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Maire ja Olavi Salmela, Jorman syntymäkoti Karvalassa



Poimintoja päiväkirjojen lehdiltä
Pieniä kirjoitusvirheitä olen korjannut ja pilkkuja tms. lisännyt.

”Päiväkirja N:ro 1. Muistiinpanoja vuodelta 1936. Alkaen huhtikuun 1:tä päivästä. Onnea 
alkavalle keväälle!” ”1 p. Aprillipäivä. Olin isän ja Eeron kanssa Galkinin metsässä halon teossa. 
Pentti kävi kirkonk. Apteekissa äidille lääkkeitä hakemassa. Vesisateinen päivä.”

17.5. Maire-sisko pääsi ripille. Hän oli Karvalan koululla ’vahtimestarina’ opettajien ollessa 
Turussa 8.6. Isä osallistui maatalon täihin monipuolisesti. Metsätöitä, peltotöitä, marjastusta. 
Kotona mm. lattianpesua. Maire hoiti usein pyykinpesun.
3.8. ”Berliinistä kuuluu hyvää. Suomalaiset saaneet kolmoisvoiton 10000 m, Salminen, Askola, 
Isohollo…”
15.8. ”Olympiapisteet on seuraavasti, USA 167 pist. Suomi 71¼ pist. Saksa 60¼ pist.”
24.8. ”Kansakoulu alkoi. Unto meni kouluun.” Isä ei enää käynyt koulua, myöhemmin jatko-
kurssilla.
28.9. ”Tyttö [Maire] koululla jatkokurssilla.
5.11. ”Sota Espanjassa jatkuu yhä.”
18.12. ”Tänään oli lukukinkerit Töllisellä, minäkin kävin lukemassa.”
22.12. ”Kansakoululla joulujuhla, käytiin siellä kaikki. Vesisateista”

1937
6.1. ”Illalla kävivät äiti, isä, Unto, Teuvo ja Seija [ens. maininta Seijasta] J. Siikalassa vierailulla.”
1.2. ”Äiti ja Pentti Viipurissa nostamassa rakennuslainaa 13000 mk (4524 € v. 2018) Villiam ja 
Ester Otsakorvelta.”

https://fi.wikipedia.org/wiki/Espanjan_sis%C3%A4llissota
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2006/09/08/kymppitonnin-kolmoisvoitto-1936


6.2. ”Maria-täti tuli meille rahoja noutamaan, 6000 mk. Helmi-tädille toinen 6000 mk.”
28.2. ”Hiihtokilpailut tänään koululla. Oli epäonnea joten jäin seitsemänneksi. Matka oli neljä 
kilometriä. Unto oli toinen sarjassaan. Pyrytti.”
22.8. ”Urheilukentällä [haassa] taasen kun oli ’mestaruuskilpailut’. Toiset kaikki kotisilla.”
23.8. ”Puoloja poimimassa kaikki taas. Saimme yli sadan markan [36 € v. 2018] päiväpalkan!!”
6.9. ”Eero kävi asevelv. Kutsunnoissa, mutta sai 2 vuotta lykkäystä… Pentilla alkoi rippikoulu.”
3.10. ”Mikkeli siis tänään. Pentti oli ripillä tänään kirkolla. Äiti oli myös kirkossa. Me muut 
kotosilla. Pilvinen sää.”
2.11. ”Omalla niityllä tänäänkin me Pentin kanssa, teimme halkoja. Isä kaiveli ojia. Eero meni 
kirkolle käräjiin, todistamaan Arvo Hölttää vastaan.”
29.11. ”Siantappopäivä tänään. Isä ja Veijal. Reino ’laahtasivat’… toinen sika myytiin Veijalaisen 
Iidalle 10,5 mk [3,76 € v. 2018] kilo, 92 kg painoi sika. Eero, Pentti ja minä metsässä.”
6.12. ”Itsenäisyyspäivä tänään. Suomi ollut itsenäisenä 20 vuotta. Juhlapäivä siis tänään.”
10.12. ”Maire siis kansanopistolla Kanneljärvellä. Pakkasta 14 astetta.”
19.12. ”Termosen Juhanan hautajaiset tänään. Isä, Eero ja Pentti kävi hautajaisissa.”
24.12. ”Jouluaatto jo siis tänään. Ei oltu töissä kukaan. Käytiin Pentin kanssa Joutselässä 
kaupoilla. Säätila ennallaa.”

