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Vänri\.ki Terämaan Sortavalaa.n tebemän pikamatkan yh

teyclessä kehoi tin nuntå. vieE: e"1ll(:;n Aunul:seen L.htö~ I uolesta

ni tekeI1::;'i:.in ilmoi tlll..sen I'Ullto rsesta everstil Utl illtti Veist<:.

rolle, ~os •. a en katsonut sopiva' si si v J.lL tc..a .• artJ. T anellC:' n 

oli ai. aise II in::'::in ollut (:;l'in:':isi~" r.uomaut,l..hsic. Ja toivomul si ... 

konttorier:II'le surteen j'l. niin voisi olla nytkin . 

TeruI'1 .. a tel::i nyt kuten ain;:. työt::;. l{[;skettyo.:. ja seu

rauksena hi:i.nen ilIlOi tuksestr.an tuli seuraavc l1welirsanomc.: 

"Suomenran'1 .i, Sortavc= la 

Toivottu StrållmalUl 'in alh.van heti Pitkärannassa 

Terhwaa" 

l-l.avi.,tu:ceni ettei everstil mtll"'nt~i Veistaro 11.L1.n

' ::-:ä11 suostDis ·, :a~yytyisi sL.' en, et~~· "it' ··ranta .r·.isi il '10.1-

Ilan' '.ia ja niin ollen r,rmeijan r ot j oislo' oll~ toir iVat OSaf'

tot jäisivät viel~~ hUOnOJl'llLall rahay'uollon var en Lui 1 te h~ n 

Sro. ka, osoittautui siis oikeaksi . 

L~hetin 1 eti on r sta puolestuni rLlJ' 1 .Juh(:;lins IO"l<Jl 

f~~< ~.onttoriin, j OSf'a :- rysin ::'tr °hlmanr' ~r ryl män larett·i.mist~ 

mL tkalle !l1' huolli ei tJ1 o.n 1 Lm. 

';·mä tqpahtui ~y sl-U'1I1 15 . r~::Lv<;.r! L.' samana r>: iv -

na siirtyi pc! LJo.in ~sioi l.isto 7 I(j.Jl: I ')'3 4 J\.unll. seGn, j ahon .. l 
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lo:,ullisesti jäi toimimoan . Sen myöhempiin vaiheisiin )alo.an 

toisessa yhteydess~ . 

,J 0 s eurqavano. pi:l.i vänä tuli vas taus jlU:' elinSbflOf"aan 

p'.ic.k"onttorista . Se oli osaksi 'l1yc..nteinen , osa};:si ' iel teinen . 

Hyönteinen siin;;;' , ett:.i uusi l'ylwä valmisti ldhtö~ :::'itkära'1.

t.s.an, mutta kielteinen t""as siin~', ettei tullut 1w.an l;:~ptee 

ni Stråhlmann ' in ryr li:l. v,,;l,an ihun uusi Porin konttorin kassan

hoitajan Eigil SackH~n 'in johdolla . 

Syyt;;;' ti:i.hän muuto'\:seen ja poi'" eul:seen anor'lul"sesta

ui en tiedä, mutta sehän oli v=-ihemr c'stb. el'~it:rcsesta, klm 

v.:-::m .,aatoi""l il"lloittaa everstil mtnantti Veistarolle, ett:' 

F.rl:ikin asia Frjestyy toivomusten ]'1u]('aan . Ilr,oitu:~sen yhtey-

, ,, n p"''''Jriu tarDeisiin "s':en j)OiS Y 1U1 t-dessä Pyysln myos Varabrlaa 0. J. .. 

taneen :,sioimiston huoneet , mik~' I'lyös luv&ttiin . 

