
Kalle ja Lempi Läntisen kirje Kallen siskolle Huldalle. Kirje on alautunut lähettäjälle, koska Hulda 
kuoli veljensä perheessä Mellilässä. 
Nyt näyttää olevan ajankohtaisena asiana Hilja –sisaren ja miehensä Janne Lännenruskon kuolema. 
Eloon jäi pariskunnan parivuotias Laina, jonka tiedetään olleen hoidossa poliisin leskellä Liedossa. 
Asiasta olen kertonut toisaalla Turun köyhäinhuollon vastaus nähtävästi Huldan kyselyyn. 

Olen yrittänyt säilyttää oikeinkirjoituksessa kaiken mahdollisen mukana olevan väärin 
kirjoittamisen. Kirjeet ovat lyhyen kiertokouluoppimisen pohjalta. 

 

Oripäästä 7p tammikuuta 1920 

Alle kirjoittanut lausuu sydämelliset terveiset täältä meiltä kaikilta. Kiitos Kirjeestä jonka saimme 4 
päivä Tammikuuta 

Olemme olleet terveitä. Aikakin menee hauskasti ja minäkin olen ollu jo Viime Heinäkuusta asti 
kotona taas touhuumassa.Niitä puutteita poistamaan kun tuli sillä aika kun olin Poissa. 

Meitin Perheemme on yhrillään. Ei ole Lisääntynyt eikä Vähentynyt. 

Lännenruskon Huusholli menisitens vallan Pilalle, josta olemme saaneet sultatiaron. Olekkosää 
käynyt sitä Hiljan Pikku tyttöä ollu katsomassa, koon jäi eloon. 

Minä sain äitipuolelta kortin. Se kysy teiränosotetta ja Hiljan osotettakans. Se ei kai tiätäny että 
Hilja ja Janneovatkuollu. Tuntui siltä koska hän niin kirjotti. Minä kirjotin vastauksen ja teirän 
osoitteenne. Ja niin kuin muistakin asioistanne 

Nyt taas talvi. Pakkanen paukuttelee koritten kylmiä hattaroita ainakin työläisten. Ja eikä ole 
Puistakaan tietoa millä niitä lämmittelee eikä ole tietoa mistä puita saa. 

Jo monen Perheen vanhin on sairastunut (?) Viluisena saavat odottaa sitä aikaa kon itse saavat 
tianattua itsellensä waatteet ja ruuan. 

Taas saa olla hauskalla miälelläkon tuli luannon hauska Kevät ja suvi se taas ihmistä virkistää. 

Ei täällä kuulu mitään eri tyistä. Eletään vain sellasta hiljaista koti elämää. Emme mekään ole oltu 
yhtään missään sen jälkeen, kun minä olen ollut kotona. Niin kon ainakin olen ollut laiska 
kulkemaan. 

Koska te siältä tulette Oripäätä katsomaan. Joko tulette tän vuoren aikana.  

Hyvästi ja voiko hartaasti sitä toivoa 

Kalle Läntinen perheineen 

Oripää. 

Lempi jatkaa: 

Minä lisään vähän sulhaseni kirjeeseen koska näyttä mahtuvan vähännäinä päivinä. Mutta ajasta 
aika mitä teiltä oikein kuuluu, hauskaa kai niin kun minultakin kuuluu kun oli vielä niin paljon 
onnea että sain hyvän miehenin takaisin kotiin nyt. Se on hauska niin kuin ennenki. 



Olisi niin paljon Hultalle puhumista muttei niitä viitti kirjottaa. Minun jäi (?) menemätä kun se 
kuoli, Se oli tässä meijän naapurina. Se oli niin (?) mies. Tuli kuolema. 

Eikä ole tultu Loimal menty. Hilja ja Janne onkuolut. Se huusholli meni. 

Mäkin täyty kirjotus lopetta tämä muste on huono. 

Hyvästi voika hauskasti tätä toivomme teille. 

 


