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Laatinut Kari Eloranta 
Siikamäki, 2012 

 
Kirjoituksen taustaa: 

 
Sain osan alla olevista tiedoista Lappeenrannasta Ritva Tuhkaselta (virkatodistukset) ja 
osan Annikki Airaksiselta Pieksämäeltä (Aapeli Elorannan Muistelmat). Omalta osalta 

keräsin tiedot Johan Pätsistä nykyhetkeen. 
Kari Eloranta. 

 
Eloranta –nimi on ostettu, ajankohta ei ole tiedossa, Eloranta –nimeä ei ole suojattu ja 
siksi nimi on yleistynyt, lisäksi nimen ovat ottaneet käyttöön myös isäni veljet. Isäni 

Aapeli Eloranta (Pätsi) s.1.5.1888  k.31.12.1952 oli käynyt vain kaksi viikkoa 
kiertokoulua ja rippikoulun, minkä johdosta olen ihmetellyt hänen kirjoitustaitoaan, 

ilmaisukykyä ja viitseliäisyyttä, että hän on jaksanut paneutua paljon työtä vaativaan 
tietojen hankintaan. 
Annikki Airaksinen. (Eloranta). 

 
 

Pieksämäen Pätsien sukuhistoriaa. 
 

Perimätiedon mukaan voin kirjoittaa seuraavaa. Isäni isän, isoisä nimeltään torppari 
Tuomas Aleksander Pätsi s. 1779, aviopuoliso Maria Karjalainen s. 1779 on 
asunut Kuusamossa, luullakseni viimevuosisadan alkupuolella (1800). Silloin 

Suomessa vallinneen suurten katovuosien aikana lähtenyt kotipaikkakunnaltaan 
kaiken perheensä kanssa pyrkimään tänne etelään päin. 

Kertoman mukaan kolmeen vuoteen ei ollut tarvinnut riihen ovea avata siksi, että 
halla vei aina viljan mitä oli saatu kylvetyksi. Kertoman mukaan oli pitänyt syödä 
kaikkia mikä suinkin ruuaksi kävi, viimeiseksi kotieläimet ja sitten matkaan ja ensin 

oli suunta Oulua kohti, hevosella tehty matkaa oli 30 peninkulmaa, oli siinä 
ensimmäistä taivalta kerrakseen. 

Ouluun päästyään heillä oli ollut ilo saada ruispuuroa ensimmäistä kertaa kolmeen 

vuoteen. Pitemmäksi aikaa he eivät liene Ouluun jääneet, koska kerrottiin, että siitä 
matka jatkui Karttulan kautta Pielavedelle 1.12.1822, jossa he asettuivat asumaan ja 

jossa myös on sitten perhe jakaantunut kahteen osaan.  
Pojat  Samuel Tuomaanpoika  s. 24.11.1807 ja  Johan Tuomaanpoika (Juho) 

ovat olleet kumpikin perheelliset, tyttäristä en osaa mainita montako heitä on ollut. 
Virkatodistuksen 342/1967 mukaan Tuomaksella ja Marialla on ollut Karstulassa 
syntyneet lapset:  

Johan (Juho) s.17.12.1814 sekä  
Maija Liisa Tuomaantytär s.26.1.1819 

Juho on jäänyt Pielavedelle, mutta Samuel on lähtenyt vaimonsa Stina Kaisa 
Oksasen s. 23.6.1809, vihitty 5.1.1827 ja isänsä kanssa 24.11.1807  matkaan, 
Pieksämäelle Jakolan kylään, jonne he rakentivat uuden asunnon, paikka on saanut 

nimen Pätsinmäki. Tuomas on todennäköisesti kuollut Jakolan kylässä. 
Samuelilla on ollut 3 lasta:  

Tuomas Samuelinpoika, 
Ananias Samuelinpoika ja  
Paavali Samuelinpoika  
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heistä yksikään ei ollut halukas viljelemään maata vaan he kiinnostuivat 
rakennustyöstä. Vanhin poika Tuomas avioitui ja muutti Tulilammelle asettuen sinne 

asumaan rakentamaansa mökkiin. Ananias ja Paavali asuivat kotonaan siihen saakka 
kun Samueli kuoli. 

Jakolasta lähdettyään Ananias (Asko) muutti Pieksämäelle kirkonkylään, tehden 
saatavilla olevia rakennustöitä. Hänellä lienee ollut vaimo ja lapsia joista ei ole 
tarkkaa tietoa. 

