
HIURJu~ TALOSTA JA TALON ASUKKAISTA. 
;================================== 

Syksy oli ' jo näihin aikoihi n ant~~ut meille uusia 

huolia, kun l~mityksestä oli huolehdittava ja t ähän t arkoi
tukseen tarvitsimme ei ainoastaan puita, joita meille hankki 

yläkerrassa m~jaileva Is-joukko, vaan my ös työvoimaa pieni

mään niitä kaakeliuuneihin sopivaan kok oon, ja tämä oli vai

kea kysymys. Yhtä vaikea näytti olevan talonmiehen saanti, 
sillä korpraali Mertanen, joka oli sellaiseksi lupautw1ut, 

oli edelleen sotaväessä, eikä ollut tietoa hänen vapautumi

sestaan. 
Muuta apua kun ei ollut, päätimme pyytää sotavan

keja puunpilkkomiseen. Väkinäisesti niitä meille luovutettiin 
ja kun vihdoin saimme pari miestä työhön, oli tulos heidän 

ponnistuksistaan kerrassaan laiha. 

Osaksi tämä, osaksi my ös se, et tä itse lämmittämi

nen, kun se tapahtui tavallisena uunilämmityksenä , jonka pan

kin naisvirkailijat hoitivat siivouksen yhteydessä, tuli lii
an raskaaksi, teki keskuslämmityslaitteiden kunnostamisen 

välttämättömäksi. 
Alustavan sopimuksen asiåsta olin tehnyt jo syyskuun 

alussa ennenkUin toimintamme Sortavalassa alkoikaan, mutta 
siitä oli jo toista kuukautta mennyt, eikä mitään oltu saatu 
aikaan. Otin sen vuoksi uudestaan yhteyden kaikkiin ma~dolli
siin viranomaisiin, joilla s aa toin olettaa olevan jonkUnlaisen 
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määräämisvallan tällaisiin asioihin, ja vihdoin saimme työt 
edes alkuun. Kesti kuitenkin a ika kauan ennenkuin laitms ru
pesi toimimaan, sillä kattila oli kahteen otteeseen puretta
va ennenkuin tiivisteet kestivät j a puuttuva t osat olivat 

paikoillaan. 
Nyt oli taa s lämmittäjän saanti päivän polttava ky-

symys ja kun ei muutakaan ollut t arjolla, ilmoitti Is-komen
t aja, majuri Rauanheimo asettavansa omista miehistään yhden 

käytettäväksi ehdolla, että järjestäisimme hänelle ja s amal
la Is-esikunnan automkuljetta j alle a sunnon sopivaan paikkaan 

pankkikerrokseen, kun yl äkerta oli niin täysi, ettei sinne 

mahtunut. 
Pankkihuoneiston ollessa silloisessa kemnossa, ei 

meillä ollut mitään mahdollisuuksia järjestää a suntoa yhdel

lekään vier aalle, joten ehdotin, että saisimme Is-miehiä en
sin tekemään välttämätt ömimmät korjaukset, joiden yhteydessä 

myös asuntokysymys järjestyisi. Tähän majuri suostuikin ja 
t ä t en saimme pahimmat paikat väliaikaisesti kunnostetuiksi. 

Aluksi annoimme poistaa rys s ien r akentamat välisei

nä t johtajan huoneesta ja kassasta sekä käyttää osan näin saa
dui s t a r akennusaineista kassatiskin tekoon. Sitten siirrettiin 
johtajan huoneen ovi takaisin paikoilleen yläkerrasta, jossa 
se oli ollut väliaikaisesti kiinnitettynä uuteen väliseinään. 

Seuraava t ehtävä oli toimiston ja johta j an huoneen 
väliseinään pulUcais tun, ruman, holva tun oviaukon t ukkiminen 
sekä toimiston ja arkistohuoneen väliseinän poistetun osan 
k orvaaminen uudella laudoituksella. Vielä korjattiin muutama 

ovi ja laitettiin väliaikainen seinä ovineen pesuhuoneen etei
s een , joten saatiin arkistohuoneet kokonaan eroitetuiksi muus

t a huoneistosta vä liaikaiseksi t a lonmiehenasunnoksi. 

