
JÄLL~EN SORTAV LASSA . 
========~======~-~~== 

Sen jälkeen, kun olin luovuttanut Pitk.iralUlan pai

kalliset asiat vc.:.nrikl::i :::'erämaalle, katsoin voivani parhai te.l 

kiirehti[: 11UUt toa Sortavalaan Ilenemålli:i. sinne itse, sill::'" a.:.

vistin, ett~ huoneisto muuten ei Vapautuisi toivottm nO)8aS

ti . Iielestani oli jo enemmän kuin tarr-eeksi aikaa hul~att.l. 

odott~J. iseen ja määräyshän oli siirtyi:l r.Jc.:"ro..cJai <-.<.1ll mahuol

lisirUTIC'.n pian . 
lropeasti selviYCLyihme llUOdollisuul\.oista luovutLll:sen 

yhteydessci. ja mine:. vaihdoin Pitkärannan savu,:"vct :rauniot So:r

tavalan parenpiin suojiin . 

Saavuin srrslrnun 6 • .;?C:iVill1.ä . erille todetakSE::ni, et

t[", sen sijaun, etLa. eSL~unta olisi [L'uut[,anut alta ,-,ois, ~ain 

vastoin oli sim e tullut uusia osastoia lis:-i.c·. I'iinot. oli as

sdlUoneeseen, jol:a oli llNEttu ensL .. si t"hjenta , järjest.jt1.J 

l.".d..t.:ärin vastaanotto ja pOliklinik..!::a. Tälle ei yhta~Ln sopinut 

suurmi telmiini, sillb. olin luottanut siihen, ette:. voisin ty'~

j :.<.än \:assahuoneeseen siirt ·.ä työpöydän ja tuolin voidakseni 

sielli:.:. suori ttc.a "ai.Li valmistavat työt silli:.:. aikaa J;un huo

neiston muut osat ty'ljelli1ettiin . 

Y\m tohto:ri JaaI~imainen ku'lli ai _omu..".sistani, e11
-

dotti hän, et ~ä lcäyttaisin h:..i.nen työpö:rti" i;.:.nsä nii1.ä ai' oi'1.< , 

~cun se oli vapac . Näin sain ainakin mahdollisuuCLen kirjoitta0 

tarpeelliset kirjeet ja sUlUlLitella Ycsityis' ohtia . 
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Ne kontto"itarpeet ja muut välineet, joita saimme 

mulcaamme Joensuusta lähtiessärmle tarvittiin miltei satapro

senttisesti F'i tkärann.'1ssa ja Sortavalassa tuli meidän a loi t

taa tyhjästh . Itselläni oli mukana jonkun verran kirjepape 

ria ja oma matkakirjoituskoneeni, mutta niillh välineillä ei 

mitään panb.ia pystytet~ . 

Näin ollen oli ensiksi ilmoitettava Johtokunnalle , 

että huoneisto edelleen oli varattu, mutta ett~ itse olin sen 

vapauttaplista kiirehtimässä. . Toiseksi oli l"ahatilaus tehtävE:, 

sillä Iitkäranta tarvitsi kailL.:i rahat, jotka olivat siell::' 

ja kohta lisäystäkin . Onneksi oli postikonttori jo aloittanut 

toimintansa j"" )ostiyhteys järjestyksessä Helsinkiin, vaH~:a 

alussa sen säänncllisyys !:yllJ.l antoi toivomisen var::'d. Saa

toin sen vuoksi pyytäi:.:. l~,hetE'QnE än rahat suoraan .llerille saa~;:

ka ilman JoensUl.U1 konttorin välityst:::', joka siihen sCtaL.a oli 

ollut viil tti.:m~it6nti:.: . Autossa , j ota posti ltaytti, oli si..si va

h:':n tilaa, ett.':i oli po.l~o ~ak~la rahalähetys l:olmeen osaEn si 

ten, ettu erft s~a,uislvat perille eri ~hivin~ . 

Tämän mukaan tein tilauksen, mutta ihmeekseni sain 

puhelinsanoman pi::ä.konttorista, jossa ilmoitettiin, että l~:i.:r.e 

tys jclT j estet.s.i:.n toi vomuste'l TL'ukaan, nutta osoitetaan Joen

suuhun. 
Tämähän oli kaile. ea muuta 'enin toivomusteni 2lukais 

ta ja osoitti selvästi, t:!ttei };lb.:.konttorissa oltu JI tä"n sel

villä tilanteesta . :='ihtin llinulla olllt r..ink:::änlaisia I1ahC.olli 

SUlH:sia lrolmena ,e1';.';: "isen:::' ]ciiv::ini:;, nouta~ l.'a:l~.l;:"'letyksi'~ 

Joensuusta, eil:ä va_'T'lastD::aan ollnt siil' en taL'vi ttclvia autoja 

kiytettLviss~' . 

