuulla ääntäsi taas ja jutella ”pitkästä” aikaa. Toissa iltanahan 

juttelimme viimeksi, mutta tuntuu niin kuin siitä olisi jo pitempi aika. Minä 

muuten alan pian pitämään puhelimista, sillä ne on viime aikoina tehneet 

minulle monta hyvää palvelusta. (Mamihan muistaa kuinka minä 

aikaisemmin suorastaan pelkäsin niitä.) On tästä sodasta ollut näköjään 

jotain hyötyäkin. Täytyisi olla sellainen rauhallinen paikka mistä soittelisi, 

sillä kun on kymmenkunnan kaveria tuossa vierellä niin en oikein osaa 

puhua kaikkea mitä haluaisin, - enkä voi edes suukkia lähettää muuten 

kuin salaa. – Kävin tässä välillä vähän ”keskustelemassa” tuossa 

keskuksessa. Ne on sellaisia faijoja että soittelevat kaiken yötä.  
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Kello on pian 1. ja aina vaan jollakin on asjaa. Niin kuin Sinulle puh. 

mainitsin, niin meillä on juuri käymässä sellainen pieni operaatio joka 

koskee sitä siirtymistämme tuonne pohjoiseen päin.  mami voikin seurata 

kartalta liikkeitämme, kun aina joskus mainitsen mihin päin pyrimme. Nyt 

meillä on suuntana Hyrynsalmi. 

Saksmanniin täältä on matkaa toista sataa km. Tästä näet, että emme ole 

liian lähellä pyssyjä. – emme varmaan ihan lähelle menekkään niin, että ei 

Mamin tartte olla ollenkaan huolissaan siitä. 

Sitten siitä ”uutisesta” jonka Mami kertoi silloin toissa iltana. Ihmettelin 

ensin vähän, kun Sinä onnittelit, että mistä se johtui ja sitten kun sen 

sanoit, niin tulin tosiaankin aika iloiseksi. 

Toivommehan molemmat niin tapahtuvan ja nyt se sitten on ihan tosi. 

Olisin toiv. että olisit ollut vähän lähempänä, niin olisin antanut oikein 

kunnollisen suukin Sinulle Rakas – Tässä tulee oikein tulinen sellainen. 

Nyt minulla on monta kertaa ikävämpi Sinua ja samoin kiireempi päästä 

pois täältä, sinne Sinun luoksesi. Kun menisi nyt vaan pian tämä aika 

siihen kunnes saan litterot [?] käteen ja pääsen matkustamaan Kotiin. --- 

Sinun pitäisi nyt olla liiaksi rasittamasta itseäsi. (”Et ainakaan saa niiden 

komissionilaisten [?] kanssa juoksennella!”) – Kyllähän Sinä itsekin tiedät 

mitä tarkoita. Etkös vaan? 

En oikein tiedä mitä Sinulle höpisisin, sillä en osaa oikein muuta ajatella 

kuin sitä, että keväällä Sinä olet Mami ja – minä olen sitten se toinen. 

Nyt minun on parasta taas lopettaa, kirjoittelen taas pian lisää ja soitan 

parin päivän perästä jos vielä olemme tässä. 

Kuulemiin Kulta Rakas ja voi oikein hyvin! Rakkain terveisin ja monin 

suukoin Sinun Aresi! 

* 

Kotka 2 X 44. Säästä 

Stm Aarne Vainio 9/2393 

Läh. Sirkka Vainio Kotka Kirkkok.6. 

 

30.9.44. 

Rakas ”Mutakuononi!” 
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Terveisiä taas ”Äidiltä” sekä pikkaraiselta. Voimme mitä parhaiten -

kumpikin. – 

Ai kun oli muuten hauskaa kun sinä soitit ja miten mainiosti kuuluikaan – 

muuten on ihanaa kun sain edes jotakin tietoa Sinusta. Olin jo niin kovin 

huolissani siitä pitkästä vaitiolosta. Melkein jo ihmettelin mikä siihen 

”kultiin” on mennyt. Muuten täällä on kaikki aivan ennallaan Kotkassa on 

vain hienokseltaan sellaista rauhan tuntua. Joitakin venäläisiä 

komissionin jäseniä on jo tullut tänne. En ole vielä nähnyt heitä kyllä 

laisinkaan mutta eiköhän niitä vielä ehdi nähdä useampaankin kertaan. – 

Monta suukkia tässä välillä Sinulle Rakas – ”vaavikin” lähettää --- tässä 

minulla onkin niin ikävä Sinua, että voi – sentään. Tulisitpa nyt jo pian 

kotiin kyllä se olisi ihanaa. Minä kun en ole vielä mikään lihavakaan niin 

kehtaisimme edes hiukan liikkua ihmisten ilmoilla. Vaikka en minä sitä 

lihavuutta häpeä – Vaan entäs sinä – Vieläköhän Sinä kehtaisit kävellä 

minun rinnallani Jännää sitten nähdä – 

Voi kun minusta on muuten ihana asia kun lopultakin saamme pikkaraisen 

– Tuntuu niin kauhea kivalle tämä elämä – että et voi uskoa. 

