
SUOMEN PANKKI 7 Kpk / 6324 :n VAIHEET . 
===================================== 

Ensimäinen rintama- asioimisto, Suomen Panklci 7 Kpk 
/ 6324, jäi siis Pitkärantaan jat kamaan toimintaansa Sorta
valan konttorin alaosastoma vänrikki Terämaan toimiessa sen 
esimiehenä. Toisessa yht eydessä tuli jomainit~si , että a
sioimis to hyvin pian eli 5 päivän jälkeen siirtyi Aunuksen 
kaupunkiin , jos s a se sitten toimi kunnes se vuoden vaihtees 
s a muute t tiin itsenäiseksi jos ~ohta väliaikaiseksi haara
konttoriksi. 

Samoin kuin pankin Sortavalan konttori oli toiminut 
toi sta kuukautta ainoana pankkilaitoks ena takaisinvalloitetul
la alueella Laatokan- Karjal assa , joutui nyt asioimisto kuu
kauden aikana yksin edustamaan suomalaista pankki toimintaa Au
nwcsessa, minkä jälkeen se sai jakaa tämän kunniatehtävän pan
kin Äänislinnan asioimiston kRnssa. 

Suomen Panlcki 7 Kpk / 6324:n työlle ehkä ei alussa 
osattu ant aa sitä arvoa, minkä se ansaitsi , mutta myöhemmin 
on ainakin sotilashallintoviranomaisten taholta myönnetty, et
tä heidän toimint ansa olisi ollut erittäin vaikeaa ellei Suo
men Pankki olisi järjestänyt toimipai kkoja rahoituspuolta hel 
pot t amaan ja hoitamaan. 

Pikainen silmäys itse rakennukseen j a huoneisiin on 
ehkä paikallaan ennenlcuin siirryn selostamaan Aunuksessa toi
mineen asioimiston erikoispiirteitä . 
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Pohj apiirros talosta Karl Marxin katu 28 Au 
nuksen kaupungissa , jossa panki n si 
käläinen toimipailcka sijaitsi . 
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Vänrikki Terämaan muuton yhteydessä kirjoittamasta 
kirjeestä ilmenee, että pankille varattiin oma, joskin pieni
kokoinen kaupungin tontti rakennuksineen Karl Marx'in katu N:o 
28:ssa . Talo, j oka ennen oli ollut jonkunlaisen karjatalous
keslDiksen toimistona oli melkein uusi ja sisälsi kaksi isom
paa ja kaksi pienampää huonetta. Tontti oli k olmiomainen ja 
rakennus oli, kuten yleensä Aunuksessa, pystytetty siten, et
tä sen pää ty osoitti kadulle eikä se ollut tontin kulmassa, 
vaan joka puolelle jäi avointa maata talon ja kadun väliin. 

Talon toisessa kulmassa oli rakennuksen sisäänkäy
tävä avoimen vilpolan muodossa, jonka jatkona oli pieni etei
nen. Täs tä pääsi suoraan toiseen isommista huoneista, joka u
lott ui talon toiseen päähän saakka ja toimi varsinaisena toi
mistohuoneena. Toimistosta johti ovi jokaiseen muuhun huonee
seen, eikä niihin muita ovia ollutkaan, joten kulku sivvnuo
neesta toiseen aina tapahtui toimiston kautta . 

Vilpolan ja eteisen vieres sä oli toinen iso huone, 
joka ulot t ui rakannulcsen poikki, Siinä oli kaksi i l<..kunaa Karl 
Marx ' in kadull e päin ja kolmas eteistä vastruckaisella seinäl 
l~ , Huonetta käytettiin henkilökunnan yhteisenä olohuoneena, 
ja ol i se sen mukaan kalustettu. Siinä oli myös vuodepaikka 
vahtimestari- lähetille. Huone oli muuten hauska, mutta se ei 
tahtonut pysyä lämpimänä isosta uunista huolimatta, sillä sitä 
ympäröi kolme kylmää seinää, jotka vuoraamattomina ja huonosti 
tiivistettyinä jäähdyttivä t sen. 

Seuraava huone oli pieni välihuone, jossa ei ollut 
varsinaista uunia mutta sen sijaan huoneeseen verrattuna iso
kokoinen ikkuna. Siellä asusti asioimiston esimies ja oli hä
nellä vuoteensa lisälcsi siinä myös työpöytä. Huoneen lattiassa 
olevasta aukosta, joka voitiin luukulla sulkea, oli sisäänkäyn
ti maanalai seen rahansäilytyslcorsuun. Puhelinkone ja tyhjistä 
rahalaatikoista tehty asiapaperihylly täydensivät kaluston, 
eikä sinne muuta olisi mahtunutkaan. 

Viimeinen huone, joka oli rakennuksen vilpolaa vas 
t akkaisessa kulmassa, oli vielä pienempi kuin edellinen. Sii
näkään ei ollut urityistä uunia ja ikk-una ol i tässälcin suhteet-
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toman iso. Kalustona oli kaksikerroksinen sänky, pöytä j a pa
ri tuolia, sekä tyhjistä laatikoista rakennettu lipastonvas 
tike. Huoneessa asuivat asi oimiston naisvirkailijat. 

