
RYHMÄ. STRÄHU' JN VALr.uUSll.3L; . .&J:T . 
=================. ======= ------

Tällä v~lin olivat lik.oitusvir~no~~~set l~tJyttl

nt::et pc:.äkonttoria ~[ kiire.itineet uuden '-y'1Iil;'n r·h;:. tt 'mist' 

SUOjdl"vi - }:etroS_.oi. s'llU1t'1an sillj seurauksella, el;t' ryh-

116. oli koottu Helsin .iin odotte~n',an lähtö:' jo 1 olmL ttc... vii.<\.

koa ennenkuin lopullinen 'l."u:":'ys sotilasvir'1.n0i .L,il te:. SUc...

pui . 

r;uutaman p hlvc'n se '.J.ytti v~.ruC" ';c,utUI'isee~, Inut ~a 

si tten jb.i se toimetto' a, si, .i ~c ei oli.ut tar'·oi tus. eJ11ree 

:;:i Blomquist ilmoitti aoiasta f.inulle ja kysyi, mita minun 

mielestuni olisi teht.Jv[., sill~' j oLon.cin toiruenpi teesc;;en o::'i 

l·yhdJttc.IV~ . :::::hdotill silloin, etti:.· ry},I.;';' läLtisi valuiusase

TY,uW1 Joensuuhun,jossa Ilaiset saisivat c ll~' \assR.-apulaisi

na tJohön l<htöhet' ~el1 S~A. ·',a, :t::un ta, ,s rJ ... :'.n bf imies tuli

si ..lortavalaan saamac,n tarpeellisia ohjeita ja fluuten1:in tu

tustumaan uuteen tel tävq·.insL 

Ehdotus sai .\:anIJatlu sen ja ryhrn~ L'} tök~s7yn. 

:::;aman puhelun aikana sovittiin sii t", ett', n.ln'· r e

nisin rybmä'i vastaan Joensu1-u1.un, jossa L inun ~ulisi yri tt 

h&IL ia sille vahti 'lestari - l hetti, sill~' sellaise>J. P1uY':' • .sYItu-

10 .z:atsottiir_ v:'" 1 tti:i.rn~.ttdrnJJueksi . 

Niin kiwi sitten, etten ehtinyt olema&n Sortav',l.::.soa 
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l\.unuksesaa kLyntini jiilkeen kuin pari pi:i.iviJ.:·, elmenkuin taas 

olin matkalla, täll::;' ke t~a JoensLluhun . r:':',tlE~ t'utustuin uu

teen J-yhrrl.-l.e.n, jonka muodostivat Vaasan konttorin l{.assanhoi ta

ja, l~a:pteeni Gunnar Str~hlmEnn esi1>]iehenä sel t:. neidi t raila 

Veijalainen ja Heljä Hovi, moleI'1IDat ylimi.l~:r~tisL: kassa- apulai 

sia Helsingisti:: . OllesSarJIlle Joensuun konttorissa neuvottele 

ma9S8. järjestelyasioista, sctcpui sinne f'YÖS konttorin volvoja, 

m2isteri Zankaanrinta, jonka poika oli Aunul<sessa vahtimesta

ri - l:ihettinic . ~lm hän sai 1<::uulla, että tarvi tsisimEle vielä uu

llen nuorukaisen vahtir~estarin te::' t::'viin uuteen aeioimistoon, 

tiedusteli lI··n, eik1J hLlIlen poikansa AaI'o saisi siirty:C; Aunulc 

sesta Fihån uuteen pai.c1aan Äänislillilassa, 1~ute11 Petros._oin 

uusi liJ11i Lu,lui . TTän lupasi yritt<i .. hommata uuden vahtimesta

rin Älmukseen I-oL,ansa tilalle, jos Vi:ldn suost'uisiYtlIue h~i.nen 

kJyyntöcJllsä . Sovittiin silloin, että :6:än koettaisi etsiä uuden 

nuoruJ.:aisen seuraavaan Jaiv~"n memleSS&, jolloin o.sia lopulli

sesti tulisi .Jdatettävä:.si . 

Omast~ puolestani olin ti:i.hän ehdotlu:seen hyvin tyy

t.rvLinen, sill" se antaisi uudelle rylLlllälle se~laisen apuvoi

rfian, jonka tiesin joka suhtee sa täyt-cävän pai·_ansa . Olisi 

han ·lmuksessa si täpai tsi helpoI'lpaa kuin Äänislinnassa ~cou

luttc.a uusi mies, sillL. siell Ci oli toiminta jo valciintunut ja 

l.ouluttafli len menisi siten, ettL Kankaanrinta ellilen siirty

mist;';':in jlänislinnaan ehtisi opastc.a uutta tulo asta . L~aH"_~i 

riippui nyt sii ti:i., onnistuisiko miste::..'i Kan1<_r.anrinto. yri tyk

sess:·.dn . 
~n tarviru.ut :~auan1' d~ n 011 q epb.vaYll'uude..:sa, sil~L 

tus:"in :":'~:sin pankista ,~otiin, enneruuin Yanke anrinta puhe -

li itee il"1oitti, ett~' lr'ulun0 injohLjan loi':a Veli Iyh~~lä, 

jo'w oli sek~' reipas että kaikin puolin luotettava nuorulcai 

nen, tosin lyllä vasta 16 Vllotta vanha, olisi suostuvainen 

l"bteI1~' 'n AlmuJ:seen, jos hyve.'.ksyisimme hänet tel t<iv·-__ no 11änen 

vanhellpansa oliv8.t yös cmtane8t suostumuksensa, j ote 1. ei pi

t"i ,i olla ~i t· :.".n estei t~ . 