Gtin sen vuo'-::si i] aisen yhteyde'l Z08nsulln rontto 

riin ja py, sin kassanhoi taj[ Ylösti:i posti ttcJ:'1aan edelleen jo 

mat1rplle olevan erän jE. myös ilT'loi ttSl11ac n nudestaan pc.äkont

t01_'iin, etti:.: se'.lraav' en lö,hctysten osoi tepai knn ",li te t: olla 

S ort "v"l.la . 

Seurc:,us väärästC: osoi tteesta oli tietysti , että 

sUlmnitelrm'1i :::ahojen sa ~'lU jse 1 jakautumisesL eri p~',ivil

le Ileni myt tJ-;[n ja postilL oli ollut suuria vaiye~ sia saa

da :uljet1 s edelleen ~ atkaselä.sti::. Sortaval'an jarjes-tyrrtr'cin , 

ei"ii .:;e t:;'ydellisesti Oilllist1U1utkaan vaan ji:' i osa laatikois -
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ta vno1"okaudeksi taivasalle . Gnneksi sin,~ &ih.ana ei ollut' a1.

k.:tseli:.ss': :Jol".rrli tu~~sia eih.'; nIllutab.an va~ .in'"oa sat"'unut, v~an 

l'ah~ t tulivat l:aik':i onnellisesti", erille ja 'niin ajoissa, et

t~' saatoimr'le niiden puolesta aloittaa toimintarnr1e suunni tel 
m~,n rnu.l:a:L sesti . 

Toinen tilaus oli monIi..mut::':aisePlpi laati.s. j: \,ns.ri 

se kaikkia tarvittavja koneita, konttoriv~'line.itä, lomak ... eita 

ja kaikenne.köisit.. kirj oja ja papereita, joita konttorissa y_ 

leensä tarvitaan . ,Jo yksistäi'n kaiken rruistarninen oli vai'.ea

ta ja aiheutti paljon Iäänvaivaa, vaL:ka olinkin s'cnut aVlllr

seni r ei ti Zärb.äisen laatiman laajan muist~on asiasta. Lo-

I uksi val:listui :;';:ui tenkin useita sivuja l,&si tt'lvc' llldt510 

l-ai'cesta Iita suilkin ';:atsoi.l tarIJet;llLse s~. 

1'3.TI1c: tilaus, jo'<::a ~)ostitettiLl SC:1I'1a la 1 erta& kuin 

rahc.tilauskin oli hyvissd - j oin Helsi.abiss~", J'lutta t'oi ui tllS 

sielli::i. ei ollut niin 'Jolle"" kuin olisi Oc.ot t,annt, silL. l:onttc-

'i oli ollut toin.illnassa -niltei Ol-ll&ttOI in v~ linein toista v' i -

koa e: menkuin ensi 1< .inbll osa tilatuista t ve.roista s'.a. ui j[ 

viil einen osa tuli vasta kuikaJ.den:ul'ltt'J.a. '.ai::':esta -" c'~ tt,:13n 

lJ:,ctkonttorissa ei ollut yhteistoimiDta eri osastojen vhlil :~ 

liin hyva, ette. esivalnllsteluihin olisi TY:ldytty, v.s.i'r 0. uusien 

}:ont torien avaaminen lJ.o.mollisesti o::"i kai .,i,lle &f iu.nO'laisi lle 

tUlmettu. 

EttE: alku oli eri t kain hankaL. nQiss~ olosu. tE..issa, 

li",nee Yl~lla:·rettävissb. ja edellytti sE.. ett, toimihen ~ilöillc. 

Sortavalassa t'~Jt,yi oll~ aimo annos kr:.'.seli"if'Y" tt .. . ~i voic...a 

vL;,itti..ä, etti:: olisi ollut p:.c.Konttorin . lsip, ",tt'. onttol.'i. 

