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===================== 

Herttuaisen ollessa edelleen matkoilla jouduin muu
taman päivän huolehtimaan paikallisesta rutiinit yöstä eiLä 
mi tään mainittavaa t a ahtunut ennenkuin joulukuun 12. päivä

nä . Silloin kamreeri BlomQuist ilmoitti, että Johtokunta oli 

pääpiirteittäin hyväksynyt ehd0tukseni paruckiolojen uudestaan 
järj es tämis estä pohjaksi sille esitykselle, joka tulisi ank
kivaltuustolle tehtäväksi sen seuraavaan kokoukseen. 

Ainoat seikat , joista oltiin eri mieltä olivat ajan
kohta, milloin asioimistojen itsenäistäminen olisi t oteutetta
va ja milloin Sortavalan konttori tulisi asetettavaksi vaki 
naiselle kannalle. 

Kun näin ollen oli todennäköistä, että silloinen jär
jestelmä Sortavalan iirissä oli aikansa elänyt ja nyt muutet
taisiin toiselle pohjalle ja muutos mahdollisesti tulisi kai
paamaan useita neuvotteluja, katsoi kamreeri Blomquist, että 
olisi parasta, jos minä siirtyisin jo kertomusviikon päätyt t yä 
Joensuuhun, josta oli helpompaa saada yhteys Helsinkiin ja 
päin vastoin myös pankkiaikaan. Hän oli jo sopin~t siirrosta
ni Pääjohtajan kanssa, joten asia oli selvä. Vakinaiseen vir 
kaani Joensuun konttorin johta"ana as tuisin kuitenkin vasta 
v i i kkoa myöhemmin, joten sain seitsemän päivän puolittaisen 
loman, mikä oli erittäin tervetullut . Minun tuli kuitenkin e -
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delleen j a vuoden loppuun asti toimia neuvonantajana niin a 
sioimistoille kuin Sortavalan konttOl'illekin. 

Joululcuun 18. päivänä teki pankkivaltuusto äätök
sen , j onka mul~aan Suomen Pankki 7 Kpk / 6324 muuttui väli ai 
kaiseksi Suomen Pankin Aunuksen konttoriksi, Suomen Parucki 

7 Kpk / 6325 lakkautettiin ensi tilas sa, Suomen Pankki 7 Kpk 
I 6326 muut t ui väliaikaiseksi Suomen Pankin Äänielinnan kont
toriksi ja Sortavalan konttori vapautettiin toimimas t a asio i
mietojen keskulcsena j a muutet tiin siis t avalliseksi haara
konttoriksi paikallista toimintaa var ten. 

Toimeenpanosta määrättiin, että muutos tulisi tapah
tumaan vuoden vaihteessa eikä helmikuun alussa, kuten Johto
kUlUlassa alussa vähän ajateltiin. Ainoas t aan Pi t kärant a oli 
siis poikJ:eulcsena, sillä sikäläinen asioimis tohan oli heti 
vedettävä ois. 

Kamreeri Blomquist tie~oitti minulle päätöksestä ja 
kai~~ialla ryhdyttiin valmistamaan niiden toteuttamista . Tar

peelliset määräykset löytyivät l aatimistani toimintaohjeist a , 
joten mitään vaikeuksia ei enää tässä vaiheessa synt~1yt. 

Siirron t akia Joensuuhun en ollut itse läsnä silloin, 
kun Sacklen vähän ennen joulua toi Pitkärannasta kassan ja t a 
varat Sortavalaan, mutta kun silloin ei sat tunut mitään, joka 

olisi poikennut niistä säännöistä, joiden mukaan asioimiston 
lakkauttamisen tuli tapahtua, ei poissaolostani ollut mitään 
haittaa. 

Liyös muiden asioimis tojen i tsenäistäminen tapahtui 
ohjekirjasessa löytyvien sääntöjen mukaan vaikeuksitta, joten 
siitä ei ole mitään lisää kerro ttavana . 

Rintama-asioimistojen aika Laatokan-Yarjalassa ja 
Aunuksessa näin ollen päättyi ja tilalle tuli k olme itsenä.is
tä, suoraan pääkonttorin valvom1assa toimivaa konttoria , jot
ka ainakin toistaiseksi näyttävät hyvin elinvoimaisilta. 

Onko tämän väl ivaiheen toiminta t onut puolustus

voimillemme ne edut ja helpo i tukset , jotka olivat päämääränäm

me , jääköön muiden ratkaistavaksi. Teimme parhaamme; siinä 
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kaikki. 

Pankin kannalta katsottuna oli varmasti kokemuksis
ta, joita tänä aikana saatiin, yhtä ja toista opittavaa. 
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