
UUDELLE TOIMIALUEELLE . 
====================== 

Palattuani tutkimusmatkaltani oli kiireellisesti o

tettava yhteys viranomaisiin, joilla oli kuljetusvälineiden 

järjestäminen tehtävänään, sillä mitään säännöllistä kulkuyh

teytta ei ollut olemassa Joensuusta Pitkärantaan . 

Meillähän oli huomattava m~ärä matkatavaraa siirret

tävänä määräpaikLaan ja lasti oli arvokas, kun siihen muun mu

assa kuului noin 50 miljoonaa markkaa käteistä rahaa sekä pan

kin konttorikoneet ja -tarpeet . Kaiken kaikkiaan laskettiin, 

että lcuorman yhteispaino tulisi nousemaan noin 2000 kiloon . 

Sitäpaitsi oli myös siirrettävänä viiden hengen henkilökunta, 
sillä aikaisemmin lueteltujen neljän virkailijan lisäksi oli 

lyseolainen, Joensuun konttorin diskonttovalvojan poika Aapo 

Kankaanrinta snostnnut tulemaan mlLlcaEm vah.timpstari - li=i.betti

nä, johon tehtavään hän tavallista sucuemmilla ruumillisilla 

voimi l Iaan erinomaisesti soveltui . 

Autojen saanti onnistui meille odotettua paremmin, 

sillä joensuulaisesta autokorjaamosta piti juuri 4 . päivänä 

siirtyä yksi viiden hengen henkilöauto sekä 6- tolli"in kuorma

vaunu Iitkärantaan eikä kumpaankaan ollut kuormaa ilmoitettu . 

. Nämät vaunut asetettiin pankin käytettäviKsi matkaa varten ja 

paikallinen suojeluskunta järjesti vielL, konepistoolivartion 

mukaan . 
Nopeasti saimme paperimme kuntoon ja tarpeellisen 
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komennustodistuksen piiripäälliköltä, minkä jälkeen olimme 

valmiit a loittamaan matkamme uudelle toimialueelle . 

Määräaikana saapuivat autot kaupungintalon pihamaal 

le, jossa kuormanteko heti aloitettiin ja n opeasti s aati i n 

suoritetuksi, kun kaikki oli käteviin laatikkoihin pakattuna . 

Kesken kuormantekoa saapui luoksemme kahdeksanmie 

hinen ryhmä sotilaita täysissä aseissa . _ likersantti , joka 

johti heitä , pyysi, että suostuisimme ot tamaan heidät mukaan 

Fi tkärant aan , johon heidän oli määrä mennä niin pian kuin suin

kin yhtyäkseen joukko-osastoonsa, josta olivat olleet komen

nuksella . 
I(uistaen mahdollisuutta joutua matkan varrella te 

kemisiin venäläisten partioiden kanssa varsinkin Suistamon e

rämaissa, en katsonut olevan mit~än syy t ä kieltää heiltä kyy

dinsaantia etenkin kun kllormavaunun lavalla oli tilaa yll in 

kyllin . 
Näin ollen kehoi tin heitä a luksi auttamaan kuorman

teossa, joka nyt nopeasti suoritettiin loppuun . Kun vie l ä o

li otettu kllormaan ylimääräisten vartiomiestemme matkatava

rat rautatieasemalta, päästiin taipaleelle kello 18 aikaan . 

Tämä ties i yömatkaa , mutta sitä ei voinut vältt~ä eikä se ol 
lut niinkään haitallista kesäyön ollessa siksi vnloisan, että 

suuri mman osan tietä nillcisi ajaa ilman valoja, mikä ilmavaa
ran takia oli suotavaa . Näin lähdettiin reilpain mielin ete 

l äa koht i. 
En katsonut tarpeellissksi ilmoittaa etukäteen ryh

män jäsenille matkan varrella mahdollisesti uhkaavasta vaa

rasta, mikä vaan olisi tarpeettomasti hermostut tanut v ar sin

kin naisia, jos, kuten toivoin, sattuisimme pääsemi:iän peril 
le ilman seihl(ailuja . To i selta puolen tulisimme todennäköises 

ti aika kauan oleskelemaan sotatoimialueella ja sehän mer kit 

si, että vaara aina oli uhkaamassa, joten kai hlci tiesivät sen 

kertomattakin . 