Kaikki on olevinaan niin kovin jännää. – Kunhan sinä nyt vain voisit siellä 

hyvin, niin kaikki olisi paremin kuin hyvin – Tulisi nyt vain pian Sinun 

ikäluokkasi kotiuttaminen. Sitten me vasta juhlittaisiin eikö niin.--- 

Muuten nyt on lauantai ilta ja olen juuri ollut vannassa (meillä on nim. 

kuumavesipäivä). Olen niin puhtoinen, että sinun olisi nyt niin hauska 

antaa minulle suukkia – Vai – kuinka – Sano – että älä siinä nyt vielä kusaa 

toista kaikilla hassutuksilla. Niinhän se kyllä on mutta nyt saat kuitenkin 

suukin – Hyvää yötä ja unia pikkuisesta 

Sinun Sirkkasi 

Toivon salaa, että soittaisit illalla--- 

* 

Postikortti  painetulla postimerkillä 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

7.10.44. 

Rakkaimmat terveisein Sinulle täältä pohjoisesta! Olemme juuri lähdössä 

eteenpäin. Yritin eilen soittaa Sinulle mutta sinnepäin tuntui olevan paljon 

puheluita, koska niitä ei enää saanut. Ensin ajattelin, että siellä on 

sattunut jotakin, aseveljiämme taholta, mutta hylkäsin sellaisen ajatuksen, 

koska ei radiossakaan mitään mainittu siitä. 
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Täällä tekee talvi kovasti tuloaan. On jo vähän satanut luntakin, mutta ei 

sitä niin paljon ole tullut, että se maassa näkyisi. Muuten täällä on kaikki 

hyvin. 

Kuulemiin taas Kultaseni! ja hyvät voinnit Sinulle. Terv. Are 

* 

Kotka 5.10.44. [postimerkki kirjekuoressa 1944] 

Stm Aarne Vainio 9/2393 

Läh Sirkka Vainio Kotka 

 

4.10.44. 

Kultimurusi lähettävät täältä terveisiä. Olethan kait saanut jo kirjeitäni – 

vai vieläkö ne vain kiertelevät maita ja mantuja. Sain muuten taas yhden 

kirjeeni takaisin, että – jos en olisi Sinua puhelimella saanut käsiini niin 

olisin jo tosiaankin huolissani. On se tosiaankin onni, että tuo puhelin on 

olemassa – se auttaa sentään monessa paikassa. 

Jokos’ te olette joutuneet muuttamaan sitä olinpaikkaanne – toivoisin niin, 

että saisit vain pysytellä paikoillasi. Ja mikä onni kun olisit päässyt täksi 

ajaksi johonkin kaupunkiin niin olisin tullut katsomaan Sinua – mutta nyt 

menet aina vain kauemmaksi ja kauemmaksi eikä mitään toivoa ole 

minkäänlaiseen tapaamiseen. Siihen jouluunkin kun on vielä niin kovin 

pitkä aika. Ei oikein uskalla ajatellakaan niin pitkälle. 

Minulla on niin kamalan ikävä että toivoisin, jotta olisit juuri nyt täällä niin 

saisin vähän puristella sinua – sekä Sinä minua. Pitäkäämme peukkuja 

pystyssä, että tämä aika menisi oikein nopeasti. Tällä viikolla onkin päässyt 

niin kovin paljon miehiä siviiliin – ja ensi viikolla pääsee taas kuulemma 

myöskin – jokos teillä ovat paremmin alkaneet laskea sieltä siviiliin – edes 

niitä vanhempia. Se olisi  aivan väärin, jos täältä vain pääsisivät eivätkä 

siellä ensinkään. Mutta ehkä senkin järjestävät, toivotaan. 

Pitipäs – Sinullakin olla kehno tuuri kun jouduit vielä sinne. Oikein 

minuakin suututtaa. 

Nyt Mami lähtee korvikkeelle – antamaan pikkupalleroiselle vähän 

syötävää. Ja sitten nukkumaan—joten kuulemiin  

suukoin Sinun omasi. 

* 

Kenttäpostia 7.X 44.  



 

387 
 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm A Vainio 9/2393 

 

4.10.44. 

Kulta Rakas –  

”Silmäni hetkeks kun suljen 

Luoksesi jällehen saavun” – suukki 

Olen yöpäivystysvuorossa ja kello käy jo 3:tta. Ajattelin hiukan nukahtaa, 

mutta ei siitä tullut mitään, sillä mun täytyy ensin saada jutella sinulle 

Rakas. … Kiitos kirjeestäsi Kulta! 

Sain sen eilen ja kirjoitan senkin vuoksi nyt, sillä näin yöllä on niin 

rauhallista kirjoitella ja vain paremmin suukinkin laittaa Sinulle. --- 

Se olikin erikoisen tervetullut kirje. Luettuani sen – olin oikein todella 

iloinen. Kiva, kun ne ”mammukatkin” ovat iloisia siitä.--- Kerro nyt oikein 

r – t terveiset heille! kaikkein tärkeintä on kuitenkin, että Sinä Rakas olet 

onnellinen siitä – vaikka eipä Mami taida paljon isistä onnellisempi olla. 

Vähän verran vaan.—Kuukki! 

Kun tämä aika nyt vaan rientäisi pian, että pääsisin pois täältä. Nyt se 

kotiuttaminen on jokatapauksessa hyvällä alulla niin että kyllä se ennen 

joulukuuta jo varmasti tapahtuu se isinkin kotiin pääsy. Kyllä minä 

odottelen sitä hetkeä! 

Perjantaina me vasta siirrymme tästä pois. menemme jonkun 40:n ehkä 100 

km:n tuonne ”ylöspäin”. – Katsos Mami, saamme sieltä paljon nopeamman 

ja kovemman vauhdin sitten kun takaisin lähdemme. Sehän siinä kai onkin 

vaan tarkoitus, minusta ainakin tuntuu sellaiselta. Isukki tuleekin lujaa 

vauhtia sinne. Lähtöpaikaksi otan ”tupsuvaaran”. mamihan tietää, että se 

on se missä joulupukki asuu. Koetan samalla vähän keittää sitä jos 

hyvinkin antaisi jotain tuomisia Mamille. Ei täällä mitään kummempaa ole 

tapahtunut ja tuskin tapahtuneekaan, ainakaan mitään sellaista jolla olisi 

jotain merkitystä. 

