
SP-0bEN l' :,-,:1 TULEE ÄÅN1SLINHAAN. 

elimme pci.d.sseet ajassa eteenpäin aina lokakuun Ilo 

riiivään, kl.m tuli tieto, ett' olisi ai .• a :coltaluolen avata 

Äi-:inislinnan asioimisto, mi:;"L, tctT r:oi tuksessa olisi otettava 

YJ. teys evel'stiluutn.: atti .Jlajhills 'iin, J 01.a antaisi tar "e' 1-

pia ohjeita nii'1 matkasta kuin myCis sijoi tuspai ,,-st~, '1Oni

t1..ll sest ..... J . r . 
l~ulL:etusneuvo;ia 'se"taisi .<"cyttuoT!lJ,e' lljetusuoi

I.isto, jOlli\:a I~Urleli1.munero ja )eiteniruj. ~leille tiE;Joitet"iin . 

Joensuusta Y..utismaan s .a.~_a p u.sisi 111e sairc.[ lajuno.n 'lu~",na 

ja meidän oli silhen lddst"":serllLe otettava yhtejs vost aV[Jl 

s otasairw11an J lil;~::l,:i:.'riin. 

Näin ilmoitti 'l1eille evel'stihl,ltnantti Veistaro toi-

vnen, "'tt:'; (\lisimr e rC1-i 11 r; ,,;rvi~s;; "'.~(\iY1 pnY)PYJ SellTc avaa y

leisti" tilipiiivi:..' . Lupasin, ett& : •. n faisi olla v ',AUtettu. 

sii tä, ett 01isiJm1e sieJ L si loin,. '~un mei t.' tarvi t""an ja 

py:rs in vanpulCen vuo"si T,ainitsemaan tllosto. e }1YVi8S~ ajoin 

huol tok. 's':-yE's~ .. 
Se&tuani 8u811ä selostetlill viestin, Lhdirn e heti 

nat ,.:1,' '1 kapteeni ::;tr~ 'llm&l'l.' in 1a.'1ssa nout' ':serUTe ryhnc.il l'llt 

ji:.'senet, rahat ja t"lV"'L .. t Joensuust' siin; :llrs.['.. S1'" toivos-
I 

sa, ett:,: T'l'.t .a lIne tosi"l,'.n jc.:.rjeftyj si nii't'1..1t\2tt0l'1~ sti hlin 

everstiluutn nttl Veist ron sanat 01' eut"iv' t 119 (''1e • :'ij[.T) 

optirlistinen ei s.:anut olla. Sen tiestn . 
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==okemulcseni sanoi , ett;; matka tulisi parhaimmassa

kin t'lpauksessa viemctdn aik<.a niin palj on" et l-c.: er'me voineet 

toivoa p"~isev;;'m:me pe"ille .i-i.c.:.nisli nnaan emlen '.Uin aikaisint&in 

lokakmm 15 . pioi.iväni:l. . Toi'Dir ta voisi sen r..:ukac.n alkaa seuraa 

Vb,na [amuna, sillä huoneifto oli varattu ~a ain::...:<:in alkeelli 

sesti kunnostettu . 

1 :'är~isin sen vuoksi, etVi. vahtimes C~ ri anl~aanrin

nan :;;>i ti saapua Aunuksesta J.b.nislilmaan viimeist , ... n 15 . • Jäi 

Vein aarmma oll81:seen valmis tJöhön heti s«avuttu[.mr,e si1111e . 

Joensuussa otin heti l1~i:::'l·{y..;:sen rnr: ,.:>.11 _ uLelun so 

tas Ll'aalan yliL.l.""" "ille S0. j,'=l ~seni :.:ulj etu _sesta sai',"L"la

.11mrlL-.., I'ucta sai'l Ll"lt;(:,}:seni tiet:":'''':', ettei}: ,nen T < r. ",y is 

valtans"l. =y" ä ulOt-CULllt r~"",l:~ll juniin, V;.'CI o.Lhrat 18.l'.l'i 

päivä.ä c1i'-~iser:r.in siil'tyneet a ... ·an esi :l1nI.'CI. o'e t l111. TJi -

s:" si tobto:ci I1aini tsi, ettei 'l"nen tiet" ... seel ni te : n sai 

raala:lli1.s.C' .Jite'isi 011-:. lleno"1sa 'utisT12fn ei L edes Jessoilaa'1, 

1 l't ca vc.l''lle Il,i:: tieto~a voisi ,,)'le Ii.::.. r[ utatieuI E ef..l'~ 1 te. . 