Talon lämmittäminen tapahtui paitsi aikaisemmin mai 
nitun oleskeluhuoneen uunin kautta toimistohuoneessa olleen 
isonkokoisen uunin avulla . Tämä uuni oli rakennettu seinien 
läpi ulottuvaksi siten, että yksi sivu vei naisvirkailijain 
huon eeseen ja yksi kulma oli esimiehen huoneessa , joiden mo
l empien piti saada l ämpönsä yhtä ja samaa toimistohuoneen uu
nia lämmittämällä. Kumpikin uuni oli kuitenkin siksi huonos 
ti tehty, ettei kunnollista lämpötilaa kylmään vuodenaikaan 
millään tahtonut saada . 

Talonullakko oli avoin ja jakama ton ja sinne vei
vät ulkopuoliset portaat talon pihanpuoleisesta päästä. 

Mitään muita rakennwcsia tontilla ei ollut meikäläis 
t en ~ttaessa sen haltuunsa, mutta everstiluutnantti Hendusen 

määräyksestä rakennettiin heti alkuun t arpeelliset ulkohuo

neet tontin takalai dalle, joten se puoli saatiin nopeasti si1s 
tiin kuntoon. 

Alussa ei my öskään ollut mitään kunnollista rahan
säilytyspaiktaa, eikä sitä saat~lkaan ihan niin nopeasti kuin 
oli luvattu, mutta valmistuttuaan täytti se tehtävänsä täysin 
tyydyttävästi. 

Kuten jo mainittiin oli se kaivettu maan sisään ja 
ainoa ovi sinne johti esimiehen huoneesta. Rakenteeltaan se 

oli pomminkes t ävä korsu, kautt aaltaan hirsistä tehty ja sisäl
tä insuliit tilevyillä vuorattu. Myöhemmi n varustettiin sisään
käytävä asbesti- ja peltivuorauksella sekä tulenkestävällä o
vella , joten tämä holvinvastike t äytti suuretkin vaa timukset 
turvallisuusnäkökannalta kats oen. 

Koko talo, niin siistiltä kuin se näyttikin, oli a 
lussa pahasti syöpäläisten saastuttama, joten rikityksill ä 
saati in useampaan otteeseen käydä sotaa niitä vastaan ennen
kuin siitä pahasta päästiin. Säännöllisestä siivouksesta teh

tiin sopimus erään aunukselaisen naisen kanssa , joka myös 
muissa asioissa oli apuvoimana ja varsinkin astiaston hankin-
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nassa osoittautui hyvin toimintakykyiseksi. 

Näissä ulkonaisissa puit teissa toimi siis Aunuksen 
ensimäinen suomalainen panY~ilaitos , joka, siirtyessään sinne 
asiakkaittens a mukana heti sai työtä t arpeekseen. 

Toimis ton kalusto oli tosin vaatimaton, eikä edes 
tiskiä saatu koko sinä aikana , josta tässä on kysymys , mut 
ta tultiinhan sillä toimeen ja suuretkin rahaerät vaihtuivat 
väliai kaisten pöytien yli yhtä vaivattomasti ja vilkkaasti 
kuin säännönmukaisen kassatiskin yli konsanaan. 

Laadultaan oli työ täällä samanlaista kuin Pitkä
rannas sakin, mutta määrältään se nopeasti ylitti aikaisemman 

paikan vas taavat luvut . Pian alkoivat myös siviiliasukkaat 
kääntyä asioimiston puoleen saadakseen pankkiasiansa hoide

tuiksi. Alussa heillä oli mielessään omien ruplavarastöj en
sa vaihtaminen käypään Suomen r ahaan, mut ta myöhemmin he jo 
vaihtoivat ansaitsemiaan markkoja tai l ähettivät niitä mil
loin minnekin. 

Uudeksi työ alaksi asioimistossa muodostui valtion 
obligatioiden kauppa ja välitys joukko- osastoihin. Ylcsiköt 

olivat näet saaneet kehoituksen sijoittaa osan makstuista päi
värahoista valtion emittoimiin ohligat ioihin ja he tekivät 
vastaavat tilauksensa asioimistosta . Ajatus sinänsä oli hyvä, 
mutta sen tote~ttaminen t uotti erinäisiä vaikeuksia. 

Ylcsiköthän olivat maastossa pitkin rintamaa j a usein 
mel kei n tiettömien t aipaleiden t a.kana , joten oli vaikea toimit

t aa niille obligatioita pienissä erissä. Ei ollut myöskään e 

tukäteen tiedossa paljonko siellä joka kerta saataisiin si j oi- " 
t etuksi, joten vastaavat rahastonhoitajat pyysivät saada nii-
tä myöhempää tilitystä vas taan, johon emme kluterucaan voineet 

suostua. Koko kaupanteko oli "ajaa karille" heti alkuunsa, kun

nes päästiin semmoiseen ratkaisuun , että yksiköt ostivat erän 
omaan laskuunsa ehdolla , et t ä pankki sitoutui lunastamaan t a 

kaisin sen osan jo.ta eivät voineet myydä edelleen . As ioimis
tossa vastaanotettu shekki säilyt ettiin panttina kunnes tuli 
tieto, että koko erä oli myyty t ai jäännös palautettiin, jol
loin erä vasta lopullisesti tilitettiin ja huomattiin pankin 
kirjoissa . 
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Tällä tavalla saatiin huomattava määrä "Työn ja tai s 
telun lainan" obligatioita sijoitetuksi ja vastaavasti väheni 

myös käteisen rahan tarve tilipäivinä . 