....;~'I-'OtUS oli ,ielesti:,ni byvä, joten ilr oi tin suostu

vani I yh<-'l"l1 '1.iC'li tt· ~i seen tehden lrui tenkin SGn varauksen, et -

t' , jos JohtokuntEl ei :catso sopival.si vaihtc.ta rliestä Almulcses 

h: "len tulisi me'1.Il[· j.l..änislinnadn . Sanoin l'ui tenkin ehdotta-
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vani asian järjestettäväksi kuten oli puhuttu. 
etta

" ' enkä uskonut, 
Johtokunnalla olisi mitään sitä vastaan. 

. Puhelu Helsinkiin seuraavan~ aamuna järjesti &s i an 
tOlvomustemme mukaan , joten heti saatoin sopia Pyhäl än läh

döstä ennenkuin ka teeni Stråhlmann 'in kanssa matkl1stilClme 
Sortava l aan . 

Vahtimes t ariasian järj estyminen tällä lailla osoit 

tautui sittemmin erittä in onnistuneeksi ja tyytyväisyys oli 

ilmeinen kaikkialla. Valitettavas ti eivät kumpikaarl saaneet ol 

la kauan tOimessaan , sillä Yarlkaanrinta joutui joulun aikoan 

sotapalvelukseen ja Pyhälä takaisin koulunpenkille, mut ta 

kumpikin ansai t si täyden kiitoksen suorituksistaan. 

Matkamme kai teeni Stråhlmann 'in kanssa ylikuotmite

tussa junassa j a edelleen t äyteen ahdetussa po stiautossa Sor

t avalaan ansai tsisi om'ln luvun kaikessa epämukavuudessa.· n j mut 

t a koska niitä e ärnukavia matkoja sattui nii n usein, riittä

köön huomautus , että ihmisen mukautumiskyky näytti nytkin ole 

van rajaton j a perille äästiin) mi"~ oli ääasia. Paut i nto 0 

Ii jola tapauksessa suuri, kun saimme oikaista jäsenemme s .s.r 

talaist ylisillä vuoteilla l äm imässä pankkihuoneistossa. 

Kuuden palvan aikana annoin n,:{t ka teLnille neuvoja 

ja ohjeita samalla kun hän oli tilaivuudessa tekemään kaiken

l aisia muis tiinparloja ja ko'ioimaan erilaisia kir jeitä ja mui

ta asiapapc::reita, jois ta hän arveli olevan tulevaisuudessa 

hyötyä. 

I!.linullahan oli tavanmukaiset tc::;htäviilli hoidet t aVarla, 

j oten 0 ettamiseen ei j äänyt montakaan tuntia äivässä, mutta 

iltakeskustelut täydensivät ~äivän opetusta, joten ka teeri 

palatessaeJl Joensuuhun oli hyvin perillä tehtävänsä yl si tyis

kohdista . 
Myös Herttuain~n otti osaa neuvotteluihi'~e, joten 

hänkin saattoi kertoa kokemulsis t aan ja tuoda esille näkökoh

tia, jotka minun mieles täni itsestään selvinä eivät olisi ol

leet tähdellisiä opetu' sen kannalta, mutta i,-ui tenkin osoi tta Å 

tuivat hyvin tärkeiksi kokonaisuuden selventäjinä. Iviinulla tie 

tys ti oli koko järj estelmä niin v eressä, että moni asia tur,tlli 

jo itsestäin selvältä, mitä se tietysti ei voinut olla vieraal-
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le, joka vasta oli asioihin pereht ymässä . 

Tämän t akia oli erttuaisen osuus keskus t eluis s arnme 
kaikkea muuta kuin väheksyttävä. Hänen luonteenomainen t aipu
mwcsensa aina tutkta kai}~i syyt j a seuraukset perinpohjin 
ennenkuin otti uskoakseen mitään , aut t oi t ekemään ope tuks en 
sekä monipuoliseksi että yksityiskoht ia myö t en selventäväksi . 

Sillä aikaa kun kapteeni Stråhlmann oli Sortavalas
sa saapui sinne myös Aunuksen as ioimiston uusi vahtimes t ari 
lähetti Pyhälä saamaan vähän opastusta matkaa j a työtään var
ten, jotta Kankaanrinta olisi va aa tulemaan Äänislinnaan he
ti ilmoituksen s aatuaan . 
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