Tt:lli:.' välin edistyi myös Sortavalo.n konttori hi taas 

ti mutta varl,::',sti ja vähitellen alkoi '~ai '~ki toillia s:ielli::. 

niinkuin r i ti . "sialr1mi t"" ilwestyi v " Tunsa::'J"lI'lin j", olot :;!a

Tani vo. t rnuissaJcin Sll.hteissa, sill:';' 18 . pi:.:.ivänä sy:rsknuta saa

tiin pu: eli l<ön 'runtoon j af oininta ru.L esi kai1dn Tluouoin nor 

m'aliseksi. 
Kirjeitse ja lenn'itinsanor1in eni il 'Joi tus toisensa 

jb:l'cE..en ~Ielsinkiin, joista sielL, s',atettiin SeUl'o.ta asiain 

';:ul';:ua työlohkollar1 e . Nilnp'i meni tieto as ioimiston siirtymi

sest" jo ai\:aisemrJin ja siL, myöden k\.lip viestiy' teydet po.ra

livat yo.eni sii ti:.:.Kin heti vasta" VB. Giedoi tus . 

TTuder. ryhmän tulon Y'lteydessE' oli taas viI' .as sano 

mieofv ... i' to, sillt:. seJ.1 jOhdOS~a , oli tel t~~v;;;, b'in~isid tilal.1.;: 

sia ja SU11rlniteltava I'13.t"areltlt y . n. 

~okeml~set Iitknrannasta olivat sen laqtuiset , ett~ 

J~atsoin [.iheellise' si huomauttaa monesta esi."J.eest<-i, joka oli 

otettL va ru:'. '.an jo I'elsiq;istn ellei tartonut joutu, _'ule...~n 

'leti al11ssa . 
. u-ssavarojahL YJ. meill{ oli Sortavala.ssa tarpeeksi an-

t[ a myös uudelle ryblIlälle, silli:.:. saisiumehan itse aikanaan tåy

c1ennystt~ . Laslrin asioimistossa noin 15 miljoonan kassan riit -
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täv~'ksi ja yysin lc,hettJ.m~::"n meille vG.stac va,l""" , 
• u rel •• 80_ l-

vadsa tilo.isnudessd . 

I .. atkasummi tell1a edel::rtti, et ~c. meniYJ. i tse ryhT]<--,~ 
vastaan JoensuuLun, josta .oettaisin saada ~l'1toculjetu sen 

jb.l'jestY·kb.n . ::Jielte tultaisiin SOl'tovalaan ottu acL..l kEssava

rat ~:uorr'1aan, Lin':L. j::"lkeen natka jatk~l.isi per'lle, Dliss~ 

voisin itse tOcieta, ett;" kaL::'Ki j::;':'jestJi tar' oi tusten mukaan. 

r:atkan ajal si täytyi minun jc.tto.:.ti. 30rtc. valan \,ont

tori lm'wnaan naisten 1m 0 stc...ar , mutta tiesin vo.ivci.l1i luottaa 

nei ti Kärl-:käisen tai toon hvole1 tie... ::c..i 'dsta '.s':'oista, ;' Otf'YJ. 

S atoin hyvalli::. om twrr olla lå,l te&. . I~dLonttol'isfa olivat "U'

tenkin h1 0 'lamleet, et t~. tär]L :"iset YfJ.atkat voisivat tur,ttai:J J"e n

~aluu.ksia kontto:r-i,l hoi tarnj,sessa ja sen Vl.lO si oli tehty L "0.:.

tös l~'.hettå.i:J. minulle apulainen,joksi ilmoitE..ttiin Tampe.r:~en 

~.onttorin kassanhoitajan Oswald Hillin 'Gu10van . "rme1 cLL8Sai:.t 

olewL. Ilatka, hb.n ei kuitenkaan voisi sC.opua, ;jotel oli tl'ltc 
va toi 'lee 1 i lnan a~1Ua . 