Rahaa tarvittiin yleensä runsaasti ja lähetykset 
Sortavalasta tulivat tiheään . Postinkulku oli kuitenkin sel

lainen, että nämä lähetykset tulivat perille niin myöhään il
tapäivällä, että päivän säästö jo oli laskettu ja l irjat pää

tetty. Kuten a siaan kuuluikin ilmoitti asioimisto heti lähe 
tyksen saapumisesta, vaikka se tuli kirjanpidossa huomatuksi 

vasta seuraavana päivänä. Tästä johtui, että oli vaikea tie 
tää milloin Sortavalassa piti huomata erä siirretyksi omasta 
kassasta asioimiston kassaan lisäyksenä sinne. IDllloin silloin 

määräyksen, että asioimisto tunnustaessaan rahalähetyksen saa
puneeksi samalla myös ilmoittaisi minä päivänä se tulee kir
jatuksi ja tämä päivä tuli sitten myös keskuks es sa määrääväksi 
tili tyspäiväksi. 

Jos olisi ollut kysymyksessä t avallisten lähetevaro
jen l ähet täminen konttori sta toiseen ei tämmöinen toimenpide 

olisi ollut tarpeen, mutta nyt t apahtui siirto sarekkeen ulko 

puolella eikä joutW1Ut millekään tilille siirron ajaksi , vaan 

se pysyi matkan aikana edelleen osana keskuksen kassassa, jos
t a se vähennettiin vasta kun se todellisuudessa oli siirtynyt 
toiseen kassaan. 

Ajattelimme kyllä siirtoa väliaikaisesti konttorien 
tilille, mutta sekin olisi ollut omiaan aikaansaamaan sekaan
nus ta, sillä sekä lähettäjä että vastaanottaja olisi sama, jo
ten siirto kont torien tilin kautta tuntui epäoikeutetulta. Sa
ma vaikeus oli muuten Silloin, kun oli kysymys maksumääräyk 

sestä asioimistosta keskukseen tai päin vastoin. Jos tarkoi
tus oli hyvittää pano- j a ottotiliä, oli asia selvä ja suori
tus t apahtui suoraan asianomaiselle po-tilille, mutta yksityi
sen l ähe tys yksityiselle, jolla ei ollut meillä tiliä, pakot 
ti käyttämään konttorien tiliä, kun ei muutakaan mahdollisuut
t akaan ollut. 

Näitä tapauksia sattui muutamia silloin, kun jolla
kin oli kauppalaskuja maksettavina eikä heillä ollut muuta 
mahdollisuutta saada kuittia suorituksestaan kuin että käytim
me kirjemääräysmemetelmää. LUOllil011isesti olisi voinut käyt 
tää postilähetysvekseleitäkin samaan t apaan kui~sotilaille ja 
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lotille, mut t a emme tahtoneet sovelluttaa tätä t apaa siviili
asiakkaisiin, joista täs s ä on kysymys. Tämmöiset vaikeudet o

vat luonnollisia seurauksia kirjanpitojärjestelmän ehkä liian 
pitkälle menneestä yksinkertaistamisesta. 

Tässä lieneekin jo tullut mainituksi kaikki mikä on 
maini ts emisen arvoista j a erikoista asioimiston silloisessa 
liiketoimirmassa , sillä muilta osiltaan se ei poikennut pan
kin yleisistä tavoista ja periaatteista. 

Henkilökunta joutui heti hyvään seuraan ja armeija
kunnan huolto-osasto, joka oli järjestänyt kaikki heidän puo 

l estaan , huolehti myös Siitä, että he pääsivät hyvään ruoka
paikkaan, jossa t arjottiin runsaat ja vaihtelevat annokset . Jos 
olot muuten Aunukse ssa olivat vaatimatt omammat kuin muualla, 
täytyy .myöntää, että henkilökunta täällä sai kaikista parhaim
man muonan. Se olikin oikeastaan ainoa positiivinen puoli, jos 
ajattelee henkilökunnan viihtyväisyyttä. Runsas ja hyvä ruoka 
oli myös ehdoton vaatimus, jos tahtoi pysyä terveenä niissä 

pakkasissa, joita Aunuksessa oleva ryhmä sai kestää. 

Itse kaupunkihan sijaitsi lähempänä rintamaa kuin 
mikään muu toimipaikois tamme ja varsinkin alus sa olivat ilma
vaarahälyytykset ja pommitukset usein toistuvia ilmiöitä. Toi- ' 
minta oli sen vuoksi verrattain rauhatonta , mutta mitään vali

tuksia ei kuulunut. 

