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Päämajalle .' 

Uuoltopnällikön huomioon. 

SALAINEN. 
=~-==-===--

P,-äämajan keholtuksesta järjestetty ~hlOmen Pankin yhteistoi

minta. puolustus.laltok&en ja sot'Uasballinnon lmnssa nykyisessä. laa

juudessaan on vallatuUla. alueilla ja niiden v1:l1ittömässä läheisyy

dessä sitonut pankin m1.es.'puol1."Sia virka.Uijoits se.uraavasti: 

1 Laat,okan l{ar.jalas~'a J$o Itä-~ ,ja.lassa,. 

Sortavalan kontt:o,r1lm.ne jehtaj-a.n" l.'Uutnantti G.l* Myr.~en:Ln johdolla 

toimivat 

Sortavalan konttorin va1"a.6sim,le,s.;, sotamies ~loV .. llerttuainen 

Äänislinnan as1-o1m1ston e-s1m1.es, kapteeni lC .. G. StråhlLlann 

Aunuksen aslo1m1ston ft ja .... ~"" .... l·kk· .1 'h V ft't_ . '. ' 
v cw....... n. ',.' 'J.~räm!!la. , 

PItkärannan asio1miston , korpraali t . C'. Sacklen 

II,.Pohjo.ls--Suomessa ja 'ohjO!s-Ka.rJ~~~.~~ 

Oulun konttor1Imne johtajan" sk-upse,e,rl N"N., ,Kivikosken johdolla 

t oimivat 

Oulun konttorin varaea1m1es,. luutnantti N .K-. - Korpel.a. 

Kuusamon asioim1ston esim1es~ sota.mies 

Kemijärven asi,oimiston 

Li.eksBn 8s1o1m1st,on 

II a1 ike.rsant ti V.. .J ,. Elonen ja 

II korpraali K ,.J., Paananen sekä 

1.I1 Et-elä:-J!:.r jf;l;las-s.a. ja Kannaksella .. 

Vlipurinkonttorlmme johtajan, luutnantti J~OF. Laxenin johdolla 

toimivat 
.> 

Vllpupin konttorin varå$simles'~ kersantti J.H .. Gadding ja 

- ~ ..... 
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Sal ainen. 

Kiviniemen asio.1mlston esimies ~ korpraali U .V . ' Vainio . 

!t3.1nltuista. viran ja toimen haltijoista. ensimmäiseen ryh,.. 

fijåän kuuluvat Herttua.1nen ja. Sacklen., toiseen ryhmään kuuluvat 

Kivikoski, Alslala., Elonen ja PaanaU'en sekä kolmanteen l"Ybmään 

kuuluva.t Gadding ja Va.inl0 ovat ilman upseeriarvoa, mikä seikka 

ilmeises ti vaikeuttaa he1dän es1m.les- ja kassanhoitaja.-asemansa. 

mukaista. yhteistyötä varsinaisten s .otUasviranomaisten Imnssa. 

2 . 

Koska. puo).ustuslaltokse,n taholta lausutun toivomuksen mu

kaisesti kuitenkin olisI suotavaa, että kalkki sotatoimihuoltokes

kuksissa. ty6skentelevät virkamiehemme' esiinty1s1vät sotilaspuvuis

sa, Suomen fank1.n Johtokunta t ,leuuste.lee" v.o.ic'l.s.4nko: edellä esitet

ty hankaluus ehkä. poIstaa slten1 että Päämaja mää.rä1$i heille 

toistaiseksi vlrka,11evan upseerin aseman seuraavin puo1ustus1ai-

tokaen vastaavanlaatuls1ssa viroissa käytänn6ssä olevin arvo~: 

virk e kapteeniksi: 

panklnJohta.ja. Niilo Nlkol:a.1 Kivikosk1 IS'!{nt. i . 10~1899 P'orissa , 

kuuluu Oulun ak-pilzri.1n! 

vlrk., luutnan't.c1ka 1.: 

ka-ssanholt&ja..lfttm1es lndvaFd Vl1helJn H;e'l1'ttuamen" /synt.26 .,ll . 1902 
. . . ,ietaF1asB.* kuuluu Suur-Saimaan sk-pi1rlin/ 

(t n Elgil ,Charles 5'&ckl$n Isynt. ·1.11 . 1901 Helsin-
g.18,sä ,kuuluu .P'or.1.n ek-pl1r11n/ . . 
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Harald Samuel Al~lala !synt. 23 .12 . 1901 Lon
tOo.ssa.~ kuu1.uu Helsingin sk-p11riin/ 

Vilho Jalmari ilonen /aynt . 9 .11 . 1912 Hel 
singissä, kulllluu 'Helsingin sk-pi1riin/ 

Kaleva J.ohanna s Paananen Isyn t • 10 . 9 . 1909 
ltelisingis,sä:.~ kuul.,uu TUP'UnJt1tiW.u sk-piiriin! 

Jarl He,lme~ Gadding Isynt~ 11.5 .1905 Vaasas
sa, kutduu ltels1ng1~ sk-p1irlin/ 

Urho Veikko Vainio !synt. 6 . 9 .1907 Porvoossa, 
kuru uu P'ir.kka ... Hämeen sk-p:11rl1n . 

Kysymyks,ess.ä 011s1 s11s ainoastaan yht>e1stoimlntaa helpotta

va. -,;lrkapmnm käytt501keus, joten ~td.mepk1ksl palkkauksen hoitaisi 

edelle.enkin Suomen Pa.nkki. 
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