Mami voi aivan hyvin ajatella, että isukki on täällä vain rengasmatkalla ja 

tulee pian takaisin.  

Mitäs Sinun rauhaasi kuuluu muuta, Rakas? Eihän se Sinun sairautesi ole 

vaan mitään pahempaa, eihän? Nyt isukki sanoo Mamille hyvää yötä ja 

lähettää vielä oikein lämpöisen suukin… Kuulemiin!  
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Rakkain terveisin Isi 

Huomenna soitan taas Mamille! 

Sannille myös paljon terveisiä S. 

* 

Kotka 9 X 44. Säästä 

Stm Aarne Vainio 9 KPK 2393 

Läh. S. Vainio Kotka Kirkkok 6. 

 

8.10.44. 

Rakas – Aarne Olavi! 

En tiedä kun tuntuu jo sellaiselle, että kirjoittamisesta ei tahdo tulla 

mitään. On aivan sellainen tunne niin kuin Sinun pitäisi jo tulla pois sieltä 

ja tämä preivaaminen saisi loppua! Tuntuu vain niin toivottamalle, kun 

jouduit sinne ylemmäs sieltä kun ei tiedä koska pääsee pois. Epävarmaa on 

saadaanko saksalaiset jouluksikaan pois. Nyt kun ovat ruvenneet pitämään 

siellä niin kovasti vastaan jopa hyökkäämäänkin. 

Kyllä osaa sitten olla ikävää – täällä Kotkassa olevista porukoista on jo niin 

paljon kotiutettu. Etkä Sinä vain pääse. – Minä olisin vielä kohtalaisen 

hoikka ja niin poispäin.  – Kerkeäisi vähän vielä nauttia – elämästä. Vaikka 

kyllähän me vielä ehdimme vai kuinka – Sitten meillä onkin jo kolmaskin 

nauttija – miten kivaa-.  

Onko Sinusta hauskaa – olen monesti ajatellut, että onkohan se Sinusta 

sittenkään oikein kivaa… 

Meidän perhe tuntuu olevan ainakin niin hengessään, että oikein. Isäkin 

oli Äidille sanonut että hän on jo pitkään odottanut, etteikö ne meidän 

nuoret aijo lapsia tehdäkään. Sillä ei se kuulemma vanhana niin hauskaa 

ole. 

Olenhan muuten jo kertonut, että isäukkeli on päässyt pois sieltä 

Joensuusta. Aivan ihme että hän on ollut niin siivosti tämän toista viikkoa. 

Töitäkin on tehnyt niin ahkerasti, että ihmetellä täytyy. Äiti onkin muuten 

jättänyt työnteon vähemmälle. Hän on ollut vain kolmisen tuntia päivässä. 

Hauskaa, että hänkin pääsee vähän helpommalla. Kyllähän hän on saanut 

tehdäkin ajallaan. 
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Olisi – muuten niin kiva tietää missä kohdin Suomea Sinä tälläkin hetkellä 

vaeltelet – oletkin tämän sodan aikana ehtinyt nähdä yhtä jos toista 

maisemaa. Sittenpähän on paljon kertoelemista matkoistasi. 

Muuten nyt on juuri sunnuntai iltapäivä kirjoitelleessani ja on ollut mitä 

loistavin ilma. Juuri ihana syyssunnuntai sienien keräykseen, kun niitä 

vain olisi. Mutta ovat tainneet pakkaset viedä ne kaikki koska ihmiset 

puhelevat, että niitä ei ole metsissä näkynyt. Sinä kun olisit täällä niin 

varmaan olisit aamulla tehnyt lähtöä jonnekin metsään. Ja olisin minäkin 

mukaan tullut, jos vain olisi muuten ollut lähtijäksi.  

Me tässä olemme tehneet lähtöä juuri elokuviin koko perhe, täällä on se 

kauan kaivattu ”Lumpeenkukka” sitä on ainakin hirveästi mainostettu saa 

nyt sitten nähdä ja kuulla – Tule Sinäkin rakas mukaan niin olisi monta 

kertaa hauskempaa. Pitäisit vähän minua kädestä kiinne niin tuntuisi niin 

mukavalle. Eikös vain Isi – en uskalla ruveta tässä laisinkaan 

hempeämieliseksi, sillä sitten taas tulee vain niin paha olla ettei pääse 

laisinkaan tasapainoon joten nyt Isi saa monta suukkia ja paljon terveisiä 

Sinun omiltasi -. 

* 

Kenttäpostia 13.X.44.  

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm A Vainio 9/2393 

 

10.10.44. Taivalkoski. 

Rakas pikku ”Äiti” – 

Mitä rakkaimmat terveiseni teille molemmille ja oikein lämmin suukki 

vielä! Sitten kiitos kirjeestä. Sainkin sen juuri tänä iltana ja nyt minulla 

onkin taas paljon aikaa Sinulle sekä myöskin sille ”tulevalle”. Olenkin 

ajatellut kovin teitä molempia ja vaikka en olekkaan muutamaan päivään 

kirjoittanut, niin tein täytyy antaa se anteeksi, sillä olen ollut koko ajan 

reissun päällä niin kuin sanotaan. Olemme nim. taas siirtyneet hiukan 

pohjoisemmaksi ja koko tämä aikana ei posti ole kulkenut, eikä minulla 

olisi ollut tilaisuuttakaan kirjoittamiseen sen liikunnan vuoksi. 

