
SUOMEN PANKKI 7 Kpk I 6325:n VAIHEET. 

Toinen asioimisto, joka al~itti toimintansa Sorta
va l rul konttorin alaosastona, sijoi t ettiin sekin Pitkärantaan, 
jossa se erinäis t en aikaisemmin selostettujen alkuvaikeuksien 
jälkeen pääsi työskentelemään samassa paikassa, mi ssä edelli 

nenkin oli sijainnut. Tämä asioimisto sai kenttäpostiosoit t een
sa mukaan nimen Suomen ankki 7 Kpk / 6325. 

Majuri Lylyn toimesta kwlnostettiin entinen toimisto
huone uuteen uskoon. Rakennuspahvil l a eroitettiin toisesta 
päästä kaksi pientä huoneentapaista henkil ökunnal l e asunnok-
si ja rakennettiin kapea kassatiski holvinoven viereen . Muu
t ama pöytä ja tuoli täydensivät itse toimiston kaluston. 

Myös asuinkomeroihin saat iin sänkyjen lisåksi tar

peellinen määrä tuoleja ja pöytiä. Mitään loistoa ei ollut, 
mut t a pahvirakennelmat tekivät yleiskuvan yhtenäisemmäksi kuin 

I 

edellisen asioimiston kirjava sisustus. 

Ryhmä oli jo tullessaan erittäin hyvin varustettu 
kaikilla a j a teltavissa olevilla t arvikkeilla, joten sen oli 
helppo järjestää itselleen olo mukavaksi . Ainakin näkyivä t 
kaikennäköis e t vieraat viihtyvän naisvirkaili j a i n komerossa, 
sillä milloin he itse olivat siellä , oli myös vieraita hei
dän tykönään , joten ei ollut ihme, vaikka huhu j a heidän elä
mästään olisi l evinny t enemmänkin kuin mitä tapaht ui . Kuri 
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Pitkärannassa toimivan Suomen Pan~ci 7 Kpk / 6325:n 
Pitkäranta O/Y:n tehtaan konttorirakennuksessa 
käyt tämän tilan pohjapiirros . 
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asioimistossa antoi muutenkin aihetta muistu tulcsiin silloin 
t ä llöin, eikä työtä siellä aina otettu niin vakavalta kan
nalta kuin olisi ollut t oivottavaa . 

Jonkun verran haittasi pitkä matka ruokapaikkaan , 
joka pakoitti henkilökunnan poistumaan liian pi t käksi ajaksi 
konttorista aterioiden aikana. 

Asioimisto sai heti alkuunsa periä edeltäjänsä asia
kaspiiristä sen osan, joka ei ollut siirtynyt Aunukseen . Liike 
näyttikin alussa lupaavan vilkkaal t a , mutta muuttui ennen pi t
kää aika laimeaks i. Hidas toimi t us j a sat tuneet virheet ehkä 
osittai n olivat vaikuttamassa t ähän kehi tykseen. Olisi kuiten
kin väärin uskotella, että pääsyy asioimis ton taantumiselle 
olisi ollut niin yksinkertainen. Se oli kyllä haet t avissa sii 
nä tosis ei kassa , että Karan es ikunta muutti Pit kärant aan ja 

silloin hajaantuivat aikaisemmat yksiköt leveämmälIe alueelle 

ja muiden panldcitoimipaikkojen vaikutuspiiriin. Näin hajoitta
malla pyrit t iin välttämään liian huomat t avien ja tiiviiden so 

t ilaallisten kohteiden luomista, mikä olisi voinut olla vaa

rallista yllätyshyökkäyksen sattuessa. Seuraus tästä oli, et t ä 
asioimis ton toiminta muodostui melko vaatimattomaksi muihin 
verrattuna. 

Ettei Pitkäranta sittenkään ollu t pankin pienimpiä 
toimipaikkoja, selvisi kyllä myöhemmin, mutta Sor t aval an pii 
rissä se oli muita huomattavasti heikompi. Tästä joh tui siihen 
kohdistunut ankara arvostelu ja loppujen lopuksi äätös sen 
l akkauttamises ta. 

Kuvaavaa täll e asioimis tolle oli sen pyrkimys t oi 

mia itsenäisesti. Sille näytti olevan vaikeata alis tua Sorta
valan taholta t apahtuvaan johtoon . 

