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SALAINEN. 

KO.skee Sortavalan konttoria ja siihen liittyviä vaihtokonttoreita • .' 

Kbnttoreille tiedoitetaan, että elokuun 5 p:stä alkaen Pitkä~~ 

särannassa väliaikaisesti työskennellyt Sortavalan konttorimme on . t.k. 

12 p:nä alkanut toimintansa Sortavalan kaupungissa ja on sen osöite 

siis jälleen Suomen Pankin Sortavalan konttori, Sortavala. Konttorin 

v.a. johtajaksi on määrätty Joensuun konttorimme johtaja G. Å. M Y -

r ~ e n~ Työskenneltyään aluksi lähinnä kassaliikettä silmällä pitäen 

tulee sanottu konttori vähitellen saavuttamaan täydellisen haarakont .. 

torin luonteen. 

Puolustuslaitoksen toivomuksesta Suomen Pankki tulee edelleen 

jatkamaan toimintaansa myöskin PitkässärannäSsa osoitteenaah 7 Kp~ 
6324. Tämä toimipaikkamme on kuitenkin vain tilapäinen asioimisto; 

jonka v.a. esimieheksi on määrätty Oulun konttorimme kassanhoitaja 

R. V.· T erä maa. Sen pääasiallisimpana tehtävänä on ainakin tois

taiseksi armeijan ja sitä seuraavien korjausryhmien rahoittamisen 

helpottaminen, ja on se siinä ominaisuudessaan tilivelvollinen Sorta~ 

valan konttorillemme, jossa sen varsinainen kirjanpito ja kirjeenvaiti

to hoidetaan. 

· Samanlainan Sortavalan konttoriin liittyvä asioimisto avataan 

lähiaikoina myöskin suunnalla Suo järvi - Petrosko~ ja tulee sen v.a. 

esimiehenä olemaan Vaasankonttorimme kassanhoitaja G. S t r å h 1 -

m ann. Tämä tilapäinen rintamakonttori on siis aivan saman luonto1" 

nen kuin Pitkänrannan vaihtokonttori. Sen kenttäosoite ilmoitetaan 

aikanaan. 

Mainittujen kahden alaosaston toimint'a supistuu lähinnä suora

naiseen rahanvaihtoon) shekkien lunastamiseen, postilähetysvekselien 

asettamiseen ja lunast'fl iseen, pano- ja otto tili suoritusten vastaanot .. 

tamiseen sekä maksumääräysten suorittamiseen ja vastaanottamiseen. 

Vaikka kirjanpito varsinaisesti tapahtuukin Sortavalassa, ke

hoitetaan konttoreita kuitenkin seivyyden vuoksi kirjanpidossa ja luet

teloinnissaan eroittamaan varsinainen haarakonttori alaosasto1staan, 

sikäli kuin se maksuvälineistä tai liitekirjeistä on todettavissa. 

Tällöin käytetään merkintöjä Sortavala, Sortavala 7 Kpk 6324 j.n~e. 

N:o 123. 

tai niiden tavanmukaisia lyhennyksiä~ Esimerkiksi pano- ja ottotlll~ 

shekeistä aiheutuvia maksumääräyksiä laadi ttae.s.sa käytettäköön siis 

paitsi eri maksumääräystä myöskin eri otsikko ja, siis Konttorien tili 
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Sö~~aVBla ja Konttorien tili Sortavala 7 Kpk 6j24 • . Tästä yain 8el

vennystarkoituksessa suoritettavasta erilaisestå merkinnästä riip-
:" : 

pumatta toimitetaan posti kok6naisuudessaan alussa mainituin osoit-

tein Sortavalan konttoriin, joka huolehtii ~eri toimittamisesta 

edelleen. Tässä suhteessa ei suora yhteys konttoreiden ja ,uusien 

tilapäisten asioimistojen kesken ole tarpeellikta eikä: mahdollis

takaan. 