Tässä paikassa sitä vastoin viivymme taas muutaman päivän ja ehdin 

sinullekin taas laittaa preivin -  pari.  

Sinä et rakas muuten arvaakkaan miten ikävä minulla on. Nyt se on vielä 

kaksinkertaistunut, niin että siinä on taakkaa yhdelle aivan kyl! Olisi niin 



 

390 
 

kiva olla siellä luonasi, sitten Sinullakin olisi paljon parempi olla. Et 

tarttesi vaivata itseäsi sellaisilla ikävillä mahdollisuuksilla joita varmaan 

nyt tunnet. 

Rakas, ei sinun tartte ajatella, että täällä mitään sattuu, sillä olemme 

ainakin sadan km:n päässä linjasta, niin että ei täällä mitään hätää ole 

siinä suhteessa – eikä muutenkaan, vaan kaikki on hyvin.  

Eri kiva, että sielläkin on samoin. Koeta Mami vielä olla varovainen, ettet 

vaan sairastuisi nyt, sillä se voisi olla hyvinkin paha. Nyt on sellainen 

vuoden-aika, että voi helposti sairastua, niin että Sinun täytyy meidän 

kaikkien kolmen takia olla varovainen! Etkös vaan olekkin Rakas? – suukki 

En tainnut Sinulle vielä mainitakkaan, että olen taas yövuorossa. Kello on 

5 ja jäljellä on vain 3 t. enää sitten pääsen vähän nukkumaan ja 

uneksimaan ”Teistä”. 

Nyt en jaksa enempää ajatella, niin että sanon Mamille taas että kuulemiin! 

Suukki ja mitä parhaimmat voinnit ”teille molemmille” Monin rakkain 

terveisin Isi. 

* 

Kenttäpostia 14 X 44. [kirjekuori avaamaton, lukematonkin?] 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm A Vainio 9/2393 

 

12.10.44. T:koski 

Kulta Rakas – 

Kiitos kirjeestäsi taas. On niin kiva saada Sinulta sellaisia. Oikein monta 

suukkia Sinulle Rakas. – 

Sinä Kultaseni tunnut olevan vähän epäröivällä kannalla siitä, että 

pidänkö – tai tykkäänkö minä siitä, että meille tulee sellainen ”pikkuinen” 

huutaja sinne kotiin.- 

Tykkäänhän minä siitä, usko nyt se Mami. Minä toivoisin Kulta, ettet 

piinaisi itseäsi sellaisilla ajatuksilla, sillä olenhan sanonut Sinulle jo monta 

kertaa, että toivoisin sellaista! Ja nyt kun se on tulossa, niin olen ylen 

iloinen siitä ja rutistaisin Sinua enemmän kuin koskaan ennen, samoin olisi 

suukkien laita. 
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Kunhan nyt joskus pääsisin pois täältä, niin sitten Mami saisi sen kokea.--

- Sitten Rakas – ei sinun pidä surra sitä, että olen joutunut tänne pohjolaan. 

Ei täällä mitään hätää ole ja kyllä täältä pääsen pois silloin, kun muutkin 

meikäläiset, niin että ole rauhallinen sen suhteen. Olemme nyt 

taivalkoskella ja todennäköisesti suuntaamme Rovaniemeä kohti. Saks. 

mannit onkin kuulemma jättänyt sen, niin että meikäläiset siellä nyt 

jylläävät. Kyllä ne varmaan pian ovat pois muualtakin ja sitten vihdoinkin 

on rauhallisempaa. – Täällä oli jo vähän aikaa talvi, mutta nyt se on taas 

muuttunut syksyksi. Sataa tihuttaa vettä ja ilma on muuten aika lämmin. 

Se on kyllä hyvä ettei vielä ole pakkaisia, sillä täällä voisi hiukan palella. 

toivo Sinäkin Rakas, että ne siirtyisivät ainakin jouluun asti, sitten ei olisi 

enää mitään hätää, ja olisi mukava ottaa joulukin vastaan oikeassa 

tunnelmassa. 

Kyllä se on kivaa sitten! Siitä tuleekin oikein ikimuistettava juhla. Eikös 

vaan Mami? Olisi ollut kiva, kun se pikkuinenkin olisi jo silloin tullut 

meidän kanssa, nauttimassa, kiva, että ”hän” on sentään hengessä mukana. 

Onhan meillä se varma tietoisuus. Suukki nyt taas teille molemmille. --- 

Sitten terveisiä sinne ”kotiisi” ”Mammalle” ”papalle” ja Sannille! Kiva kun 

se tein isä pääsi pois jo sieltä ”komennukselta”. Äiti oli jo varmaan iloinen 

siitä, sillä ei hän oikein siitä tykännyt kaikesta huolimatta. Hauska vaan, 

että nyt on kaikki hyvin. Toivottavasti hän (isä) ei nyt vaan rupea 

juhlimaan niin kuin ennen! – Uskotaan nyt, että sekin hyvin käy! – 

Nyt minä taas lopettelen ja toivon Mamille ja pikkuiselle mitä parhainta 

vointia, sekä lähetän mitä rakkaimmat terveiseni teille! 

Monen suukin kanssa kovasti ikävöivä Isinne. 