Satt uihan niinkin , e ttä Pitkärannan asioimistosta e 
simerkiksi eräässä loma-asiassa käännyttiin suoraan Johtokun
nan puoleen minun selkäni t rucana. Pari päivää aikaisemmin Joh
tokunnal ta saamas t ani ilmoituksesta huolimat ta, ettei lomia 
nyt voida kenellekään myönt ää , tuli Sortava l aan Johtokunnan 
kirjallinen ilmoitus, e ttä edellämainittuun anomukseen oli suos 
tuttu minun mielipidettäni kuulemat t a . Eikä sillä hyvä, vaan 
myös määräämisvalta siihen,milloin loma oli pidettävä, oli an-
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nettu paikalliselle esimiehelle, Sacklen'ille eikä minulle 
johtajalle, minkä oikeutetusti katsoin 10uJdcaavan minulle an

nettuja valtuuksia samalla k-un se oli omiaan vielä enenrnän 
heikentämään jo ennestään huonoa kuria asioimistossa . Että 

rouva Pölkkynen, jonka loma tässä oli kysymyksessä, omasta 
aloitt eestaan pitensi lomansa toista vuorokautta ei enää tä

män jälkeen herättänyt erikoista ihmetystä, vaan se melkein 
kuului asiaan kuvan täydennyks enä . 

Juuri tämän loman aikana sattui neiti Suomalainen 
sairastumaan ja joutui sair aalaan , joten Sacklen jäi ihan yk
sin asioimis toon. Tämä tietysti ei ollut paikallaan, vaan lä
hetin hänelle Sortavalas ta neiti Rapelin apulaiseksi niiksi 
päiviks i, jotka neiti Suomalainen oli poissa. 

Jos t ahtoo mainita tämän a sioimis ton toiminnas ta 
jotain, joka olisi sille erikois esti kuvaavaa, niin kiintyy 

huomio heti huomattavaan määrään yksityisten lähettämiä kir 
jemääräyksiä . Muiden asioimis tojen käyttäessä postilähetys

vekse l imuotoa siirrettäessä r ahoja kotiseudulle, ei t ämä ta

pa nähtävästi ollut Pitkärant alaisten mieleen, vaan käytet 
tiin melkein yksinomaan konttorien tiliä välittäj änä. Pano
ja ot t otile'ä käytettiin suhteellisen vähän, eikä sieltä kä
sin avattuja ja }loidettuja tilejä ollut kuin 7 kappaletta 
vas t aavan luvun Aunv~sessa ja Äänis linnassa nousten kolman
nelle kymmenennelle kumnassakin. 

Sijoitettuna Karjalan Armeijan Es i kunnan läheisyy
t een toimi asioimisto, ta~ oikeammin sen esimies Sacklen, mo

nes s a asiassa välittäjänä, kun yhteyden saanti Sortava lasta 
suoraan esikunnan viranomaisiin oli vaikea. Niin va lvoi hän 
pankin etua muun muassa Silloin, kun autoa odotettiin käytet
täväks emme . 

Kassanhoitaja Sacklen oli muuten, tulkoon se t ässä 
sanotuksi , ehdottomasti etevin j a t elcnillisesti kouliintunein 
Sortavalan piirin asioimis tojen esimiehistä. Oli vahinko, et
tei hänelle annettu t ehtävä , joka paremmin olisi vastannut 
hänen kykyään . Ny t jäi paras voima suurimmaksi osaksi käyttä
mättä tehtävän pi enuuden t akia . ieles täni olisi ollut koko 
naisuuuelle eduksi , jos Sacklen olisi määr ä tty apulaisekseni 
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Sortaval aan . 

Edellisen asioimiston aikana Pitkärannassa raivon
neet tulipalot olivat sammuneet ennen uuden tuloa j a aikai
semmin niin useat hälyytykset näyttivät loppuneen samanaikai
sesti tulipaloj en kanssa, joten saatiin tehdä työtä rauhassa 
viholliselta koko ajan. 

Kun asioimisto Suomen Pankki 7 Kpk / 6325 sotilas
viranomais ten suostumuksell a vähän ennen joulua lopetettiin, 
määrättiin sen esimies kassanhoitajaksi _~islinnan asioimis 
toon, neiti Suomalainen kassa-apulaiseksi Sor t aval an kontto
riin ja rouva Pölkkynen takaisin vakinaiseen virkaansa pää

konttoriin. 
Mitään muuta mainitsemisen arvois t a ei ole tästä 

toimi paikasta, jonka eliniäksi on merkittävä tasan kolme kuu

kautta. 
o o 

o 
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