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K e r tom u s 

Oulun konttorin alaisten Kemijärven, .Kuusamon ja Hyryn

salmen asioimistojen toiminnasta v. 1942 . 

Yleistä. 

Kun vuosi 1942 aloitett i in asioimistoissa, olivat ne olleet toimir 

nassa jo kolmatta kuukautta, ja kullakin oli paikkakunnallaan jo o-

ma asiakaspiirinsä ja toiminta järjeatettynä paikallisten olosuhtei

den mukaisesti. Paikkakuntiin ja niiden asukkaisiin oli jo vähin to

tuttu, ja vaikka elämä olikin kaupunkilaisvirkailijan mielestä yk

sitoikkoista Hhiljaiseloa", niin hyvin sentään tultiin toimeen kai-

kesta huolimatta sota-aika huomioonottaen. 

Vuoden alusta alkaen Lieksan asioimisto alistettiin Joensuun koni 

torin alaiseksi. Tämä kaytännöllinen muutos oli aivan' luonnollinen, 

koska Lieksa on melke in Joensuun naapurissa Ouluun verrattuna. Oulur 

konttorin hoitoon jäivät siis vain Kemijärven ja Kuusamon asioimis-

toto Näistäkin Kemijärvi jo tammikuussa katsottiin tarpeettomaksi jc 

ni i npä siellä toiminta 10'petettiinkin tammikuun päätyessä. Näin tuo 

kaikkein vaatimattomammasti järjestetty asioimisto siirty i mu isto-

jen joukkoo1n. Esimies V. Elonen siirreettiin Kuusamon asioimistoon, 

jonka esimies H. Alsiala si i r y i takaisin pääkonttoriin. Kemij ärven 

naisvirkailijat siirretti i n myös pääkonttor l in. Asioimiston irtai

misto siirrettiin säilytettäväksi Uuluun, mutta on siitä myöhemmin 

luovutettu osa muualle ja osa otettu Uulussakin käytäntöön. 

Kuusamossakin katsottiin kesään päästäessä asioimisto tarpeetto-

maksi, ja niinpä se vihdoin he' .. 1 k . - lna-e 0 uun valh teessa Sii rreettiin 
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Hyrynsalmen kirkonkylään, kuten silloin lähettämäs s äni selostuksessa 

yksityiskohtaisemmin on ma inittu. 

Suurimpana asiakkana on luonnol lisesti ollut puolustusvoimat. Sao 

malla puolustusvoimat ja sen vastuunalaiset virkailijat ja esim i ehet 

ovat olleet aina ja .kaikkialla erittäin åvuliaita ja ystävällisiä sul 

tautumisessaan asioimistoihin ja niiden tarpeisiin. Samoin on Itä-KaJ 

jalan Sotilashallinnon Vienan piirin päällikk6 kaikella tavalla aina 

avustanut asioimisto j a Kuusamossa ja tiyrynsalmella. Ilman tällai sta 

hyvää suhdetta näiden elimi en kanssa elisikin järjestely näillä alu

eilla käynyt vaikeaksi. 

Kassav~rol~~~äilytys~ 

Kuten edellisen vuoden sel ostuksissa mainittiin, olivat sämlytys· 

paikat vähän kehnonlaiset verrattuna niihin mihin konttoreissa oli 

yl eensä totuttu. Mutta hyvin sentään on toimeen tultu. Kemijärvelläk: 

saatiin kaikki sentään onnellisesti s ä ilymään loppuun asti suuresta 

tulenva arastakin huolimatta. Kuusamossa toimi tt i in k ivirakennuksessa 

ja siellä oikea p ieni kassakaapp ikin. Sitäpaitsi oli vartija aina y6· 

aikana ulkona valvomassa. Hyr ynsalrnella s aatiin pääkassaa varten oi

kein tilava j a tukeva teräskassaka app i ja k äsikassaakin varten teräk· 

sinen kassa-arkku, joka pystyasennossa on kuin kassakaapp i ainakin. 