* 

Kotka 14 X 44. Säästä 

Stm Aarne Vainio 9 KPK 2393 

Läh: S. Vainio Kotka Kirkkok.6 

 

10.10.44. 

Rakas Mukuluru! 

Olen odotellut, ja odotellut soittoasi, mutta ei vain ole kuulunut. Taitaa olla 

hiukan vaikeampi sieltä ylempää soitella. Kerran tuli kyllä sieltä puhelu, 

mutta Sinä olit kait joutunut johonkin siirtymään koska tilaajaa ei 

kuulunut. – 
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Niin nyt täytyy suukit, sekä terveiset lähettää vain näin kirjeitse, ellei nyt 

sitten tänään tule soittoa – odottelen niin kamalasti sitä.  

Olen täällä muuten taas kuullut sellaisia inhoittavia huhuja, että nyt ei 

enään kotiutettaisi laisinkaan joukkoja ennekuin Helmikuuhun mennessä 

– en osaa oikein uskoa, mutta voisihan se taas tietysti niinkin olla. Sillä se 

pohjoinenhan vie tietysti kohtalaisesti aikaa ennen kuin se on saatu 

selväksi. Kunhan nyt et vain joutuisi mihinkään vaarallisiin paikkoihin. 

Olen niin kovasti jännännyt puolestasi. Voi ja toivon niin hartaasti, että 

lopultakin saisin Sinut tänne lähemmäksi. Ettei aina olisi vain tuota samaa 

odotusta.  

Minä muuten voin mitä parhaiten, ja olen hiljalleen pyöristynyt kaikki 

kehuvat vain että minulle sopii niin mainiosti olla hiukan pulskempi. Olen 

kuulemma paljon ”komeamman näköinen”.  Ajatteles, että Sinun Mamisi 

täällä tulee aina vain komeemmaksi eiks – oo – jännää – 

No niin kuulemiin sinun Sirkkasi  

Lähettäisitkö 2- palvelutod. 

[…] Pakettikirje 12.10.44. 

Terveiseni tulevat tämän paketin muodossa, ei tämä nyt mitään erikoiseta 

sisällä mutta, kuitenkin. Kalaa en onnistunut tällä kertaa saamaan mutta 

ensi kerralla yritän saada niitä.  

Täällä ei ole muuten mitään erikoista tapahtunut, ja kirjoitan sitten kirjeen 

taas – suukot Sinun 

* 

Kenttäpostia 23.X 44.  

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm A Vainio 6/2393 

 

15.10.44. 

Mami Rakas! 

Mitä rakkaimmat terveiseni ”teille” siellä kotona sekä oikein tulinen suukki 

molemmille. 

Parin päivän perästä onkin meillä se suuri päivämme, sillä olemmehan 

silloin olleet mami ja Isi jo 2 vuotta. Kiitos Sinulle Rakas – oikein pitkä 

suukki --- 
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Minulla on pikku lahjakin teille molemmille, mutta en voi sitä nyt lähettää, 

vaan Lehkon Kauko tuo sen Mamille viikon perästä, sillä hän tulee lomalle. 

Tulisi nyt tämä kirje edes perille ajoissa? Postin kulku on nykyjään aika 

heikkoa täältäpäin, ja nyt taas muuttui Kpk numerokin, sillä posti kulkee 

nyt Oulun kautta osoitteeni on nyt 6 kpk 2393. On kovasti ikävä teitä siellä 

ja toivon että pääsisin edes lomalle pian, koska ei siitä kotiuttamisestakaan 

näy mitään tulevan.  

Nyt sanon Mamille että kuulemiin ja mitä parhaimmat voinnit sinulle ja 

”beibillemme”. 

Monin suukoin!  Sinun Are. 

* 

Kotka 23 X 44. Säästä 

Stm Aarne Vainio 6 KPK 2400 

Läh S. Vainio Kotka 

 

23.10.44. 

Rakas – minulla on niin ikävä että kuolisin – jollei olisi toivoa että joskus 

pääsisit sieltä – (tuli)suukki – Sinun. 

 

Aarne Rakas! 

Alan olla taas jo aivan hermostunut kun en ole saanut minkäänlaista 

kirjettä pitkään aikaan. Olisi niin kiva kun laittaisit edes kortin vaikka joka 

päivä niin tuntuisi paremmalle. 

Sinähän tiedät, että minä pysyn täällä aina paikallaani niin Sinun ei 

tarvitse minusta huolehtia. Vaikka enhän minä oikeastaan huolissani ole 

koskaan puolestasi mutta kuitenkin joskus tuntuu keljulle kun ei mitään 

tietoa saa. 

Toivon nyt kuitenkin, että kaikki on hyvin ja minun kultini voi mitä 

parhaiten – Sitten monta suukkia taas kun niitäkin niin ikävä kun ei ole 

saanut pitkään aikaan – 

Tuntuu jo niin vaikealla kirjoittaa, kun aina vain odottaa, että pian loppuisi 

sillä tämä alkaa maistua jo aivan puulle – vai mitä – eikö Sinustakin. 
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Koposen Taralta muuten terveisiä, Maikki kävi häntä tapaamassa jossakin 

Varkaudessa – He vain siellä odottelevat koska siviili koittaa. Pitkäksi 

kuulemma käy aika sielläkin, ja sehän on oikeastaan luonnollista. 

