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Suomen Pankin työmäärä on vallitsevien poikkeuksellisten olo

jen takia lisä.äntynyt siinä määrin, ettei mitään mahdollisuuksien 

rajoissc. olevaa., työn tuloksiin myönteisesti vaikuttavaa uudis tus

ta tai parannusta ole voitu jättä.ä huomiolrna.tta. Panl<::in seteli

painossa ja raha~jassa työskennellään nykyisin kahdessa vuorossa, 

mutta yhä kasvava maksuvällneiden ja valtion arvopapereiden tar-

ve sekä kaikenlaisten vero- ja postim6r kkien valmistus edellyttää 

joustavuuden tehostamista muussakin suhteessa~ Erikoisesti on täl

löin kiinnitetty huomiota siihen, että Suomen Pankin, sen seteli

painon ja rahapajan raaka- ja polttoaineiden sekä valmisteiden 

päivittäin uudistuvat kuljetukset suoritetaan vieraan avun turvin 

sekä vuokratuin kuljetusneuvoin~ Siviilikäyttöön varattujen ajo

neuvojen niukkuus johtaa kuitenkin siihen, että toimitwcset myö

hästyvät aiheuttaen siten monesti suunnltelmanmukalsen työskente

lyn häiriytymisen. Tämän haitan poistamiseksi Suomen Pankki on 

nyt raskaampia kulJetuksia silmällä pitäen hankkinut oman kuorma

auton . 

Saavuttaakseen mainitusta uudistuksesta alunperin tarkoitta

mansa hyödyn Suomen Pankki on etsinyt sopivaa kuorma-auton hoitoon 



ja aj00n pystyvää henkilöä siviilipalveluksessa olevien miesten 

l{eskuudesta, mutta yritykset eivät ole .3ohtaneet tulokseen . Pankin 

pääkonttorin palveluksessa olevista vahtimestareista osa on jo yli 

60-vuotiaita ja nuorerrnnat ovat Pankin muiden töiden takia niin yli

kuvrmitettuja, ettei heiltä enää voida vaatia sellaista raskasta 

työtä, jonka vieras miehistö tähänkin saakka on suorittanut. 

Jatketut tiedustelut ovat nyttemmin johtaneet siihen, että 

toimeen on t arjoutunut autonkuljettaja Paa.vo Mutka, joka on __ uiten

km pa.rastaikaa Puolustusvo imain palveluksessa täkäläisessä Autov . 

8:ssa korjaamolIe saapuvien autojen vastaanottajana. 

Korostaen niitä vaikeita olosuhteita, joissa Pankki sodan a i

kan~ miehisen työvoiman puutteen takia työskentelee, Suomen Pankin 

johtokunta pyytää kunnioitta.en tässä kirjelmässä esitettyihin perus 

teluihin viitaten, että Pankir- ~äytettäväksi 'l.rclpautettaisiin edellä 

jo ID9inittu; Helsingin Suojeluskuntapiiriin kuuluva 

e.1ikersantti P a. n v 0 A r m u s M u t k a, joka on syn

tynyt 19/5 190'7 Helsingissä , osoite 't Kpk 1038 . 

Lisäselitykseksi mainittalcoon, että kyseessä oleva alikersant-

ti Mu~~ka määrättiin aikoinaan toimitetussa kutsunnassa ncstoväen 

toiseen luokkaan.. Talvisodan alkaessa hänet kelvoitettiin palvele...; 

maan säännörunukaista asevel voll.;isuuttae.n , jonka suoritettuaan hänet 

määrättiin parastaikaa jatkuvan liikekannallepanon alkaessa reser

vistä uudelleen palvelukseen.. Alikersantti Mutka on perheellinen 

mies. 
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