~L'~JIä n .ytti ve.he, lcLr l'l. aava1 ta, utta ota:~suin 11U

sia ne qru~rksi~' Lnnetlm =--:aran tarol ta, joten' i':" ti 1 tohtol'ia 

tie~oistf ja soitin l'dutatieu_seecille sa~JE se'1i VelEistusta 

asia.m. 

Tohto in antamat tiedot oliv&t oike ..... t 1, i tsi etL:L 

."':si '38.in ... alajuna, ~ ost'=l h:';'n ei ollut tietoinen, kyll :;;>al'äst ' 

. i "a<.. seisoi Joensnu.:..1 2', ta.~ i1: e.lla, 'lutta se11 oli 1 ... ~r siil' 

tJ~i vain ~auril&c...n odotta.rc an 1Jxsi:. r ":r :y.[si~: ~a 1 ultavaa 

olie i, _ ";t" se "IUl,t r I" r ..?,ti vän -tJ.l 1 tt ua tulisi ,iirl'e1, t .v'] -

si "u .SU'Ll, eli siis T'e: 1< 11 1 a 111a1 tauI e v 1"~c.n sULmta~n . : ai 

niGsin sil::'o'n ev",rst'::'l mtnal1tti Vei,sta:ro'1. ant'l sta tie{,osta, 

jol,[" v t-"n il"fl .J..ytti :rau'ts.tieupseel.'ia, l'l,utta 10s'.a Elr',lla o 

li c" ,..·"nisva1ta., (;i "äm ollut aiva'1 V'3.l'T'Ja. etcei 1lUsin ne 

r",f ei voisi ("'11a tulors.J., j0te'1 h"'l La:cjout,Ji otLai1..an 

fiasta f""lv: ':. 

t T (; .L 

.Ti:li'1 siis odottamaan tätä, '1"tto [ 

tl'l'si ritt" "'L~ 8i.1o~a, f' 1 

,vr. i..' Jl1.:', et 

ne 1 l- 'v;'sti oli 

EVq Ttiln' tr~, nttL Ve'st "0 '" Jl1t er'leellisi~ ticL('ja, t9.i ("' -

,1 8("1, 11 1 ('lin 'e,"1 -uf"tel -

r '1<,sr n . 

" in odc t tr.a 11:l'Ci t l )U,d ennen"':uj n 1. 11}181in taas soi 
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ja 'aut.s.tiGl'l.Jsel::l'i i11 oi tti, ett, h' 11 0 i 0111t !,L' eas ,a P':" 

lit sai' a, 1 .;lU r ollut uluf.,s,:: ~~lt'fYlc..a, l):'i . r !1 (: c..C'tti 

sen Vl101<:si, että. me"liSil'118 tev'llisefsa fotilaej1massa, j()~a 
l"r.tisi johonkin a..Lk<:.an • llo1e1Jö 1 jiU'r.:f..en . 

'1110Flantin siihel1, ett~ voisi 1I e }: yvin}rin itsE; _,:" 10-

L' _8"il1e nii1.'~i1, rrilltta i1 lettelin, u',n:c. ren aj',tteli f"111'

l'en 'TIat' ' L,varr:. ,: e r~'n j', '\.;:,:.u',s",v::...rojen si~ ctyv: I si e, ::un ;'1)-

tilasj1l [aBSa jokainen ].~c,ntoi t.v::rcnsa f'o'l'4s;-' n t·i it:'c 

e,:Lkoi!=\t~ t V[l" Vc,1l1Ua olut .01"'0 ~]Yr fd .. i ~ro,n(m .l:c.Yl~'jn vr_ 

11 1 .'i tt t ~ -'o,ja, -;'--01 'l~ tt1::..':~r]r. E: t' I iljoona_, vo' mt lC,111 v 

li. .,e]'.:, Vc.el1 eLi 'i<...oo. t.s.-':"a E'l'L'1'i,iil {el" Gl~ • l" L,f iiT 
varrr.Ist'ltO:L enpit'~'f'i' ~ tL.vä. 