1938 
14.1. ”Halkoja sekä propseja tulee. Eero katkaisi kaksi kirvesvartta ’hirmumies’.”
27.1. ”Metsässä kaiki ’veturi ja vaunut’ siis: isä ja pojat. Sää leuto. Jätettiin sukset metsään.”
1.2. ”Metsässä taas aina klo 17.55 asti, siis uusi ennätys taasen.”
6.2. ”Kannaksen poikkihiihto tänään. Käytiin katsomassa, P. U. Ja minä. J.P. 2:n A joukkue voitti 
kilpailun.”



       Käkisalmen Sanomat 10.2.1938

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/1738396?page=2


24.2. ”Kotisilla. Maailmanmestaruushiihdot Lahdessa 
alkaneet. Suomi voitti 4x10 km viestin. Seur. Norja, 
Ruotsi, Sveitsi jne. ”
16.3. ”Halkometsässä kolmisin. Isä häärää 
tilapapereiden kanssa. Aikoo anoa rakennuslainaa 
lisää Otsakorvelta 7 tuhatta.”
25.3. ”Marian ilm.päivä. Muuttolintuja näkynyt esim. 
kiuruja ja kottaraisia.”
12.4. ”Vuolussa jälleen. Sk. poikaosaston kokous. Oli 
pienoiskiv. ammuntaa. Sateli lunta.”                               Käkisalmen Sanomat 26.2.1938
21.4. ”Kivennavan valtauksen 20-vuotis- juhla tänään. Taistelunäytös ja juhlallisuudet päälle. 
Käytiin katsomassa, Pena, Unto ja minä.”

  Käkisalmen Sanomat 28.4.1938

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/1738367?page=1
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/1738451?page=2
https://fi.wikipedia.org/wiki/William_ja_Ester_Otsakorven_S%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6


27.4. ”Vuolemassa. Neekeriarpajaisista
tuli 100.000 mk. Karvalaan 5000 :- 
(1470 €, v. 2018), tuli muillekin. 
Porukka-arpa.”
1.5. ”Vappu. Kävin Lintulassa juoksu-
kilpailuissa. Jäin 12:ksi (Poikaosaston 
kilpailut).”
5.5. ”Ostettiin polkupyörä 1190 :-
(414 € v. 2018)                                                Mainos: Käkisalmen Sanomat 19.4.1938
6.5. ”Isä luostarin mailla ojaa kaivamassa, 80 p. (28 snt v. 2018) tunti maksavat.”
29.5. ”Pentti ja Maire kävivät kirkossa, tytöt oli ripillä. Käytiin Unton kanssa onkimassa Vaha-
lammilla. Iltap. käytiin keräämässsä korvasienejä, 5 kg saatiin.”
10.6. ”Päreitä tekemässä myös tänään, 9,5 syltä tuli. Isä kävi vuolemassa propseja.”
19.6. ”Urheilemassa olimme tänä pyhänäkin. Poikia olikin runsaasti ja tulokset hyviä. Häät 
Munnelassa Kivimäen Arvilla ja Elinalla. Aamup. pilvistä, iltap. kaunis sää.”
16.7. ”Äiti on ollut Viipurin läänisairaalassa maanantaista [11.6.] saakka.”
3.9. ”E.M. kilpailut alkoivat tänään Pariisissa. M. Järvinen 
voitti keihään, Y. Nikkanen toinen… 76,87 m ja 75.00 m.”

 
 

 
 
  Käkisalmen Sanomat               Viipurin lääninsairaala 1920-30-luku 
  6.9.1938                         Museovirasto. Historian kuvakokoelma   

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/1738521?page=1
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/1738347?page=2
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/1738521?page=1
https://www.lintulanluostari.fi/luostari/luostarin-historia/luostarin-perustaminen/


