
1') Vuonna 1919 heinäkuun

22 päivänä kokoontuivat Suo

men ~dus~unnan Pankkivaltuus-

miehet puheenjohtaja herra Schy-

bergson, herrat Nevanlinna, Tan-

ner, Ståhlberg, Relander ja He~

nonen.

1--1.:.

~siteltiin Johtokunnan tänään päivätty kir

jelmä NQ 47 tähän kopioituna näin kuuluva:

»Maailman sodan viime syksynä tauottua ja a

selevon tehtyä, toivottiin maamme liikemiespii

reissä yleiseen, että sotavuosina valmistetut suu

ret varastot puutavara- ja paperituotteita helpos

ti saataisiin maailman markkinoille ja ulkomaan

valuuttaan vaihdetuiksi. Nain ei kuitenkaan käy

nyt, vaan päinvastoin näyttäytyi vientitavaramme

kysyntä ulkomailla varsin pieneltä eikä kauppo

ja saatu halullisten ostajien ja rahtialusten

puutteessa tuskin nimeksikään syntymään.

Sitä vastoin elintarpeitten ja muunkin ta

varan waahantuonti pääsi suureen vauhtiin jo en-
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nen merien auettua ja on se siitä saakka ennen

kuulumattomiin wääriin paisunut. Kun kauppabalanssi

näin ollen kävi maallemme epäedulliseksi, on tästä

ollut seurauksena suuri valuutan puute ja Suomen

markan kurssin aleneminen. Parannuksen aikaansaamisek-

si tässä suhteessa ryhdyttiin jo kevään kuluessa to~

miin ulkomaan lainan hankkimiseen kääntymällä eri mai

den puoleen, !Uutta, kuten tiettyä, tähän saakka vie

lä tuloksetta. Jotkut liikemiehet Englannissa liene

vät kuitenkin tarjonneet lainaa, mutta ainoastaan eh

dolla että puutavaravarastoja annettaisiin lainan va

kuudeksi. Kun tällainen järjestely ulkomaalaisiin näh

den kumminkin katsottiin melkein mahdottomaksi käytän

nössä toteuttaa, raukesi tarjous. Sitä vastoin puuta

varain mah~ollinen panttaarninen kotimaahan antoi aihet

ta pankin Johtokunnalle ryhtyä neuvotteluihin Suomen

Sahanomistajien myyntiyhdistyksen kanssa valuutan jär

jestämiseksi. Tulos näistä neuvotteluista, jotka pan

tiin alulle jo ennen Johtokunnan puheenjohtaja Sten

rothin kesälomalle lähtöä, on ollut, että mainitun

yhdistyksen johtokunta puolestaan on hyväksynyt myö

täseuraavan sopimuksen Suomen Pankin kanssa.



Tämän järjestelyn kautta on puutavaran 0

mistajalla se etu, että hän saamailaan etumak

sulla voi suorittaa liikkeensä velkoja, eikä li

säksi tarvitse kiirehtiä ryhtymään epäedullisiin

kauppoihin. Kun alin kurssi valuutoista on Pankin

kanssa sovittu, tietää hän, näin ollen, minkä mi

nimisumman hän tavaroistaan varmuudella tulee saa-

maan.

Pankille puolestaan taas koituu sopimuksesta

se etu, että pankki, heti lopullisen sopimuksen te~

tyä, saa antamastaan etumaksusta viidennen osan

ulkomaan valuutassa, jota heti saadaan käyttää

raaka-aineitten ja muitten välttämättömien tava

rain tuonnin suoritukseen. Lisäksi joutuu suuri

osa viennin kaut~a saadusta valuutasta pankin

käytettäväksi, joka tällä ainakin jonkun verran

voi ulkomaan kursseja järjestää ja estää niiden

liiallista kohoamista. Edellä kosketellussa sopi

muksessa ei ole mitään mainittu siitä vakuudes-

ta, joka asianomaisen etumaksun saajan olisi

pankille annettava, vaikka alkujaan oli puhetta

että kannetusta etumaksusta oli kunkin ~uutavard-



liikkeen asetettava jonkun pankin takuu tahi muu

Suomen Pankin hyväksymä varmuus. Tästä vaatimuk

sestaan katsoi Johtokunta kumminkin voivansa luo-

pua mitä tulee erinäisiin suurimpiin puutavara-

liikkeisiin, joiden vakavaraisuuden Johtokunta tun

tae, mutta toisiin liikkeisiin nähden Johtokun

nalla edelleen on vapaat kädet tässä suhteessa.