Myös mitä tuli pankin t aholta toimitettuihin tarvik
keisiin oli t ämä asioimisto niihin nähden l apsipuolen asemas 
sa kunnes minä, huomattuani miten täydellisesti myöhemmin lähe
tettyj ä ryhmiä varustettiin, tein tarpeelliset tilaukset, jot
ka jonkun verran par~vat tilannet t a . Kun vähän ennen joulua 
Pitkärannassa toiminut asioimisto lakkautettiin, saatiin siel

täkin lisää t äydennystä, varsinkin vuodevaatteisiin nähden, 

mikä oli hyvin tervetullutta. 

fl': i tään muutoksia henkilökunnan kokoonpanossa ei t a 
pahtunut ennenkuin vuodenvaihteen lähestyessä, jolloin t ule 
vaa konttorit yön lisääntymistä ajatellen neiti Hovi Äänislin
nasta siirtyi sinne kon,ttoriapulai sen tehtäviä hoitamaan. Vah-

- 1 91-



timestari-lähetiksi t ul i Kankaanrinnan jälkeen , joka, lcuten 
aikaisemmin maini ttiin, siirtyi Äänislinnaan , Pyhälä kunnes 
koul ut yö kutsui hänet k otiin Joensuuhun ja pääkonttori s ta 
siirret tiin uusi mies, Toivo Anttila, hänen tilalleen, mikä 
tapahtui joulukuun puolivälissä . 

Pahin pulma asioimiston toiminnassa oli, kut en olen 
jo aikaisemmin maini nnut, huoneiston kylmyys, joka oli vielä 
t untuvampi sen vuoksi, että talvi oli sekä aikainen et t ä ta

vallista ankaram i. Ol i vaikea tietää kenen asia oli huoleh
tia talon kaikinpuolisesta tiivistämisestä, sillä omistusoi
keudellinen puoli oli täysin selvittämätön. Lähinnä täytyi 

pitää t a loa sotasaalisvarastoon kuuluvana ja sieltä lainak
si saatuna , mutta kenelle sen luulllostaminen kuului oli epä
selvää. Alussa sen otti haltuunsa sotaväki ja armeijan huol 

toelimet huolehtivat sen ensimäisestä kunnostamisesta. Myö
hemmin se siirtyi sotilashallintoviranomaisille, mutta niil 

le ei oltu annettu tarpeellisia ohjeita mahdollisten korjaus
ten suhteen. 

Tämän vuoksi käytin tilaisuutta hyväkseni , kun pää
johtaja Kivialho kävi tarkastamas sa asioimiston, pyytääkseni 
häneltä luvan saada t ehdä tarpeelliset korjaukset pankin las

lcuun ellei muu aut t a i si. Vastaus oli myönte inen ja annoin sen 
perusteella vänrikki Terämaalle määräyksen heti ryhtyä toi
menpiteisiin saadakseen niin lattiat j a katot kuin seinätkin 
eristyslevyillä vuoratuikSi , mikä sitten saatiinkin tehdyksi 
vähän ennen joulua. 

Tulos oli huomattava, mutta ei täydellinen , si l lä 
uunit olivat liian heikot ja huonot, joten suurin osa lämmös
tä pääsi savun mukana savu iipusta suoraan ulos. Talvipakkas

ten aikana ei voinut ajatellakaan niiden uudestaan muuraamis 
t a, j oten kylmyys jäi edelleen haittaamaan vaikka lievempänä 
kuin alussa. 

Syyssiivouksen yhteYdessä oli tarkoitus asettaa ta
lossa sisäikkunat paikoilleen, mutta todettiin , että ne oli
vat hävinneet vaikka siivoojatar vakuutti, että ne olivat ol
l ee t ullakolla vielä valtal~sen jälkeen . Ihmeteltii n kovasti 

minne ne olivat joutunee t, kunnes ne löytyivät sotasaalisva 
rastosta ja saatiin t akaisin ja paikoilleen. Hyö ty niistä oli 
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kuitenkin kyseenalainen , sillä kit taus oli siksi puutteellinen, 
ettei se pystynyt estämään vetoa. Sekin vika tuli aikanaan kor
jatulcsi . 

Näissä uitteissa asioimiston työt suoritettiin eikä 
sen toiminnan suhteen ollut mitään muistuttamista . Tehtävät mo
nipuolistuivat ja laajenivat sen mukaan kun uusia asiakkaita 
ilmaantui. Tästä lisäyksestä huolehti pääasiassa sotilashallin
to, joka avasi viraston ja toimipa~kan toinen toisensa jälkeen. 
Vako Oy:n ansiosta elpyi myös liike- elämä nopeasti ja raha 
liikkui vilkkaas ti aiheuttaen huomattavan lisäyksen myös vaihto 
liikkeeseen . 

Kehitys vei lopuksi Siihen, että asioimisto oli kat 
sottava liian ahtaaksi ja vuoden vaihteessa muuttui Suomen 
Pankki 7 Kpk / 6324 niminen asioimisto itsenäiseksi väliaikai
seksi Suomen Pankin Aunuksen konttoriksi. 

Saadakseni tässä selostamiini muisto.ti etoihin vahvis
tusta ja täyderu1ystä , pyysin vänrikki Terämaalta, että hän ly
hyesti kertoisi jotain, mikä hänen mielestään olisi omiaan va

laisemaan ja antamaan väriä kertomukselleni. Tämä yyntöni ai 

heutti sen, että sain käytettäväkseni seuraavan selostuksen, 

jonka jäljennän kokonaisuudessaan , vaikka se osittain toistaa
kin seikkoja , joista jo aikaise~nin olen maininnut . 

