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Ksskettava tecs sotavu osren aryesta
Multialais-

§väs§ldläisen
kirjailijan Reijo
Vuorisenteos
Kirjeesi ovat

kaikkeni*n neljån
vttosikymmenen

§rin pååtös ja
laajin Suomen
sota-ajan kirjeistd
tehtylcuvaus

sotavuosien
karustaarjesta.
--

ntst"*.ä

edsimliGqhesda.fr
Reiio

Vlori*n

ki4a ei ole soti§rakkaudestå ikä-

va§,mr Erir*

vistä. puuttEellisisä olsisti iå luiasn s§r6la tu:erai§!§ter! ia smållä Snrmetr ka4aläistfi §*ffi,
Biså e{siralnia 4nmoflli iåikkåk{nnilh eläåHt karjaliisef sret
iatE&ee1 haj6i?åt loFultåyuräriSaomcn. Nirinon KåriaiJn lmFi,
lahd(hå loroisio glelien oudft!n
Mil* vuörisen ia Mi4ä pitkod
tah,i-, jatla" ir l{Fin sodil alkaisistå ki{eir,ä lrtr$r!$å tm6.
* Kirleetrls{tisänijäåitjnitsisilleen ki{oittÅnfå, Mskanå 0å m-qis
ki4Bilå heidin o&isiltaaa, kert&,
kiriailija lleijo1ruorinm.

Vussikymrllefit€ntyå
fikiei.le& toieittatnirer kirjaksi
on ollut häwl1. yu6ihymm$ia
k§ståvå tehtåvå-

'

f,r5i6xrlilsf n ke*ä*

tälttii

tiihii§ suuee s hl§elaät&olltseo
l980{rr!llä iå kir,r*ia kiriM kr.
trellä pulxtaaksi raotee[ lq44
sänkkå. Jill§n tgg0"iuvun ilussa
pahsifl äsianfl Nyt ol.i io tir.tok),
rc ia åillä talleffi* n{o aieqsis
k0nekkjsiteltuan murttrn ladatut kirieet Si{ler työ iäi millulta

titt{6alai§*p5.k!,1fljll5eån kÅ4dt i8ttå ååF Vsejs.{b fi tiinä srkrynå
k@stasql l$§&'ueks whks F * vslsi{ql i}t,, sn* Vusdren,

vuosii'?umeaiki k€sken, kertm
1tuoline$"
Vå$å eläkkeelje låary; löyry aikaa Laihkiro kineidPn Bårmmi-

w digitulimirmuot&a.

- Åixislttaeffi ni ål*ie atte mukträä

§ir

rlyiir

-14eistä

hi*oriä. jstts

kirjeille histrriallisn lnrl$å
- litrhin, mi(å §!§§6ä jå maailmatlu laFahl}i snaraikäil, §a§s Yuoriset,

*Fälisisimmepä yLteen'

l{åree isårsä palyeli kaihhae*

kola*u scd*n
li

ylik€run11,i ja sstilirvi[kami€s
ia kaikkie§ s§tien eikaså ksulsi

?meijan knärahe0hilökuträa&
vakmseln eri ssikurtis, husltohonppaDioissa oliyat nuua

mesä talGäsilirl§@ri

palja kiisiletty feisiå räFhtu$iÅ. §sdsrn

e{§urrir qok$l ,§ilut hi4eit'

faa, kuie etiä 'lsppsisllH s piåtr,
rtti p:iästäisiis t?asyhttra'. Koti-

§ntafi

il ilsblulästa

ia rahas-

teuhoitäia,

* g;i0ofi,

lM

tainehlhin *um-

6aiwlln, §{fisass

Vurri§re

is viipuir§.

Fladti vilsrisf{ j:tJri pushr.

s*joirut sstien iålkmrL mqutti
Juxkään ja t!,öskerreli veitsilurt§
$y* palrruh*es,

potus{q ailårn.itn.
- §t4ei5§å itss!:iån ei

ei

nikäna e6ik*ntÅ-

teh*itirsii.
-l$äni öli Jätk$(den lopul-

taaåo

Nirji kBrae" sitetr soä emlti jBuri
hih,oihl* mrse$ trgo€t, ei1*i m^
tj€npiii'11^!T1ir**:iän nistut hBl,

lalsisiu*d kdGi t€astd

;a

skisi?

*käreiEta *n siiiln ki{oiteltii§
f,?lionkin, kuväilee tu8lrrtr.

ta

- Ädillilt dlt soii€§ aiksan kaksi irstä h§ol,EraavÅÅaÅfi ii sodill

lspulls hlir ådotti !ölssttn, p§hejoutui evakkoo§, Awknplllå sli
k$§.ia ä§fl§*or:tomuu, iÅ loi§l(n
nsrkissa elemireE&oetteli !,oitnia,

keaw vrorines^
Nykypäiviiq r§ilynei'lå ki{ei-

Jeremias Jerkku Laoin
erakkona kultamailia
[ria ilimelå
«i§.n,ffi ,§6jl6a{d1åj

t

Kul]ailkäi!äja Mooses söpö !*
fi !lriåläis jraår|§rulårm kirjri-

lliå Reijo Vmri$n toirefl v{,lii1ri"
rusuni kuenlshtajå Jerffiia§
.Ierl,?stn, Tailii ksräi lrlr-yiltrå,
&1

kuonanjohtajana tutu§si

ttllar

llahn0 seikkail§ .a,aFirsa saarisrlål|;i, r'iettiip:i siellä, våkiisillä
o?§kavnuhsilla var$§tetussa kor-

ssss

rkonai*n talyer kissnEdelirft.n idriio lopul
ia Jerkku tuomirtlifi mrelenhla-

sa

k

ialn§l.

