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S G/PB/rv 

Pääintendentintoimistolle , 

Pää maj a • 

Viitaten P ·äma.jalle viimeksi kuluneen joulukuu.!'"l 4 p :nä osoitta

maansa kir jelmään lig S 116/PB/RN, jossa anotaan kahden Tervakoslti Osa -

keyhtiön palveiliuksessa olleen, käsin kaavat t avan setelipaperin valmis -

tuksaen pystyvän työmiehen vapauttamista Puolustusvoimista , Suomen 

Pankin johtokunta pyytää kunnioittaen , että sanottu anomus otetta i -

alin uudelleen käsiteltäväksi. 

Anomuksen tueksi rnalnittako n edelleen , että tarvittavan sete-

1ipaperin valmistus on niin ainutlaatuista ja tekijän kyvyistä riip- -

pu~a, että työn suoritta jana voi tulla kysymykseen, eräitä aputeh

tiiviä lukuunottamatta, ainoastaan pitkäaikaisen ammattikokemuksen 

sekä sanotulla alalle erikoiset henkilökohtaiset t aipumukset omaava 

miespuolinen työntekijä . Yksinkerta, lsempien paperilaatujen käyt t ämi-

nen setellenvalmistukseen johta isi taas epäilemättä vääl~entämiseen , 

joten se11ainer~aan ratkaisu ei ole mahdoll inen . 

Suomen Pankin Setelipaino käyt ti vuonna 1942 setelienvalmdstuk-

seen noin 1,000 , 000 arkkia käs~1 kaava ttua setelipaper i a o Tervakoski 

Osakeyhtiö pystyi äärlmmäisin ponnistuksin ja. l aatuvaatimuksia l1lt:l.hdol-

liaua~sien puitteissa alentaen samana a ikana valmistamaan ainoastaan 

700,000 arkkin , joten puuttuva erä 011 otettava Suomen Pankin hallus -

sa olevasta. entisest ä va rastosta, joka siten väheni t äraän vuoden a1-

kuun mennessä niin mit ä ttömäks i, ettei sitä tenää. voida ottaa l askel-



missa huomioon vaikuttavana tekijänä . Kun kulutus vuonna 1943 varo-

vaisten ennakkolaskelmien mukaan lisäksi tulee o'lemaan ainakin 50 % 

entistä vuosikulutusta suurempi, on maksuvälinepulaa cohtalokka ine 

seuraamuksineen pidettävä mitä todennäköisimpänä . 

Korostaen alussa meini tussa klr jelmässään ja sen 11sEP_s l t ä ssä 

yhteydessä selostettua as i antilaa Suomen Pankin johtoktmte t oistaa 

kunnioittaen pyyntönsä, että Puolustuslaitos vapauttaisi ens i tila s-

sa Tervakoski Osakeyhtiön kliytettäväksi lmksi alempana ma i nit u i s t a 

käsin valmistettavan setelipaperin kaavaajista, jotka kaikki kuuluvat 

Kanta-Hämeen Suojeluskuntapliriin: 
X 

27/1 sotam . Eino Antero Sillanpää, synt. 1914 /5 Kpk 1083/ 

korpr . Tauno Lumiovaara, tI 4/4 1914 /1 Kpk 2243/ 
-

sotam . Vä inö Severi Laitinen, II 16/9 1913 /1 Kpk 91.t·16/ 

korpr . Pentti Antero Virtanen, '! 6/5 1913 /1 Kpk 2247/ . 

Kuten edellisessä anomuksessa jo mainittiin, esiintyvä t työn-

tel<:ijät luettelossa ammattitaitonsa muka. isessa parenmruus jär jestyk:ses-

sä , mutta omaavat he kuitenkin kaikki sellaisen kokemul<:sel1 , että tar-

peellinen t ulos naistyövoimaa edelleen apuna käyttäen on saavutetta -

vissa riippumatta siitä , kutka kaksi heistä vapautetaan. 
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