Paavalista (Paavo) kerrotaan, että hän oli ollut renkinä Kiukoomäessä Aatami 
Mökkösellä ja hänelle oli sattunut sellainen tapaturma, että hevonen oli pudonnut 

jossakin puron yli mennessä jään pettäessä jäänyt siihen ja siinä saanut jonkinlaisen 
ruhjevamman niin, että se oli pitänyt lopettaa. Aatami Mökkönen oli vaatinut 
oikeudellista tietä korvausta ja olikin saanut hänelle työtuomion. Paavo oli kuitenkin 

hävinnyt pois koko paikkakunnalta. Myöhemmin kun asia vanheni oli hän kirjoittanut 
veljelleen Tuomaalle Kuolemajärveltä, että hän on vielä elossa ja perheellinen. Paavo 

oli mennyt naimisiin jonkun lesken kanssa josta sai myös talon ja huushollin 
emännän mukana. 
Hänen poikansa Reino oli täällä Jäppilässa pastori Melan kesävieraana vuonna 1914, 

jolloin minäkin sain hänet tavata. Yllätyksenä hänellä oli taiteilijan ura silloin 
alkamassa, tapasin häntä usein ja myöhemmin olimme myös kirjeenvaihdossa 

keskenään. Mutta nyt en tiedä hänestä enempi kuin muustakaan hänen 
lähimmistään mitään kertoa. 

Tuomas minun isän isä oli sitten luullakseni noin 1860 luvulla taas rakentanut 
uutistorpan Syvänlahden maalle, nykyisin Viitala nimiselle paikalle. Tällä paikalla 
lienevät kaikki lapset varttuneet aikuisiksi. Isäni on ainakin syntynyt Tulilammilla 

koska hänen syntymäaikansa on vuosi 1851 23/2. 
 

Kertoman mukaan jota nämä vanhat kertovat oli sitten vuosina 1865-eteenpäin, 
olleet hirveät katovuodet ja suuri nälänhätä jota seurasi seuraavina vuosina 
kulkutaudit, ennenkaikkea lavantauti joka oli hyvin ankara ja sitä olivat useampi 

ihminen saanut kokea, kokonaiset perheet sairastuivat niin, että ei kukaan voinut 
toistaan auttaa ja silloin on myös siihen paljon ihmisiä kuollut. 

Kun ravintona oli vain pettuleipä niin joka jo vähän alkoi muuten sairaudestaan 

virota niin tämä survoisen syönti synnytti taas uutta sairautta. 
 

Palaan sitten tähän Tuomaan lapsiin, vanhin poika  
Johan Tuomaanpoika Pätsi s.23.2.1851 Pieksämäen Nikkarilassa k. 21.8.1940 

Jäppilän Rummukassa, aviopuoliso Hilda Sofia os. Janhunen s. 17.3.1856  
k.6.2.1940 Jäppilässä. Johan, joka on siis isäni ja sitten  
Aatami Tuomaanpoika,  

Asko Tuomaanpoika ja  
Aapeli Tuomaanpoika Pätsi, tyttäriä 

Kustaava, Maria ja Hilda. Pätsi  
Isäni oli mennyt naimisiin ja vihitty 10.6.1877. Seuraavana vuotena ovat ostaneet 
itselleen torpan Kaappo Janhuselta, sen paikan nimi oli silloin Kastesuo, nyt sillä 

paikalla on Alfreht Riipinen, en tiedä miksi sitä nyt nimitetään. Mökin hinta oli ollut 
60 markkaa, sillä paikalla on minun sekä toisten sisarusten syntymäpaikka paitsi 

Alarik joka syntyi Riipilänkylässä. 
Setäni Aatami asui aluksi siellä entisellä paikkakunnalla, sitten myöhemmin hän 
siirtyi Pieksämäen kirkonkylään asumaan ja vielä lopuksi elikkä noin 40 vuotta sitten. 
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Lamminmäen pysäkin luo jossa heillä oli oma torppa. Setä kuoli parivuotta takaperin 
vuonna 1946. Hänellä oli jo kolmas vaimo, joka jäi leskeksi. Ensimmäisestä 

avioliitosta on yksi tytär kahdesta viimeisestä avioliitosta hänellä on  poika Lauri 
Aataminpoika ja kaksi tytärtä Olga Aatamintytär, toisen nimeä en muista. 