Hyrynsalmella on lis äksi my6 s .y61lä aina vartiomies ulk ona. Tämä on 

jo tulipalonk in vara lta välttämät6ntä, koska hataraa m6kkiä on tar

vis paljon lämmi t t ää . Vartiomiehet huo leh tivat my6s rahalähetysten 

kuljettamisesta po stista ja postiin. 

~S2.sti-~puh~li~ht~de~. 

Kaikki post~lähetykset ovat ede lleenkin kulkeneet siviilipostin vä. 

li tyksellä. Tämä ei kyllä nykyä 2-J.n ole nop ein, mutta 
kuitenki n käytän 
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nöllisin tie Hyrynsalmelta Ouluun. Kuriiripostia ei sieltä ollenkaan kl 

leteta Ouluun päin ja kenttäpostikonttoriin on yl i kolmen km matka . Si · 

vi i li~ ostikonttoriin s ensijaan vain n. 300 m. Siviiliposti kulke e, kum· 

mallista kyllä, autolla Hyrynsalmelta Kajaaniin ja sieltä vasta rauta-

teitse edelleen. Kenttäposti sensijaan ku l kee junalla suora an Hyryn

s a lmelta Ouluun. Tästä seuraa, että kenttäposti on me l kein säännöllis e~ 

.. ti vuorokautta nopea~p i. Lumi- tai muiden este id en sattuessa autolla, 

on ero vielä suurempi. Puhelinyhteydet ovat olleet moitteettomat niin 

Kuusamoon kti!1n HyrynsalmelIekin. Sotilasvirka puh eluoik€us tuottaa vie-

lä tietyt etunsa. 

Kuten .jo mainittiin niin Kemij ärveY). asioimisto l opetettiin tammikuU! 

päättyes sä, joten sen liikevaihdosta ei ole sen enemp iä numeroita . Sie: 

lä silloin käytännössä vain kaksi pano-ja ottotiliä, mu t t a siitä huoli· 

.. rnatta siellä sentään oli vaihtoa keskimäärin yli 1 mmk päivässä. Kuusa· 

mossa oli vuod en alussa k i:i.ytännöss ä 11 pano-ja ottotiliä , Hyr ynsalmel-.. 

N:o 164. 

la vuoden p ä ättyessä 12. Seur aavassa tauluko ssa ovat Kuusamo ja Hyr yn

salmi yhdessä, koska ne tiliensä käytön puolesta oikeastaan ovat sama 

asioim i sto: ( Kemi .j ärveä ko s kevat numerot si is vain tarnmi kuulta ) 

-----------~u~~noi~~og~~t-·-I-Mu~~o~g::~a-pl~ LI~~~~·:~ht:--i~~~ät;l:-·-
Kemijärvi- I 2- l2~320 ---- --13-:914------29~743-------83---

Kuusamo I 11 
Hyrynsalm~ 12 141. 954 76.103 305.101 1.300 

Kemijänvi 
Kuusamo 
Hyrynsalmi 

Kes kimää in päivää kO'h ti _________ L ___ =-________ _ 

536 

473 . 2 

605 

2.53 '.7 

1. 293 

1.017 

3. 6 

4 . 3 

Shekkien ja postivekselien lis äksi oli muita kassalapp uja koko jouk-
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ko jakaantuen monille eri tileille. Valtiovaraston shekkejä lunastet-

t .iin Kemij ärvellä usein, Kuusamossa ja .ttyrynsalmella sens ij aan palj on 

harvemmin. Om ia plv. t a as aseteta an tlyryhsalmel1a huomattavasti enemmf 

kuin muualla. Suurin kuukautinen liikeva ihto oli Kuusamossa, missä se 

huhtikuus sa nousi n 31,5 mmk:aan. Kassalappujen lukumäärä oli Ai~l~fu 

myös suurin"nousten 136 ~p l:een.tammikuun aikana. Saattaa joskus men-

• nä päiv.ä, ettei tule yhtään kassalappua , vaikka rahanvaihtoa kyllä to: 

mitetaan. Maksumääräyksiä on Oulusta välitetty Kuusamo-Hyrynsalmelle 

yhteensä n. 120.mmk ja kassava roj a siirre tty n. 81 mmk . Huutava puute 

on edelleenkin ollut vaihtorahasta, varsinkin markoista ja viispenni

sistä . Kemij ärvellä ja Kuusamo ssa on liikepankeilla haarakonttoreita, 

Joten siellä ei asioimi sto j en toiminta merkinnyt paikallisille asuk

kaille niin suurta suoranai s ta etua kuin Hyr ynsa l me lla, jossa ei ole 

muita pankkeja kuin s äästö pankki ja osuuskassa. Siellä se on helpotta. 