')~rstyi selvi vtyrf\~':'l1 l"RlkiRt'" '11k11.v' i.h"111, coi. st", 1111lt t ", si. 1 t,:, 

r.:;: uni '1 . 

un olin tehnyt tilaukseYli ja lao.Le:nut, ett: aina

l.in kassavaro,jen l)~tl.OSa olisi perill::':' seur~ ~v·'1n:'l nel'i;:mt"i l1 "l, 

enin komendantin pnreil15 ja ilmoitin, r:.tt Ianl!'li tule", q

loittamad' toimintansa SeJ:'lan 'l-mm 12 . ~t:iv"nc', jolloin esi Vl

nan on 01:1;' va l.'oissa talon alakerl"as t& . llei siihe."l PJe' E:.. se.. 

olisi s~c: tu 11 lUt " 'Juoreistoa l:1mtoon, 80 isi hci,.L8.n ::,iirtyt:. 

ylbJ:ertaan, l"iss~ lö~rt'yi til."'l r.LitL':.miin, jos 1 e va.s.n t<.<.h

toivat jLrjest,>: pai',:at kuntoon ja hac...t r
" pois kcti1 .i a::-iaar 

hl.ulumattomat henkilöt siel ti.:i. . 
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Komendantti ei tahtonut suostua tähän , mutta kIm huo 

mautin, että h:illellä oli ollut aikaa yllin kyllin sanda muut 

to - ja huoneistokysynys lnmtoon, se}!:;:;' ett~ viela.dn oli siihen 

a.i.k,~a E.hes vii' on verran, ei han voinut enä~ vastata l'li taän . 

Samana iltana hän otti asian esille ':au'::JUl1bin esi 

kunnassa ja seural:vana rl8LlUna olivat jo 'corjaustyöt '<:åJlli1issä 

l:lheisessi:: talossa, johon sitten aikanaan siir J:ettiin niin e 

sikuntr kuin komendantin virastokin . 

Y\m jätin l::omendantin virkahuoneen tuli juuri _'uhe 

lirsoitto _itkäralli1asta ninulle ja vänriy~i rerämra illOitti, 

ettb sielEl. oli ilmestynyt vaikeuksia I1uoni t1.1ksen S1Llteen ja 

ett:, heille oli jätetty ai.ka suuri ruokalasku samc:.lla :cun oli 

ilmoitettu, ettei 'mnttiini ollut halukas jär j est~;',l,.än heille 

ruokaa edellee~ . 

Vänri1~i rerämaa oli ottanut selvää armeij[Jnuman 

huoltopäälliköltä miten asi'l plisi ymm~rrettäviss~ ja saanut 

neuvon py:'t;:ä .!:.ankin ottamista Pä<- !ajan huoltoon, sillb. sil 

loin asiat järjestyisivät i tsest'~än . 

Sortavalausahan oli alunperin oltu muonal1 meille 

myöntämistä vastaan ja todennäköistä oli, että kielto tulisi 

vielä ankarqrnmaksi sitten, kun meitä tulisi olemaan useampia 

kuin yksi . T..inulle yksin oli l.:yllä luvattu antaa nyt niinkuin 

elli1en'cin, Illttc,. se koslri minua yksi tyisenH. upseerina eikö. 

Suomen Pankin edustajana ja paikallisena johtc.jana . 

::lm n2.in ollen oli vGi.keuksia tiedossa, !J" .:.'tin nou-

Q' ttc.a annettua leehoi tusta j'l l~:betin Johtokwmalle fJYlli1ön 

aTloa meidän ottamista Päämajan huoltoon sitä sUluemmalla syyl -

11::., kun 'llahdollisesti vieli:: uusia ryhmiä voisi tulla lähetet 

Vivilrsi rintamille ja sen vuoksi oli _,arempi , etti:.i scatiin sel 

vät m .. ,ärio'.Y'(set tässäkin suhteessa . 

Yleensi:;;. osoittautui ruokc:.kysymys vaikeasti ratkais 

t 0 vaksi 110nessa sllhteessa, mutta se olisi ollut aivan ~ahdo 

ton järjestää, ellei Lö.ämaja olisi suostunut äsken mainittuun 

anomukseen . Kesti kylE' aika kauan ennenkuin saimme tiedon 

päätöksesti::. , mutta }:un eri paikoissa ilmoitimme , että anomus 

- 86 -

oli tehty, riitti sekin te. kaamaCLl1 meille tavalliset anno'cset . 

Vähitellen sain näin kaikki ~ysymykset suotuisasti 

ratkaistuksi ja saatoin ilnloi ttaa Johtokunnalle , ett& odotin 

'1enkilökmman saapuvan niin, että voisir':"'1e qloi ttaa varsinai

sen panC't-.ityön perjantaina sY~/SkUUl1 12 päivänL: . 

o o 

o 
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