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Selostus Viipurin konttorin ja Eiviniemen asioimiston p erusta-

misva ihe i s ta. 

Sittenkuin Suomen Pankin Johtokunta syyskuussa vuonna 1941 oli 

päättänyt perustaa haarakonttorin taka isinva11attuun Viipuriin, l äht 

sen henkilökunta Helsing istä syyskuun 27 päivä nä kello 5,40 s uurine 

tavarakuormineen j a kaasoineen kohti l~rjalan pääkaupunkia. Konttori 

v.t. esimieheks i oli määrätty pankin Turun k ont torin kas s anhoi taja 

Ole Lax~n, v.t. kassanhoitajaksi entinen Viipurin konttorin vaihto-

kassanhoita j a Siiri Durchman j a v.t. kassa -a pulaiseks i saman kontto"" 

rin kassa - apul a inen Armi Rek onen. Ma tka tehtiin s uuressa armeijan 

linja-autossa ,jota uskollisesti seurasi s otilassaa tto henkilöautossa 

Kirkka.assa aur ing onpaiste essa sujui ma t ka onnellises ti Porvoon.,. 

Elimäen- Kouvolan ja Lappeenrannan hyvillä valtateillä Viipur iin, jon 

ne saavu i mme 1(ello 13, 40 . Pa nkk i oli a vat t ava vahtimes t ar in asun-

nos sa , j oka s ij a i tsee to i mi t e, lon a l aker rasEa p i hanpuolella • iut ta 

k orj aus- j a siivoustöihin oli ryhdytty vasta samana aamuna, kun l äh-

dinune Helsing istä. Koska oli pyhän aat to ei mistään saanut apua hu o-

neitten j a huonekalujen puhdis t amiseen. Ilmoittautuminen ja neuvot-

t elut viranoma i s t en ka nssa oli a ikaa vi evää , s illä virastot oli s i-

joitettu esikaupunkeihin ilman puhelinyh teyks i ä . Iltahämäri s s ä opas

t e ttiin me i dä t Siikaniemen lottakanttiiniin, jossa pankkine i d it sa i-
I 

va t yösijan. Al lekir joittanu t yöpyi pankk i huoneust ossa.' kas sami1joo-

nat vankka na pääna1uksena. Seuraavana arkena eli maana nta ina syys -

kuun 29 päivä nä , j 0110 in kont t ori Joh tokun nan määräyks en mukaan" oli 

ava ttava, kunnostettiin asunto kiireelli ses ti, niin että eamana il-

t a na saa tiin pa nkk i toimi s to kuntoon. Jälleenperus tettu Viipurin 
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k onttori a loitti toimintansa syyskuun 30 päivänä. Reippaita lottia 

oli konttor in ensimä i siä asiakkaita. 10nella taholla oli jälleen-

näkemisen ilo suuri entisten asiakkaitten tervehtiesE ä konttorin 

virkailijoita. Viipur in sotilashallintopiirin pää llikBn suosiolli-

sella myötävaikutuk~ella saimme samana pä ivä nä talonmieheksi ja 

va htimestariksi sopivan miehen pa lvelukseenwe. Entisenä työnjohtaja-

na ja t a lonmiehenä Tahvo Riikonen omaa t a lonhoidos s a vaadittavaa 

kykyä ja toimii reippaasti mui ssakin käytännöllisissä tehtä vissä. 

Jo alussa huomattiin, että vahtimestarin kaks i pientä kamaria ja 

keitt iön kä,si ttävä huoneusto oli liian ahdas pankk i toimistoksi ja 

virkailijoiden asunnoksi, joten ryhdyttiin k orjaus- ja siivoustö ihin 

kassanhoita jan pank k ita lon yläkerras sa olevassa virka-asunnossa,joka 

käs ittää viisi buonetta ja keitti ön. Muuten elettiin täällä melko 

alkuperäisis sä oloissa. Säl~öva lon saa miseen ei ollut toivoa l ähi-

aikana, joten illat oli vietettä vä karbiidi- tai öljytuikun valoss~. 

