
UUDESTAAN SORTAVALAAN . 

Määräyksen mukaisesti ilmoittautui lwckoseppe Ham

mar Joensmill konttorissa ja kun hänellä näytti olevan hyvin 

vaatimaton matkalaukku mukanaan , johon ei voinut mahtua pal

jonkaan työvälineitä, tieaustelin, oliko hänell~ mahdollises 

ti vielä IDuuta matkatavarca kuljetettavana edelleen . Sain 

tietdä, ettei ollut mitäan muuta ja ihmettelin p~äsisikö hän 

tosiaan niin vähillä välineillä pankin anssariovista si

sään . 
Tätä epäilin ja kysyin varmuuden vuoksi, oliko var

masti kaikki välineet mukana, joita saattoi työssä tarvita, 

mihin hän vakuutti pystyvänsc, niillä avaamaan jokaisen pans

sarioven lukon ja jos jotain uuttuisi, täytyy ostaa lisää. 

Xummastelin vähän tätä vastausta ja kysyin luuliko 

hän s~.avansa ostaa jotain Sortavalassa. Xun sain myönteisen 

vastauksen, selitin, ettei 30rtavalassa viela ollut ainoata

kaan sen alan eikä muutakaan kauppaa toiminnassa, joten os

tokset on tehtävä jo ennen lähtdä . 

Tästä Hammar oli kovasti ihmeissaän, sillä He l sin

gissä oli väitetty aivan toista . 

Varmuuden vuo'"si kehoi tin hantä vielb uudemman ker 

ran t arkistamaan varastonsa, jolloin hän luetteli kaikennä

köisiä työaseita j a niiden mukana myös sahlcöporan, joruca ke -
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hoitin jättämään Joensu~illun, sillä sähkövirtaa ei ollut käy

tettävänä . Uusi ihmettely . 

Edelleen tiedustelin oliko hän varustautunut tar

peellisilla eväillä, johon hän vakuutti niin olevan, joten 

en sen enempää kysynyt . 

Näin yritin varmistautua siitä , että herra Hammaril 
la tosiaan oli mahdollisuuksia niin hyvin tuloksellisesti teh 

dä työtä lcuin myös elää ja oleskella alkeellisissa oloissa . 

Tämä näytti kyllä jonkun ve ran epäilyttävältä, mutta ajatte 

lin, että niin vanha mies kuin hän tietää mitä vaatimwcsia e 

dessä oleva retki asettaa , joten en t~htonut tehdä liian tun-

keilevia kysymyksiä . Ettei tässä tapauksessa l~ienotunteisuus 

ollut paikallaan, huomasin kyllä sittemmin, mutta liian myö 
hään . 

Herra Hammar kertoi saaneensa Johtokunnalta tehtä

väksi avata ja korjata ainrucin holvien ovet ja mikäli aika 

riitti myös kassakaappeja . Tämän lisäksi oli määrä avata myös 

O/y iohjoismaiden Yhdyspankin Sortavalan konttorin holvi ja 

oli hänellä mukanaan määräys minulle toimia siinä valvojana, 

kuten hänen sanansa kuuluivat . histåän määräyksestä kuitenkaan 

ei ollut puhettakaan, vaan kirjallisesta pyyru1ostä, jonka joh
dosta olinkin sitten hänen turhia yrityksiään todistamassa . 

Autokyytiä Sortavalaan ei s aatu vqan oli yritettävä 
j~Ulalla mahdollisimman lähelle ja luotettava sitten hyvään on
neensa, jotta myös loppumatka jollain lailla järjestyisi . Sen 

verran tiesin, että I.;atkaselästä silloin ei ollut TIli tii.än toi 

veita snada kyytiä perille . uljetusviranomaiset Joensuussa 

ilmoittivat, että Läskelässä on armeijan kuljetusesikunta , jo 

ko kyllä järjestäisi asian, joten oli mentävä junalla sinne 
saakka . 

Ennenkuin oli aika lähtea "'semalle varmistauduin 
siitä, että myös omat m&tkatav2rani olivat kunnossa jo huoma

sin, ett& avainkäärö olikin jäänyt I itkär antaan , vaikka tie
sin ottaneeni sen esille, jotta se varmasti tulisi mwcaan. 