[iin, ve'Jt.si 

~l·i.o sV~lmu, JOs -e.L'~'an niir' SU.11~"t;t r vot t111ifiv~t siir-'et 

t vi • .3i, f'11tta lenen;] i 1 ~~1()otoL1ta 'o,'1tL s(~ lr.i k, "f'..Llr. 

_J~/sin '~l1iten' in, eLv' l[n..:.i..n 'I&sta puolest~.n y

l'L1;t;';isi /'re sta&1 ~', 1 a~ a11, ,LI in' l'Jr ':;'Sil "eI,le o~~,ll 

Vai~,i,c. t iesL, hJvL1, etten se.... <:; i 510 '<..e 

L...i.Ll~ :n, otin .11iten .. in l:lelun vil'i....lliscen Jll Jetus~o'LL0tovr 

joL::: .. in[. ·lliH;)n. ill oli ac1tti:lnut . _c::, Si.1 .(lteJtee'1 "a~ t ,,,1'1; _'no

llen ~,:an'1sa, jolle SGILti'1 JtJ.l"lcdli ja tetefln, ette }'". oli 0-

U01; l-a!11't ,anun soi ttc. vr n . • c..l1 oli n,,:et L3."'lul::;' 0 ,::"lt _ 1 ~t;11 1-

J.ll-eyc...e~s4 ,=al'an l~an sa Ja sieltä s~ m-c II <.4, eLt' ("'li f' 

tJl ... J"C ~otain SG .• L<', .tJ.Bta T ci\..l.~Y. '~l~et'tSc ,':'oi,~e ~(;; .. it 

l,t( ~"',r rtiÄ t';-Ol' ei.. V0j "",t 1 ,,,,o:lt , r""tt" ",;.;" 'lf""'l"'r,t "''''i'''''''' ~ . .. ~ ... -

t c :r E. " , 'le 1 1 llO:::'G 'E-. II ,e. utat ',E -

niist tietoinen, jct8n odotc r , Vc.e.n 

2is,'::sä", sanoi '<...: teeni ~'l1or i toivo't'i rl'rI'l . 

~lU'Lsir. jr ti,Jsi" et" ,,"'tc':" 

eill" Sar'la [...JtE- "1':' eli l"lliH'" 'l 

u 

s • '1U 

'l'Ian -

tUlvot ll'::'ltc-

'1" .i:k i.Le m~<lr~~y.sen v lnisLutua LhtLrn ',n h,ti s.'1an 

SE :.lvnttua . _~Cl.ptebni ~tr" :.11. lli.in ':ffi1t "':, 1, 'tQi ttil.t1 'l' hl;;lins,, -

11' "ee"t , t. ~d min 
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poikkesin :piiriesikunnassa järj1erstämässä :pr:t:pre:rim:me lrun:töQP 
matkaa varten. 

l~äissä :puuhissa kului aikaa niin" (että :pel1..'iisin jo 

kapteeni Tuomen sillä aikaa soittaneen. Niin ei kuitenkaan 
ollut tapahtunut, mutta pian soitto tuli ja ilmoitus, että 
erikoinen 111 luokan matkustajavaunu, tosin vanha mutta ka
miinalla varustettu, liitetään junaan, joka lähtee kello 1,30 

lokakuun 14. päivänä ja menee se ainakin Jessoilaan, mutta 
luultavasti Kutismaan saakka. 

Vaunu tuodaan Suomen Pankin käytettäväksi jo ilta
päivällä tavaratoimiston viereen, jossa on helppo kuormata 
se. Saamme itse vaunun avaimen eikä kellään muulla ole sen 

kanssa mitään tekemistä. Rautatieupseeri kirjoittaa kulje
tusliput valmiiksi ja kuljetustoimisto antaa autoja ja tar
vittava t apumiehet tavaroiden asemall~siirtoa varten. 

Siinä oli selvät tiedot, eikä muuta kaivattukaan. 
Kaikki luisti niin kuin pitikin. Sovittiin vielä asemalle 

kuljetuksesta, jonka piti alkaa kello 21 samana iltana, ei
kä meillä ollut enää muita huolia kuin mennä omaan vaunuumme, 

jossa saimme järjestää olomme mielemme mukaan. 