11.9. ”Kotisilla on sateli aamulla. Iltap. kaunis sää. Sotilailla taist.harjoitus kylässä. Pauketta oli.”
23.9. ”Koko porukalla tänään perunamaalla. Sato ei ole kyllä kovin hyvä mutta enemmä tulee 
kuin viime vuonna, yhteensä 20 säkk. Oli kylvetty.”
29.9. ”Tänään käytiin koko porukalla karpaloja poimimassa, siis isä, Eero, Pentti, Unto ja mä.”
3.10. ”Tänään lähdettiin Korpikylään valtion metsätöihin, isä, Eero, Pentti ja minä. Olemme 
kortteerissa Kiuru Antilla.”
21,10. ”Työmaalla vaan tänäänkin. Kuorin 94 kpl paperipuita. Hyvä työilma.”
11.12. ”Käytiin Unton kanssa tänään Joutselässä poika-osastolaisten ampumakilp. Hävittiin.
Meidän kylän yli 14 v. pojista olin paras tuloksella 39 pist. Iltap. kotona.”
13.12. ”Pentti kävi tänään Viipurissa maksamassa Otsakorvelle erääntyvän velan lyhennyksen 
korkoineen yht. 1365 mk [475 € v. 2018] Kokosin havuja isän kanssa.”
14.12. ”Syntymäpäiväni. Tuli täyteen 16 vuotta.”
15.12. ”Huilauspäivä. Eero puuhasi jotain ‘jossain’. Illalla pikkujoulu talolla Martoilla. Käytiin 
siellä.
18.12. ”Pyhäpäivä. Käytiin Unton kanssa Siikalan mutakulp. jäällä luistelemassa. Pakkasta.”
24.12. ”Joulun aatto. Iida-täti tuli Viipurista vieraisille ja katsomaan tyttöänsä [Marja-Leena], 
joka on ollut meillä jo pari kuukautta.”
25.12. ”Joulupäivä. Kotisilla kaikki. Sää kylmä, mutta lunta ei ole. Kärryillä joulukirkkoon ne jotka 
kävi.
31.12. ”Viimeinen päivä vuotta -38. Isä yksin kai metsässä. Pojat kotona. Valvottiin yli puolen 
yön vuoden vaihtuessa. Pauketta kuului monelta taholta. Tuuli – kylmä.”
Käkisalmen Sanomat 31.12.1938

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/1738483?page=1


1939
12.1. ”Pentti kävi Polviselällä Kukkosella noutamassa tilin paperipuista, joita teimme ja kävi 
maksamassa ja kävi maksamassa kunnallismaksun. Pakkasta 33 ast.”
8.2. ”Olimme kahden Pentin kanssa propsin teossa, loppui jo. Pari tuntia olimme. Eero Kotona. 
Isä kävi kirkonk. asioilla. Aikomus ottaa rakennuslainaa 7000 mk [2436 € v. 2018].
(Otsakorven säätiöltä)
13.2. ”Kotisilla kaikki huonon sään takia. Puhdistimme kaivon ottaen liejua pohjalta. M.m. 
hiihdoissa Puolan Zakopanessa voitti Suomen joukkue 4x10 km viestihiihdon.
15.2. ”Zakopanessa suomalaisvoittoja, 18 km hiihdon voitti Jussi Kurikkala.”
20.2. ”Suomen B. Vasenius voitti 
Helsingissä luistelun tämän 
vuoden maailmanmestaruuden, 
8 vuoden jälkeen mestaruus 
Suomeen.”
25.2. ”Kaytiin Pentin kanssa 
kirkonk. koulujen välisiä kilpai-
luja katsomassa. Karvalan pojat 
voittivat taas ja saivatkin kierto-
palkinnon omakseen nyt. Pitä-
jänmestari Arvo Kouhia Karva-
lasta. Hän hiihti minun suksillani 
kun katkaisi omansa rasva-
tessaan.”            Käkisalmen Sanomat 16.2.1939
                                                    Kisoja kuunneltiin radiosta, katso radio-ohjelmat

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/1738513?page=4
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/1738513?page=1
https://fi.wikipedia.org/wiki/William_ja_Ester_Otsakorven_S%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6


