
SUOIIffiN PANKKI 7 Kpk / 6326:n VAIHEET. 
===================================== 

Suomen Pankki 7 Kpk /6326:n eli Äänislinnan asioi
mistomme saapuminen määräpaikkaansa everstipartion saattama
na tuli jo selostetuksi, mutta sen myöhemmistä vaiheista sa
moin kuin muutama sana itse talosta ja huoneistosta, missä 

se joutui toimimaan, ovat vielä paikallaan ennenkuin kuvaus 
on täydellinen. 

Jos ensiksi katsotaan taloa ja tiloja, toteamme , et 
tä pankille annettiin käytettäväksi yhdessä postitoimiston 
kanssa toinen pää eräästä vanhasta, tsaarinaikaisesta hallin
torakennuksesta, joka pohjoispuolelta reunusti "Lokalruun 26 . 
päivän toria" . Talo oli kivestä tehty kaksikerroksinen ja ra
kennettu kaarenmuotoiseksi ja sinne vei torilta kolme eri si 
s äänkäytävää, joista läntisin oli pankkiin ja postiin vievä . 

Punaisen vallan aikana oli juuri sama länsipää ta
losta toiminut kuolemantuomioistuimen työskentelypaikkana en
nenkuin se muutettiin säästökassaksi , minä se oli valloituk
seen saakka. Säästökassan kilpi oli vielä seinällä sen jäl keen 
kun talo oli otettu meidän tarkoitukseemme. 

Julkisivu oli, lruten yleensä koko ympäristökin ver 
rattain likaisen näköinen, mikä kuitenkin nähtävästi johtui 
harmaansinisestä väristä, joka oli vallitsevana täällä kuten 
muuallakin, missä ryssä oli asunut. 

Itse huoneistossa jakautuivat tilat pääasiassa Siten, 
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Äänislinnassa prulici n käyttöön luovutettujen 

tilo j en pohja iirros. 
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että pankilla oli pohjoinen ja postilla eteläinen osa j a k~y
tävä keskellä kuten myös suurenpuoleinen eteinen olivat yh
teiset. 

Heti eteiseen tullessa oli oikeall a kädellä oVi, 

jonka alussa luulimme vievrui viereiseen, komendantin hallus 
sa olevaan huoneistoon, mutta joka sittemmin osoittautui vie

vän panki lle kuuluvaan keittiöön, josta tuli mainio vahtimes
t arin asunto. Pääoven vastapäätä oli seuraava ovi, joka vei 

pankin toimiston vieressä olevaan huoneeseen, josta oli väli
seinällä eroitettu pienempi sisähuone. Eteisen jatkona olevan 

käytävän oikealla eli pohjoispuolella oli toimisto, joka oli 
eroitettu käytävästä lasiseinällä, jossa oli luukuilla varus

tettuja aukkoja asiakkaiden palvelua varten. Lisäksi oli kel 
larista l aaja, useita eri huoneita käsittävä osasto luovutet 
tu pankin käyttöön kassaholviksi. 

Näihin huoneisiin asettui ny t kapteeni St råhlmann'in 

ryhmä siten, että kapteeni itse otti haltuunsa toimiston vie 
ressä olevan huoneen, jossa alussa myös vahtimestari - lähetti 

sai vuodepaikan. Tämän huoneen sisällä oleva pienempi huone 
luovutettiin naisvirkailijain käyttöön. 

Tämä järjest~s ei kuitenkaan j ääny t pitkäaikaiseksi, 
osaksi huoneitten omituisen sijoituksen takia, osaksi senkin 
vuokSi, että oli paljon parempia mahdollisuuksia tarjolla. 

Myös pakoittivat huonot ma joitusolot Äänislinnassa yleensä 
järjestämään mikäli mahdollista pankkihuoneitten läheisyyteen 
myöskin vierashuoneen matkustavia tarkastajia ja muita mahdol
lisia vieraita varten. 

Näihin tarkoituksiin oli tarjolla koko rivi huonei 
ta käytävän toisessa päässä. Pian saatiinkin varatuiksi kolme 
huonetta, joista kaksi luovutettiin naisvirkailijain käyttöön 
ja kolmas varattiin vieraita varten. Näin vapautui neitien ai 
kaisempi huone ja kapteeni Stråhlmann otti sen asuinhuoneek
seen käyttäen entisen huoneensa edelleen työhuoneenaan. 