Luettelo Sahanomistajien myyntiyhdistyksen jä

senistä liitetään tähän ja on luetteloon allevii

vauksella merkitty ne toiminimet, joilta varmuus

olisi vaadittava.

Asian laajakantoisuuteen nähden ja kun täs

sä on kysymys suurista määristä, jotka pankki yh

dellä kertaa tulisi suorittamaan, mikä tietenkin

tulee herättämään huomiota liikemiespiireissä ja

pankkimaailmassa, on Johtokunta katsonut velvolli

suuoekseen siitä Herroille Pankkivaltuusmiehille

lyhykäisyyd~ssä ilmoittaa.»

Kirjelmässä mainittu sopimus sisälsi seuraa-

vaa:

»Allekirjoittanut Suomalaisten Sahanomista

jien Myyntiyhdistyksen jäsen sitoutuu meidän (mi-



vsa-

täten ker-

olevia,

myytäessä alem-

z,%
A

myymättä

pana mainittuun määrään asettamaan

heinäkuun ~ päivästä
I

hattuja ja höylättyjä puutavaroita

nun)

tyvästä fob-valuutasta Suomen Pankin käytettäväk-

si seuraavilla ehdoilla:

i) Myynnit hoitaa kuten ennenkin vapaasti al-

lekirjoittanut sahanomistaja my ntiyhdistyksen sään-

töjen tässä tarkoituksessa määräämissä puitteissq.

Lastauksen jälkeen tavaroita maksettaessa asete-

taan/ %

täväksi

fobfaktuuramäärästä

kurssiin, joka on

Suomen Pankin käytet-

1 % alempi pankin kul-

l'

loinkin noteeraamaa myyntikurssia. Minun täten

jättämäni tratat käsittelee Suomen Pankki tavanmu-

kaisen pankkikäytännön mukaisesti.

2) Suomen Pankki maksaa allekirjoittaneelle

sahanomistajalle tätä välikirjaa allekirjoitettaes-

sa etumaksua siten kertyvistä fob-valuutoista

Smk. 750:- std:ilta %:sta meidän (minun) ensinmai-

nittuna päivänä myymättä olevasta varastosta. Sa-

notusta etumaksusta ei suoriteta korkoa 9:ään kuu-

kauteen sen vastaanotosta. JOs allekirjoittanut

sahanornistaja viimeksi mainitun ajan kuluessa on
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myynyt vähintään 75 % meidän (minun) tämän väli

kirjan puitteissa olevasta % varastoa, jatkuu

korosta vapautus edalleen 3 kuukautta. Ellei saa

tua etumaksua tahi osaa siitä ole takaisin mak

settu silloin kun se on herennyt korottomana o

lemasta, sitoutuu allekirjoittanut sahanomistaja

jäljelläolevan välikirja-ajan kestäessä suorittOOB~n

sille ~orkoa 5 % vuodessa.

3) Suomen pankki sitoutuu tarjottaessa va~

taanottamaan puheenaolevaa valuuttaa ja maksamaan

ylempänä määrätyn kurssin kuitenka~n ~i all9 Smk

44:- punnasta, __ kruunusta, __ frangista ja __ Hollan

nin floriinista. Saksan markasta suoritetaan Suo

men Pankin maksupäivänä noteeraama myyntikurssi

vähennettynä sanotulla %:lla.

4) Suomen Pank~i sitoutuu noteeraamaan sa

nottujen rahalajien kurssit samojen periaattei

den mukaan kuin tähän asti on noudatettu kurs-

seja määrättäessä.

