
pju-J.:A.JAl'J UUSIA TOIVOI'."ill SIA . 
=========================== 

Yhä usearmnin tiedusteltiin minulta, mL<:si Suomen 

J:anJ,.l i jal-da lahj ojaan niin yksipuolisesti , etth ainoastaan 

~~aran ·qlueella toimi 1;:olme konttoria, kun omilla alueilla ei 

ollut ainoatak an Viipuria lulQ1Ul1ottarnatta . Sortavala oli lii 

an syrj:"'ssiJ teho ..kaasti :Jalvellakseen itä ja etelä !(annasta, 

ja ~:oko pohj oinen osa i tärintamatL oli ki:iyU·.l1l.öllisesti kat 

soen ihan ilr.uTI yhteytt'i par'llcdin . 

~i} ö tdhän, kysyttiin, voisi s&ad.s. korjausta järjes 

tcUnäll: asioiflistoja myös niihin suuntiin? Enhän voinut kiel 

E.c, ettE: lw1-yinen j~'rjestys saattoi n~·.ytti::.c.. ~uolueelliselta, 

muttu mmten en voir:ut itse sanoa mit~:":'n, ':UrJ. ei virallista 

!- .. ynt{ji;:. ollut s~ ""PW1Ut, en e}:: }anLin puolesta ai o ty '<:ytt~:ä 

::!alvc -l'·si,,-'·"e '-eneJle'-···~'1. 

"ain kuitenkin ehoitu~ sia ottaa yLteyden eversti 

Loos'iin rli~~aj~ssa, joka oli läheisesti te~emisissi::. n~itten 

asioLlen "<..l1ssa . un ni.mä 1(ehoitu.1·set tulivat 'lerl'oilta, joil 

la oli kor'~ea sotilasarvo , en hyvinki::.i::.n voinut -iel täyty::'. nou

aattarasta nii t,', v<:: an otin !- "Lwelun everstille . 

'"'eli tettYLni syyn siihen , ett~-i. vaivasin soittamal -

1:::1. suo D&n r' /.majaan, vastasi h,"n , etta oli oi ein hyvi.:. , et 

tE' otin ybteyc,en hän 'en sekc v,:ysJi voisinko sanoa suostuisi 

''-0 pankki järjestäm .:":'n vielä uusia toimipai ~-oja rintamille? 
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l.ä~lm vastasin, etten luonno::'lisesti'~,.c,n voinut menn r in ~.c '1.

lalseen ta,;:aul\:seen, "lutta olisin ",-yl'::';' valr is teke' 1 
• ~ J ~ C n l,,~rr~ ef -

llf:'0t ehdotukset toivor'lusten nnvaan var"1- '1.30 --L'l' t . -'--t" J 1.. 
c .;J Co, e~ i CI,tO-

'\:UUta tb:isi. voitavansa 1 aiken ;;arj est;,i..~ise~,si . 

Seurasi sitten I_i tkc 'rpskust61.1 eLi .L-intamaloh ojG' 
tar. eista J' Tnahdoll' .1_' . <.. "' lSUllAslsta tyydJtta" ne tasapuolisesti. 

I'i:imän keskustehu! )erusteella tein <T ohtoh:1nmalle heti 
~ldotuksen, jOSS& il~oitin, ett~ 

"Uusi[.. asioi -Lstoja toivotat::.. seLlra"v' sti: 

1: 0 s1:..untaan TCivinie!'\i (Val':jäl'vi), 

2:0 suuntaan '.e10la - .~u.aj~·"t'vi - SoroUa, 

3: 0 suuntaan Vuo. ~ iniemi - Ul,tua - ~_erni sek' 

4: 0 suuntaar '~i~stinki - Luohi - T=ciIltala~ti." 

olisi enSi"li::.inen luo)1teel t",an tilapäinen, ': m _ 

"ies yl...teyd.et Vii ... )U-··ln .Jaranisivat, jolloin:, ~::uoli. voi...,i j:':' _ 

a~' 01 on[..c:.r Vi~ ... urin konttori 1 varaan . 

roisen Sl U nan 1 0pI,lli ,en r;" t :.istE.' oli si v sta ~'u-

1 eTwäss' vaiheessa m·i~-;rättävissi-. olof:'ul teiden mn' .an, uJlltta 

: es '1lstellJl ai \.an ..... maini tt';'in se j;i, jl.äninbn (Onec.:a) ett:o... Arkan

,;eli'1. lmnpunki. ::1..u"lrrllin .in n"t.m:L paikat olivat sil<si eti::.is.i··, 

ettei liitE;. voinut viel~L ehdotlLsessa naini te<. . 