Lähimpään ruokalaan oli parin ki lometrin ma tka. Juomavesi oli päivit 

t ä in tuotava ' iIon Repos 'in kaivosta . Suuri edistysaskel oli puhelin-

yhteyden saanti lokakuun 2 päivänä . Meille annettiin konttorin job-

tajan ent i nen puhel innumero 80 . Lokakuun 4 ja 7 pä ivinä oliva t vi-

hollislwneet p ommi ttamas s a kaupunk ia, kerrottiin meille j ä lkeenpäin. 

Pa i k k a kunnan tapoih in p erehtymättöminä emme odottaneet vieraita. ilma 

edelläkäypää varOitusta, varsink in kuin vierailta ty ö r~ ilta silloin 

tällöin kuu lui amrnuntaa. Ettei vihollinen ole unoh tanut Karjalan 

pääl(aupunkia, todistaa vieläki n j @s kus aamuvarhais in lentokonemoot-

torien surina. Yöllä unes s a toiset ova t kuulevinaan t yk injyskettä 

Koiviston suunnalta . Hiljaisesta a lus t a pankkitoiminta on h uomatta-

vaati li sääntynyt . 2 3 pano- ja ottotiliä on marraskuun 17 p:ään m.en-
... e ----...:::..-..--

nea sä avattu k onttoris samme . Sotilasviran oma iset nostavat hu oma ttavi. 

rahaniliä riä palkkauspäivinä, kun taas lotat tuovat ka nttiineistaan 

suur i a määr i ä enimmäkseen pieniä seteli t ä ja k OVaa rahaa. Pa i kkakunn. 
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ainoana pankk ina vä littää konttori melkoisia rahamäär i ä k otiseu-

duille k irjemää räylcs inä ja postivekseleiss.ä (t.m. 167 kpl. ) Rahan-
., .... 'y \" 

vaihtajien lukumää r ä on päivä päivältä li sääntynyt. Tulkoon sarnalla 
I 

ma i ni tuksi, että Viipurin ensimäisiä liiklcei tä on Montosen hedelmä-

liike Oy, Osuusliik e Torklceli r.l. ja Oy . Starckj ohann & Co.Ab. 

• Kai kk i all a käy kauppa hyvin . Lokakuun 10 päivänä saapui Mikkelin 

konttorista kontt oriapulainen Anni Aho kas ryhtyen konttori ssam~e 

konttoria pul a isen j a tarpeen vaatiessa kassa-apulaisen tehtäviin. 

• Kassanhoitajan virka -asunnon kunnostaminen" oli loppuunsaa tettu lok. 

kuun puoliväliin, joten pa nkk i muutettiin sinne lokakuun 17 päivänä! 

jolloinsähk öva laistus kaikkien riemuks i saa tii n kunto on. Torikadu.n: 

puolei s i ssa huoneissa,lukumäärältään 3! toimii pankk i nykyä än. Muut 

huon ee t on varattu henkilökunnan käyttöön. Huoneusto on varustettu 

uuni 1 ä:ntrni tyksellä . },f itä ka s s a var oj en · säilytykse en ja vartiointiin 

tulee, niin saatiin enti nen nikkel iholvi heti kuntoon, joten rahat _ m 

on säi l ytetty siellä . Ufyöherrunin onnistuttiin saamaan 2 vaihtokas sa-

• holvia vä liaikaiseen kunt oon, joten 3 h olvia on nykyä ä n käyttökun-

no ssa. Tosin ovat viholliset sähköllä polttaneet noin 25x40 senti-

metrin reiän nilckeli- j a ul koma anrahan kassan ho lvien välise i nään, • i ""-tw e~ ~",.;dd li1ll t ta vi i meks i ma i ui t un ho 1 vi n ovi on s ulj et tu ja s en lukko la i te tu-

i,~ Q./t ,& ;.,,~ - hottu, joten sen avaaminen sivullisten taholta ei ole a j ateltavis sa. 
1<--a.~ (' 

Saapumispäivästä alkaen on s otilasvartiointi ollut j ä rjestetty 

marraskuun 10 p:ään asti, jolloin v.t. vahtimesta r:inLinna len ase-

tuttua asumaan rahaholvin l ähe iseen vahtimestarin asuntoon, var-

tiointi lopetettiin. 