Tavallisu'lder. llkaan Sortavalasta e' ollut ~ uto ... 

tarjoll3. lunta ;:ui 1 Latkaselke 9.n, jonr.e s~ "n:LLL.isesti ri:i.i::tsi 

J. ostiautolla, jolla min~'lcin nyt menin jatkafJcseni edellL:en ju

nalla . Sab.vuttU2Lllile postin 1"111 .ana ~"atkaselkt:cin, odotti mei tii 

sanoma, ett&. mitc...än junaa iaästäpäin ei ollut ouotettavissa si

na )äiv&nä . Syy siihen oli, eetU J&ilisjärven auemo oli tois 

taise.:si niin ~-c.hasti vioi ttunut saman Jc."ivän porn I.i tul:sessa, 

E.. t tei v'--- t jun.:::t ::;Jå.ässeet sii t, o~i . 

...'ied lstellessani rautEtieupscl -,.11 k, ;L'; '-' ote. in rlU1-

ta :'U1_' a, jonka L.'ul:aun voisi påL.st-:, • ia", oir. l"lhetetc" ~ ohjoi 

seen n~jn, sanoi ~~YJ., ~ttci v~-, ~ ~ieto~ vo~Ja .~tq ) ~utta 

ot<.-l'.sui Nm illerll1'älEi tavarajunan l~"ltev' n, ~os he vac<. Su.i

sivat valmut hmtoon ja ett: silloiYJ. 'ylL~' voisimr e J' f'te mu-

,--' 1 ja "'ina':in jo 'lku.rl rk,t (&a eteenpain . di tä hän ei osanut f'c

nOD, :uir2~a. itkhlle j ma lenisi, T'utta voisihc..l1 mJesta :y

sThtymispaikasta yrittää tuas jollain lailla etEenI&in . 

Il l alla levisi sitten tieto, etF: ;jun va lr isti l<.,l'> 

töi:i ja silloin olin ninä1.in jo junaili~an Vmilll.1SSa odot "af, f'Sw . 
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Ei päästy kuitenkaan kuin Päll:järven asemalle ennenkuin taas 

oli este edess;;' . ~ata oli tu.kossa Tobmajärven aseT~&lla, sillä 

siellä oli eräs maamme isoirmnista tavarajunavetureista (n . k . 

Jumbo) suistunut kiskoilta uloimman vaihteen ":oLd~lla niin pa

hasti, että. arvelivat menevän ~<TIU~Ul saal~a ennerucuin se oli 

si taas kiskoilla ja kiskoitus korjattu . 

l:l.Ul kysyttiin emmekö voisi pä~1.stä edes Tobma

järvelle s1.8.k',a , ilmoitettiin, että TIeidän junamme jcii::l. paikal

leen kunnes rata on selvz .. Jonkun ajan kuluttua tuli taas uu

si tieto . Meidän veturi·1ll1e ja junailijan vaunu olivat saaneet 

I"'2·~räykse'1. mitä nopeiT'1IIlin siirty:·. Tohmajärvelle avuksi . rässä 

pL.. si .... nne sitten aivan onnettomuuspaikalle sao.k .a . 

Taållä tiedustelin olisimme~{Q mahdollisesti voineet 

olla mukana auttamassa, kun vaun~m mulcana oli minun lisäks eni 

tullut puolis?n sataa miest,: . i.autatieläisten ilmoi tettu3., et

tei 'lleid~m apua tarvittu tuli eteen l:ysYlVs jatkokyydin jär

jestämisest& . Sen ver.Lan olin jo sabnut tietciä, ettei sinä yö 

nä enää junayhteyttä Joensuuhun tulisi olem['an, joten oli kek

sittävb jotain muuta . 

Menin taas r~utatieu s-.;erin .uheille, mutta tulos 

oli ettei hän voinut mitään tehdä meidan asiassamme . Pyysin 

silloin saada käyttää puhelinta j~ soitin Joensul.mun . Sieltä 

sain lcun sainkin sikäEliset lculj etusviranomaiset lclhettämä::"n 

suuren linja - auton ha,ce''laan kailr::ia lomalle rnenij öi tä ja minä 

~ äasin "1ulavn, vi::lik~:a en ollut'-aal1 lomalle menossa . l\liin ;Jää

sin sanalla va~Ululla kotiin saa'~-a . 