 
Asko Tuomaanpoika asui samoin siinä Pyhitynkylän mailla koko ikänsä, ihan 
kuolemansa edellä hänkin muutti Lamminmäkeen johon olivat laittaneet pienen 

torpan jossa hän sitten kuoli. 
Askolla oli kuusi lasta kolme poikaa ja kolme tyttöä. Pojat eivät vielä kerinneet olla 

perheellisiä muut kuin keskimmäinen poika Anselmi niminen, vähän aikaa olisko 
pari vuotta kun hän kuoli keuhkotaudin murtamana. Nuorin poika Nestor jäi junan 
alle Lamminmäen pysäkillä kuollen heti.  

Vanhin poika Jalmari asusti Mikkelin pitäjän Vehmaskylässä.  
Aapeli (Aapo) Tuomaanpoika Eloranta (Pätsi) oli myöhemmin perheellinen ja 

hänellä oli pojat  
Oskari ja Eino Eloranta,  
Eino asusti kuten edellisetkin siellä Valkeamäen ympäristössä ja sitten kun Oskari 

meni kotivävyksi Syvänlahteen , he saivat uudispalstan Viitalasta johon he sitten 
sakilla rakentivat talon, niin Aapo asui myös siinä mammansa kanssa useita vuosia. 

Hänen vaimonsa kuoltua Aapo asui vähän paikassaan ja missä milloinkin oli paras 
olla. Hänenkin tomunsa kätkettiin haudan lepoon Pieksämäen Hiekkapuron 

hautausmaahan helluntaipäivänä  10.6.1946. 
Oskari on edelleen Viitalassa, hänellä on lapset:  
Ilmari Oskarinpoika Eloranta, joka kaatui viimesodassa marraskuussa 1941,  

Erkki, Lauri ja Eino Eloranta ovat elossa. Eino oli myös perheellinen, hän sai 
sodassa keuhkotaudin johon hän kuoli Tammisaaren sairaalassa , häneltä jäi vaimo 

ja pari tytärtä. 
 
Kuten edellä on jo mainittu, isäni asuinpaikasta, he ovat siinä mökissä asuneet yli 

kaksikymmentä vuotta. Luultavasti Isäni vaihtoi sukunimen Elorannaksi aivan 1890 
luvun lopulla. Heille syntyi lapset:  

Augusti Johaninpoika s.14.12.1878 vihitty 23.3.1908 Adolfiina Mökkösen kanssa, 

k.17.4.1963,  
Amanda Maria Johanintytär s.20.2.1881, vihittiin Ville Paappasen kanssa 

23.6.1899  k.17.6.1902,  
Henriikka Johanintytär  s.1.1.1885 ja k.12.1.1916,  

Aapeli Johaninpoika s.1.5.1888 k.31.12.1952 vihittiin avioon Aino Maria Utriaisen  
kanssa 11.2.1912  s.12.2.1893,  
Viktor Johaninpoika s.26.7.1891 k. 10.2.1896 

Aleksanteri Johaninpoika  s.16.9.1896  k. 18.1.1924,  vihittin 14.9.1919 Tilda 
Heiskasen kanssa s.3.1.1898 jonka avioliitto oli toinen (Oskari Paappanen 

s.9.8.1900). 
Alarik Juhonpoika Eloranta (Pätsi) s.30.5.1900 Pieksämäen Nikkarilassa k. 
30.5.1985 Jäppilän Silvastinmäessä, aviopuoliso Siiri Maria Heiskanen  s.15.3.1900  

k.28.12.1987. 
 

Muistan hyvin sen päivän kun lähdimme siitä Kastesuon mökistä Riipilänkylään, 
vähän ennen joulua vuonna 1899 ja sitten vanhan joulunpyhien jälestä heti 
ensimmäisenä arkiaamuna läksimme, veli Augusti ja lanko Ville , Juuvel Vaak sekä 
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Herman Mökkönen ja tämän vanhin poika, saman ilkäinen kuten minäkin, Puumalaan 
metsätöihin kun omalla paikkakunnalla ei ollut mitään työhommia. Niin raha oli 

kaunista ja leipä makeeta, joka pani liikkeelle. Puumalassa olimme koko talven sitte 
keväillä tulimme kun Augustin lanko Villen piti tulla sotasyyniin ja oli tarkotus vaan 

käydä ja mennä heti takaisin, mutta empä minä enää malttanu lähteä, tuntui 
ikävälle jättää koti uudestaan ja niin lanko Ville lähti yksin kuin jo silloin talvella.  
Mantakin tuli sinne hänen luokseen, joten hän meni sinne perheensä luo. 

