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Veli hyvä

Nyt tässä pitkästä aikaa alan kirjoittamaan, anteeksi 
huolimattomuuteni. Kiitokset kirjeistänne. Teilläkin se on nyt 
aivan omakohtainen talonpito ja suunnitelmien tekeminen, 
miten aikoo viljellä ja mitä on välttämätöntä rakentaa. Kyllähän 
siinä on jokaisella omat pään vaivansa. Nyt olletikin kun on 
mennyt vähän pilviseksi tulevaisuuden taivas. Mutta mikäpä 
siinä, eteenpäin sitä elää pitää. Minullakin olisi suuri urakka se 
rakennuttaminen. Nyt on ollut joitakin viikkoja aivan kuin 
seisahduksissa työt. Talvella ajoin lautapuut ja muut 
rakennustarpeet paikan päälle. Nyt pitäisi saada sirkkeli 
sahaamaan, mutta on juuri niin pehmoinen keli ja kuin aurattu 
maa, niin on pakko varttua kun kuivuu maa, että pääsee 
paremmin liikkumaan. Minulla oli meininki, että talven aikana 
sahautan, mutta eipä joutunut sirkkeli ja niin se jäi ja vieläkin on
siirrettävä kuivempaan keliin.
Meillä on nykyään karja lisääntynyt, kun ostin viimekesäisen 
varsan. Aion kasvattaa siitä nuoren hevosen. (jos onnistuu) 
Nämä vanhemmat hevoset ovat kumpikin vielä entiset. Miinakin
on kunnostunut takaisin, että jos on terveenä niin on hyvä tehdä 
kevätkylvöjä, kun on kaksi hevosta. Lehmiä on vain kaksi ja 
sitten pieni lehmän alku kolmantena. lampaita on kolme 
kappaletta yksi sika. Kanoja on kolme. Siinäpä ne navetta-
asukkaat olikin. Pirtin puolella ei ole vain meillä tapahtunut 
lisäyksiä, joten väkiluku on aivan ennallaan. Kuinkas teillä on 
edistytty? Oletko hankkinut lisää lehmiä, vaikka eipä nyt oikein 
kannata ostaa, kun ovat pian 50000 mk. kpl ainakin täälläpäin. 
Siitä testamentin valvomisasiastahan minun piti vastata. Olen 
näet valvonut sen ja äskettäin sain lunastaa pöytäkirjat. Olen 
kirjoituttanut 3 kpl jäljennöksiä. Laitoin juuri Simolle, että sieltä

1 (3)



saisit käydä katsomassa tai ottaa jäljennöksen. Tuomaalle 
kumminkin pitää antaa yksi kappale, tai lukea todistajien aikaan.
Jos annatte jäljennöksen, niin on otettava kuitti, että asia on 
selvä. Minä olen aikonut käydä Pirttikylässä viemässä Iidalle 
jäljennöksen ja samalla koitan sopia maksuista. Eihän minulla 
ole rahoja varattu, mutta koitan selvittää tilanteen jos on 
mahdollista.
En tässä nyt tällä kertaa enempää.
Kuulemiin   Paavo

Heipä hei käly ja kyty! 
Jatkan vain tähän Paavon kirjeeseen, kun tässä on vielä tilaa. 
Kuinkas teillä nyt on aika mennyt? Teillä taisi käydä pääsiäisen 
aikaan paljon vieraita, kun täältäkin päin oli kuulemma Inkeri ja 
Orvo sinne tulossa ja sitten tietysti Linda ja Matti Kemistä 
tullessa kävivät teillä. Kovasti minä vuotin Inkeriä meillekin 
kun tulee sieltä, mutta ei ole näkynyt. Arvo on ollut meillä töissä
melkein koko talven, mutta nyt hän on tällä kertaa kotonaan. 
Kankaat minulla on kudottu. Ei niitä paljon ollutkaan, täkin 
päällyskangasta kudoin 19 m ja verhokangasta 15 m. sekä 
palttinaa 14 m. Siinä ne sitten olivat minun tämän talven aikaan 
saannokset. Nyt pitäisi ruveta kehräämään villoja, että saisi 
neulomislankaa.
Kyllä taitaa nyt tulla aikainen kesä, kun täällä on olleet maat jo 
pitkän aikaa paljaana ja jäät ovat menneet viikko sitten. Eilen 
kun tulin ompeluseurasta, niin yhdellä pellolla näkyi kaksi paria 
kyntämässä. Harvinaista kun huhtikuun alkupuolella maata 
kynnetään.
Kylläpä sinulla oli kiire kun täälläpäin kävit etkä joutanut meille
tulemaan, vaikka olemme näin lähellä asemaa, kyllä se Martti 
olisi siellä pärjännyt yksinkin muutaman päivän.
No nyt ne herrat ovat taas sopimuksia allekirjoittaneet, mutta ei 
tuo ainakaan minua paljon naurata, kun eivät saaneet sitä 
Karjalaa takaisin. Kyllä me ämmät olimme jo kovassa tohinassa 
sinne menon kanssa. Luulisi sen saavan takaisin, kun se on 
vääryydellä otettu. – Mikä on teidän uusi postiosoite? Kun 
emme tiedä laitamme entiseen osoitteeseen. Terveisiä vaan nyt 
oikein paljon sinne teille ja hyvää vointia ja kaksois-onnea.   
Sirkka 
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