Näin kirj oittaa Terämaa: 

" Syyskuun 6 p :nä siis auto vei Sinut Sortavalaan ja 
Suomen Pankki 7 Kpk / 6324 niminen asioimisto jäi allekirjoit 
tane~n hoitoon .Alkuvaiheis sa ei mi tään eTikoista tapahtunut , 

kaikki kun meni jo omalla painollaan Sinun käyn tiinpanemaa ra

taansa . Mutta sitten rupesi muutamissa rahalajeissa esiinty
mään puutetta ja senvuoksi olisi pitänyt välttämättä saada pu
helinyhteys Sinuun Sortavalaan, koska oli sovittu , että rahan
täydennyksemme piti tapahtua siitä lähtien Sortavalasta käsin . 
Sortavalan komendantinviraston välityksell ä sainkin Sinuun yh

t eyden puhelinsanomaa käyttämällä . Rahaa ei kuitenkaan ollut 

vielä saapunut Sortavalaan , mutta saimme sovituksi neiti Rape
Iin tulosta simne. Syyskuun 11 p :nä lähdin viemään neiti Rape-
1ia Sortavalaan ja samalla myös ennen kaikkea pano - ja ottoti 

lin kirjat siirrettiin pois Pitkärannasta. 

- 1 9 3 -



Syyskuun 12 p:nä tuli minulle sopiva tilaisuus paas
tä autolla luutnan~ti Rosenberg'in mukana Aunukseen uutta toi
mi taloa tiedustelemaan. Tämän aiheutti se, että miltei kaikki 

asiakkaamme jo olivat siirtyneet eteenpäin ja AK :n huoltopääl
likkö, jolle oli annettu tehtäväksi a lustavasti tiedustella 
meille s opivaa paikkaa Aunuksasta, kehoitti tulemaan henkilö
kohtaisesti mahdollisimman pian,ennenkuin parhaat paikat tu
lisivat muille varatuksi. 

Aunuksessa olin 12 p:nä klo 16 ja menin heti eversti 
Hendusen puheille. Hän oli antanut everstiluutnantti Honkasen, 
Aunuksen kaupungin komendantin , tehtäväksi meille sopivan ta
lon kats omisen. 

Menin silloin Honkasen luo ja hän lähetti erään vän
rikkinsä näyttämään minulle taloa Karl Marxirucatu 28. Sinne 
oli kuitenkin jo asettunut erään divisioonan varusvarasto. 

Käännyin silloin eversti Hendusen puol een ja hän lupasi hoi
taa talon tyhjäksi meitä varten. Silloin kiinnitin talon o
velle lapun: "Varat tu Suomen Pankille". 

Tämä rakennus vaikutti kyllä heti alkuun liian pie
neltä, mutta samalla muihin Aunuksen taloihin verrattuna siis
tiltä ja paremmin rakennetulta. 

Eräs seikka antoi aprikoimisen aihetta ja se oli, 
minne rahat saisi s äi lytettyä kyllin turvallisesti. Talossa 
kun aikaisemmin oli ollut "SNTL:n Hankintain KK .-ZAGOTSHIV
SYRJO-Karjatuotteiden Hankintain Aunuksen Piirikontt ori" ei 

siinä ol lut tarvittu mi tään kassaholvia eikä -kaappeja. Li

säksi se oli puusta rakem1ettu. Tällöin t uli mieleeni korsun 

rakentamisen mahdollisuus ja, kun tästä mainits in eversti Hen
duselle, lupasi hän heti tarpeellisen t yövoiman. Kotimatkalla 
Pitkärantaan kehittelin edelleen korsun rakentamissuunnitel
maa ja sain silloin selväksi, että parasta olisi rakentaa hol
vikorsu siten, että käytävä siihen menisi minulle varatusta 
huoneesta. 

Aunuksen kaupungissa oli ryssillä ollut kaksi pank
kia, joista toinen kivi talossa. Komendanttivirasto oli kuiten
kin kerinnyt asettua siihen. Siinä talossa olisi ollut holvi
kin , tosin lukittu, mutta itse talo vaikutti kehnolta eikä ko-
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mendantin enempää kuin muidenkaan mie l estä kyllin arvokkaal
ta s oveltuakseen Suomen Pankille . Toinen ryssien pankkitalo, 
jota myös kävin katsomassa , oli punainen kaksikerroksinen 

rakennus. Mut ta ihme kyllä ilman minkäänlaisia holviraken
nelmia. Pankkihuoneet olivat siinä vieläkin pienemmät kuin 
meidän val~emassamme talossa ja holvin rakentaminen olisi 
siinä tuottanut erikoisia vaikewcsia. 

Majoitustiedusteluni vei niin pa~jon aikaa, että vas
ta seuraavama päivänä pääsin palamaan Pitkärantaan ja sieltä 

"sähkötin" puh. s anomana Sinulle Sortavalaan: 

"Kävin eilen (Lyhyyden vuoksi "eilen", p.o. 12 ja 
13 p:nä) Aunuksessa majoitusti edustelulla. Saamme oman neljän 

huoneen puutalon. Tilapäinen holvi kaivetaan maan alle. Kurii
riposti, huolto ja auto jen jatkuva käyttö järjestetty. Muutam
me maanantaiaamuna, koska pari asiakasta odottaa pikaista tu
loamme. Kassatäydennyksen pyydämme Aunukseen . Puh. sanomat Li

pas 23 maanantai-iltapäiväs t ä alkaen. Pyydämme hyväksymistä." 