Kysyin vielä kapteeni Tuomelta, mistä tämä vaunu 
nyt yhtäkkiä löytyi, kun rautatieupseeri aamulla oli vakuutta
nut, ettei varavaunuja löydy? 

"Kyllä vaunu on ollut jo kauan täällä asemalla", 
vastasi kapteeni,"vai kka se on ollut niin piilossa, ettei 

monikaan ollut tietoinen sen olemassaolosta. Itsekin olin ai

van s a ttumalta nähnyt sen, ja nyt se onneksi muistui mieleeni." 

Kiitettyäni kapteeni Tuomea hänen vaivoistaan, pyy
sin kapteeni Stråhlmann'in huolehtimaan siitä, että tavarat 
tulivat kunnolla vaunuun. 

Samaan aikaan odotin puhelua Helsinkiin kamreeri 
Blomquistille, jolle ilmoitin lähdöstämme ja siitä, että toi
minta Äänislinnassa alkaisi suunnitelman mukaan 16. päivänä. 
Sen jälkeen olin itsekin valmis liittymään muitten matkaan. 
Vaunussa oli kaikki paikOillaan, kun tulin asemalle ja pian 
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olimme järjestäneet itse kullekin jonkunlaisen makuusijan. 

Aikanaan siirrettiin vaunumme odottavan junan jat
k oksi asemasillan viereen ja kapteeni Stråhlman kävi vielä 
asemalla ennen lähtöaikaa. Tällöin tapasi hän everstiluutnant
ti Susi taipaleen , joka oli matkalla Äänislinnaan kuten mekin 
ja joka pyysi saada lähetteineen yhtyä seuraamme ja matkustaa 
pankin vaunussa. Hän lupasi tarjota meille kahviakin matkalla 
ja hänen lähettinsä huolehtisi lämmittämisestä. Kapteeni tuli 
kysymään minulta, saisiko eversti tulla vaunuun. Minusta oli 
oikeastaan hyväkin, että hän liittyi meihin, sillä hän saat
toi olla meille suureksi hyödyksi, jos sattuisi jotain vai
keuksia matkalla, joten annoin myönteisen vastauksen. 

Juna lähti, mutta everstiluutnanttia ei näkynyt. Vas
ta Matkaselän asemalla hän siirtyi tavaroineen vaunuumme. Aika 
kului seurustellessa nopeasti, mutta taival oli pitkä ja, vaik
ka virallisen aikataulun mukaan oli määrä olla perillä ilta
päivällä, huomasimme pian, että tulisimme myöhästymään niin 

paljon, että aamuyöstä kuluisi huomattava osa ennen Kutismaan 

saapumista. Tästä olisi seuraus, että purkapminen tulisi ta
pahtumaan pimeässä, mikä ei ollut mielemme mukaista. Myös e
verstiluutnantti oli sitä mieltä, että olisi parempi yöpyä vau
nussa ja j a tkaa aamulla perille. Hän lupasi koettaa sopia a
siasta matkan varrella viranomaisten kanssa ja Loimolaan pääs
tyämme meni hän kapteeni Stråhlmann'in kanssa puhumaan ja soit
tamaan eri paikkoihin.Hän saikin rautatieviranomaisten suostu
muksen samalla kun kapteeni sopi Jessoilan kuljetusyksikön 
kanssa, että kuormaus Kutismassa tulisi t apahtumaan kello 8 

seuraavana aamuna. 
Näin saatoimme rauhassa viettää yömme vaunussa ja 

vielä juoda aamukahvinkin ennenkuin veturi siirsi vaunumme a 
semasillalle ja itsekin pääsimme ulos r aitista ilmaa haukkaa

maan. 
Nopeasti saimme kuormat kuntoon ja kiisimme mahta

vaa maantietä pitkin kohti Äänisjärven rantaa ja Äänislinnan 
kaupunkia. Sää oli kirkas ja kaunis. Lievä pakkanen teki tien
pohjan kovaksi ja -pinnan sileäksi kuin parkettilattia. Vauhti 
oli kohtuullinen, joten meillä oli hyvä tilaisuus matkan var
rella tutustua seutuihin ja maisemiin, varsinkin niihin moniin 
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linnoituslaitteisiin ja hyökkäysvaunuesteisiin, joita oli toi
nen toisensa jälkeen, kunnes Äänisjärven siintävä pinta avau