• nut huomattabasti käteisrahan käyttöä. Ja käteistä rahaahan näilläkin 

seuduilla levi ää nyt entistä huomattavasti enemmän . Suurin osa tili-

• 

N:o 164. 

numeroita aiheuttavia toimia tietenkin ovat sentään p uolustusvoimien 

. aiheuutarmat. 

Tarkas tus matkat . 

Vuod en alkupuolen t a rkastusmatkois ta ei ole mitään erikoisempaa ma: 

nittavana. Tammikuussa t oimitetti in Kemij ärvellä tavanmukainen tarka s. 

tus, mikä sitten jäikin viimeiseksi sil le suunnalle. 

Kuusamon tarkastusmatka t su oritetti in myös entise en tapaan joko P 01 

tiautassa tai puol ustuslai toksen omnibus - ta i kuorma-autossa, missä kti: 

loink in paraiten s op i ja luuli varmemmin perille pääseväns ä . Pos ti- ja 

kuorma-autossa harvoin pääsi perillä ilman jonkun vahing on a i h eutta 

maa viivyt ystä, mikä joskus saatto i v enyä 3-4 tunniksikin. Para iten 
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onni stuivat matkat puolustuslaitoksen suuri ssa omnibusautoissa . Ne ku l 

kivat jokseenkin varmas ti, l ukuunottamatta keliri konaikaa kevä dllä , jo 

loin täyty i joskus miesvoimin työntää raskas vaunu pahimpien paikko j en 

yl i . 

Nä i lle matkoille saattoi lähteä vapaasti parhaaksi katsomallaan a 

jalla niin l<:auan, kuin konttor is sa oli apu laisena J'yväskylästä määrät -

• ty kassanhoiyaja N. Korpela , jonka hu ostaan saat toi jättää Oulun kont

tor in a s iat . Mutta hänen tu l tua ke s äkuussa si i rre tyks i Karhumäkeen, mE 

netetti in tämä etu . Kuusamon as io i misto tosin s iirretti in Hyrynsal mel 

l e , jonne juna on j okseenkin v arma ja säännöllinen ku l kuväline, mutta 

nyt ei enä ä jäänyt ma tkoja varten käytet täv äks i arkipäivi ä , koska kont 

tori s s a ei ole ke t ään ' j O'hta .i an s i j ais eks i j ätet tävää a pula ista . ma rkaE 

tusmatka on s iis tehtävä sunnuntaina edestaka isin . Tämän ehtii jULlri 

tehdä lähtemällä aamulla klo 6 ja pala amal l a illalla kw n . klo 23 . Aj 

• kataulun muka an j ää aik a viipy ä .t1y-rynsa l mella n. 2~ t unti a . Mutta km 

juna saapuu "~ säännöllis es t i II tunnin ja' enemm änkin rnyöhästyneenä ja ' aSE 

malta on toimistoon l ähe s 2 km matka , on tarkastus hyvin hätä inen ja 

• vaillinainen, va i kka koett,aaki n vara ta pyörän käyett äväksi. Hi k i s enä 

saa ki i rehtiä j unaan, sil l ä l ähdössä se ei myöhästy , ja istua yleensä 

kyl mässä paika llis j unass a Kontiomäkeen as ti, mis .:; ä pääsee lämm i tte le 

mää\l. Tästä on ollut seurauij:sena syks ys t ä as ti jatkunut aina uus iutu

nut sa i raste lu, kun ei a pulai sen puuttuessa' ole voinut p it ää u ä ivänkäi 

lomaa ma t1§:an jäl keen. Senvuoksi olikin l opuks i vä lt tämät öntä järjestä! 

ma tkat niin, et tä lähtö t a pahtuu jo laua ntaina päiväjunassa .ja pal uu 

sunnuntaina,yöpyen Hyrynsalme lla. J'oku kont torin valvojista on sij a i 

sena 2- 3 tuntia lauantaina . Jo htokunnan a net tua täh än s uostumuksensa 

sujunnevat matffat nyt hyv in . 
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~~ioimis~~~!rka!l~l~~~ loma t. 