Tarpeellista kalustoa s aatiin sotasaalisvarastosta 
yllin kyllin ja huoneet siten viihtyisään kuntoon. Pääkontto
rista s [atiin vuodevaate täydennys tä ja kun muutaman ajan ku-
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luttua saa tiin sähkövalo ja radio tOimimaan, oli elämä hen

kilökunnalla oikein mukavaa. 

Majoitus oli siis hyvä ja kun myös kaikkia komtto
ritarpeita oli varastossa, sujui työskentely ouotusten mukaan 

jos kohta kokematon henkilökunta ei aina ollut tehtävänsä ta
salla. Jonlnxn verran huonommassa asemassa oli kassapuoli , sil
lä kassakaapin puute oli tuntuva. Tosin löytyi kapteeni Stråhl
mann 'in huoneessa iso kassakaap i, mutta se sa',tiin avatuksi 
vasta myöhemmin eikä se tullut kunnostetuksi koko sinä aikana, 

jona toimipaikka toimi asioimistona. 

Sen sijaan löytyi perintönä säästökassalta kolme hy

vää teräksistä rahali asta, jotka Abloy-lulcoilla varustettui
na osaksi korvasivat kassakaapin puutteen käsikassan säilytys
paikkana. Tila niissä oli lcuitenkin siksi rajoitettu, että 
kaikki rahat eivät aina mahtunee t niihin, varoi osa jäi ulko -

uolelle suojatta makaamaan. 

Hankala oli myös pitkä matka holviin varsinkin alussa, 

jolloin ei ollut mitään kuru101li sia välineitä rahojen kuljetus
ta varten. Tilarule helpoittui sen jälkeen, kun saatiin ari hy

vää, lujaa matkala~~ua tähän t arkoitukseen. 

Huomattavin haitta kassanhoidossa oli kuitenkin löy

dettävissä siinä, että kassanhoitajattareksi oli määrätty vir
kailija, joka ei missään suhteessa täyttänyt niitä vaatimuksia, 

joita kassat yö tekijälleen asettaa. 

Valitettav"sti teytyi todeta, että tärn8n, pamkin S1.111 -

rimmrol asio imiston henkilökunta kauttaaltacll oli laadultaan "a 

kyvyiltään huomattavasti heikompi muita . Sitä myöden Jnxn uusia 
voimia saatiin alkuperäisten tilalle tämä paha väh'itellen ois
tui. Oli usein suorastaan kiusallista nähdä, kuinka l evä eräi 
sesti suhtauduttiin esiintyviin tehtäviin. Kapte eni Stråhlmann 
teki kyllä parhaansa asi n parantamiseksi, mutta oli liian hy
väntahtoinen, eikä ystynyt huolehtimaan kurista tarpeen vaa
timalla lujuudella. Kun huomautin hänelle tästä, vetosi hän 

siihen, että virkaili"an itsekin pitäisi ymmärtää, mihin hä
nen virka-asemansa hänet velvoittaa. Sitä hänen apulaisensa 

nähtävästi eivät kuitenkaa ymmärtäneet. 
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Työn määrä oli asioimistossa alusta alkaen huomat
t ava ja kasvoi kasvamistaan, joten pian huomattiin lisät yö 
voiman saanti välttämättömäksi. Kirjanpito ja kir jeenvaihto 
l aa jenivat niin, ettei kapteeni Stråhlmann ' ille jäänyt yhtään 
aikaa valvoa kassapuolen töitä, mikä kuitenkin oli aivan vält 

tämätöntä. Tämän vuoksi pyysin JOhtokunnalta, ett~ Äänislin
naan määrättäisiin erityinen konttoriapulainen, joka vapaut
taisi kapteenin eniten aikaa vievästä työstä. 

Pyyntööni suostuttiin ja Jyväskylän konttorista mää
rättiin neiti Liisa Tuomainen tähän tehtävään, jonka hän suo
rit t i tyydyttävällä tavalla. Kassapuoli oli kuitenkin jatkuvas

ti heikko, eikä se parantunut ennenkuin Sacklen siirtyi Pitkä
rannasta Äänislinnaan ottaen huolehtiakseen kassanvastuusta. 

Yhteistyö postitoimiston kanssa tuli alusta saakka 
hyvin järjestetyksi ja pankille oli huomattava etu siitä, et
tä rahalähetyksiä ei t arvilli1ut kuljettaa pitkiä matkoja . Pos 

tin autot näet ajoivat suoraan ovelle ottamaan j a j ät tämään 
pankille kuuluvan arvo ostin. Myös muiden l ähetysten postit

taminen tapahtui vahvistetuista virka-ajoista huolimatta ku
ten joka kerta parhaaksi katsottiin, joten myöhästymisiä vir 
kakankeuden takia ei sattunut. 