Yöni Aunuksessa sain viettää huoltoesikunnan talossa 
ja samalla sain nauttia t alon vieraanvaraisuudesta. Samalla 
luvattiin pankille kaikkea mahdollis;a apua niin huollon kuin 
muunkin mahdollisen suhteen. Asiakkaat , jotka meidän tuloarnme 
erikoisesti toivoivat ja odottivat pikaisesti olivat Kenttä
pos ti ja Alitilittäjä 231. Kenttäpos tilIe oli kertynyt niin 
paljon rahaa, että heidän olisi pitänyt lähettää ne pois ko
tirintamalle ellemme olisi pian saapuneet. 

Läht ömme Pitkärannasta oli nyt enä~ riip~uvainen Si

nun hyväksymisestäsi ja kassatäydennyksen saamisesta. Kassa 

täydennyksestä siksi, että halusin saada kassan kutakuinkin 
vahvaksi ennen lähtöämme, ettei pidentyneitten matkojen vuok
si olisi heti alkuun tarvinnut ruveta Aunuksesta käsin sitä 
hankkimaan. Sinun puh . sanomasi rahojen saapumisesta tuli sit
ten 14. 9. klo 13.40 ja ryhdyin heti hanJdrimaan autoa, jolla 
Kankaanrinnan Aapon kanssa sitten tulimme Sortavalaan . 

Auto oli henkilöauto, erään Karan kapteenin seurates
sa mukrulamme. Siellä Sortavalassa saimme nauttia m.m. hyvän 
päivällisen vieraanvaraisesta pöydästänne. Samalla selvitettiin 
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muuttomme Aunukseen, jolloin sain Sinun suostumuksesi siihen. 

Aikaisemmin ei ollut ollut puhetta siitä, että Pit
kärantaan tulisi asioimisto meidän lähdettyämme. Viime het
kessä, ennenkuin olimme lähteneet sieltä, se vasta päätettiin 

Sinun ja eversti Veistaron käymien keskustelujen jälkeen , het 
kellä, jolloin meidän lähtömme oli jo päätetty. Muutenhan o
lisi voinut ajatella, että me olisimme olleet Pitkärannassa 
siksi kunnes uusi asioimisto olisi ennättänyt paikalle . 

Väärinkäsitykses tä Sinä l uulit meidän jättäneen o
san konttoristamme Pitkärantaan, kun Sipposen Keskuskassa tal
letti entiseen holviimme meiltä nostamansa kolmemiljoonaa ja 

vänrilcki Hal onen vaihtoi rouva Saariaholla shekin, luullen hän
tä meidän henkil ökuntaamme lcuuluvaksi. 

Sinun määräyksestäsi soitin eversti Veista~olle, jo
ka siis l ausui toivomuksen, että myöhemmin Äänislinnaan lähte
vä konttori voisi aloittaa Pitkärannassa . "Sähkötin" silloin 

Sinulle, koska aikaisemmin oli jo päätetty, ettå Stråhlmann 
joutuisi Äänis linnan suuntaan: 

"Stråhlmannin toivottu tulemaan heti aloittamaan 
t äällä. Komendantti vastaa huoneustomme varauksesta". 

Olin puhelimitse saanut Karan komendantin lupaamaan 
huoneustomme järjestämistä uudelle aSioimistolle, vaikka hän 
epäröi sen antamista , koska jo autokorjaamon toimisto teki 
muuttoa siihen. Hän kuitenkin ainakin suullisesti siis lupasi 
järjestää saman huoneuston kuin meilläkin oli ollut, nimeno
maan mainittuani! että Pitkärannass a ei ole muita pankille 

sopivia , juuri holvin puuttumisen vuoksi.Mitenkä hän sitten 
lupauksensa piti, sen kai Sinä tiedät paremmin lcuin minä. 

No niin, Karan kuljetustoimisto siis järjesti meil
le kaksi kuorma-autoa, joilla saimme koko kalustomme (m.m. 2 
komeata tuolia) sekä rahat kuljetetuiksi. ahat plus allekir
joittanut asetettiin ansimäiseen auto on, kun taas neiti v. 
fir ight ja Aap o asettuivat tOiseen, missä kalusto tuli. Matka 
sujui kommelllli:sitta, paitsi, että lähtömme myöhäs tyi tarkoi
tetusta useita tunteja, kun saimme odottaa auto ja. Perille 
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Aunuksen kaupunkiin saavuimme klo 17.45 syyskuun 15 p:nä. Kau
punki vallattiin 7 p:nä). 

Talomme oli s aapuessamme tosin t avaroista t yhjä, 
mutta likaa täynnä, siitä huolimatta, että siinä oli suoma
laisia jo oleskellut. Ei auttanut muu kuin ruveta puhdista 
maan . Vapaaehtoisten työvalmiusnaisten puhdistusryhmä auttoi 
siinä, he suorittivat myös talon riki ttämisen. Ir,utta saman
aikaisesti oli monta muuta seikkaa järjestettävä. Ruokailu 
järjestyi aluksi AK :n huoltoesikunnan yhteyteen. 

