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' Suomen Pa~~ki on avannut Päämajan .kehoituksesta puolustus-

voimain rahoitushuollon käytännöllisen järjestelyn helpottamisek-
ro 

si vallatuille alueille tai niiden läheisyyteen tähän mennessä 

kaikkiaan yhdeksän uutta t.oimipaikkaa, jotka ovat sitoneet nais-

työvoliaaa lL~uunottamatta yhteensä 12 miesvirkailijaa. ' Pyynnös-
, 

tämme on sanottuja tehtäviä varten vain viisi miestä vapautettu 

puolustuslaitoksen palveluksesta. 

On ilmeistä, että puuttuvain seitsemän miesvirkailijan va-

raaminen ennakolta odottamattomiin töihin on sangen arveluttavas-

ti harventanut miespuolista virkailijamääräämme , joka jo n.s. vi-

raston liikekannallepanosuunnitelr~a laadittaessa lähinnä puolus-

tuslaitoksen tarvetta silmällä pitäen alennettiin todellisel{si 

minimivahvuudeksi ja joka liikelcannallepanon alkaessa vielä supis-

tui muutenkin odotettua vähäisemmäksi. 

Tällaisen huomattavasti vähentyneen tottuneen miesvirkai -

lijakunnan va:r:>assa on työskentelyä koetettu j a tkaa jo pitkäh_1<:ön 
. . 

ajan toivossa, että yleinen tilanne ehkä piankin mahdollistuttai-

si puolustuslaitoksen palveluksessa olevien virkailijoittemme pa-

1 UUl1.. Kaiken lisälcsi on suurelta osaltaan juuri puol us tuslai tok-

sen hankinnoista ja muista nykyisin ensiarvoisista toimintamuo-

doista huolehtivJ:lla clearing - ja rembupssiosastoillamme työmäärä 

viime aikoinava:in lisääntynyt ja vähitellen alkavat myöskin vai-
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keat tilinpäätöstyömme, joiden suorittaminen tulee nykyisen vir-

ka ilijakunnan puitteissa olemaan äärimmäisen hankalaa. 

TOdettuaan, että Suomen Pankki ei aikaisempien anomustensa 

mukaisesti ole voinut saa da takaisin upseeria rvon omaavia virlm-

miehiään, joiden paluu edellä esitetyn perusteella olisi ollut 

aivan välttämä tön, pankin johtokunta pyytää Sotatalousesikunnan . ' 

Päällikön toimenpidettä seuraavien Helsingin Suojeluskuntapiiriin 

lcuuluvien Suomen Pa n.kin virkailijoiden vapauttamiseksi ensi ti-

lassa puolustusvoimain palveluksesta : 

korpraali Osmo Tapio Leminen, synt. Helsingiss ä. 22/3 1912., osoite 

7 kpk 0580 ja 

korpr~.li Rurik Hugo Alfons Kotkasaari, synt.Pietarsaaressa 24/8 

1914, osoite 7 kpk 1236 . 

Viipurin konttorimme toiminnan a lettua olis i edelleen 't är-

keä t ä , että puolustusla itoks en palveluksesta va pa utetta isiin myös ki j 

vahtimestari 

kersantti Vilhelm Petter Metso,synt. Viipurissa 6/4 1900, os oite 

2 kpk 2833 . 

Ennen t alvis otaa ker santti Metso kuului Viipurin Suojelus -

kuntapiiriin, mutta siirtyi s en Jäl keen La hteen. Ka i kenla isiin 

korjaus- y.m. töihin perehtyneenä ja pa i kalliset olot tunteva na 

h än t;yy'dyttäisi sen t a rpeen, . jota työskentelYll'une j a toimita lOlmne 

nykyinen kunto sanotussa ka upungiss a edellyttävät. 


