
Päntäne 20.9.1947
Tervehdys täältä

Kiitän kirjeestäsi jonka sain tänä päivänä. Rupesin 
heti vastaamaan. Ensinnäkin siitä maa-asiasta. En ole
kysellyt maatiloja, mutta Pölösen Jussi myisi tästä 
meidän rajalta tämän pienemmän tilan. 
Rakennuksethan sinä olet nähnyt, että ne suunnilleen 
vastaavat tilaa. Tässä on viljeltyä maata vähän vaille 
neljä hehtaaria ja metsämaata 10 hehtaarin paikkeilla.
Hinnaksi hän sanoi viisisataatuhatta. Siinä olisi 
valmis laina, että rahaa ei huolisi olla paljonkaan. 
Kävin ottamassa tarkan selvän nyt kirjoittamisen 
välillä. Siitä hinnasta sanoivat heittävän, että sen saisi
neljän ja puolen paikkeilla. Kunnossa jos tämä tila 
on, niin elää tässä kaksi lehmää ja hevonen. 
Rakennuksissa ei ole kunnostamista , eikä 
korjaamista pitkään aikaan, kun ne on tehty vasta 
kolme vuotta takaperin. Tästä saisi ostaa sitten 
viljeltyä maata aivan rajalta vähä vailla neljä 
hehtaaria. Luulen että se on aika kallis. Se kävi 
meille tarjoamassa, mutta emme kysyneet hintaa, kun
meillä ei ollut sitä tarvis. Olen vain kylältä kuullut, 
että maksaisi 300000 mk. Metsä on tässä Pölösen 
tilalla huononlaista, mutta polttopuuta ja 
rakennuspuuta on mitä tätänykyä tarvitsee. Tilalle 
pääsisi asumaan heti.
Meillä kasvoi viljat sekä heinät aika hyvin. Hevosia 
jääpi talveksi neljä ja lehmiä viisi, niille ruoka piisaa.
Olemme kaikki olleet terveenä. Eero on ollut 
kolmisen viikkoa töissä Paavon luona Kurikassa, 
toiset ovat olleet kotona. Syksyllä myöhemmällä 
tulee Arvo ja Kerttu siellä käymään. Jos siis haluatte 
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tällaista tilaa, niin tulkaa ostamaan He myyvät sen 
takia kun eivät jaksa enää töitä tehdä, eivätkä raaski 
vierasta pitää. Vielähän heille jäisi viljeltyä maata 7 
hehtaaria. 
Eipä muuta kun näkemiin ja terveisiä paljon kaikille. 
Jussi

Kirje kälyltäni samassa kuoressa

Toinille
Kirjoitan tähän Jussin kirjeen yhteyteen muutaman 
rivin. Olemme olleet kaikki terveinä ja hyvässä 
työkunnossa. Ja onhan niitä töitäkin ollut riittämiin 
asti, kun tämä kesä oli niin hyvä näillä paikoilla, 
joten nyt on kaikki kasvit jo korjattu talviteloilleen. 
Marjojakin alkaa olla riittämiin. Niitä kasvoi nyt 
vähänlaisesti, kuivuus ehkä vaivasi, ettei ollut niin 
paljon kuin muina syksyinä.
Kirjoita vähän lisää siitä maatilan ostosta. Tästä läksi
justiin yksi naapurin isäntä. Hän sanoi, että myy 
tilansa siinä parin vuoden perästä. Hänellä on yksi 
tyttö ja sekin läksi maailmalle, niin hän ei jaksa 
monta vuotta siinä yksin rehkiä. Tila on Puskan 
parhaimpia. Siinä on 14 ha. viljeltyä ja saman verran 
metsää, rakennukset ensiluokkaisessa kunnossa. Niin
että jos ostatte tämän pienemmän ensin ja sitte kun 
tulee tilaisuus niin voitte ostaa suuremman, kun 
lapsiakin alkaa ilmestyä. Jos tulette ostamaan, niin 
tulkaa heti, täällä käypi ostajia joka päivä. Jos ette 
tule niin kirjoittakaa. Eipä nyt muuta. 
Terveisiä paljon kaikille toivoo Helmi.
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