Lomakysymys on me lkein a lusta a l ka en ollut virkailijoille mie l m-

pahan aihe ena , koska yksityisiä tilapaislomia ei t yövoiman puutte es 

mi tenkään ole voitu järj estää sillä tavoin ja niin usein kuin asian 

omaiset ovat t oivoneet ja anoneet. Muutaman päivän ~i lapäisloma oli 

si silloin t ällöin ollut tietenkin sang en tar p eellinen monelle jo 

j uoksevien asioittensa hoitamiseksikin , varsink in kun matka lle ltäh-

dettäes sä a l kuaa n oli puh etta vain p arin, korkeintaan kolmen kuukau 

de n ajasta . j a n yhä ja tkuessa kuukausi toisensa j älkeen , aiheutti 

se monelle jo tärke i ttenkin yksityisa sio i tten hoitamisessa häiriötä 

etenki n perheelis ille v i rkail i j 0 ille . J'a lo pulta ,j 0 kyllästyminen 

yksitoikk oiseen oloonk in tuntui "va ativan" pi enen v i r ki s tys matkan. 

Varsinaisesti pu olus tusvo i mi en palveluksess a olevillakin tuntui ole 

van paremmat lomamahdollisuude t . Senvuoksi otett iink i n t yydytyksell 

vas taan tieto , että l oma t kuluvaks i v uodeks i on jo etukäteen kunk in 

osa l ta määrätykäi a jaksi järjestetty. Nyt voi j okainen. järjestää a s 

ainsa hoidon jo etukäteen , tietäessään tarkalleen loma - aikansa . 

~u l~~ k 0 n t t ~~.~_j a_ a .§.1:~ i m 1: s t 0 ~ 

Kun a s io imistoja on oll ut enää va i n yksi h o i dettavana , ei se 01 

t uot tanut mitään haittaa ta i häiriötä konttorin to i minnalle. l-i.ahat.i 

laukset on aina voitu to i mittaa säännöllisest i lukuunottamatta vaih 

torahaa . Erilaisia tarvikkeita, joita ei ole saatu es im . Hyr ynsal-

melta , on yleensä vo i tu hankkia joko Uulusta tai pääkonttorista. 

Mutta muualla toimiva t asioimis tot ovat haitanneet eu l un konttorin 

to i mintaa sillä, että niihin on ollu t määrättynä konttor i n kassan

hoitaja yhtäjaksoisesti jo yli l~ vuotta sekä yksi vanhi mmista kass i 

apulai s ista . 

s i oimisto j en to i mintaan v o i daan ol l a täysin t yytyväisi ä tode-
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ten niiden ede lleen t äyttävän tehtävänsä puolus tusvoimien maksulii-

kenteen huolta jina. Samal la on tyydy tyksellä huomioitava niiden ra-

jaseudun siviilielämällekin tekemät palveRukset. 

• Virkai li jatkin ovat suurin p i i rtein olleet t yytyväi siä aso i den jär 

jestelyyn , vaikka asunto- ja ruoka iluasiat toisinaan eivät olekaan en 

kä kohtuullistenka an toivomusten mukaiset . Mutta saadaanp a sentään ?J. 

• yhä olla asutuilla seuduilla tarvi t sematta sentään vallan korpeen ha 

tautua . Ja kun kesä taa s saapuu, tuntuu joskus oike in mukava l tak in 

olla näillä kaukai silla ja nykyään verrattain rauhallisilla seudlilill 

Oulu , 25 päivänä tammikuuta 1943 . 

4 
Oulun konttorin johta ja . 
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