Korsutyöt saatiin käyntiin 16 :nä klo 10.30. Sitä 
tekemään tuli suomalainen pioneerivänrikki ja 20 ryssää. ru
helin saatiin 17 p:nä. 16 p :nä tuli ensimäinen asiakas ja o
li se muistaakseni sotilaskoti , toinen oli kenttälJOsti. Ja 
siitä sitten alkoi työskentely pikkuhiljalleen. Pianhan sit 
ten tuli jo 25 p:n päivärahanmaksukiireetkin. Korsutyöt val
mistuivat juuri niihin aikoihin kestettyään siis noin kymme 
nen päivää. 

Pankkital oon asetuimme myös asumaan , niinkuin tie
tysti rahojen vartioinnin ja päivystyksen kannalta oli vält
tämätöntä. Vartioirulin tehostamiseksi s aimme paikallisesta 
Is-komppaniasta kiväärivartion pimeän ajaksi . Se on meillä 
edelleenkin. 

Mitään panlckiaikaa emme Alliluksessa enempää kuin f it
kärannassakaan ruvenneet sovelluttamaan. Sehän johtui siitä, 
että pääasiallisten asialckai ttemme, jollicko-osas toj en ja suu
rempien sotatoimiyhtymien rahastonhoitajien saa uminen asioi
maan oli olosuhteiden pakosta hyvin satmmaista. Aikaisin a 

siruckaamme s ~att oi tulla ja tulikin jo klo 7 aamulla ja myö

häisin klo 23.00. Yöllä ei asiakkaita ole käynyt, mutta puhe
linpäivystäjällä on saattanut olla puheluja yölläkin, kun lin
jat yleensä päivisin ovat olleet ylirasitettuja. Nyt t emmin on 
tilanne siinä suhteessa kylläkin jo parantunut . 

Viestiyhteyksien suht een on täkäläisen Armeijakun
nan viestkomentaja everstiluutnantti Saura ollut muuten mei
tä kohtaan sangen aulis ja on antanut meidän käyttää, niinlmin 
jo , ja ennenkaikkea Pitkärannassa, armeijan langatonta radio

yhteyttäkin j a myös pLlheluj~n suhteen on a ina ollut hyvin myön-
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tyväinen esit tämiini pyyntöihin ja toivomuksiin. Karasta kä
sin, vai oliko se suoraan Päämajasta kuitenkin rajoitettiin 

puhelujen lwcwmäärä päivittäin sotilasvirkapuhelujen suhteen. 

Meille ainrucaan ei ole tämä rajoitus tuottanut hait
taa, kun sitäkin rajoitusta on tulkittu siten, että on saatu 
yksi puhelu päivässä kumpaankin suuntaan, siis sekä keskukseen 
meiltä että keskuksesta meille. 

Postimme kulki alussa kenttäpostin ja Karan kurii
rin välityksell ä , kunnes siviiliposti avattiin lokakuun ens i m

mäisenä päivänä. Silloin aloimme myös käyttää siviililennätin
tä tarpeenvaatimissa tapauksissa . Rahantuontikin on saattanut 

tapahtua siviilipostin välityksellä. Ainoastaan kerran syys
kuussa Sinun tullessasi tänne ensimmäistä kertaa toit rahaa 
mukanasi Matssonin autossa. 

Täkäläisen toimintamme telcnillisen puolen tunne t 
tarkoin. Vaikeuksista mainitsen kirjoituskoneen ja erittäin 

laskukone en puuttumisen. Pankkiajan rajoittamattomuus haitta

si omalla tavallaan myös normaaliaikoina t tuttuja pankki ta
poja. Esim. kassan päivittäinen laskeminen täytyi suorittaa 
sillOin, kun oli siihen tilaisuus, vaiF~a asiakkaat joskus is

tuivat täällä siihen saakka, jolloin kuriiripostin olisi jo 
pitänyt olla valmiina. JOUl~llil 8 p:nä otimme vasta käytän

töön, ainakin nimellisesti, pankkiajan 9.00 - 14.00. Asiak
kaat eivät ikävä kyllä sitä vähällä oppineet noudattamaan. Vuo
den vaihteessa muutimme itsenäistymisemme tapahtuessa pankki

ajan 10.00 - 15.00. Nyt ovatkin asiakkaat oppineet ainakin 

siihen, etteivät ensin puhelimitse tiedustelema;tta enää yli-
tä tätä aikaa. 

Mitään ihmeellisiä huvittavia tapauksia ei Pitkäran
nan aikojen jälkeen ole sattMllut. Tulihan tänne alkuaikoina 
joku sotilas kysymään:!lLähteekö parta?!I (erehtyen viel'essäm-
me ol evasta arturitalosta) ja eräskin saatuaan tietää, että 
tässä ei ole parturi, kysyi sitten, että saisiko sitten kupin 
korViketta, luullen kanttiiniksi arvon pankki talomme. Paikka
kuntalaiset erehtyivät myös kadun toisella puolen olpvaa liha
kauppaa etsiessään meille, kysyen: ltSaisko lihua? !I (=liha9-). 
Pankkitalomme ei siis ulkonaisella komeudella ole pilattu, kos-
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ka saattaa sattua tällaisia huvittavia erehdyksiä. 