5) Mainitusta etumaksusta antaa allekirjoit

tanut sahanomistaja Suomen Pankille tahi määrää

mällensä omia 3 kuukauden punnanmääräisiä vekse-



leitä vastaten 1/5 osaa nostetusta etumaksusta

päivän kurssin mukaan. Naitä vekseleita olemme

(olen) velvolliset uudistamaan kolmeksi kuukau-

deksi kerrallaan kunnes olemme ulkomaista va-

luuttaa myymällä Suomen Pankkiin takaisin suo-

rittaneet 2/ 3 nostetusta etumaksusta. Niin kauan

kuin puheenaolevia vekseleitä ei ole meille

palautettu, emme ole velvolliset missäan muodos-

sa .aksamaan nostetun eturnaksun viimeistä kolmat-

ta-osaa. Suomen Pankki lunastaa vekselit ja mak-

saa kaikki niistä juoksevat korot, leimamerkit

ynnä muut kustannukset.

6) Tämä välipuhe on voimassa kunnes allekir-

joittaneen sahanomistajan nostama etumaksu korkoi-

neen on tullut täydelleen takaisin maksetuksi,min-

kä viimeistään tulee tapahtua kahden vuoden ku-

luessa tästä päivästä lukien.

7) Jos sota tahi muu force majeure-luontoi-

nen seikka tekisi kysymyksessä olevan varaston

lastausta välipuheessa määrätyn ajan kuluessa mah-

dottomaksi, pidennetään tämän välikirjan voimas-

saoloaika sillä ajanmäärällä kuin estettä on ke~



tänyt.

8) Allekirjoittanut sahanomistaja sitoutuu

puheenaolevan välipuheen kestäessä pitämään saha

tut ja höylätyt puutavaravarastonsa palovakuutet

tuina turvaaviin määriin, ja palovahingon sattueE~

takaisin maksamaan, paloapua nostettaessa, sen etu

maksun, minkä tulen vahingoittamasta olemme saaneet.

Takaisinmaksu on suoritettava viimeistään kahden kuu-

kauden kuluttua· palon jälkeen.

g) Allekirjoittanut sahanomistaja sitoutuu tä~

tä päivästä lukien päättämään sahattujen ja höylät

tyjen puutavaroiden myynnit yksinomaan ulkomaan ra

halajissa. Kuitenkin saa myyntiyhdistys poikkeusta

pauksessa erityisen harkinnan perusteella sallia jon

kun erinäisen myynnin päättämistä Suomen markoissa.

10) Mainittujen sitoumusten täyttämistä valvoo

yhteisesti Suomen Pankki ja Myyntiyhdistys.

11) Allekirjoittanut sahanomistaja sitoutuu ole

maan myyntiyhdistyksessä niin kauan kuin tämä väli

puhe on voimassa~.

Luetteloon Suomen Sahanomistajain Myyntiyhdis

tyksen jäsenistä olivat seuraavat toiminimet mer-



kityt:

nA. Afulström Osakeyhtiö, Helsingfors.

Alavuuden _PuutavaraOsakeyhtiö, Wasa.

Joh. AskoIin, Borgå.

Attu Aktiebolag, Åbo & Attu.

And. Auvinen Osakeyhtiö, Nyslott.

Jörgen Burud, Vasa.

Osakeyhtiö Gustaf Cederberg & C:o, Joensuu.

Diesen Wood Company Aktiebolag, Wiborg.

Aug. Eklöf Aktiebolag, Borgå.

Aktiebolaget Ekö Ångsåg & Fabriker, Lappvik.

J. W. Enqvist Aktiebolag, Tammerfors.

Aug. Fellman, Lahtis.

Fiskars Aktiebolag, Fiskars.

Ferd. Frigren, Lahtis.

Aktiebolaget W.Gutzeit & C:o, Helsingfors.

Hackman & C:o , Wiborg.

Hakkalan Uusi Höy~aha Osakeyhtiö, Perniö.

Halla Aktiebolag, Kotka.

Inha Bruks Aktiebolag, Inha.

F.A. Juselius Aktiebolag, Björneborg.

Karhula Osakeyhtiö, Karhula.

7'1



"~0

Aktiebolaget Kemi Osakeyhtiö, Uleåborg.

Kemijoensuu Aktiebolag, Uleåborg.

Kolho Ängsågs Aktiebolag, Kolho.