tui eteemme ja autio seutu muuttui asutumman näköiseksi. Me 
saavuimme "Toukokuun 1. päivän katua" pitkin kaupunkiin py
sähtyäksemme valtavan Lenin-patsaan eteen "Lokakuun 26. päi

vän torilla". 
Täällä erosi seur~stamme everstiluutnantti Susitai

val, ja kapteeni Stråhlmann l ähti komendantin, kapteeni Simo

joen puheille ottamaan selvää minne saisimme purkaa kuormamme. 

Tuntuu ehkä omituiselta, etten mennyt itse järjestä
mään asioita tällä matkalla kuten tapani oli. Tämä johtui sii
tä, että kapteeni Stråhlmann, vaikka olikin virka-asioissa mi
nun käskynalaiseni, kuitenkin sotilasarvonsa perusteella oli 
meistä suurempi herra. Hän oli sen vuoksi virallisesti seurueem
me johtaja matkalla ja minä pysyin var j ossa vain .neuvonantaj a 

na. Tästä nurinkurisesta tosiasiasta, että luutnantti oli mää
rätty kapteenin esimieheksi oli paljon haittaa ja harmia, vaik
ka molemmin puolin koetimme välttää kaikkia yhteisiä esiinty

misiä, jotka olisivat voineet asettaa kapteenin va ikeaan ase

maan. Aina ei tämä onnistunut, vaan minun täytyi silloin täl
l öin myös julkisesti ottaa ohjakset käsiini, mikä tietysti a

setti kapteenin noloon asemaan. 

Kapteeni Stråhlmann'in käynti komendantin luona kes 
ti ihmeen kauan, mutta se antoi meille odottaville tilaisuuden 
katsella kaupunkia ja kansaa ympärillämme kauniissa syysilmas

sa. 
Vihdoin s aapui kapteeni jälleen, mutta tyytymättömip 

ilmein ilmoittaen, ettei tarjottu huoneisto kelpaa pankin tar
koituksiin. Kun kysyin mikå siinä oli vikana, ei hän osanut 
selittää muuta kuin että pankki ei voi olla yhteisessä huoneis
tossa postin kanssa eikä huoneisto muutenkaan sovellu meille. 

Minun mielestäni taas läheinen yhteys postiin oli 
päin vastoin eduksi ja jos kerran t yh jiä huoneita löytyi, oli
si ihme, ellei niistä saisi pankkitoimistoa syntymään. Stråhl
mann'in negatiivinen a senne ihmetytti vielä enemmän, kun näin, 
että meille t arkoitetun huoneiston ulkoseinällä oli kilpi, jos
t a ilmeni, että siinä oli rys s illä ollut säästökassa. Siellä 
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oli siis jo ennenkin harjoitettu pankkiliikettä. 

Nyt saapui komendantti itse lUOksemme, jolloin pyy_ 
sin häntä näyttämään minullekin huoneiston ennenkuin tekisim
me lopullisen hylkäävän päätöksen . 

Kapteeni Stråhlmann'in jäädessä nyt vuorostaan vahti
maan autoja, menin kap t eeni Simojoen opastamana tutustumaan 

t arjolla oleviin tiloihin todetru~seni, että ne olivat tarpei
siimme erittäin soveliaat ja melkein i hanteelliset olosuhtei
siin katsoen. Olihan tarjolla niin toimisto- kuin asuinhuoneet, 
jopa holvikin, kun vaan valitsimme sopivan yhdistelmän. Sekään 
ei tuot t anut edes vaikeukSia, sillä kun otti sen mikä oli jää
nyt postilta , oli asia selvä. 

Päätökseni oli näin ollen helposti tehty ja ilmoi
tinkin heti k omendantille, että tänne tullaan ja tänne jää
dään todennäköisesti pitkäksi ajaksi eteenpäin. 