Posti aloitti toimintansa ainoastaan päivää myöhem
min kuin parud~i ja tästä johtui, että kaikki täydennyslähe
tykset voitiin toimittaa sen välityksellä ilman erikoiskulje 
tuksia. Posti tuli ja meni aivan aikataulun mukaan koko ajan, 
eikä moittimisen aihetta siihen nähden ollut muussa kuin mat

kan nopeudessa. Tämä nopeus oli siksi pieni, että kiireellisiä 
lähetyksiä ei voinut toimittaa postin välityksellä . Ne toi 
mitettiin kuriiripostissa Sortavalaan , jossa olivat perillä 
15 a 16 tuntia a ikai semmin kuin tavallinen posti. 

Valitettavasti kuriirin lähtöaika muuttui melko u
sein, eikä siitä aina edes ajoissa tiedoitettu. Että näin ol 
len erinäisiä epäsäännöllisyyksiä sattui, on selvää , mutta 
suurempaa haittaa ei siitä koitunut . 

Enemmän huolta tuott i puhelinliikenteen huono jär-
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jestys ja ne ristiriitaiset ohj eet , joita meille annettiin. En
siksikin pankin kone oli yhdistetty perätysten kolmeen eri kes
ku}{seen, eikä aina oltu selvillä minkä kautta yhteys oli yy
dettävä, mikä ainru{in ari kertaa aiheutti kiusallisia myöhäs 

tymisiä. Sitten rajoitettiin puhelujen lukumäärä ja aika sekä 
viimeksi vielä matka, joka ei saanut ylittää kolmen keskuksen 
väliä. Kaikki nämä rajoitukset olivat ymmärrettävissä ja luul
t avasti myös olosuhteiden pakosta ase t ettuj a , sillä johtoja o

li vähän ja puhel uja paljon. 

Omalta osaltaan vaikutti asiaan myös se, että uhe
limen käyttäjät Äänislilli1assa olivat liian monisanaisia ja u 

helut tulivat sen vuoksi viranomaisten mielestä liian pitkik
si. ~=un sain tiedon tästä, kehoitin asioimis to a useampaan ot 
teeseen laatimaan puhelut lyhyim ään muotoon, mut t a keskus tel

tavie~~~s oli liiallisen lyhyyden esteenä . 

Myös silloin, kun käytimme puhelinsanomia, viipyivät 

ne kauan matkalla j a niitten muuten tuottama etu jäi sen vuok
si kyseenalaiseksi. Sama oli asian laita s ähkösanomiin nähden , 

sillä nekin menivät aina Sortavalaan saakka pW1elinsanomina ja 

sieltä vasta sähkeenä eteenpäin . 

Syynä kaikkeen tähän hidasteluun oli ilmeises ti se, 

ettei alun perin oltu saatu kunnollista sopimusta aikaan pan
kin ja puolustusvoimain valillä, jolloin meille olisi saatu pa

remmat yhteydet järjestetyiksi. 

Suhteet sotilasviranomaisiin olivat kauttaaltaan hy

vät, mut t a usein oli vaikea tietää kenen puoleen joka asiassa 

oli käännyttävä. Siellä oli sekä armeijakurman huoltoesikunta 
että sotilashallinto&lueen eSiktu1ta, eikä tarkkaa rajaa heidän 
toiminta- alueistaan ilmoitettu ja taisi se raja ollakin niin 
muuttuva , etteivät aina itsekään olleet selvillä siitä, missä 

toisen valta a lkoi ja toisen loppui. 

Pankki, joka ei kuulunut kumpaiseenkaan, mut ta oli 

molemmista riippuvainen, oli ikävässä välikädessä. Niinpä oli 
useampaan otteeseen kysymys esillä siitä, kummanko tuli antaa 
pankkilaisille ruokaa . Sitävastoin, että kaikkialla muualla tä-
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mä katsottiin so t ilashallintoviranomaisten t eht äväksi , Ja~ se 
Äänislinnassa armeijakunnalle. Tästä kai johtui, että kap t ee
ni Stråhlmann ei oikein ollut selvill ä siitä, mihin hän olisi 
vienyt minut syömään käydessäni siellä tarkastusmatkoillani. 

