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Koskee . Suomen Pankin rintama-as ioimis toverkos,toa. 

Suomen Pankin rintama - asioimistoverkostolle tiedoitetaan, että 

Päämaja on myöhtänyt Oulun konttorille ja sen alaisille asioimistoil

le Kuusamossa , Kemijärvellä ' ja Lieksassa, Sortavalan konttorille ja 

sen alaisille asioimistoille Aunuksessa, Äänisllnnassa ja Pitkärannas

sa sekä Viipurin konttorille ja sen alaiselle asioimistolle Kivinie-
. . 

mes sä · oikeuden kiireellisissä virka ··asioissa tilata yhden sotilas-

virl{apuhelun päivässä 'keskuspaikkana olevan konttorin ja sen alaisen 

aSiöimistön välillä sekä keskuspaikan ja pääkonttorin tai sen edusta

jan' välillä. 

Kun puhelinjohdot mainituilla väleillä ovat ylik~ormitetut, on 

myönnettyä sotilasvirkapuheluoikeutta ' käytettävä ehdottomasti harkiten. 

Josväärinkä'ytöks'iä havaitaan , tulee Päämaja kieltämään sanotun oi

keuden. 

Sotilasvirkapuheluita varten on esitettävät asiat jo ennakolta 

sommiteltava lyhyeen ja täsmälliseen muotoqn käyttäen rintama-·äsioimls

tojen toimintaohjeeksi hyväksytyn ohjevihkon 36 '§:n ' edellyttäniää puhe

linsanomaa. Yksityisluontoisissa asioissa ei myönnettyä oikeutta mis

sään tapauksessa saa käyttää, vaan ori sanotut asiat hoidettava muulla 

tavalla. 

Samassa yhteydessä ilmoitetaan, että rintamå ~·asioimist'ojen toi

mintaa on päätetty laajentaa siten, että' myöskin Itä-Karjalan Sotilas-:

hallinnon tarpeet tulevat huomioiduiksi sikäli kuin' se nykyisissä 

puitteissa on mahdollista tai mikäli sen suhteen eri Ohjeita myöhem

min annetaan. 

Käytännöllisistä yhteistoimintamuodoista sovittaessa edustaa 

Päämajaa kapteeni W ä i n ' ö E. K i i v eri ,!puh. ,' Lokki 61/, 

.Itä-KaI' jalan Sotilashallinriön Esiku~taa Jöensuussä kapteeni"J ö n ne 

. J a h n u kai n e n ·· /puh.Sampo 55/, asioimistOverkostoa lähinnä 

Sortavalassa pankinjohtaja ; · luutnantti G. Å. M'yre en/puh. Sor

taval'a152/ ja pääkonttoria kamreeri .' P. B 10 m q u i s t ·· '/puh. 

virka-aikana Helsinki 20 051/42 ja muullöinHelsinki 23 067/, . joka 
. . 

esittää asiat edelleen Suomen Pankin johtokunnanl'atkalstaviksi • 

. lC'. Kivialho 
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