Kiireel l inen puhelinsanoma piiriesikunnan kautta 
vänrikki Terämaalle järjesti kuitenkin asian niin , että avai 

met olivat Sortavclassa jo ennen meitä . 
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Saimm~ istua junassa yli 15 tuntia ennenkuin paäs 
tiin Läskeläan, mikä tapahtui kello 5 aamul12 . Tulo oli kaik

kea muuta kuin hauska, silla vettä satoi kuin saavista kaa

taen . .• semarakeruius oli sodassa palanut, mutta läheisessä va

jassa saimme sentään suojaa . Autojakin nä~Ji muutamia, mutta 
ne olivat kaikki menossa Pitkärantaan päin, eikä ainoah.aan 
Sortavalaan . IJIatk.::.a oli meillä edessä vielä 31 kilometriä ja 

herra Hammarin työkalulawdcu oli pienestä koostaan huolimatta 

siksi painava, ettei sitä voinut ajatellak~an kantamalla vie
täväksi, jos itsekin olisirrune jru(saneet kävellä . 

Y~u:aan ei myös osanut neuvoa missä kuljetusesik~m

ta olisi löydettäviss~, joten tilanne näytti synkält~ . Täl

löin kuulin jostain plillelinkellon soivan ja klUl minulla oli 

kuljetusesikunnan puhelinnumero tiedossa, menin pyytämd-ctl1 lu

paa saada käyttää konetta . Luvan sain, mutta esikunta ei anta

nut mitään vastausta . Täytyi siis lähteä etsimään itse, vaik

ka ei ollut tieto~ mistä suunnasta . 

Nyt muistin junassa kuulleeni j onktm mainitsevan, 

että kapteeni "_äki oli äsken auuttanut . atkaselästå ja jär

jestänyt majansa Läskelän tehtaan virkamiesklubiin. loiselta 
puolen tiesin sellaisen kuljetusesiktll1l1an löytyvän, joka me

ni "Kulj E Mäki" - nimellä jE.. jossain olin nähnyt sen viitankin 
maantien varressa . Olisil~ohan ehkä jonkunlainen yhteys maini 

tun kapteenin ja hakemamme kuljetusesikunnan valillä.? Jos 
niin sattuisi olemaan, en tarvitsisi hakea kauan, koska vir

kamiesklubin paikÄa oli tiedossani . 

Ilmoi tin herra Fammarille aH .. eistani lähteä etsimd.,..n 

esikuntaa sa dakseni edelle(;nkuljetuksemme järjesty'n~,in, jol

loin hän pi::ia.tti liittyä seuraan ja me lähdimme sateesta huo
limatta seutua samoilemaan . ·.atka klubille ei ollut kovinkaan 

pitkä, joten pian saatoin todeta, että aavistkkseni oli oikea 
ja että tämä oli juuri se pai1rka, johon olin saanut lrehoi tuk

sen käantyä . 
Talossa oli kaikki hiljaista, eilr:..:. ketäi'n n1o·. 'ynyt, 

vai'~ka ovet olivatkin auki. Lopuksi löysin sentt.:in ka1 61 nttk

kuvaa miestä , joista toinen osoittautui olevan 1<apteeni niiiki 

itse . 
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Esitin as i ani kapteenille ja t i edus t el in mahdolli 

suuksia saada kyytiä Sortavalaan , mutta sain vastaukseksi , 

ettei sinnepäin mitään kuljetuksia järjestetä vaan su~mtau
tuu koko liikenne i tään p~·in, ei1<:ä toiseksi ollut mitään 

mt".äräyksiä järjestää kulj et:uksia .suomen Pankille, sillä sii 
hen olivat oikeutettuja ainoastaan sotilasviranomaiset . 

Sel itin hänelle, että pankki toimi sota toimialueel 

la juuri soti l asviranomaisten pyynnöst& ja tämä mielestäni e 
dellytti, että meille r1Yö s oli järjestettävä alkeelliset flah

dollisuudet tätä luvallista toi('lintaa varten . Vetosin myös 
joensuulaiseen kuljetusesiklmtaan ja sen kehoi tulcseen ottaa 
yhteys juuri tähän paikkaan . elin vielä lis;:;'tä, että olin y 

rittänyt soittaa , kun huomasin, että punelimesta oli torvi 
nostettu pöydälle koneen viereen ja soittaminen siten trulalli 

sesti estetty . 
Täält ä siis ei näyttänyt olevan ap 1a saatavissa , mut 

ta kun en hellittänyt, taipi kapteeni väsyä , koska l~hetti o

man henkilövaununsa meitä vicmå~n . 
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