Täällä on muuten tänään niin ihana ilma pitkästä aikaa. Nyt kun on 

joitakin päiviä ollut sellaisia tosi syksy sateita joten tuntuu oikein ihanalle 

kun pyhä aamu valkeni aivan kirkkaana. Ehkä sielläkin on kaunis ilma 

niin, että Sinäkin saisit nauttia vähän tästä sunnuntaista. Tuli tässä juuri 

muuten mieleeni että onko siellä ollut lentotoimintaa nykyisin – muistahan 

ollakin varovainen Isi Kulti – 

Rakkaat terveiset sinua ikävöiv – Sirkaltasi! 

* 

Kenttäpostia 23.10.44. 

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm A Vainio 6/2393 

 

18.10.44. 

Rakas – 

Suukki ensinnä merkkipäivämme johdosta! Sitten monet kiitokset pakusta 

ja kirjeestäsi jotka molemmat tulivat tänään.  

Olemme nyt täällä posiossa josta Sinulle kirjoitin. Täältä ei kulje postikaan 

niin kuin ennen, niin että mami voi saada odottaa joitakin päiviä ennen 

kuin taas kirjeet alkavat säännöllisesti kulkea. 

Laitan sinulle kirjeen ja kortin 15 p:nä ja toivoin, että ne olisivat perillä 18 

p:nä siis tänään. Lähetin myös monta suukkia niiden mukana, mutta nyt 

minulla on sellainen tunne ettei ne ole ehtineet ajoissa. En ole edes voinut 

soittaa Sinulle, sillä täältä ei saa yksityispuheluja. – Tänään minä 

kuitenkin tulen (Mamin luokse käymään yöllä, ja annan teille molemmille 

oikein lämpöisen suukin ja rutistan kovasti. 

Nyt minun täytyy lopettaa, että saan tämän postiin, sillä se lähtee puolen 

tunnin kuluttua. Kirjoitan huomenna lisää, sillä olen yöpäivystäjänä. 

Kuulemiin Rakas ”Äiti” pikkuinen ja voi oikein hyvin! 

Rakkain terveisin ja suukein. Sinun Isi:si. 

* 

Kotka 24 X 44 Säästä 
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Stm Aarne Vainio 6 KPK 2400 

Läh. S Vainio Kotka Kirkkok 6. 

 

23.10.44. 

Rakas oma ”Kulti”! 

Tuhat suukkia ja terveistä Sinulle vielä monta Kiitosta siitä paketista. 

Kyllä se osasikin maistua ihanalle meinasin ensin vakaasti säästää sen 

jouluksi, mutta sittenkin kiusaus voitti! Kun olen nyt tällä hetkellä juuri 

sillä ja siinä kunnossa että olen aina makean perään. Ehkä me sitten taas 

jouluksi jotain keksimme – toivon ainakin – 

Kuules kultaseni – onkos sinulla yhtään ikävä minua täällä – kun minulla 

on niin kauhean kova ikävä, etten tiedä kuinka olla ja eleä. Näen untakin 

ihan yhtä kyytiä vain, mutta sekös’ pahempi. Sillä aamulla on niin kelju 

olla kun herää niin huomaatkin että kaikki on vain satua. Ainoa hyvä puoli 

on, että saan Sinulta aivan oikealle tuntuvia suukkia ja niitäkös’ minä 

kaipaankin. Pelkään aivan Sinun puolestasi että tukehdut kun tulet kotiin 

kun annan niin monta suukkia. Kyllä vain olisi ihanaa kun pääsisitkin sillä 

koti odottaa täällä niin valmiina että oikein. Teidän kohta hakevatkin 

vaatteet pois maalta niin sitten vienkin kaikki pukusi prässäytettäväksi 

jotta olisivat kaikki kunnossa kun tulet kotiin. Selviäisi vaan kaikki pian 

edes jouluksi – että saisimme kerrankin edes nauttia sillä olen odottanut 

tältä joululta niin kovin paljon. Ja toivon että se myöskin antaa jotain – 

ainakin Sinut joululahjaksi Rakas – 

sinun oma Sirkka ja kukero – 

* 

25. X 44. [?] Säästä 

Stm Aarne Vainio 6 KPK 2400 

Läh: S Vainio Kotka Kirkkok.6 

 

25.10.44. 

Rakas, 

Odotellessani sinulta kirjeen tapaista, väsään tässä kirjeen. On taas tullut 

sellainen pieni kalvava ikävä, että senkin puolesta täytyy saada pari 

suukkia. Muuten muutun kivipatsaaksi. Oletko Sinä laisinkaan suukkien 

tarpeessa kun en ole saanut sieltä pitkiin aikoihin. 
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Tällä välin (nim kirjeeni) onkin tapahtunut aika jännää, sillä meillä on 

pimennys loppunut aivan kokonaan. Täydet valot vain loistavat joka 

puolelta. Kyllä se onkin mukavaa – Meidänkään ei tarvitse hommata kotiin 

pimennysverhoja – kun ne edelliset menivätkin rikki silloin 

pommituksessa. Kovasti täällä on ollut huhuja niistä kotiuttamisista mutta 

saa nähdä, sekin rupee jo harmittamaan kun aina vain puhutaan ja 

puhutaan mutta koskaan ei toimita. Vaikka nyt on ollut aika varman 

tuntuisia puheita – saa ny sitte’ taas nähdä. Sinun pitäisi olla nyt hiukan 

vanhempi, niin pääsisit ainakin. 

