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Pääln.t.endE!~nt ti,. 'eversti G-us:tafssö-n ,f'in huomioon •. 

Kuluv~n ,syyskuun 9 pä,1 vänii . Suomen ;Pank1n j,ohto~ta os01 tt1 Pää

ma.J~le anomuksen~ jO'ssa pyydettl1~~ ,että puolustuslaitoksen toivomuk-
. ,.' , . . 

sen muka1s~s,tl llallatui.11a alueilla. toimivat S\iomen P~nkin kont,tor1t ja. 
, '. ' , I ' , 

tila.pä.1.set as.1o,~tstot henk1lökuntineen määrä.ttä.isiin toistaiseksi 

Päämaja.n huoltoon • 

Päämaja. suostulkin tähän välttämättömään toimenplteeseenerittäln 

au~ii,st14 mutta. ,,-a1n .sikäli kuin kys~yks.e,s~ä on var.sinainen muonituso 

Lä.mm.ön~ valon" sa,1rasa.vun y,.m. h~ol.1Qn suhteen ei puolustusvo1.ma.in, asm 
, 

omaisilla paikoilla. t.oim1~lle- viranoma1sl,lle todennäköisesti s~slja.an 

ole myönteisiä ohj;e1 ta a~ettu, koska. yr1:ty,~set o.sallistua tällaiseen 

a.puun ovat torjnt'Q.t. Nä1~ on erikoLs,esti a.s~~~:ita ollut Sortavalan 

kaupungissa., Jo'ssa va.llattuja. a.luei ta varten työskentelevä varsinainen 

Pä.ä.to1m1pai.kkammes1jai tsee. Suope.a.mm1n on pienen b:enk1l.ökuntamme 

tarpais'11n ' $'ens1j~ a,1.nak1n to1sta,1seks.1 'suhtauduttu AWluks~n kaupun

gissa. ja. P1tkårazplassa.. 

On luonnollista,~ttä soti.lashall1nnonala,isilla a.lueilla työs

kentel~vällä he~1lölrunnalla.mme ei tä.ssä suhtee·s.sa saa olla suuria 
~. . . . 

vaatimukSia, mutta yhtä luonnollista on mYP'sk1n,että voi esiintyä. 

ta.pauksia.,,, jolloin sanotunlainen ha.rkitu~ti anottu avunpyyntö ona,1-

heell1nen. 
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Koska Suomen. Pankki ,S'()tilasv1~ånoma1sten n1menama.1sesta. keho,1-

tukse.st~ yks1noma.an puolustus,vo1ma1n etua, s11mälläp1 t ,äes on avannut 

tä.asä tarkoitetut tolm1paikkansa .. Sliomen. Pankin johtokunta uud1stå.a. 

p.na.tönså Yle1shuollC)n ' ~seks1 sikä11 kuin ,s:ee!läis:sä tapauks1ssa · 

e,i vielä muuten 'ole järj,gste'ttäV'1~ä. ' 
~ ' I 
.;~ 

Tiedo1 tmmne samalla Pliämaja-l1e;" 'e,ttä Suomen Pankki on tä.hän 

·inennessä avannut v~11a.tu111a ~luel1la konttorin Sortavalan kaupW;t- ' 

g1.ssa sekä n.. s. ' r1ntaJIl&o-as1.o1in1,stot Aunuks.en kauptmg1ssa jaPJ.t~li~ 
. .' . 

ra.nna.ss·a. Aivan 'lähipäivinä saapuu alueelle lll1öskin suwma1~a .Sup-
, 

jiirv1-P:etro·sko1. ty-öskentelJ'lls,ä alkava . vaihtokont-torln- h~1lölamta 

ja jonkun 17e1'-~an myöhemmin V1,1p~1n konttOil'UDnIit ~nk11öktmta. Li

säksi on puo·lustlJ;S.vo1maln t ,ahol.ta esitetty t.oi vomus" että. Suomen 

p~ .. aVlUsl ~ösk1n pohjo1sempana atnaJ.q.n yhden as.io1m1,ston ja 
, , 

'~u;Lee " johtokunta m1.käl1 mahdollista tlIssak1n .suht-eessa. ratkaisemaan. 

kysymyksen lähinnä. puolustusla1to:ksemme tarpe~deR muka.lse~t1._ .· . 