ie

tå oli haikkiåar l$g$ kappal€tta jå !§stikffta€iä lis:iksi yI *tå.
Kirjian ialllioitul J2? kLietti. §n§iffmäinBe sr ki{oit&u 5. iou-

lul\tmä

193? eli noin käksi

uot-

tnfuisdffi §)tryfiis{ä ja

ta etrn§*

§:im{itr* å mmsk{ofÅ

1345.

wtri iåtkrsodrr Fäätty:sljå Fuoli ruoalÅ läpin sdåä
päåttlmi*n jälk&r. §i.ia *§ :!aåiia §uoms stå-aiar kirieistå te§rJk!&esiBus niin åiå,1ts6t, kuis
§äilyBcirl6 krieid@ måäliin ssh'
t€e& §i4a $n soti€n åiläistr kÅ'
tr{ alkisläsåE reällstik* ja %ikuth€ §nEus.
§gh

sBn

Kirjoittaminen kosketti

0t s

?ätrhempien

kiriftfllailt-

tyiisfielleE kiriöksi sli kir
iailiF:le it.Yllernkln ko*keflÄä ia
döE
f

äntf,ila

he td!ämatlin

§uome§

hislrrian kahBlsavGiin.
- §!:llä kiioit{affitilli**§ it e
ethi suru. Kosketkvimpia |liwt

oairtå liokem[ksistanfl LäpiE
ksltamailla, issa h*n vuokrasi
Eltauhsen Råyhä-öila1trkå häl,
loskiieaiälla. fäsli ir{{ten oli
maailman irppoisin kaved, vstdren pusl§aåän *i1ffi pif, tsrk§rf,n

d€llis{§

o» iä l§l$ake häftsi§
krla*n k{tsutään tirnär} dsrim;i^
nim€Uii. !(iiåssasi paikåt ia hen'
kiliit t!å t #ifi 10ff2, mu{ä låpähtMai kekritfyiä,
xullan&?iitiå F1§mr §öpö§ ,ivailtå ei vusriw{ mskaan l'}yrly
Eyvä§*empåi
kr&§ si-

muiäi, $cläsfi pnsrcisiiB!,ei-

iåreihin.

luolHlGer r{rk*n liplnreirustä kiljoittssisen Iteii0 Vuodeea

iloöe6

Sö9ä

{ict§

kn

(ffii*d

aa1.

§ kwwtkr*sdiå Lspin
Såa.'l*låUå,

i*iwsä"

jsfi

wlw,

kiksi \o{rrytiotä

ftjia.

kliireltiiR slrietjn

qnnistJsla

jrh-

-k

rie sls

Lapiq 6rdif, aikåisd kirjet, irie
ättisi kuvaa lxrhsn s6rngttö-

§a

mu{lta ia !iri. eiter h},lir.ksi*rti
helhtu

toist* nsrkis fl iäsdut-

Brhtil Vuorifreä,
lilå§ o§ tsimittamåtrs

aiin,

#§

vicjä

tst-

p}}ri
kirjalarkk*n lnFsll* tiiYir

l}}§viiifl

eo. I{§tniltä.iä

1ffi.**o"s3g1*io*

vednfi 0Ekssieiw$kins&

såa miekä- Tii!.iltäsällä

tella-

äni.
*

§ellairs aja{§s mieullelåi ett3 nyk!äås valir€täir sicisfa äii'*n turhaan, niin helppe mejlli
on, *c trolGa ra asmot. s*mNe 6llä killoliisia, ettå meidär ei
§le hryisui kokBa roiä sailoja
äsiö1tå, joita ssta-åiÅn psM tåri l§-

§ns§ l'usrinm.
&eiio vuori4Bn Kirlersi åul
kåikke*i -tmlÄ såå åi4ike!ruGt& !{uLiilb l{ehila saEmisf a §eki ki{dliiåLiiasltå:n olnisrskirpi,

iöitukella.

-Ser eerrå* knifenkin"

etaå

§lakkoelänä teki Jif,kdir hyviä,
äeli it§B€nså ja ei ajtrtuk-

håtr

*ma kohdaller Lapin nulrcu
'lhmusti hcili,ouksiw ia naur.
rBi

ixhi$i:l'*mffi ål§i,

riara.

siellå (i§lifiåic ,iränimer anne.
äÅr \tihän päia r.åsr»ie hdE to"

,rgBl

§rämaatasaa ajatukset

lm$u-nsps

-?aisis olla niin kssrcllinsa,

kul{åå ta}cl
laki[ §iini siyusä hän tuau§tu§
&isiiå §rnriselåB kdlätrkåiKiiit

6nr, ml&§ kaivän

stktma Kl*si owtkaikhsi

§i

l}lkimukscr, jila Lär pike§*
pahioisftx. tapiss häa esiistlt
teÅ?istslla f,imellå Mffi*s Sdpai
ia oEni6&v Gikaisema kullapkaiBliå iåt åiai wiutrneee

"lqeså s

sM vis

*våihha lxilogla qlisiki* favallnan hi*Eoj0tt§, en k itenkai*

*le kwifl in&kas ki4oittamJär
.terk!tr tåri*aan .Jåtk a- Täytyy
Eyt §al§ri*, mlhlä rr4rdy{. (u.&o! iqspiEsris Fit i se$a, e*t
jak*ä kuuknusli ktr{oittr& fiut'
tn tsira"rba, &yllå iitten
dåan§ täl,iyy,otain

talri$].

ol'e&effiisä
lä, pshdisk€lee Vuoiinen"
R6ij0

vuodsq romasla §GllaskaiG.ia

,t&ffi

Stipö såä Kirjäkeurousta,

,luh,alia l({hvilä §Åerri§ta rekä
kjrjåiliiålra rmistsskirjsii{ktri1a-

