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Herra Puolustusministeri, 

Kenraali R. 'Walden. 

Llikek&nnallepanon alkaessa Suomen Pankin m1e·spuol:1nen vir-

kal1ijakunta väheni siinä m1iär'1n., et.ti pankk1toim·;.nnanehdnttomastl 

edellyttämä. varmp;us jo sano·tussa vaihee.saa l.1säs! Jäljelle- j$änelden 

kokeneempien virkamiestemme V8.8 tuun Ja tyamää.:rful §tär1'nm'lii1simpään 

Päämajan kemoltukaesta .suomen Pa.nkki on puolustusvoimain :iffl, 

holtushuollon käytänn~lllsen järjestelyn helpot:t~.~ksl a.vannut 

valla tuUle alueille tai niiden lähelsyyt'~n yhteens~ yhdeksän uut

ta toimipaikkaa." nimittäin Vi.1purin Ja. S.ortaval~ hae.rakontt·orlt 

sekä t-llapä,lset j~S~o1,m1stct P1.tkä.ssärannasss_ •. -Aunuksen kaupungi.sSäji 
•• F\!l (I! l 1MVUv r'1\ 

Aänisl:l.nnassa, Valkjärvellä, .su\.ttlll8.11a Kemij'äPvl-·Ea.ntalahtl, suun-

nalla Kuusamo-Kemi j.a s 'UlUmalla L1eksa-S-orokka. $anotut tolm1pal

kat ova·t välttä.mättömästi sitoneet vl1åensanottua tarkol.tusta var= ~ 

ten sotapalvelukse,sta vapautet.un v1.rkatlija.rmne 1-ls.äksi seltser.nä.n 

tottunutta miqstänme.. On luonnoll.1sta .. e ·ttä puuttuvain seitsemän 

mie'svil?kaUijan varaaminenennakolta. od.qttamattomiin, ykslnoraaan 

puolustuslaitoks~n 1'4-'U\1n suoritettav11n töihin on entisestään va1-

' keuttanut to1m1ntamahdolllsuuks1annne . 

Kaiken lisäksi on suurelta osaltaan - juuri puolustuslaitoksen 

hankinno1sta ja muista nykyisin enslarvoislsta pankkitoiminta,muodois 

ta huolehtlviala clearing- ja remburssiosastoillamm.e työmäärä viime 
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a1,'koina huomattava,sti lisääntynyt ja. kohta alkavat m.yöskin vaikeat 
} , ! 

. '; ': 
;' tt ,llyi,npäätöstyömme, joten työskentely nykyisen, ~dellä; sanotul"la, 

"t ~alla ,jo vähentyneen, tottuneen henk11ökun.nan pUittelssa tulee 
, / -1'!J 
, ,~~ ~ 

'-}" ';t~Of , aamaan vo.1ttamattomla vaikeuksia • 

. / .,!.) Edel~ä. esitett,yyn viitaten ,Suomen Pankin johtokunta pyytää 

:.~/{l~urmi01.tte.en, että seuraavat Helsingin Suojeluskunta.pilriJ.n .kuuluvat' 

,, ' J~s~men PankIn viran ja, t 'olmen haltijat kil~el.lisestl va.pautet,ta.l-
j -Mf' - ,~~j) 
{j~i/i" :' s1';', puolustusla.itoksen pa.lveluksesta. ja. määrättäisl.Invirkatehtä-
" ~, 'j 

,q';','·'/i" '; ~l;JiSä pankkiin: 
/ " ' "0;' 
, , ,,,litnantt1 1'e,!l).1 R!tl!q<:6nen, synt. !l'oksovassa ITnker1.1 22/1 1910, 

. y,j}~ , 
,.ll" .(1' OS 7 kpk 1272, 

l'/ V~1kk.1 A:p.vQ n()lay~ l!.ja~tl,~. synt . Pyhäjärvellä /Vpl! !'~/9 1909, 
jJ Ii , 2 k 1.. 0' 4C:::5 II . , i11 '. OS pö. :J" 

A, , 1 tl 

/fl,~J" ,f' Ifi, '1 iI 
Kaino :Pel~ervo t!!ll?ola, synt. 'K1vljärve:l~ä 3/4 1916,,; 

0.8 1 Itpk 4817~ ~ / " Ii{ 
;~. ,", ':,1,\: 

,'/r " ~'r': 

, j- ,l' ,~or-praali O~mo~a.pi.(): Le.minen, sj'nt,. He1:s1nglsS'ä 22/3 1912, 
1) rJr 

U,) " 
08 1 kpk osan., 

/l / fJ: Rurik Hugo Alf'ons ,ltotkasaa;r>+, synt . Pi:etar-saares,sa.24/S-l4 '-
/1 ' 

f , / ' 08 7 kpk 1,238 

sotamies ~kk1Yil'4elm tl':ot.l1a ,~ synt. 'Hat'tulas·s 'a 11/1 1907 ~ 

08 1 kpk 1252 ... 

j a. 

Lisäksi .ma.1nlt,takoon .. että kakslensl1rsi ma..inlttua virkamles-

tä ovat sotapalvelukseen astumlsensa jälkeen nimitetyt Su~n Panl{i n 

vanhemmfksl k1rjmlpIt.äj1ks,l~ joiden viran ja toimen haltija1n va-

pauttamisesta. asev'elvolllsuuden ,suor1tt'am!sesta f>rä1ssä ta.paul;::sissa 

t'OUkokuun9 pä.ivänä. 1941 annetun as'etuksen 2 §:n mukaan tulisi olla 

vapautettujs. asevelvol1.1suuden suorit.tamisesta sodan aikana . 

Kovan vaihtorahan jatkuvan puutteen poistamiselcsi on Rahapa j~ 

Suomen Pankin py~~östä tilannut kaksi uutta raha.nlyöntlkonetta en

ti.s·ten kolmen 11~Jiksl K$.rhulan Konepajalta, ja ovat nämä koneet näi

nä. päi'Vinä v.almistuneet lähetettäv1ksi Rahapajaan,. Niitä 'ei kuiten

lman voida ottaa käyt,äntöön niin, lt8.uankuin Rahapajan lconetelmikko 

" Kaarl$ He-nrlk ForsstrBm on sotapalve1uksessa, mistä syystä valtio

vara,1nm1nister1 on uudlstetusti pyytänyt, että. hänet' vapautettals1j ll, 

sotapalv,e~uksesta., ilman että. nälnfi pyynnöt olisIvat johtaneet tulol<' 
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seen . Koska meidän on mahdotonta nykyisin tyydyttäå yhä ka.sva.vaa. 

kovan vaihtora.han kysyntää sekä va.nhojen konttor'iemme että uusien as101-

mistojemme taholta, ellei näitä uusia rabanlyöntikoneita oteta käytän-

töön, saamme kurmloittaen pyytää, että koneteknikko, 

1 uutnant ti Kaarle Henrik . Forss tröVllt synt . 7/5 1900 Forssassa.,. 
os 1 kpk 4908, 

vapautettaisiin asevelvollisuudesta tai määrättä.isiin palv.elukseen 

Ra.bapajassa toiståisek.s1 . 
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