
Onnin elämän merkkipaaluja... 
 

 Matti, Abel ja Onni raivasivat koko elämänsä ajan kiviä. Routa nosti joka talvi uusia kiviä 

maan uumenista. Entisten peltojen reunat ovat edelleen täynnä kivikasoja. Leipä oli kirjaimellisesti 

kiven alla. 

 Isontallin taakse, kivikasaan istutettiin kirsikkapuita. Talon päädyssä kasvoi 

viinimarjapensaita ja omenapuita.  Seinän vieressä oli pistävän hajuinen liperi (lipstikka) ja tuvan 

takana juhannusruusu- sekä lumimarjapensas. Piikkinen ruusu avasi joka vuosi juhannuksen 

aikoihin valkoiset, kerrotut, hyvältä tuoksuvat kukkansa. Lumimarjapensaan pieniä valkoisia 

marjoja oli kielletty syömästä. 
 

Onni astui vakinaiseen palvelukseen joulukuussa 1924 ja sai tykkimiehen 

erikoiskoulutuksen. Hänet vapautettiin 440 päivän kuluttua täysin 

palvelleena helmikuussa 1926.     
    Henkilökuvaus: pituus 170 cm, paino 65 kg 

 

     

  Onni oli komea mies. Myös hänen sisariaan kutsuttiin Nikkarin kauniiksi 

tyttäriksi. Morsiamia pyöri ympärillä, mutta mitään vakavampaa ei näistä 

suhteista syntynyt.  

 

 

 
                                  

                  

 

            Hallinmäen kansakoululla äitienpäivänä,  14. päivänä toukokuuta 1934 

 

             Viljam ja Lempi Adler       Onni Adler   
    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onni osti 4. heinäkuuta 1939 Kestienahon (Nikkarin) tilan kaikkine irtaimistoineen 50 000 

markan kauppahinnalla. Lisäksi hän sitoutui maksamaan Abelille 6000 markkaa vuotuista 

eläkettä ja antamaan vapaan asunnon ja hoidon sitä tarvittaessa. 

 

 

 

Sotavuodet 
 

 Talollinen Onni Adler joutui pian omistajanvaihdoksen jälkeen lähtemään Talvisotaan ja 

jättämään taloutensa vieraiden ihmisten ja vanhan papan varaan. Vapauduttuaan sodasta 2.5.1940 

häntä odotti raskaan talven jälkeen kevättyöt Nikkarilla.  

(Onni vasemmalla) 

  Kului vuoden verran, kun 

18.6.1941 tuli lähtö Jatkosotaan. Työt 

oli jätettävä ja mentävä ilmoittautumaan 

Petäjäveden kirkonkylään perustettuun 

ilmoittautumispaikkaan.  

Pöydän takana istui kireän näköinen 

herra kirjoittamassa nimiä muistiin. 

Onni sanoi nimensä Onni Adler. Kirjuri 

alkoi kiukutella, miksi Onni ei ollut 

suomentanut nimeään. Silloin Onni 

totesi rauhalliseen tyyliinsä: ” Tässä 

maassa on niin paljon vieraskielisiä 

nimiä, joita ihmiset joutuvat päivittäin 

käyttämään. Kunhan hekin ensiksi 

muuttavat nimensä. Minun nimeäni niin 

harvoin tarvitaan.”  

 

§ 



Sotilaat marssivat kohti rajaa. Naisia, lapsia, vanhuksia, karjaa tuli koko ajan vastaan. 

Veljekset Onni ja Otto, joka oli suomentanut nimensä Alaraivioksi, taistelivat molemmat Kevyt 

Osasto 6:ssa. Heti taisteluiden alkuvaiheessa haavoittui majuri Adolf Ehrnrooth, jonka joukkoja Kevyt 

Osasto 6 oli määrätty tukemaan. Ensimmäisten päivien hyökkäysten aikana kaatui toistakymmentä 

Petäjävetistä.   

  Onni ja Otto rämpivät pitkin Karjalan kannasta taistelusta toiseen. Otto siirrettiin lokakuun 

alussa 1941 jalkaväkikoulutuskeskukseen ja Onni pääsi pois 25.3.1942, kun vanhempia ikäluokkia 

kotiutettiin.  

  

 

 

 

    Emäntä tuli taloon 
 

 

 
  Viimeksi Onni oli nähnyt Siirin seitsemän vuotta 

aikaisemmin tansseissa ja pyytänyt päästä saatolle. Siiri ei ollut 

huolinut häntä. Nyt Onni haki jälleen Siiriä tanssimaan ja kysyi: 

”Mitäs olet saanut tänä seitsemänä vuotena aikaan?” ”Nauttinut 

elämästäni”, tivahti sanavalmis Siiri.  

    Siiri oli Korpilahdelta 

rakennusmestari Erkki Johannes Aleniuksen nuorin tytär. Isä oli 

kuollut Siirin ollessaan neljäntoista. Nyt Siiri oli jo yli 

kolmekymppinen kuten Onnikin. Siiri hoiti veljensä taloutta 

Ylämuuratjärven Heinäjoella. Vapaa-aikoinaan he harrastivat 

veljen kanssa kuorolaulua ja yhdistystoimintaa. Siiriltä syntyi 

myös taitavasti tehtyjä käsitöitä. Veljen taloudessa asunut äiti, 

jota Siiri oli hoitanut, oli kuollut.  

 

 Siiri ja Onni vihittiin 18.1.1942 

Petäjäveden Uudessa kirkossa. 

 

 

 

 

 



 

 

Lapset 

Marjatta s. 1943,  kuoli  2 viikon ikäisenä. 

Marja-Liisa s. 1944 

 

  Ystävä ja työtoveri 



 

 

Siiri ja Onni Nikkarin portailla 

 

 Arto ja Isto syntyivät ennen Onnin kuolemaa, mutta kastettiin vasta  

 hautauksen jälkeen. 