Sain vielä tietää, että huonekaluja löytyi varastos
s a samassa talossa ja sieltä saisimme ottaa minkä tarvitsimme 
ja samoin siirtää pois mitä huoneis sa nyt oli liikaa ja liikaa 
niissä kyllä oli, varsinkin kirjoituspöytiä. 

Myös vahtimestari Kankaanrinnan , joka oli s aapunut 
jo edellisenä iltana, sain käsiini ja ennen pitkää olivat au
tot tyhjät, rahat holvissa l ukkojen takana ja konttoritarpeet 
toimistossa odottamassa paikoilleen asettamistaan. 

Mikäli kapteeni Stråhlmann oli tyy tymä t ön päätöksee 
ni, ei hän sitä ainakaan näyttänyt, vaan t avallisuuden mukaan 
hyväntahtoisesti hymyillen hän hääri muitten mukana ja rupesi 
vähitellen isännäksi taloon, kuten asiaan kuuluikin. 

Järjestämisessä ja konttorihuoneitten kunnostamises 
sa kului aika ja kun iltapäivällä t otes i mme , et tä kai kki oli
si s euraavan~ aamuna lokakuun 16. päivänä varmasti kunno ssa, 
tarpeelliset yhteydet viranomaisiin saatu ja huolto myös kun

nossa, en katsonut olevan enää mitään syytä, joka olisi vaa
tinut minun j~tkuvaa l äsnäoloani, vaan päätin mahdollisimman 
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pian pala t a t akaisin Sortava laan. 

Komendantin välityksellä s a in itselleni paikan va
ratuksi Karan kuriiriautoon, joka vielä samana iltana vei mi 
nut Pitkär antaan, mistä sitten sain j ärjes t ää loppumatkan o

losuhteiden mukaan. 

Kapteeni Stråhlmann tuli s aattamaan minua autoon 
"Kuusisen hallituspalatsin" pihaan j a sai vielä viimeiset 
ohj eensa ennenkuin paluumatka alkoi ja lyhy t ensimäinen vie
r ailuni Äänislinnassa oli s i irtymäs s ä muistojen pari in. 

Matka Pitkärantaan meni noin nelj ässä tunnissa j a 
reitti kulki ä skeisten t a i s t e lukenttien kau t t a . Tienpuolessa 
ja siellä täällä maastossa makaavat hyökkäysvaunujen hylyt 
antoivat vaihtelua ja osoittivat, että kovasti oli oteltu 
t äällä kut en muua llakin. Eikä ihme, sillä aj oi mme suoraan lä
pi Matrossan "mottialueen" ja Prääsän tietä pitkin. Itse Prää
sässä liikkui eräällä pihamaalla ryssiltä valloitettu tank
ki, joka näytt i olevan täysin kunnoss a. Ilta pimeni kuitenkin 
vähitellen ja vanhalta r a jalta Pitkäiantaan oli jo ajettava 
sytytetyin valoin , eikä enää voinut seurata mitä maantien si
vuilla mahdollisesti olisi ol lut näkemisen arvoista. 

Pitkärannassa menin suoraan as i oi mi s toomme os aksi 
t a r kastamaan kassan , osaksi s aama an loppumatkan jär j estymään. 
Pankis sa ei tälläkään kertaa ollut ketään, mutt a Sacklen il
mestyi pian naapurista, mis sä hän oli ollut juttusilla. Pyy
s in hänt ä . ottamaan sel k oa kirj aamos t a , olisiko Päämaj an ku
riiriau t ossa t aas pail ka va r a ttavissa, mutta ni i n ei ollut, 
jo t en oli yri~ettävä muuta keinoa . Junassa tietysti olisi voi
nut pää stä , mutta se olisi vienyt kok o yö~ j a puolet päivästä , 
j oten en mielelläni käyt tänyt sitä keinoa, vä synyt kun olin 
pitkästä matkustamis esta . 

AL 
Muutaman puhelinsoiton j ä l keen Sainki~YÖn a-

jaksi, j oten minulle jäi r unsaasti a i kaa tarkastaa kassa ja 
vielä ki r joittaa puhtaaksi t arkastusinventaariotkin. Naisvir
kailijoista en nähnyt merkki äkääm koko iltana , joten vietin 
s en kahden Sack l en'in kans sa. 

o o 

o 
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