And. Kurt & C:o Aktiebolag, Torneå & Kuusiluoto.

Kärkkäinen & Putkonen Osakeyhtiö, Idensalmi.

Läskelä Bruks Aktiebolag, Läskelä.

Ostolan Höyrysaha Osakeyhtiö, Ostola.

Joh. Parviainen Osakeyhtiö, Jyväskylä.

Pikisaaren Saha Osakeyhtiö, Villmanstrand.

Puutavara ja Tehdas Osakeyhtiö, Kannus.

Raahe ~~, Brahestad.

Osakeyhtiö Rauma Wood Ltd, Raumo.

Reposaaren Höyrysaha Osakeyhtiö, Helsingfors.

W. Rosenlew & C:o Aktiebolag, Björneborg.

Aktiebolaget T.& J. Salvesen, Lauritsala.

Sandvikens Aktiebolag, Helsingfors.

Wilho Schauman Aktiebolag, Jakobstad.

G. A. Serlachius Aktiebolag, Mänttä.

Suomalainen Puuliike Osakeyhtiö, Viborg.

Aktiebolaget Tornator, Imatra.

Aktiebolaget Uleå Osakeyhtiö, Uleåborg.

Äänekoski Aktiebolag, Äänekoski."



Pankkivaltuusmiehet päättivät että kirjelmä

liitteineen oli monistutettava jaettavaksi val

tuusmiesten kesken ennenkuin asia otettaisiin

jatkuvaan käsittelyyn.

Heinäkuun 15 päivänä päivätyn, käsilläole

van puolikuukautisbilanssin johdosta ilmoitti pu

heenjohtaja että valtio jälleen oli ylittänyt

saatavansa pano- ja ottotilillä seitsemälläkym

menellä miljoonalla.

Herra Nevanlinna totesi että Valtiovarain-

ministeri kesäkuun lopulla pidetyssä neuvotte

lussa, johon myöskin Suomen Pankin Johtokunnan

puheenjohtaja oli ottanut osaa, oli vakuuttanut

voivapsa saada yksityispankeilta ne rahat, jotka

vielä tarvittiin, joten ylitrasseeraus ei tarvit

sisi tulla kysymykseen. Puhuja ei tahtonut moit

tia Hallitusta siitä etteivät varat riittäneet,

mutta kummasteli ettei ministeri ollut koettanut

saada rahoja yksityispankeilta. Tahtoi uutta neu·

vottelua hänen kanssaan ja ehdotti että Valtuutito
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heti kutsuttaisiin kokoon joka kerta kun ylitra

seeraus tapahtuu.

Herra Ståhlberg ehdotti että Valtuuston

puheenjohtaja kääntyisi Valtiovarainministerin pu~

leen huomautuksella että Hallituksen pitäisi teh

dä kaik'-i voitavansa ylitrasseerausten välttämi

seksi.

Valtuusto hyväksyi herra Ståhlbergin ehdotuke

sen.

Esiteltiin Valtiovarainministeriön kirjelmä

toukokuun 22 p:ltä N~ 1028, josta kävi selville,

että Valtioneuvosto on myöntänyt pankinjohtaja

Järnefeltille pidennettyä virkavapautta toukokuun

ajaksi.

Päätettiin lähettää jäljennös kirjelmästä

Johtokunnalle tiedoksi. (Kirje N~ 54.)

Esiteltiin Johtokunnan kirjelmä kuluvan kuun

10 päivältä N~ 44 sekä pankinjohtaja Jalo Järnefeltul



sen ohessa saapunut anomus, että hänelle lääkä-

rintodistuksella todetun sairauden vuoksi myönnet-

täisiin kuuden kuukauden virkaloma lukien hein~

kuun 16 päivästä, kuitenkin oikeudella ennen 10-

ma-ajan päättymistäkin ryhtyä virkaansa,jos ter-

veytensä sen sallisi.

Valtuusto päätti lähettää anomuksen Val-

tioneuvoston ratkaistavaksi. (Kirje NQ 55.)