  
Sitten sitä seuraavana kesänä oltiin Ruokojärvestä malmin nostossa isän ja Augustin 

kanssa, sitte syyskesällä Augusti lähti takaisin yksinään sinne entisille työmaille 
Puumalaan. Samana syksynä muutettiin sieltä Riipilänkylästä tänne Siikamäenkylän 
liepeille Pajupurolle, siinä asuttiin kolme vuotta sitte tehtiin uudismökki 

Varvikkomäen maalle, siitä jaloin minä kävin rippikouluni. Siinä mökissä ei keritty 
olla täytä 2-vuotta kun täti Mari tarjosi meille suurempaa paikkaa ja niin sitä sitten 

jouduttiin Jäppilän Rummukalle vuotena 1905. Rummukalle kokoontui koko perhe 
paitsi Henriikka joka oli Viipurisa. 
 

Omakohtaisesta elämästäni jatkan  sitte seuraavaa.  
Vuoden 1911  talvella läksin ansiotöihin Varkauden puolelle, jossa olin ensin 

metsätöissä talven ajan. Keväällä  menin sitte Varkauden sahalle kyselemään töitä ja 
siihen pääsinkin lautatarhaan. Mutta työ oli aikalailla raskasta ja palkka vaan 2 

markkaa päivästä, 10 tuntia oli päivän pituus. Siitä aloin kysellä rakennuksille 
pääsyä ja sitte pääsinkin työväintalon rakennukselle, josta sain jo palkkaa 3 markkaa 
päivältä. Siinä sai olla kesäkuun loppuun, sitten läksin Joroisista työmaata etsimään 

ja sainkin ensin ovien ja lasinpuiden tekoa ja sitten sain kauppias Iivariselta pienen 
mökin rakennusurakan valmiiksi asti tehtäväksi. Mökistä oli urakka 550 markkaa, 

siinä oli työtä köyriin asti ja toveriakin oli pidettävä. Siellä työmaalla ollessani  tuli 
sitte se yllätys, että marraskuun 1. päivänä julkaistiin kihlauksemme. 
Urakan jälkeen tulin taas tänne kotikylään ja kun sinä syksynä alkoi Savonlinna-

Pieksämäin ratan rakennus niin kävin siihen kyselemässä töihin. Ensimmäisen talven 
olin maatöissä Siikamäen lähettyvillä, siinä siis oli työmaa tiedossa ja perhe olot 

alkoivat omakohtaiset samana syksynä, siis joulukuun alkupuolella. 

 
Sitte 11. päivä helmikuuta 1912 vaihtui se kaunis poikamiehen nimi ukkomieheksi. 

Ensin aloitimme asua siinä entisessä kortteerissa isän mökillä vaan sitte keväällä 
muutettiin Jussi Kiiskiin. 

Työkomennus oli Siikamäellä rakennuksilla vuoden 1913 elokuun loppuun kun tämä 
osa rataa, Pieksämäki-Varkaus tuli valmiiksi ja alkoi väliaikainen liikenne. 
 

Kesän  1913 asuimme Suurellaniemellä, lokakuussa syntyi meille pienokainen joka, 
elettyään ½ tuntia kuoli. Sitten marraskuussa siirryn taas ratatöihin Naarajärven 

seudulle ja loppiaisena muutimme asumaan Maaselälle jossa oltiin se talvi kun 
työmaa oli Naarajärvellä, sitte seuraavana juhannuksen aattona taas mentiin 
Palokille Ville Karjalaiselle asumaan ja työmaa oli siinä aivan lähellä, vahtituvan 

rakennus. 
 