Tähän korjaukset sillä kertaa supistuivatkin, eikä 
niitä paljon s aatu t eetetyi ks i myöhemmi nkään paitsi mitä ta
lonmies puhdet öinään suoritti, mut ta sekään ei ollut paljon. 

Nyt oli siis järjestynyt tilapäinen talonmiehen a 
sunto ar k istohuoneesta siihen liittyvine sivuhuoneineen ja 
odotimme majur i Rauanheimon lupaamaa miestä, mutta ketään ei 
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tullut. Odotimme kaksi päivää ajatellen , että heil l ä oli jo
tain järjestämistä ennenkuin voiva t miehen luovuttaa. Mutta 
kun sittenkään ei ketään ilmOittautunut, menin yläkertaan tie
dust elemaan syytä t ähän j a totesin i hmeeks eni, että koko ker
ros oli tyhj ä . Is-esikunta oli muuttanut pois ilmoi t tamatta 
mitään. Menin nyt komendantin t ykö tiedustelemaan , mi kä oli 
t a r koitus ja sain silloin kuulla, että panki n t a loa t odennä
köisesti ei enää tulta isi ottamaan sotilaskäyt tö ön, vaan me 
s aisimme ottaa myös yläkerran omaan käytt öömme. 

Tämä oli hauska uutinen, j oka uudestaan muutti mei
dän suunnitelmamme. Nyt s aatoimme j ä rjestää olomme entistä 
mukavammin eikä enää tarvinnut ott aa ketään vierasta asumaan 
pankkikerrokse en , j ossa Herttuainen j a mi nä toistaiseksi a 
suimme kumpikin omassa nurkassamme j oht a jan huoneessa, mikä 
oli aika epämukavaa , sillä meillä oli siksi erilaiset t ava t 
olla ja elää , ettemme oikein t ahtoneet sopia s amaan huonee 
s een. J o s e tOSia sia , että Herttuainen t ahtoi päästä ajoissa 
levolle iltaisin ja saada nukkua yönsä r auhassa, ei sopinut 

yhte en minun työni kans.sa, joka - kuten tunnet t ua 
päivä kesti hyvinki n pi kkutunneille s aakka . 

harva se 

Oli sen vuoks i s elvää , että katsoimme uutta ma j a 
paikkaa Herttuaiselle ja s aman tien myös naisille , j otka e
delleen asuivat varsinaisessa talonmiehen a sunnos s a . Se oli 
saatava tyh jennetyksi, jotta paremmi n s aisimme jonkin sopi 
van miehen houkutelluksi talon töihin. 

Ennenkuin mi t ään muuttoa saattoi a j a t ella , oli kui 

t enkin s aatava rys s ien ja myös oman s otaväen jälj et poiste t ui k 
s i. Tähän t yöhön saimme pari sotavanki a , jotka poistiva t yli

määr äiset väliseinä t ja suorittiva t ensimäisen karkeimman puh
distulcsen. Tarkemman siivouksen toimit t iva t nai svirkaili jamme. 
Myös saimme er inäisiä pi enempiä vikoja va l aistusver kostossa 
kojatuksi, ja sitten oli jo muutto mahdo l linen. 

Tähän a i kaan valmistui l ämmityskat t ilaki n j a nyt il
maantui myös mies nimeltä äm Jormakka , j oka pyysi päästä talon
miehen t ehtäviä hoitamaan. Hän oli perheellinen ammattimies 
vesi- ja lämpöalalla ja lievä invaliidi t alvisodasta , mutta 
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muuten roteva ja terveen näköinen. Hän pyysi saada ensin nou
taa perheensä Varkaudesta ja lupasi heti sen j ä lkeen ryhtyä 
töihin. Kysyttyäni asiaa pääkonttorista tein Jormakan kanssa 
sopi muksen s i itä, että hän hoitaisi talonmiehen t ehtävät sii
hen s arucka, kunnes korpraali Mertanen vapautuu sotaväestä ja 
itse voi ryhtyä tointaan hoitamaan. Näin oli t aas päästy as
kel eteenpäin kohti järjestyneitä oloj a. 
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