Oli siis ollut vastoinkäymisiä l.Ji tkin matkac: , mutta 

kun Vllmeinen osuus lratlrt'si erittäin nopeasti, sa,qtoin myö 

hemmiil todeta, ett:,i. juuri t:unä oli norein kai~ist'l matkoista

ni v;'lill"l :,Iat'wselk:i - Joensuu, jon'.;::? tein koko sinä vuonna . 

P ästyäni kotiin '~ello puoli kolme w.<lc,ulla, se. in 

lev;;'t['dn 1, yvin ennenlcuin voin ruveta järjestäm &l kyytiä ta-

1 aisin . ITyt oli vdl ttärl&tönth sr,ada kuornc -auto ldytettäväk

si, sill' 1'1uuten ei olisi L ill~.än saatu kai - ia m.stkatavaroi 

ta mukaan . 
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1 amulla otin siis ensi töHsEoni pul1ehm \:uljetus

tOimistoon, mutta siel t~ vastatti.iu ettei sin:':' paivc n';' eL c 

Jl~ens:: sunr.Luntaisin 11i t~dn autoja sa u ko ,"~ 3.L.illoista, eit~ 

['uu&l takc..an o.Llut tiedossa. El: tahtonut alulcsi usJ:oa t"':'tE., 

.cur olir. jo niin tottunut sil:r~en, et ~ei mi t'~c>n Eroa tehty ~ y_ 

hän ja arjen välillä, sillä sotatoirlio.lul'ella ei sellaista 

e1"oa tunnettu, vaan k'in~l~:i rrf~~\lq..t, olivat siellä samanlaisia 
työpäivi::i pai tsi ett;;/sU1muntal1~';kassatosi tteet [erki ttiin 

vasta illc:.anantaina kasSaIJäivskirJaan. 

I'yysin saada tilata vaunun val1"iiksi maanantaiaa

muksi , r'utt til ~usta ei otettu vastaan ja niin kävi, että. 

lcun ma&nantaina uudestaan pyysin autoa, oli niitä jo ~akSl-

~in lå.htenyt aamuhämärässä Pitkärantaan rE:.in, ei]~' sin;; l)'U

vänä endä nuita ollut tiedossa. Pari tuntia myöhePllJlin soitet

tiin kuitenkin kuljetustoimistosta, ettd noin pU01enpäiv~ 

aik~&n sittenkin olisi sopiva vaurlU tiedossa, jonka heti pyy_ 
sin vTra",madn meille. 

räuän vi'vytyksen kautta s'in til'isuuden tutustua 

uuden asioimiston henkilökuntE'an kodissani . .yruni·.i;J.n Älmlui 

sen esimiehen, kassanhoitaja .:::: . Sacklenin lisäksi rouva 1'uu

liLki I'öll.1:ynen kassanhoi taj2ttarena ja neiti Snara Suomalai

nen apulaisena, molemmat Helsingista . 

Heti tavatesSlli2ffie jätti Sacklen ~inulle kamreeri 

Blomquistin kirj elap;Jusen , jossa tämä mm.ID muassa ilmoitti, 

ettå. apulaisekseni SortavalaJl ei tulisikaan kassanhoitaja 

HiIli vc.o.an kassanhoitaja Edvard Herttuainen iE.kelin kontto 

rista, joka oli saanut määr~yksen ilmoittautua työhön niin 

pian enin saisi papel"insa kuntoon ja ehtisi saL pua toiP1il'ail

kaansa. Hän tulisi virallisesti kassanhoitajaksi, mutta tar

koituksena oli, että. k:':'yttäsin häntä oman harkintani muk2an, 

joten eivät aikaiselllDlat suunnitelmat tulisi muuttUD1&an . ~l&n 

saikin sittemmin jonlcunlaisen kamreerinte' tqv~n vähE:.n SdIDa~~ 

tyyliin kuin asioimistojen esimiehetkin, jotka ~yös viralli

sesti kulkivat kassanl oi tnjan nimelle.:. 