Kemi ja :::antalahti olivat luo11L.ol:'isi[.. • ·~t.3-"istei

tel or'lilla su mnill aJ:l . 

(li myös PlLl-].C ·urflall,'.in sm 1& to., rl1"t..l '0, Ei Vll]

lä Lina}o.ul olisi .::jankoht .. i11 cm, kosk<::, s" toi.staisel"si ('li 0-

wan &rmeijaPl..!1e varsinajsen toirnialueen ulxopuole1la . 

Sopivi: si c.loi ttaniSl aU'oiksi "dtsoi Eversti Ro'ls 

.:ivinie"1en tai vai' toel"toisestiVal::jdrv;m, "i '-. uen 1:'iit~, ~llil

T'lassa ltiytJisi .arer k.t rnajoit lS ahdollisuudet, lie'. snn, -y

rynsa1 rnen ('llllttui si tteJ'lliiYl ~ 'lUsan o'.si) ja :"8"liji..:.rven . 

Sarn<::U'l. I. uhehm yhteydes..:>E. i 1PJ.oi til 1 yos everstille , 

et Lä Å1inislinnaan (Petrosl oi) menev:' rY:.I11ä oli l&htGvalr iina 
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ja odotti r'linä hetkenä tahansa lopullista ldhtömäiir~'ysti.:. . 

Yleensb. tlmtui eversti _1.00S olevan tYJt'yv~inen työ 

}o ~rrrne ja hän kehoitti 'Ylirua IysYl''\i.:.c.n jatkuvasti ynteydessä 

h~~nen kans 1an näissE, asioissa . fäin yri tinkin, mutta neiko 

laiLalla t uloksella , T'liki.:. joltui siitä, että eversti Roos 

oli yleens.' vai:ceE..sti tavoi tel tavissa ja yhteys Paämajan ja 

panJdn v;'lill[;;. jarj estyi ennen pi tkti.", toista tietd, kun 1':a1 -

teeni Iii veri m~',t.rät tiin yhteysmieheksi Pi::ctTlajan puolesta . 

TTusiL. asioimistoja lr:os.t\:evan ehdot1J~_sen tein p:iclkont 

toriin 'eir jallisesti, mutta i ..... !lloi tin asiasta myös l1:the1 iT'li tse 

kamreeri BloTIquistille, jolloi"l oli "'le tilaisuudessa ceskus

telema:m niihin lii ttyvist:::' hiytännJllisistC: järj estelyasiois 

ta . T~.ssä yhteydessio1 mainitsi Blomquist, etti.:. näitä uusia a 

sioimistoja ei missaän tapauksessL. tultaisi asetta~aL.n 1 inun 

val vonteani, koska minulla oli jo entisist[;;. tarreeksi. TI:::.nen 

mielest[ ;'n tulisi Kiviniemi toimimaan Vii)urin, Lieksa Joen

suun ja .JyrynsalI"i seki:' ::emijärvi Oullm konttorin alaisina . 

~ämä olisi minun I"i~lest~ni laajentanut järjestelm~n 

liia'1 'loneen konttoriin, joten ehdotin , ett~'. my;s Lie~sa tuli 

si Oulw1 ~~utta hoidetul~si sitd suuremmalla syyllä, kun J oen

SUllssa ei ollut vc,kinainen j oht~ ja paiKoillac,n, vaan sinne o

lisi, lruten bloI'lq,uist hahnoi tteli, sen vuo.r,si m;:äri:.,ttj tila

päinen jobtaja . '~lU1 muutenki"l oli miehistä pm te, niL1 ei mie 

lest",ni 01' ut rti t<Fln syytt.', lis:".tc :lUlaa ilr'lan todellista o.ilJ.et 

ta . 
1'i.:.7'1t', ohjelma tuli si tl:;en ai'mnc-.an toteutetu ~si, I1ut 

t" ':up uusien asioimistojen toiminta tapahtui ib[.n erillisen;';' 

niistL , joita tt:,mi::'. kertomus koskee jc niistt:. sitäpaitsi tl,lee 

eri .e"tomu':set la"ldi ttaviw s1, ei t~ssa ole aihett2 seurat~ 

niiden toi"'lin'1an vaiheita . 
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