~~ääräy s oli , että meidän tulisi kaytt3.ä Leppäsyr 

jään asti samaa reittiä kuin edellisen matkan a lkutaipaleel

l a . Sen jälkeen oli mentävä ~telän kautta edelleen Pitkäran

taan, sillä Lemetin tie kat sottiin vähemmin tur valliseksi . Tä-
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mä teki matkan jonk~ verran pitemmäksi , mutta muut en tie o
li parempi, joten r eitti rasitti vaunuja vi:ihemmin . 

Myöhäinen vuorokaudenaika teki, etti:i tien varsilla 

riehuvat kulot huomattiin paljon pareillffiin kuin päivi:illä, mut 
l ukuunot tamatta s avun aiheuttamaa näköhaittaa eivi:it lukuisat 
tulipalot es t äneet matkant ekoa . 

Paikka paikoin tunkeutui vaunuun ilkeä lemu mätäne 
vistä ruumiista ja mi elellään olisi nenänsä eteen pistänyt 

kaasunaamarin , jos semLoinen olisi ollut matkassa , mikä klli 

tenkaan ei ollut asian laita . Oliko kysymys hautaamattomista 

tai huolimattomasti haudatuista ryssistä vai hevosistako em

me katsoneet a i het ta olevan lähteä tutkimaan . IJr ... tka sujui hy 

vin lemust& huolimatta . 

Ilman välikohtauksia pääsimme Leppäsyrjaän saakka, 

mut ta siellä oli tulla ikä~Jyksiä . Aiheuttajana ei kyllä e 

siintynyt vihollinen , vaan oli sellaisena yksinomaan neiti 

Sorva . 
Lähtökiireessd en ollut huomannut , että neiti Sor 

va mäi:iräyksestä huolimatta matkusti siviili vaatteissa. Tote 
sin sen vasta silloin, kun sotapoliisi Leppäsyrjässä kiinnitti 

huomionsa ~siaan ja tiukkasi häneltä erikoista matkustuslupaa . 
Onneksi olin saanut niin selvän ja täydellisen komennustodis 

t·uksen, ettd asia selvisi puhumalla ja me sairnrle jat'.caa . 

Tiedusteluuni miksi neiti Sorva oli laiminlyonyt 

l'lcli:iräyksen noudattamisen, ilmoitti hi:in, ettei h~inellL. lotta

kokelnana ollut vieL. oil'eutta käyttai:. lottapu.cua sekä että 
hi:in Helsingistä lähtiessE.cill l.cyll[i oli py~.rti:inyt asianomaisil 

ta lupaa , llutta saanut e"J.c1 ottomasti kie l Hivän vas tau.ks en , 

k~ ei ollut mikään lottakomennus kysymyksessä . 

"ei tä kai kkia i hmetytti suuresti , että pri.äkonttori 

oli lähettdnyt matkaan henkilön, joka ei voi nut täyttä~ nii 

tä vaatimukSia, joihin muiden oli pakko alistua . 

Kehoi t in neiti Sorvaa ikävyyksien välttämiseksi 

kuitenkin ottamaan uudestaan yhteyttä viranomaisiin I'e l sin-
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gissä ja myöhemmin huomasin, että hän sai ja myös käytti vir 

kapuIma . Tapahtuiko tämä luvalla vai luvatta en katsonut ai 

heelliseksi tutkia ja tiedustella . 

Olimme siis ilman sei kkailuja päässeet v~analaisen 

alueen läpi ja sivuuttaneet kaikki tarkastukset . Lo pumatka 

Koirinojan l(autta Pi tkärantaL:n sujui kaikkien säJntöjen mu

kaan ja melko väsyneinä saavuimme perille aamuJöllä kello 

2.20 . 

Edessä oli siis vaan pikainen lmorman purkaaminen 

,ja tavarain siirtäminen meille varc.. ttuun huoneistoon, jonka 

sopimuksen mukaan piti olla, meille kalustettuna, valmis vas 

taanottamaan niin meitä kuin tavaroitammekin . 