Syyskuun 22 . palvana pac..simme sitten matk .. lle j en 

voinut olla ihmett61emättä sitä tavaran paljoutta, jo. a oli 
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vietävä mukan;. . Y.:uormavawlU täyttyi j oksenkin ta)::kasti eikä 

silloin vielä ollut kas sa matkassa, sil:Lä sehän tuli mukaan 

vasta Sortavalasta . Tiedustellessani Sacklenilta mitä kaik

kea he kuljettivat mukanaan, sain lmulla, kuten olin jo c,a

vistanutkin , että heill{. oli palj on sellaista tavaraa ja 

konttoritarpeita , joita ei koskaan tultaisi tarvitsemaan 

Pitkärannassa, I1utta joita kipeästi kaipasirrune Sortavalas 

S;:1, johon tilaamani tarvikkeet yhä edelleen olivat saapumat 

ta . Näin ollen päätimme jättää tarpeettomat tavarat Sortava

laan saadaksemme paremnin tilaa rru10ille, joita piti millltua 

mukaan useita 10atikoita . 

~.'Iatka sujui minun op&stukseni mukaan Kaurilaan, j os 

sa poi ~kesimme rajatoimistossa leimauttamassa .LJaperei tamme, 

Pälkjärven ja Ruskealan kautta Sortaval aan ilman mita~n väli 

kohtauksia . Tie oli kyllä huononlaisessa kunnossa ei'd avoi 

mella lavalla matkustaminen niinkään nautintorilcas ollut , mut 

ta p";':::'asiahan oli , että lähestyimme päåmääraämme . Juuri pys2h

tyessärnw.e pankin eteen Sortav.:lassa vioittui auton ohjauslaite, 

joten meidän täytyi purlma koko kuorma sD:si aikaa, h.lllll1es vi 

ka saatiin korjatuksi. I\Täin saiIDLle hyvä.n tilaisuuden laji tel 

la t3.varat uudestaan ja jättää turhat pois . 

J.'ämä vei j on]nm verran aikaa, samoin kuin raho j en 

siirtäminen holvista eteiseen, joten auto sillä välin sdatiin 

lnUlllostetu~si ja uusi kllorma tehtiin välittömästi . Loppumatka 

meni sitten laskelmien mill~aan ja iltapäivällä noin kello 18 

aikaan olimrr.e perillh . 

"';verstiluutn mtti Veistaro oli luvannut varata pan

kille el.ltiset tilat, joten menin suora~n vanhaan tuttuun paik

kaan todetakseni sen olevan muiden käytössä, eikä siellä ol 

lut mi t:""än p1.lhettrucccdn, että me pä.äsisimme sinne . Si tavastoin 

ilmoitettiin minulle, että pankille oli varattu toinen pieneu

pi huone , jossa myöskin oli holvi. Fuone löytyikin mutta kun 

holvin ovi oli rikkimurret~u ja sitä ei voinut sulkea , en voi 

nut hyväksy,.' sitE;. . 

Ialasin sen vuoksi takaisin entiseen toimistohuonee 

seemme, jossa sain tieti.:i.ä, ett~l majuri Lyly oli mädrännyt meil -
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le uuden huoneen . Otin heti puhelimen 17 utta y:htEyde1 me juuriin 

ja tiedustelin asiaa, s81:a minkalaisia maärc.:.ykSlä everstiluLlt
n,ntti Veistaro oli hänelle antanut . 