Aapon kanssa harrastimme pientä evakuoimista alku
aikOina, jotta saisimme taloon tarpeellisen määrän tuoleja, 
pöytiä y.m. huonekaluja. Tällaisella matkalla minulle sattui 
seuraava tapaus. Kävin eräässä talossa (siinä on nykyisin os
t~) ja näin siellä nurkassa ryssäläisen pikakiväärin. Menin heti 
sotasaaliskeskuksen toimistoon, pyysin sieltä kirjallisen lu
van pikakiväärin tai konepistoolin hankkimiseksi pankin käyt
töön, ja lupatodistus taskussani palasin takaisin sille pai
kalle, missä olin pk:n nähnyt. Se olikin entisessä paikassa 

ja niinpä heitin sen selkääni ja palasin pankkiin. Juuri kun 

olin astumaisillani sisälle pankkiin tulee kaksi sotamiestä 

polkupyörällä hyvää kyytiä jälessäni ja huutavat minua pysäh
tymään, sanoen pikakiväärin olevan heidän. Eihän sii nä autta
nut muu kuin luovuttaa se takaisin, koska selvisi että se oli 
viestijoukkueen oma pikakivääri. Ja nii npä on meidän vartio 
sotilaillamme edelleenkin vain tavalliset kiväärit vartioides

s aan meidän aarteitamme . 

Tiilikaisen Pekan radioreportaashi oli tavallaan 
myös huvittaviin ~apauksiin luettava siinä mielessä , että se 
tuli meidän ennakolta tietämättämme ja osaamatta tai s aamatta 
tilaisuutta valmistua ollenkaan, senmukaisesti se sitten onnis 

tuikin eli epäonnis tui. 

Kaikki sotilasviranomaiset, joiden kanssa olemme 
joutuneet tekemisiin ovat suhtautuneet meihin ystävällisesti 

ja auttavaisesti. Erikoisesti haluaisin mainita eversti Erkki 
Hendusen ja majuri Erhlci Iivosen . Sellaisia miehiä ei useas 

ti armeijassa tapaa, jotka heidän kaltaiseIlaan ymmärryksel
lä suhtautuisivat sellaiseenkin tapaukseen, kuin Suomen Pan
kin ilmestyminen armeijan omien monenlaisten huoltotehtävien 
keskell~, hyökkäysvaiheen ollessa täydessä käynnissä, ol i . 

Aina ei kuitenkaan hyvällä tahdollakE.an voitu saa

da kaihlcia asioita kyllin nopeasti läpi, niinkuin minä olisin 
toivonut. Tällaisia asioita ovat olleet remonttien teko pank
kihuoneustossamme. Se on johtunut työvo iman, osaksi tarveai

neiden puutteesta. 

- 1 9 9 -



Yks ityisen ajan saaminen oli alkuaikoina hyvin vai
keata, kun ei ollut mitään pankkiaikoja määrätty. Vuorottele 
malla sai kuitenkin joskus sellaist a järjestettyä, kmlnes o
t ettiin pan~ciaika käytäntöön.~eiäit v . Wright ja Sorva oli
vat liittynee t Aunuksen kirkkokuoroon ja hengellisessä seu
r as sa he tavallisesti vapaa -aikansa viettävät. Allekirjoitta
nut on esitellyt laulua hyvinkin monessa tilaisuudessa m.m. 
Nurmoilan Teatteritalossa, Aunuksen kenttä- ja lastensairaa
lOissa, parahlrien vihkiäisissä ja sotilaiden virkistyskodissa. 
Sitäpaitsi olen y cs ityisissä tilaisuuksissa esiintynyt m.m. 
kenraaliluutnantti Talvelalle ja kenraalimajuri Blick ' ille. 
Vahtimestarit Aapo Kankaanrinta, Veli Pyhälä ja Toivo Antti
la ovat kaikki viihtyneet enimmäkseen pankin suojissa, osoit
tamatta suurempaa halua sen ulkopuoliseen elämään. Heitä on 
täytynyt suorastaan kehoittaa edes joskus pistäytymään soti
laskodissa tai lottakanttiinissa tuulettumassa . 

Vahtimestareista minulla on muuten erit t äin hyvät 
kokemukset. Aapo oli korvaamattoman hauska ja vOimakas, Py
hälän Veli erinomaisen hyvän kasvatuksen saanut hyvä poika 

ja Anttila sellainen tasainen mies, joka ei ole syntynyt peu
kalo keskellä kämmentä vaikkakin on invaliidi. 

Jotain erikoista on ehkä tätä pankkia arvostelles 
sa sekin seikka , että koko täälläoloaikamme, siis j o y l i puo 
li vuotta, on saa tu kuunnella tykkien jylinää rintamalta ja 
päivittäisis t ä vihollisleruloista puhumat t a olemme ryssäläis
partioitten liiy~uma-alan sisäpuolella.Alavoisista ja lähem
pääkin on otettu kiinni partioita ja samoin on viime viikkoi
na vihollisen hävittäjäkoneista ammuttu autobusseja ja raken

nuksia Viteleen ja Alaviosten tienöilla, siis meistä jonkin 
matkaa kotirintamallekin päin. Ilmapommituksia ei ole kyllä
kään kaikeksi onneksi sat t unut kuin yksi tässä varsinaisessa 
keskikaupungissa. " 

o o 

o 
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