Riensin heti katsomaan , kuinka kaikki oli järjes 

tetty ja löysin - kaksi kalustamatonta, hyvin likaista huo

netta enkä mita.än muuta . Sn ollut uskoa silmiäni, mutta niin 

klliteILkin oli , ettei mit~å.n luvatuista valmisteluista oltu 

tehty . En tahdo toistaa, mitä silloin ajattelin ja ehkä lau
suin juD::ikin sotilasviranomaisista ja heidän lupauksistaan, 

mutta sen voin vaJ:.:uuttaa, e t tei se mit~i:...n kauni sta ja mairit

televaa ollut . 

Ifyöhäinen hetki ei kuitenkaan sallin:u:t mi tiiän pi t 

kää päivi ttelemistä, vaan se vaati pikaista tOimi,nb,a, jotta 

saataisiin tavarat ketoselle . 

Yun nytkin oli käytettävissä sama aIJumiesj oukko l::uin 

Joensllussakin, meni siirtäminen nopeasti . "ittenkin oli kello 

melkein kolme, emlerumin saatoin kiittäa ja hyvästell~ vartio 

miehiäMIDe ja kuljettqjiamme . 

Nyt olimme siis perillä, mutta minkälaisissa olois 
sa? Oliko ja mitä mahdollisuuksia saada kaikki klmtoon edes 
aamulla? Oliko s.qnottu, että silloinkaan saisimme tarvitse 

mamme huonekalut? 

Oli todennäköistä, ettei näin tulisi tapahtumaan, 
vaan pikemminkin tulisi meidän itse saattaa huoneistomme sem
moiseen kLmtoon, että hätätilassa pystyisimme toimimaan il-
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man ulkoapäin amlettua apuakin. Oli sen vuoksi pqrasta lähteä 
siitä, että oli tultava toimeen omin neuvoin . 

Nyt olimme kuitenkin kaikki väsyneitä ja siksi oli 
ennen muuta järjestettävä ti18~)å.isiä leposijoja . T=aiLi pai 

kat olivat niin likaiset, ettei voinut ajatellakaan vuodevaat
teitten asettamistn suoraan lattialle . Paperia tai muuta so 

pivaa ainetta ei löytynyt, jota olisi voinut käyttää suojana 
lattian päällä . inoat esineet, jotka näyttivät verrattain 

puhtailta, olivat äsken tuombmme rahalaatikot, joista nyt päå
timme valmistaa jotain sängyntapaista. 

Kuusi laatikkoa aVcttiin ja niiden sisältö siirret
tiin holviin . Näistä s a imme pienempään huoneeseen kaksi ma

kuupaild::aa neideille. hmt laatikot saivat olla kiinni. Siir

si-lille ne v<:an vierekkå.in kolmeen ryhmå.än ja niin oli j okaisel 

la jotakuinkin tasainen alusta, jolle sopi asettua lepäämii,än . 

Pitkäksi ei lepoaika tulisi, sillä varhain oli jälleen nous
tava ja ryhdyttävä tÖihin, jos' ,ieli :.!ysyä lupauksessaan a 

v"ta konttori vielä sam<-<na aamuna 1('ello 10 . Nb.:.in oli j oukl::o
osastoille ilmoitettu tapahtuvan . 

}Jäissä ensi puuhissa kului taas tlmti, mutta kellon 
lyödessä 4 olimme kaikki levolla ja taisivat muut nukkuakin, 

vaikka en itse siihen pystynyt . Syy tähän oli kai osrucsi kiuk

kuisuus sen johdosta, etteivät sotilasviranomaiset olleet pi 
täneet lupauksiaan, osaksi myös se, ettå tahdoin suunnitella 
valmiiksi aamun työt, jotta ehtisimme saada konttorin kLm
toon m&&räajassa . 

Kaksi tlmtia makasin , mutta sitten kärpästen pal
jous ajoi minut liihlceelle eikä kestänyt kauan emlenkuin myös 
muut olivat pystyssä ja työ alkoi . 

Ensiksi oli kaikki laatikot avattava ja tyhjennet
tävä ja niistä sitten rrucennettava tarpeelliset huonekalut, 

siinä päätös, jonka toteuttamiseen nyt ryhdyimme . 