Kuinka muuten olet voinut – Onko ollut ikävä mamia -? oletko uneksinut 

päästä pois -? vai – minä olen niin kovasti odottanut – ja taas saat joitakin 

suukkia. – Kotikin odottaa sinua – niin saimme tänään särkyneiden lasien 

sijalle uudet – joten voi laittaa ikkunat talvikuntoon, ettei tuulet ja myrskyt 

pääse sisälle. Sitten – vauva lähettää terveisiä – alkaa olla kohta jo neljä 

kuukautta vanha – Nyt Sirkka olisikin juuri mukavassa kunnossa, Sinun 

olisi niin hauska rutistella minua. – Kukaan täällä ei ole juuri huomannut 

minusta mitään – ei juuri asiakkaatkaan. Ovat vain sanoneet nim hiukan 

pulskistuvan, joka kuulemma sopii minulle – mutta saa nähdä kohta 

kuinka se pukee – Sitten paljon terveisiä kaikilta myös Leifiltä -  sekä 

Paulalta. 

Sinun Sirkka. 

* 

Kenttäpostia 25 X 44  

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh Stm A Vainio 6/2400 

 

23.10.44. 

Monet rakkaat terveiseni teille kaikille A. 

 

”Pikku äiti” Rakas – 

”Yövartiossa oi” – Istun täällä taas aamuun asti ja ajattelen Sinua ja sen 

jälkeen – taas ajattelen – Sinua ja sitä toista. 

Suukki teille molemmille ja mitä rakkaimmat terveiset!  

Kuinkas Mami siellä jakselee? Hyvin kai, arvaan! Onkos Sinulla yhtään 

ikävä ”pappaa” joka täällä korvessa – tai oikeastaan pohjan tuntureilla 
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katselee sinne etelään päin ja ajattelee, että siellä on eräs joka taas suuntaa 

silmänsä tännepäin ja toivoo samaa kuin minäkin täällä. Joskus tämä 

toiveemme vielä toteutuukin ja sitten katselemme molemmat tänne 

ylöspäin, joskin hiukan toisenlaisilla ajatuksilla – Niinhän Rakas! 

Tämä onkin varmasti oikea suunta, sillä täällähän on valoa, josta turhaan 

ei puhuta niin paljon , ja sinne täytyy aina katsella missä sitä on. Eikös asja 

olekin niin Rakas? 

Nyt minun täytyy vissiin muuttua vähän vakavammaksi ja jutella sinulle 

vähän todellisuudesta, tai oikeastaan vähän nykyisyydestä, sillä 

todellisuutta se aikaisempikin oli vaikka siinä oli vähän pilvilinnoja 

joukossa.  

Nykyisyys on kuitenkin sitä, että minulla on äärettömän ikävä Sinua ja 

pikkuista siellä kotona ja toivoisin tuhannesti, että minäkin saisin olla 

siellä tein molempien kanssa ja saisin joskus antaa suukin – monta suukkia 

Sinulle ja sille jonka joskus lahjoitat minulle – Et usko miten onnellinen 

olen jo siitä ajatuksestakin –  

Sotakunnat täällä pohjoisessa ovat nyt sellaisessa mallissa, että voi taas 

toivoa joskus tämän loppuvankin, ja että täältä poiskin pääsee. Lähipäivinä 

lähdemme taas eteenpäin (tai oikeastaan poispäin) mutta palaan varmasti 

takaisin. enkä jääkään mihinkään välille vaan tulen suoraan sinne asti. – 

Muista Rakas että kun se hetki koitta, niin silloin – minä ensin hihkaisen 

ilosta ja sitten kun olen siellä Sinun luonasi, niin rutistan Sinua ja otan 

monta suukkia samasta syystä ja vähän muistakin. 

Täällä menee aika muuten koko lailla hyvin. (olosuhteisiin katsoen) Olen 

koettanut kuluttaa aikaani jos jollakin tavalla, ettei ikäväni tuntuisi niin 

kovalta. Täältä löytääkin kaikenmoisia ikäväntappajia. Etupäässä 

retkeilyjen muodossa. Toivon melkein, että Sinäkin olisit täällä, niin sitten 

kävisimme yhdessä ihailemassa pohjolan maisemia. Niissä on paljon 

katselemista ja ihailemista ja koetan painaa kaikki tarkoin mieleeni, että 

voin joskus Sinulle kertoa niistä. Siellä emme varmaankaan yhdessä 

koskaan voi niitä ihailla. 

Nyt isukki toivoo Mamille taas mitä parhainta vointia ja sanoo hyvää yötä.  

Nukkukaa hyvin! Kuulemiin Sinua ikäv. Aresi. 

* 

Kenttäpostia 26 X 44.  

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh: Stm Vainio A 6/2400 
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25.10.44. 

Sirkka Rakas! 

Terveiset ja suukit teille sinne kotiin. 

Lähetän tämän palv. tod. viimeinkin. Soitin kompp. silloin heti, kun sain 

kirjeesi ja pyysin lähettämään sieltä suoraan sen. Eilen sitten soitin 

uudelleen ja kysyin, että onko ne lähettäneet sen ja vastaus oli että kyllä se 

varmasti lähetetään. En kuitenkaan enää [?] siihen, niin että pyysinkin 

esik.kompp. vääp. sen, ja laitan nyt Sinulle sen. 

Ei minulla nyt mitään muuta erikoista asjaa ole, sillä toissailtana tyhjensin 

itseni melkein. 

Kiitos Mamille kirjeestä ja onnitteluista sen 18 p:n johdosta. Olen 

pahoillani siitä, että kirjeeni ei ehtinyt siksi päiväksi, niin kuin 

tarkoitukseni oli. Soittaa en myöskään voinut, sillä täältä ei saa puheluja 

kotiseudulle. 

Toivon Rakas, että ymmärrät tilanteen vaikeuden täällä ja että et ole 

vihainen minulle. 