Sitte 1. päivä elokuuta 1914 alkoi se suuri maailmansota, mutta työhomma oli vaan 
käynnissä  meillä jotka oltiin siinä ratatyössä, vaan muualla tuli työseisauksia ja sitte 
alkoivat etsiä miehiä pakko-otolla  Venäjän puolustus töihin, jota ensin hyvin pelkäsi 
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kaikki meilläkin ja käskettiin, että on lähtö Karunkiin ratatöihin, mutta mikäpä lie 
sitte muuttanut sen niin, että minä sain jäädä pois ja kaveri Oskari Putkonen joutui 

lähtemään. Ja niin minä sain jäädä jatkamaan entistä hommaa. 
Niin meni se syksy ja talvi ja tuli kevät, huhtikuun 17. aamuna syntyi Vilho Ilmari, 

silloin oli hyvin huonot kelit kun talvella oli ollut paljon lunta, ja kun sitten lumi suli 
äkkiä niin kahdenlaisilla ajopelellä oli kätilöä tuotava kun maantie oli sula ja 
poskiteillä oli vielä paljon lunta. Kello 4 edellä mainittuna päivän aamuna siis näki 

ensikerran päivänvalon Vilho Ilmari. 
 

Ja ajassa mennään eteenpäin, Työssä olin edelleen rautatien rakennuksella ja 
asuttiin edelleen Ville Karjalaisella, vaan sitten kesällä 1917 tuli mieleen ajatus, että 
pitää olla oma mökki, ja kun siellä Piilinlahdessa oli silloin tyhjänä Mannisen maalla 

pieni vanha mökki niin kävin sitä kysymässä ja josta myös ehdot sovittiin ja siihen 
mentiin samalla asumaan. Saatiin jo heinät tehä, ostettiin lehmä ja askarien teko ja 

homma alotettiin heti toivorikkaana, että tässä sitä jo aletaan elää. Mutta kohtalo oli 
toisin ajatellut, tuli ne levottomat ajat Suomessa silloin syksyllä, suurlakot yms. 
jotka sotkivat pyörteihinsä monia. 

  
Sitten seuraavana talvena alkoi se kauhea veljessota. Meilläkin se hyvin tunnettiin. 

2. päivä tammikuuta 1918 aamulla kello 4 syntyi Väinö Aapeli. Olomme oli vaikea 
koska isäntä pukkas minua suojeluskuntaan ja siihen kun en tyytynyt myös siksi, 

että asunto jossa oltiin oli yksinäinen salomökki ja samalla myös minulla ei ollut 
halua aseelliseen hommaan lähteä. Sain sitten kokea hänen mielivaltansa tuloksia, 
tammikuun 31. päivänä vuonna 1918  kun isä ja äiti olivat käymässä katsomassa 

uutta tulokasta ja olin heitä sitten edellämainittuna päivänä saatolla Pieksämäelle 
niin siellä minut sitten vangittiin, että minulla on osuutta punasiin, ja niin sain sen 

päivän olla teljettynä. Iltapimeällä oli kuulustelut joka sitte päätyi siihen, että pääsin 
kotiin perheen luokse. Kului muutamia viikkoja kun oli yleinen kutsunta, 
muistaakseni maaliskuun 7. päivä, jolloin olin kunnan tuvalla kutsunnassa ja 

odotettiin jännällä mitä tuleman pitää ja seuraavana yönä kello 3 saimme kuulla 
itsekukin oman kohtalonsa, mihin joutuu. Minä sain määräyksen 

rintamamiesjoukkoon jonka oli saavuttava ylihuommenna yhteiskoulun pihalle. Siellä 

oli sitten järjestelyt, miehet siinä jakoivat eri ryhmiin rintamalle vahtiväkeen ym. 
Minäkin olin rintamajoukossa ensin vaan, sitten siitä pukattiin pois ja vietiin 

vahtiväkeen ensin mentiin seurantalolle syömään ja sieltä kansakoululle 
makaamaan. Seuraavana päivänä oli taas uusi järjestely, oli nimenhuuto ja ne jotka 

nimellä mainittiin jäivät sinne, vaan ne joita ei mainittu vietiin taas yhteiskoululle 
tutkittavaksi, siellä oli perheolot kyseessä ja niin sinä yönä 3 aikaan saatiin taas 
kuulla julistus, että joitten nimet on tässä mainittu jäävät tänne, mutta joiden nimeä 

ei ole mainittu saatte mennä kotiinne, olette siis toistaiseksi vapaita. Minäkin olin 
siinä joukossa, silloin oli kevyttä kävellä kotiinpäin.  