Nopeasti edistyi työ , kun viiden hengen voimalla si
tä tehtiin ja l aatild::o toisensa jä·lkeen siirt'yi uuteen tehtä-
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vään . Siten rakennettiin tiski huoneen poildci sekä järjestet
tiin istuin- ja työpaikat kaikille . Vieläpä tekstattiin pan
kille kilpi, joka ripustettiin oven ulkopuolelle asiru:kaille 
opastukseksi. 

Ruokaa ei sinä aamuna kukaan muistanut, vaikka näl 
kä taisi olla kaikilla , kun elolculill 5 . päivänä 1941 kello 10 
tasan Suomen Pankin Sortavalan konttori avattiin väliaikaises
sa toimipaikassaan Pitkärannan Pusunsaaressa . 

Tyydytyksellä totesimme, että olimme kaikista vas 
tuksista huolimatta pystyneet täyttämään minun pankin puolesta 
antamani lupauksen . 

Pankin kilven ilmestyminen ovelle herätti heti suur
ta huomiota, sillä sattumalta tuli suurehko ryhmä T. K.- kir

jeenvaihtajia käymään taloon kohta sen jälkeen, kun kilpi oli 
saatu paikoilleen . Koko lauma ryntäsi sisäan ja tiedusteli 
kerran toisensa jälkeen, onko se ihan varmasti totta, että 
Suomen Panldei oli suostunut avaamnan konttorin ja että se nyt 

oli tässä ja toiminnassa . He olivat ottaneet kilven jonkun vit 

siniekan hullutcl:sena ja sen vuoksi ihmetelleet , mitä sen ta

kana oikeastaan piilee . Eivät tahtoneet herrat uskoa tosiasiaa 
tOdeksi, koska muka Suomen Panl~:i oli tunnettu vanhoillisuu
destaan ja jäykkyydestään , jotka eivät yhtään sopisi yhteen 
tällaisten toimintamuotojen kanssa . 

Yritin , vaikka aluksi heikoin tuloksin, selittää, 
että se mikä ehkä aikaisemmin oli ollut tapana pankissa ei ai 

nakaan enää ole . Todistukseksi tuli nyt seuraan ensimäinen a 

Siakas, joka sai tilirahoja vaihdetuiksi ja siten näytti, et 
tä ainnkin vaihtokassapuoli toimi lcuten pankin konttorissa 
ainakin . 

Tämän toteamuksen jälkeen menetti konttorimme her
rojen mielestä nähtävästi mielenlciintonsa, mutta, vaikka ei 
vät tietääkseni kirjoittaneet mitään lehtiinsä käynnistään , 
oli se meille sikäli hyödyllinen, että heidän kautta levisi 

tieto pankin avaamisesta eri joulcko- osastoihin . Päiväkäskys 
sä ollut ennakkotieto tuli täten vahvistetulcsi ja asiakkaita 
alkoi ilmestyä läheltä ja kaukaa aina Tuuloksesta ja Hyrsylän 
mutkasta saakka . 
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Ennen lähtöään joku herroista lehtimiehistä huomaut 
ti, että radioselostaja Pekka Tiilikainen luultavasti vielä 
samana päivänä tulisi haastattelemaan meitä, koska hän juuri 

silloin sattui olemaan paL:kakwmalla ääni tysautoineen. Lai t
teisiin oli kuitenkin tullut jolcu vika, kuten myöhe~min sain 
kuulla, ja sen vuoksi haastattelu jäi sillä kertaa tekemättä . 
Nähtävästi herra Tiilikaisella oli mielenkiintoisempia haasta
teltavia, koska ei häntä myöhemminkään nähty pankissa , vaikka 
hän useinlcin oli laitteineen Pitkärannassa . 

Mainitun rahanvaihtajan lisäksi ei sitten sinä päi
vänä muita asiakkaita tullutkaan, kuin pari lähiyksikön rahas
tOlihoitajaa, jotka tiedustelivat mahdollisuutta saada avata 
pano- ja ottotilin konttorissa niin pian kun suinkin . 

Konttorin kassapäiväkirja ei näin ollen tullut sinä 
päivänä sisältämään muuta kuin alkukassan siirron lähetevaro
jen tililtä kassatilille . 

o o 

o 
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