Erittäin kiireellisissä tapauksissa; jolloin tavallisen, 

Sortavalan kautta kulkevan kirjemääräyksen ei otaksuta ehtivän 

ajoissa perille) voi suora sähkeyhteys mainittuihin asio.imistoihin 

kui tenkin tulla kysymykseen • .. ' Tämä on ainakin toistaiseksi mahdol

lista ' vain pääkonttorilIe puolustusvoimain viestitysyhteyksien. 

avulla. JOs konttorit siis ottavat vastaan tällaisen kiireell,isen 

maksumääräyksen, on sitä koskevat tarpeelliset tiedot heti puhe

limitse ilmoitettava pääkonttoriin pankin sihteerille tai tämän 

estyneen~ ollessaylikamreerille, jotka huolehtivat .asiasta edel

leen. Samalla konttoreita kehoitetaankirjeitse ilmoittamaan mak

sumääräyksestä Sortavalaan" mutta välttyäksemme kahdesti suorituk

sesta on tällainen kirje ehdottomastieroitukseksi .tavallisesta 

kirjemääräyksestä punaisella alleviivaten varustettavamerkinnäl

lä IlSähkeml:Läräys pääkonttorista suoraan Pitkäänrantaan" j.n.e. 

Vain samoin menetellen on sähkeyhteys vielä toistaiseks:i jär jes

tettävissä Sortavalan varsinaisen haarakonttorin ollessa kysymyk-
. ". ~ . 

sessä. T·ällaisista sähkeistäja niihin liittyvistäpuhel,uista ei 

peritä mitään tavanmukaisuudestapoikkeavia lisäkuluja, . koska ne 

nykyoloissa joko ' suoraan tai välillisesti ovat tarkoitetut puolus .. . 

tuslaitoksen hyväksi ja tämä puolestaan ei vaadi meiltä sähkeku

luja~ 

Kutan kaikki liike-elämä, on myös pankkitoiminta vallatuil

la alueilla alkuvaiheessaan ja jatkuvan kehityksen sekä muutosten 

alainen. Tästä johtuu, että annetut ohjeetkin ovat vain eräitä 

tapauksia koskevia väliaikaisia hajaviitteitä. Käytännöllisyys

syistä ovat toiset menettelytavat ehkä piankin ta~koituksenmu

kaisempia. Näin ollen on suotavaa, että ~päselvissä uusiSsa ta

pauksissa neuvotel.laan asiasta pääkonttorin kanssa • 

. Lopuksi tied·oitetaan samassa yhteydessä : myöskin Sortavalan 

, haarakonttorin suhde ' alaisiinsa asioimistoihin... Sanotut asioimis~ 

tot ovat joka suhteessa täydellisesti Sortavalan lconttorin valvon

nassa eivätkä voi siis hoitaa pääkonttoriip. tai muihin haarakont

toreihin kohdistuvia pankki toimia ilman sanotun haarakonttorin 

välitystä. Ne tekevät kaikista kirjattavistatehtävistä päivit

täin ilmoituksen Sortavalaan, jonka kassapäiväkirjaan ja kerto

muksi·in varsinainen kirjoihinvienti suor1 tetaan.Näin menetellen 
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tulevat niiden suorittamat pankki toimet joustavimmin huomåtuiksi 

pankin yleisessä kirjanpidossa. Kassavaransa vaihtokont,tor1.t saa-
. " . . . . . I 

vat yksinomaan Sortavalasta, jonka kassavaroist9- ne m':l:9dost13.vat 

osan. Näin ollen voidaan' esimerkiksi lähetevarojen t~;1ta: ,k~yttää 
, vain Sortavalan haarakonttorin lukuun eikä enää sen si~~ti3:es ,sä 

käytt~varoja alaosastoihinsa. Asioimistot pitävät kyllä tar~eel

lisiksi katsomiaan muistioita ja kassak:irjaa, mutta varsinainen 

tilinpito liittyy Sortavalan' kirjanpitoon. Asioimistot laativat 

kaikki luettelonsä kaksin kappalein, joista toinen liitteenä Seu

raa haarakonttorin kertomusta pääkonttoriih toisen jäädessä Sd±>

tavalaan. Kuten mubnkin valvonnan, suorittaa Sortavalankontto

r1h johtaja my~skin alaosastojensa säänn~nm~kaisen kassantarkas;.. 
I . 

tuksen antaen siitäv~adittavat kertomukset. Pääkontto~ii~ toi~ 
, ' ' 

mibettavis~a Sortavalah kassainventarioissa tulee edelleen 611a 

tOdettavissa, mitkä va~at kuuluvat varslnaisellepäätoimipaikal

le ja ln1tkä sen eri alaö:sastoille. . \ 

" Asioimistojen' paikallisesta 
, , 

ty~skEmtelystä , ja varmuudesta vastaavat niiden v. a. esimiehiksi , 
määrätyt virkailijat. 
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