Kuulemiin taas. Suukoin ja Rakkain terveisin Sinun Aresi. 

 

MARRASKUU 1944 

 

Kenttäpostia 3 XI 44.  

Rouva Sirkka Vainio Kotka Kirkkokatu 6 

Läh Stm A Vainio 6/2400 

 

1.11.44. Posio. 

Kultimurut. – 

Rakkaat terveiseni ”teille” ja monet suukit. 

Sitten Mami – kiitos Sinulle kirjeistäsi. Sain niitä kokonaista 3 kpl. 

yht’aikaa, niin että olin ihan yllättynyt. => suukki 

Mami kertoi olevansa kovasti ikävissään siellä. Isukilla on sama vika 

täällä. Ajattelen Sinua yhen äijän [?] ja odottelen sitä päivää jolloin meille 
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annetaan lähtöpassit täältä ja milloin meille sanotaan, että nyt pääsette 

lähtemään, pankaahan itsenne siihen kuntoon. Voin jo etukäteen kuvitella 

miltä se tieto tuntuu. Nyt voin jo Mamille melkoisella varmuudella sanoa 

että tässä kuussa se tulee tapahtumaan. En osaa sanoa tarkkaa pv m. ehkä 

25 päivän tienoissa. Päivät tuntuu aika pitkille nyt kun odottelee sitä – 

Ei täällä muuten mitään kummempaa ole tapahtunut. Kaikki on hyvin 

rauhallista, sillä olemmehan satojen km päässä linjasta. Haitotemme [?] 

tätä konetta täällä vanhaan tapaan.  Minua vähän kiukuttaa kun en voi 

soittaa Sinulle Rakas. Tekisin sen niin mielelläni, mutta ei vaan saa sinne 

puhelua. Minusta kyllä tuntuu ettei se kuuluisikaan sinne asti, koska ei 

tahdo kuulua lähemmäksikään. Olisihan se sentään mukava yrittää 

sittenpä tietäisi. – Olisi niin kiva kuulla Mamin ääni vaikkei puheesta 

mitään selvääkään saisi, ja eihän se olisikaan välttämätöntä, sillä näin 

kirjeessä on kuitenkin parempi selvitellä asjoja ja kukerrella Mamin 

kanssa. – Vai on se Mami oikein pulskistunut, niin että itsekin huomaat 

sen. Turistaisin niin mielelläni Mamia nyt. Muistaakos Mami kun isukki 

aina sanoi että sinun pitäisi vähän verran pulskempi ollakin. Nyt se sitten 

on toteutunut. 

On eri jännää nähdä Mamia kk. perästä saa nähdä tunnenko Sinua vielä – 

jos olet vaikka muuttunut niin paljon. – Kyllähän minä sentään Sinut 

tuntisin, vaikka olisit kuinka komea. 

Onkos Mami jo laittanut kuntoon siellä kotona. Kirjeestäsi sain sellaisetn 

käsityksen ainakin. On se eri kiva kun tulen kotiin, nim. Mami sipsuttelee 

isukkia vastaan avaamaan ovea ja- hämmästyy kovasti, että kukas – 

Sitten saat niin pitkän ja tulisen suukin ettet ole vielä koskaan saanut. – 

Sitten istumme siihen laiskanlinnaan – Mami isukin sylissä ja juttelemme 

oikein – sekä aina joskus suukki välillä – eikös vaan Mamistakin kuulosta 

kivalle? 

Kuinkas Sinä Kultaseni siellä muuten jakselet. Olethan tietysti ollut 

terveenä? Kuinkas siellä kaikki muut jakselevat? Kerro heille terveisiä! 

Sitten isukki taas sanoo että kuulemiin ”kuku” Monin rakkain terveisin ja 

suukoin – sinun Kukerolle myös – Aresi. 

* 

[Kirje ilman kirjekuorta] 

4.11.44. 

Rakas - 

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

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 
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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 

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! 
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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 

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! 
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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 

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. 
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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. 
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2017 

Aarne Vainio 100v. 

Suomi 100v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenttäpostia kullalle on kooste kotkalaisen Pilhjerta Knaappisukuun 

kuuluvan kampaaja Sirkka Elisabeth Vainion o.s. Lehtisen (1922-2016) ja 

oopperalaulaja, sotamies Aarne Asser Olavi Vainion (1917-2010) sota-ajan 

lyhentämättömästä kirjeenvaihdosta, jonka välityksellä tutustumme 

suureen rakkaustarinaan sodan aikana ja sen jälkeisessä Suomessa. 

Nuoripari selvisi sodasta jännittävien vaiheiden jälkeen, heidät vihittiin 

sodan ryskeissä talvisodan aikana. Sodan jälkeen he muuttivat Helsinkiin, 

jossa Aarne Vainio suoritti Sibelius-Akatemian oopperasolistin tutkinnon 

suositusten myötä, ja hänet kutsuttiin Suomen Kansallisoopperan 

bassobaritoniksi. Aarne sai valtion taiteilijaeläkkeen ja presidentin 

myöntämän Pro Finlandia -mitalin 1967. Knaappien perillinen Sirkka 

Vainio toimi Kotkassa ja Helsingissä parturikampaajayrittäjänä sekä 

Suomen Kalevalaiset Naiset -ryhmän nuorten ohjaajana. 

Sotakirjeiden toimittajana Knaappien perillinen, filosofian tohtori Jaana 

Vainio-Utriainen, jolle vanhemmat ennen poisnukkumistaan antoivat 

kirjeet niiden julkaisemista varten. 

 

 

 

 

 

 