12.3. “Kaunis sää, hiihtelimme ajan kuluksi. Pentti kävi Terijoella elokuvissa.”
2.4. ”Käytiin Unton kanssa hiukan suunnistamassa. Käytiin m.m. Laguksen mailla. Pentti kävi T. 
Toivon kanssa Joutselässä ampum.kilp. Katsomassa: Maire lähti tänään Viipuriin pyrkimään 
harjoittelijaksi johonkin liikkeeseen [ei päässyt]. Kylmä, tuulee.”
8.4. ”Käytiin Eeron ja Pentin kanssa luomassa opettajain kellari lunta täyteen. Tuli 30 mk. Isä kävi 
Kurjosen metsässä.”
12.5. ”Tänään oli meillä maamittari Arvid Viiala jakamassa P[aavo]. Termosen perintöä. Läpi 
meni koko juttu jo tänään. Minä kävin kuorimassa ja Pentti iltap. vuolemassa. Eero koko päivän.”
1.6. ”Varsinainen kesä alkoi. Tänään olimme sellaisia hirmuja, että pantiin tupa hajalle. Purettiin 
n.s. varaston ja kaupan puoleinen osa rakennusta. Kiurun Mikko tulee sitten rakentamaan tilalle
2 uutta kamaria. Isä kävi myllyssä Sokan hevosella ja toi lautoja iltap. Bergholmilta.”
18.6. ”Käytiin Siesjärvellä uimassa sakilla. Teuvo ja Seija oli myös, isän kanssa.”
21.6. ”Pentti kävi aamup. Terijoella noutamassa kirnun,
jonka tilasimme Mannoselta, 575:- maksoi (197 € v. 2018).
Iltap. käytiin metsässä.”
3.7. ”Pentti ja isä Lintulan sahalla lautoja sahaamassa
omiksi tarpeiksi (vuorauslautoja).”
18.7. ”Niityllä on kuusi sarkaa vehnää kasvamassa, ’känttyä’ tulee.”
23.7. ”Käytiin Terijoella, Pentti, Unto ja minä. Olimme siellä puoli päivää
urheilukilpailuja katsomassa… hyviä tuloksia… paras oli T. Sarkaman 1500 m
3.51.9 min, joka on uusi Suomen ennätys. Entinen oli Larvan nimissä
3.52,0 min.”
                                                                         Käkisalmen Sanomat 25.7.1939

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/1738614?page=2


Vain viisi päivää myöhemmin ennätys kaatui Ruotsi-Suomi maaottelussa. Lue tulokset:
Käkisalmen Sanomat 29.7.1939
12.8. ”Niitimme Eeron kanssa omaa ruista. Unto marjassa. Eero ja Iivari [Kouhia] maalailemassa 
[pärekattoa]. Isä naulaili vuorilautoja kiinni seiniin. Erittäin hyviä ilmoja.” [Kouhia sai maksuksi 
avusta 1000 mk (324 € v. 2018)]
29.8. ”Päivällä kävin kirkok. Siikalan Tenho, Kiuru Sulon ja Terosen Ilmarin kanssa rippikouluun 
pyrkimässä. Veti kiinni.” (Alkoi 4.9.)
11.9. ”Jälleen koulussa käytiin. Osa väkeä marjassa. Puolat 1:25 kilo.” (Ensimmäinen maininta 
sodasta:) ”Sodan takia kai hinta näin halpa. Sillä sota on riehunut vanhassa Euroopassa jo oli 2 
viikkoa. Saksa ahdistaa Puolaa. Käkisalmen Sanomat 9.9.1939
20.9. ”Käytiin Pentin kanssa illalla Terijoella ostamassa mulle pukua, maksoi vain 315 mk.”
1.10. ”Mikkeli. Suuri pyhäpäivä minulle. Tänään olimme ensi kertaa ripillä eli kasteen liiton 
uudistuksella Kivennavan kirkossa.”

 Kivennavan vuonna 1808 
 valmistunut luterilainen
 kirkko vihittiin Pietarin
 päivänä 29.6.1812.
 Talvisodan alettua
 30.11.1939 suomalaiset
 joukot polttivat sen
 vetäytyessään 1.12.1939. 
1930-luku. Museovirasto.
 Historian kuvakokoelma

Sisäkuva Kivennavan kirkosta 1920-30-luvulla.   Valokuvaamo Pirtti.
Museovirasto. Historian kuvakokoelma.

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/1738620?page=1
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/1738603?page=1


4.10. “Samat sanat ja touhut. Pentti kaivelee kuoppia, t.s. hyökkäysvaunuesteitä Joutselässä. Yli 
200 miestä kaikkiaan töissä. Me perunamaalla.”
8.10. ”Täällä pelätään sodan syttymistä Suomen ja Neuvostoliiton välillä ja sen vuoksi on 
muutamia kylämme asukkaita tänään lähtenyt 
turvallisemmille seuduille.”
9.10. ”Kolme venäläistä lentokonetta teki tänään raja-
loukkauksen Suomen puolelle. Suomesta kutsuttu 
neuvottelija Moskovaan nevottelemaan? Tiedä mistä?”
10.10. ”Tänään iltap. lähti meiltäkin äiti, Maire, Unto, 
Teuvo ja Seija sotaa karkuun kun saa vapaan matkan 
Joroisiin saakka… Taitaa mennä asiat hullusti.”
30.10. ”Se olikin viimeinen pyhä [20.10.], jonka                  Käkisalmen Sanomat 7.10.1939
saimme kotona olla, sillä viime yönä tuli määräys,
että tänään iltaan mennessä on kylän oltava tyhjä. Me Pentin kanssa mentiin pyörällä Uupunee-
seen, jossa oltiin eräässä autiossa talossa yötä. Isä, Eero ja eno jäivät Polviselälle.”
5.11. ”Muutettiin ’kortteeria’ tänään. Olen nyt Polviselän kylässä Pentin kanssa T. Kukkosella.”
8.11. ”Lumi lähti, puimassa jatkuvasti, ruista tuli yht. 120 säk.  Muutettiin nyt asumaan V. Iloselle 
tähän lähelle Kukkosia.”
18.11. ”...lähdimme isän kanssa linja-autolla matkalle Joroisiin. Olimme Viipurissa klo 20.00. Ja 
jatkettiin junalla matkaa klo 23.30.”
19.11. ”Juna jyristeli… ja aamulla klo 7.00 olimme Joroisten asemalla. Ei nukuttu koko yössä. 
Saimme kävellä Lahnalahteen kun ei saatu kyytiä, matkaa 12 km. J. Tunttunen oli meidän 
mukana.”              