Esiteltiin Johtokunnan kirjelmä kesäkuun 21

p:ltä NQ 42 sekä Pankin nuoremman kirjanpitäjän

Uno Wilhelm Nymanin, joka mainitun kuun 13 p:nä

oli saanut pyytämänsä virkaeron, anomus, että

hänelle 1.yönnettäisiin asetuksenmu1-;:ainen eläke.

Merkittyä että Nyman, joka on syntynyt

vuonna 1875, oltuaan Pankin palveluksessa yli 15

vuotta, on Pankin ohjesäännön 63 §:n mukaan

oikeutettu saamaan neljänneksen vuotuisesta pal-

kastaan eläkkeeksi, päättivät Pankkivaltuusmie-

het Johtokunnan esityksen mukaisesti myöntää hä-

nelle kahdeksansataa markkaa vuodessa kuluvan hei-

(
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näkuun 1 päivästä. (Kirje Ng 57.)

Esiteltiin Eduskunnan Valtiovarainvaliokun-

nan kirjelmä kesäkuun 12 p:ltä 1919 Ng 13, jossa

Valiokunta on pyytänyt selvitystä niiden henkilöi

den luvusta ja s~ädystä, jotka ovat tehneet il

moituksen pankkiin hallussaan olevista vääristä sete

leistä, sekä ilmoitettujen määrien suuruudesta.

PäätetLiin lähettää jäljennös kirjelmästä

Johtokuntaan kehoituksella että Johtokunta aikanaan

toimittaisi pyydetyt tiedot suoraan Valiokunnalle.

(Kirje Ng 53.)

Esiteltiin valtiovarainministeriön kirjelmä

kesäkuun 13 p:ltä NQ 1270, jossa Ministeriö ilmoit

taa pankkivaltuusmiesten esityksestä käskeneensä

Teollisuushallitusta Rahapajassa valmistuttamaan

200,000 markkaa 10 pennin ja samoin 200,000 mar~

kaa 5 pennin rahoja annettavaksi kultarahaa tai

Pankin se~eleitä vastaan Suomen Pankille.



Jäljennös kirjelmästä pdätettiin lähettää Jo -

tokunnalle tiedoksi. (Kirje NQ 54.)

Esiteltiin JohtoKunnan kirjelmä kesäkuun 21

p:ltä 1919 NQ 43, jossa Johtokunta ehdottaa et-

tä Viipurin konttorin esityksen mukaisesti johta-

ja Ernst Hämäläinen määrättäisiin varajäseneksi

mainitun konttorin diskonttokomiteaan tämän vuo-

den loppuun, koska tähän asti toiminut varajä-

sen johtaja Elis Sirelius oli valittu Savo-Kar-

jalan Osakepankin hallintoneuvostoon ja tämän

johdosta tahtonut erota diskonttokomitean jäse-

nyydestään.

Pankkivaltuusmiehet hyväksyivät Johtokunnan

kerrotun esityksen. (Kirje NQ 56.)

Esiteltiin Johtokunnan kirjelmä kuluvan

kuun 21 p:ltä NQ 46, jossa Johtokunta, pan-

kinjohtaja Jalo Järnefeltin pyydettyä virkava-

pautta sairauden takia vuoden lopyuun, 9,li vä-



liaikaisena toimenpiteenä ehdottanut, että Viipu-

rin konttorin hoitaja varatuomari Max Sabelli

määrättäisiin elokuun aikana olemaan apujäsenenä

J ohtokunnas sa.

Kerrottu ehdotus hyväksyttiin. (Kirje N~ 59l

Esiteltiin ja hyväksyttiin Johtokunnan 10

1 p:nä kuluvaa heinäkuuta päivätyssä kirjelmässä

tehty ehdotus Pankin KUopion konttorin käsikassan

korottamisesta 75,000 markasta 100,000 markkaan.

(Kirje Nl! 58.)

Esiteltiin JOhtokunlan kirjelmä kuluneen ke-

säkuun 19 p:ltä NQ 41 ja v.t. pankinjohtaja Ero-

bergin sen ohessa saapunut kertomus viime huh~i-

kuun 22 - 23 päivinä toimittamastaan Turun kontto-

rin katsastuksesta.

Vakuudeksi:
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