Oli näet siten, et t ä armeijakwLnassa olivat ruokaili j at jaet
tu kahteen ryhmään sotilasarvonsa mukaan siten, että kaikki 

esiupseerit eli sii s kapteenista ylöspäin söivät yhdessä pai 
kassa, kun taas kaikki muut alimmasta luutnanttiin saalcka 

söivät erikseen toisessa paikassa. Luutnanttina en ollut oi
keutettu a terioimaan esiupseerien kans sa ja kun kapteenin tu 

lo yliupseerien ja so t ilasvirkailijain pariin myös olisi he~ 
rättäny t tarpeetonta huomiota, jouduimme Siihen, että ateri 

oimme erillään toisistamme. Usei400i ten olin j är jestänyt it
selleni k-uivan leivän mwcaani, jonka söin pankissa sillä ai 

kaa kun kapteeni oli upseeriruokalassa. Ruoka tW1tui muuten 
olevan tyydyttävä , vai-ka se ei ollutkaan yhtä runsas ja mau
kas kuin Aunuksessa . 

Se tosiasia, että käsket tävänäni oli mies , jolla o
li korkeampi sotilasarvo kuin minulla, teki muutenkin työsken

telymme samalla paikkakunnalla hyvin arkaluontoiseksi ja vai
keaksi, sillä virkapukunsa mwcaan hän kaikissa muissa asiois

sa paitsi pankin sisäisj.ssä oli esimieheni . Olihan mahdotonta 
joka ker t a selittää, että minä olin itse asiassa hänen es~mle

hensä ja määräämisveltuisempi häntä, vaikka päältäpäin näytti
kin olevan päin vastoin. Tämä varsinkin silloin, kun sattui 
tulemaan joku korkeampi upseeri keskustelemaan jostain asias
ta. 

Vaatimattomana miehenä kapte~ni Stråhlmann ei kyllä 
koskaan millään lailla antanut huomata , että hän sotilaitten 

parissa oli askeleen verran minua korkeampi, mutta siitä huo

limatta en päässyt koskaan tunteesta , että järjestelmässä oli 
vikaa. 

Koko asiallahan ei olisi ollut mitään merkitystä , 
ellei meillä olisi ollut virkapukupakkoa vailckakaan kummal 

lakaan meistä ei ollut sääntöjenmukaista oikeutt a käyttää vir
kapukua silloisessa virassaan. 

Varsin kiusalliseksi muodostui tilanne Silloin, kun 
jouduin huomautt amaan semmoisista seikoista kuin kurittomuu-
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desta ja huolimattomuudes ta viran tOimituksessa, kuten vali
tettavasti silloin t ällöin sattui. Silloin olisin mfelelläni 
toivonut, että virkapukuni olisi ollut jossain muualla eikä 
vartaloni verhona, si11ä sodan ankara laki säätää , että min
käänlaisia tlSubordinatiosverbrechen tl ei sallita, vaan ne ran
gaistaan, ja virkapllicuisina olimme sotalakien alaisia riippu
matta siitä mitä siviiliohjesäännöt ja -määräykset sanovat. 

Kuten jo tuli mainituksi, ei mitään vrucavampaa hait

taa tästä ristiriidasta kumminkaan syntynyt, sillä muistutuk
siin oli aina niin kouraantuntuva aihe, että ka teeni ei mil
l ään lailla ruvennut kapinoimc:.an, mikä muuten olisi ollut i
han vastoin hänEn luon~oaankin, mutta periaatteessa olisi k-ui 
tenkin tämmöiset seikat otettava jo etukäteen huomioon kiusal
listen tilanteitten välttämiseksi ja työn säännöllisen kultm 

hyväksi. 
Eräs seikka, joka aiheutti paljon miettimistä ja mon

ta neuvottelua sotilashallintoviranomaisten kanssa, oli kysymys 

siitä,kuka vastaisi pankkitoiminnasta aiheutuvista kustannuksis
ta valloitetulla alueella. Siitä ei ollut mitään so imusta teh

ty ja mielipiteet menivät useimmiten ahasti ristiin. 