Joht okunnalta ennen lähtöä saamC!i.nID ohjeitten mukaan kääntyi 

a ll ekirj oittanut h eti t änne tultuaan so tilasviranoma isten puol een 

pyytäen pankin t a lon luovutus ta hallintaamme sekä katsel muksen toi-

mittamista. Vasta lokakuun 8 päivä nä k okoo nnuttiin toimitukseen, 
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mutta Viipurin komendantin ja sotila"s.r1~11int.opi .i.r. in edustajat kat-

soivat katselmuksen toimittamisen tarpeettomaksi, totesivat vaan, 

että pankin talo oli entisen omistajan hallinnassa, kuten tästä on 

eri kirjelmässä Johtokunnalle esitetty. Viipurin rakennuspiirin joh-

tamåssa talon korjaustöissä on nyttemmin ehditty niin pitkälle, ettE 

ikkunat on lasitettu, paitsi liikehuoneistojen ikkunoita, jotka ovai 

laudoitetut. Toimita lon ulkokatto on korjattu, huonei stot raivattu 

roskasta ja ulko-ovet varustettu lukolla. Samoin on vanhan rakennuk-

sen ulkopuoliset korjaukset tehty, jot en. molemmat ra kennukset on sa~ 

tettu suojakuntoon ennen talven tuloa. Keskuslär.qmityslaitteet on kun 

nostettu. 30 syItä halkoja on konttori hankldnut keskusläl11mi tystä 

varten. Päivisin on l ämr!litetty sen verran, ettei pakkanen ja kosteus 

aiheuttaisi vahinkoja talolle. Toimitalon vesijohdot ovat marraskuun 

10 p:stä kunno s s a~ 

Saatuani lokakuun alussa tiedon Viipurin konttorin alaisen 

asioimiston perus tamisesta Valkjärvelle t a i Kiviniemeen, asetuin yh-

teyteen asianomaisten sotilasviranoma isten kanssa . Perustamiaen Valk 

järvelle katsoivat. he täs s ä va iheessa mahd ottomaksi majoitus- ja 

huoltovaikeuksien takia. Neuvoteltuani Kiviniemen sotilasviranomais-

ten kanssa kävin lokakuun 19 pä ivä nä siellä tarkastusmatkalla ja ha-

vaitsin, että asioimistolle Kiviniemen Kasarmilas s a varattu huoneust 
., -

käsittävä 2 huonetta ja keittiön sähkövalaistuksineen ja vesijohtoi-

neen, oli sopiva tarkoitukseen. Koska kassavarojen vartioinnin jär-

jestäminen oli vaikeaa, vedettiin sähköhälytysjohto samas s a rakennuk 

sessa sotilasvirastoon. Lokakuun 22 pä i vänä saapui asioimiston henki· 

lökunta allekirjoittaneen saattamana Kiviniemeen. Asioimiston v~ t. 

esimieheksi oli m.äärätty nuorempi kirjanpitäjä J.Gadding , ka s sanhoi-

tajaksi Oulun konttorin kas s a-apulainen A.Va ltonen ja kas s a-apulai-

seksi L. Montonen Tampereen konttoIiista . Ka i kk ien tyydytykseksi ha-
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vaittiin olosuhteet asioimiston toiminnalle hyvik s i: , uokaileminen 

valtion muonituksessa on hyvin järjestetty. Lokakuun .24 pä ivänä ---
alkoi asioimiston toiminta, joka tähä n asti on ollut vähäistä, joh-

tuen osaks i siitä, ettei pankkila itoksen Qlemassaolosta asiakkaat 

ole saaneet tietoa. Perustamisesta alkaen on asioimistolla ollut 

puhelinyhteys. Puhelimen peiteluku on ilmoitettu eri k irjeellä. 

Virka posti lähetetään t äkäläisten sotilasviranomaisten kuriiripos-

tina Viipuriin ja saapuu perille seuraavana aamuna. Sa moin virka-

posti täältä saapuu kuriiripostina sinne seuraavana päivä nä . Asioi--
miston kas s avarat säilytetään peräkamarin komerossa, jonka ovi on 
~ 

varustettu kahdella abloylukolla. Marraskuun 1 päivästä toi mii asioi 

miston esimiehenä Ta mpereen konttorin konttorikirjoittaj t V.Vai~io 

tähänastisen esimiehen Gaddingin siirryttyä Viipuriin johtajan apu-

la is eks i. 

Viipurissa marraskuun 18 p:nä 1941. 