 
Mutta homma ei vielä siihen loppunut kun isäntäukon kanssa olivat välit poikki niin 
hän koetti kaikkensa saada minut tuhotuksi ja niinpä hän käytti tilaisuutta 

hyväkseen. Eräänä iltana, päivää en muista enää sillä viikolla oli helatorstai, kello 11 
aikaan tuli iso lauma suojeluskuntalaisia, isännän poika oppaana, pyrkimään sisään 

ja ilmoittivat, että olette vangittu ja sitten mentiin yhdessä naapurin A Laitisen 
mökille joka myös ensin pidätettiin. Mutta sitten kuulusteltuaan koko kantelun, 
jättivät meistä kummankin kotiin yöksi ja käskivät huomenna tulla klo 12 päivällä 
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esikuntaan, jossa sitte kävimmekin niinkuin oli käsketty, vaan siellä ei ollut meille 
enää mitään tutkintoa vaan käskivät mennä kotiin, koska kyläpäällikkö Sandström oli 

jo meidän asian sinne selvitellyt. 
 

Kun olomme kävi niin tukalaksi siinä mökissä niin olimme melkein pakotetut 
lähtemään siitä pois ja niin sitten myytiin se vuokrasuhde Otto Karjalaiselle joka sitte 
tuli siihen jo meidän aikana asumaan ja myö lähettiin 25.5.1918 ja tultiin tänne Juho 

Kiisken taloon, josta saimme pikku kamarin asuttavaksi. Siinä varrottiin aikoja 
parempia ja seuraavana vuotena saatiin sitte Suurenniemen mökki Mäntyselältä 

taasen tilapäiseksi asunnoksi. Lokakuun 6.päivä 1920 sain sitten ostaa tämän maan 
jota sitte seuraavana keväänä alettiin rakentaa. 
 

2.4. syntyi Eino Johannes, silloin oli niin aikainen kesän tulo, että aukeat maat 
olivat jo silloin sulat, Heinäselällä mm. tekivät suolla kauraa 4.päivä huhtikuuta.  

Syksyllä samana vuotena sain tämän mökin asuttavaan kuntoon ja syyskuun 29. 
päivä muutettiin siihen asumaan. Täällä syntyivät lapset: 
Pentti Aleksander   

Erkki Olavi   
Annikki   

7.1.1937 oli Vilhon lähtöpäivä sotapalvelukseen, samana vuoten, joulukuun 
alkupäivinä tuli takaisin, joulun pyhänä oli hänen kihlajaisensa, Yömäissä Ja sinä 

keväänä vihkijäiset. Silloin meillä oli täysivoimainen perhe mutta sitä ei kestänyt 
kauan. 
 

Keväällä 1938 rakennettiin tämä tuparakennus uudestaan koska perhettä oli niin 
täytyi olla myös asuintilaakin. Mutta sitten tuli se surun ja tuskien aika, vuosi 1939. 

Heinäkuun lopulla aloin tuntea työmailla pahoinvointia ja huiputusta jonka takia olin 
pakoitettu menemään lääkärille apua etsimään. Siellä sain kuulla, että moottori on 
epäkunnossa ja siitäpä sitä  sitten alkoi. Heinäkuun 31. päivä syntyi Seija.  

Loppukesän oltiin Vilhon kanssa kylällä uunia muuraamassa, mutta työ ei enää ollut 
entisen makusta, siihen vaikutti monet syyt kun terveys oli heikko ja Saksan Puolan 

sota alkoi 1. päivä syyskuuta, ja sitä seurasi monet hirvittävät uutiset kunnes 

lokakuun 12. päivä tuotiin käsky, että Vilhonkin on huomenna saavuttava Jäppilään 
ja sitä tietä kertausharjoituksiin ja sitäpä  kestikin  niin, että joulukuun 1.päivä 

Venäjä (Neuvostoliitto) hyökkäsi Suomen puolelle ja niin alkoi niin kutsuttu talvisota 
jonka seurauksia on vaikea unohtaa. 

 
Joulukuussa 31.12.1939 kaatui Vilho. Raskasta oli elämä silloin lähteä uudelle 
vuodelle mutta eteenpäin oli vaan yritettävä. Heinäkuun 6. päivä kuoli äitimummo 

Luosalla ja isäpappa oli hyvin heikko ja sairas. Maaliskuun 13.päivän aamuna 
saimme kuulla radiosta, että viimeyönä on solmittu rauha. Ilmoitusta ei tahtonut 

uskoa millään, että asia olisi totta sillä se oli niin suuri uutinen. Sitten saman kuun 
25. päivänä oli Väinön lähtö sotapalvelukseen, toinen mies vähän ajan sisällä 
perheestä pois. 

 
 

Aapeli Eloranta 