Sain tietää ~ttä majuri Lyly oli saanut lWlett~äni 

<.lkuperäisen puhelinsanomcm, johon everstiluutnantti Veistaro 

v aan oli lisännyt toimeenpanomiid.rä.y'.:sensä . ysyin silloin oli

'co mahdollisesti tämä sanoma vielä tallella, joten saisin mnl-

1&, että se oli tullut oikein erilIe , jolloin majlrri ilmoitti 

et t-ä se oli hänE;n edessä::.:.n pJydälli:1. _y" sin :häntä lukem&an sen 

minulle, minkä hL.n tekikin. Nyt i1än i tsekin Luom~ si, että hc.'n 

oli llL.:enut aikaisemmin niin llUolil'lattomasti, ettei ollut huo

mL.lli~ut, etth erikoisesti oli pyydetty 'entiset 1: uoneet II ja kUJl 

vielä tiedustelin pitäisikö minun ottaa puhelu everstiluutnant

ti Veistarolle heti, vai aikooko majuri korj<:ta erehdyksensa, 

silla entinen toimisto oli ainoa, joka kelpasi meidän tarkoituk

seenme . Lisäsin vielä, ettE;. meidän olisi p r.lG._o palata t&lcaisin 

Sortaval,'all ja ilmoi ttaG., ettei ole euellytyksia toiminnallem

me. Fi tkårannassa, ellei saat isi hyv8.1csytt""Vb.c.. m joi tustd ji.:: ' .. 

jestyr...u.~n . Tähän vckuutti uajuri seura., van päivän kuluessa jär

jesUi.v;:nsä c.i.sian toivomukseni rn.1L:a<.n. 

Holvi oli heti tyhjä, joten saimme r, hat Silhll: ja 

myös muut t::..ve..rat suimme väliaik .iseen suojc..an saman katon al

I ennenkuin lähai '1ille komendantin puheil::'e saad r ]'_seIJl1I.e muoni

tuksen ji:.:.rjesty __ seen ja våliaH:e..iscn majoituksen ain .l:in nai

sille . 

,uokaa saatiin silloin ja sita luvettiin jctkuvasti 

u:1seeriruokalassa, jossa myös oli l'lahCLollisuus sc,,,ua Josij.:: t 

tilapäisesti . 

elin laskenut, ett~ olisi sar.tu lronttori \:lU1tO n jo 

seuraavana c.amuna ja silloin olisi ehtinyt postiautoss8. "';or

tavaL,an ensin to<fi:ettuani, että kai.r.:l~l toimi. lU1 tämc:. ei ol

lut mahdollista, puc. tin vielä samana il t .ne.. P< lat<: tr '-L.isin 

Sortaval<. an jc:. jättb.å. Sacklenin huol"t:si ji:.:.rjestaE: paikat 'nm

toon • i tkärrumassa, eteru.:in klm seur=va l/iv'· oli Lertomus

pCii vb. (23/9), jolloin minun 1- i ti olla ol"'l[ 11a p&i .allclUi. 

Sortc.v~lassahan oli 'inoastawl naisia konttorissa, 

eikb. kenelläkään heistä olut valta'.irj,a rl1eki2'joitt,a ,_er -

- 1 C 5 -



tomuksia eikbi. se ollut Lsiallisesti oi~cein1:aan, että he jou

tuisivat suorittam2an minulle ~:uuluvat t .rkastustehtäv~t . 

Iyysin sen vuoksi komendantin vali tykselU~ pai:':an 

Päämajan knriiriautoon, jonka tiesin nenevän Sortavalan kaut 

ta. Yritys onnistui ja vähän ~)uolenyön jiHkeen olin jo omas 

sa huoneessani yli 300 kilometrin påivämat 1:an jdlkeen, jonka 

kestäessi.: olin koettanut tehdä saCkl~nillef elkoa h8.nen teh

tävistäi:i.n asioimiston esimiehenä sel:a niista seikoista, joi 

den piti tulla huomioonotetuiksi kil-janpidossa ja yleensä 

':aikesta, jonka s.satoin arvat .... tulevan esille Ii tlc::r, illlassa . 

o o 

o 
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