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/1738572?page=3


Viipurin rautatieasema 1935. Lappeenrannan museot. Juha Lankisen kokoelmat.



Evakossa Aholassa (Aholainen) n. 12 km Joroisten kirkonkylästä etelään. Kartta v. 1965.



24.11. ”Päivät pitkiä kuin nälkävuodet, kun ei ole töitä kuin ennen... kotona… äiti sairaalassa.”
26.11. ”Käytiin Sysmällä talvionkia kokeilemassa. Tyhjä jäi käteen.”
29.11. ”Tänään aamulla me isän kanssa lähdettiin sitten kohti rajaa. Illalla olimme Viipurissa ja 
mentiin yöksi Antti Savolaiselle. Sodan varjo uhkaa. Venäjä sanonut hyökkäämättömyyssopi-
muksen rikki – joten tilanne kriitillinen.”
30.11. ”Tänään se sitten alkoi, jota jo kauan olemme odottaneet toivomatta kuitenkin… sota 
syttynyt… Venäjä hyökännyt maahamme tänään aamulla.”
Käkisalmen Sanomat 1.12.1939
1.12. ”Palattiin tänään isän kanssa takaisin Joroisiin kun saimme vapaan matkan.”
10.12. “Rauhallista täällä, mutta kyllä pojilla rintamalla on kaikkea muuta kuin rauhallista. Mutta 
kyllä Suomen pojat torjuvat sankarillisesti hyökkäykset. Kuinka kauan?”
Käkisalmen Sanomat 12.12.1939
14.12. ”Syntymäpäivä tänään, 17 vuotta tuli täyteen, että huisahti. Kävin Joroisten kirkolla 
korvalääkärissä, kun korvani on ollut kipeänä viime päivinä. Sotatoimet jyllää, mikähän on 
tulevaisuus...”
Käkisalmen Sanomat 14.12.1939
17.12. ”Sapatti tuli. Kotona olin, tosin väliaikaisessa. Pentti, Eero ja isä joutuivat linnoitutöihin 
Räisälään.”
18.12. ”Käytiin hakemassa lainastosta kirjoja luettavaksi. Korvani on vielä kipeänä.”
25.12. ”Joulupäivä. Ei tunnu joulu joululta vierailla veräjillä.” Käkisalmen Sanomat 28.12.1939
29.12. ”Tänään pani tuuman tukkoon ja lähdin enon kanssa Räisälän Tienristiin. Tänään klo 12 
lähdettiin Joroisten asemalta. Puoliyö vietettiin Elisenvaarassa, jota… on pommitettu ankarasti”
30.12. ”Perillä ollaan kannksella. Jälleen saadaan kaivaa montua minkä keritään t.s. ehditään.”
31.12. ”Toivokaamme onnea uudelle alkavalle vuodelle.”

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/1738722?page=1
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/1738536?page=1
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/1738539?page=1
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/1738566?page=1


Kivennavan kirkonkylää Linnamäeltä,1920-30-luku. 
Museovirasto. Historian kuvakokoelma.



  

 Suomen ja Neuvostoliiton rajavartiostot Rajajoen sillalla.
 1920-luku. Museovirasto. Historian kuvakokoelma



Lähteitä:

- Seija ja Elja Seppälän valokuva-albumi
- Kansalliskirjasto. Digitaaliset aineistot
- Rahanarvolaskuri
- Finna

Lisää tulossa, P. T. 5.10.2018

http://apps.rahamuseo.fi/rahanarvolaskin#FIN
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/search
https://www.finna.fi/