Sotilashallinto pyrki tietysti työntämään mahdollisim
man paljon pankin niskoille, kun taas ankki vetosi siihen, että 
se oli tullut s otilasviranomaisten pyym1östä, joten kuluista 
luonnollisesti vastaisi pyytäjä eikä pyydetty. Fankin omat kus
tannukset nousivat jo muutenkin tämän ylimääräis&n rintamapal
veluksen kautta huomattaviin summiin eli puol&n vuoden aikana 
lähes puoleen miljoonaan markkaan , joten lisä tuntui hyvin 

kohtuuttomalta. 
Tässä ta::ckoi tetut kustam1ukset käsittivät toimisto

huoneitten vuokria, puhelinkuluja, lämmitys- ja valaistuskulu
ja y.m. eikä niistä päästy lopullj.seen ra;tkaisuun ennenkuin 
tässä käsi teltävä ajanjakso oli jo pj.Jcoja sitten päättynyt, ja 
osa lienee vielä tätä kirjoittaessakin ratkaisematta. 

Kuvaavaa niille vaatimuksille, joita sotilashallin

toviranomaisten taholta eSitettiin , oli seur&ava tapaus. 

Aikaisemmin mainitsin jo kassakaapista , joka seisoi 
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Äänislinnan asioimistossa sen esimiehen huoneessa. Tämä kaap 
pi tuli viranomaisten toimesta avatuksi väkivaltaisesti rik
komalla toinen ovista. Tästä työstä samoin kuin oven tulevas 
ta korjauksesta pyydettiin pankilta täysi korvaus , vaikka it
se kaappia ei edes oltu luovutettu pankin käyttöön. Vaatimus 
perusteltiin sillä , että kaappi si 'aitsi pankin käyttöön luo
vutetuss a huoneessa . 

Koska kaappi oli erittäin byvä , ehdotin sellaista 
ratkaisua, että viranomaiset sitoutuisivat luovuttamaan sen 

pankin omistukseen, jolloin pankki myös ilman muuta korjaut
taisi sen itselleen. Olihan luonnotonta, että me suorittaisim
me vieraan kaapin korjauskustannukset vaan sen erusteella, 
että satuimme olemaan sen läheisyydessä sillOin, kun se oli 
korjaulcsen tarpeessa. 

Tiedustelin pääjohtaja Kivialhon mielipidettä täs
sä aSiassa, koska hän sattui silloin juuri olemaan Äänislin
nassa. Katsoen siihen, että me voisimme saada ainakin käyt tö

oikeuden kaap iin, joka oli tervetullut käsikassaa varten, ffi1 -

toi hän suostumuksensa siihen, että pallicki maksaisi oven kor 
jaultsen. 

Annoin heti viranomaisille tiedon tästä., mutta sil
loin he jo muut tivat mieltään ja ilmoittivat korjauttavansa 
oven omaan laskuunsa. Ovi on edelleen neljä blllkautta päätök
sen ja lähettämisen jälkeen kassakaa pitehtaassa työn all a. 

Äänislinnassa järjestettiin eri järjestöjen ja myös 
viranomaisten taholta melko pian valloituksen jälkeen erinäi

siä viihdytystilaisuulcsia, kuten konsertteja, teatterinäytän
töjä, elobJvaesityksiä y.m., jotka tarjoivat myös pankin hen

kil ökunnalle tilaisuuden vaihteluun ja virkistykseen. Myös 
kirkollisia kokouksia , jumalanpalveluksia ja muita hengelli 
siä tilaisuuksia oli säännöllisin väliajoin tarjolla, joten 
jokainen saattoi valita mieleisensä muodon vapaa-aikansa viet
tämiseksi. Hyvä radiovastaanotin oli pankin puolelta hankit
tu ja gr&mofoonin olivat naisvirkailijat tuoneet mukanaan ja 
ahl{erasti soi musiikki heidän asuinhuoneissaan iltojen kuluk
si. 

Kapteeni Stråhlmann, joka enimmäkseenpysyi pOissa 
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julkisista huveista, käytt i vapaat hetkensä toimimalla tut
t avien ja tunt emattomien ostimerkkikeräilijäin asiamiehenä 
ja hänen lähettämäns~ kirjemäärä nousi yli tuhannen. Lyheni
väthän silläkin lailla pitkät vartiovuorot puhelimen ääressä. 

Kuten edellä selostetusta huomaa sattui ja tapahtui 
aina yhtä jos toistakin, mutta täällä, kuten muuallakin oli 
vat myönteiset puolet painavammat, vaihl:a tässä onkin tuotu 
esille ehkä liiankin paljon kiel t eistä. Yleiskuva on siis huo

mattavasti valoisampi kuin mitä ensi silmäyksellä luulisi. 

o o 

o 
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