
~ Vuonna 1919 elokuun 29 päivä

nä kokoontuivat Suomen Eduskunnan

Pankkivaltuusmiehet puheenjohtaja

Schybergson, herrat Nevanlinna,

Tanner, Relander ja Heinonen se-

kä varamies Palmgrdn.

Kokoukseen saapunut Pankin Johtokunnan pu

heenjohtaja senaattori Stenroth teki selkoa vi

reillä olevain ulkomaisten lainahankkeiden kulus

ta sekä niistä tuloksista, joihin edellisissä

kokouksissa keskustelun alaiset neuvottelut saban-

omistajain kanssa olivat johtaneet. Nyttemmin
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allekirjoitettuun sopimukseen oli Pankin puolesta

saatu se muutos alkuperäiseen ehdotukseen verrate~

että sahanomistajat velvoitettiin antamaan etumak-

sujen kokonaismäärää, ei ainoastaan viidettä osa.

siitä, vastaavan määrän proforma-vekseleitä. Pi-

täen ne moitteet, jotka yksityispankkien taholta

oli esiintuotu sopimusta vastaan, heidän kannal-

taan ymmärrettävinä, katsoi puhuja, että yleisen

edun kannalta sen välttämättömyyttä ei voitane

kieltää. Tällä tavoin oli saatu sahanomistajat

luppumaan aikomuksestaan myydä varastonsa yksin-

omaan Suomen markkoja vastaan ja jokin mahdolli-

suus taattu kipeiwwän valuuttatarpaen tyydyttämi-

seksi, kun välttämättömin tuontimme ja aikaisem-

pien lainain vuotuiset maksuerät joutuvat suori-

tettaviksi.

Esiteltiin Johtokunnan kirjelmä kuluvan k~

21 päivältä Ng 49 ja sen ohessa saapuneet asia-

kirjat, josta kävi selvilJe että Pankin Joensuun

konttorin avoinna olevaa pankinkomisarionvirkaa ha-



kemusajan kuluessa olivat hakeneet ratsumestari

Arthur Fredrik Blomqvist sekä kassanhoitajat Kuo

pian konttorissa Antti Sarvi ja Mikkelin kont

torissa Kaarlo Johannes Jauhiainen, jotka Joh

tokunta oli viran täyttämistä varten aset+anut

ehdolle äskenmainitussa järjestykses~ä.

Hyväksyen Johtokunnan mielipiteen päättivät

Pankkivaltuusmiehet lähettäessään asiakirjat Val

tioneuvostolle puoltaa ratsumestari Blomqvistia

virkaan nimitettäväksi. (Kirje NR 62,)

Jatkuvaan käsittelyyn otettiin edellisen pöy

täkirjan 2 §:n kohdalla kerrottu kysymys tapahtu

neista ylitrasseerauksista valtion pano- ja otto

tilillä.

Sen johdosta että ylitrasseeraus nytkin

nousee 73 miljoonaan, pitivät Pankkivaltuusmiehet

tarpeellisena erityisessä kirjeessä Johtokunnal

le huomauttaa että tämänlaatuinen käytäntö on

ehdottomasti lopetettava, jota varten vastedes

on kieltäydyttävä lunastamasta ylitrasseeratuita



shekkejä. (Kirje Ng 67.)

Tämän perästä herrat Relander, Heinonen ja

Palmgren poistuivat.

Esiteltiin JOhtokunnan kirjelmä kuluvan kuun

21 p:ltä Ng 50, jossa Johtokunta siihen nähden

että pankinjohtaja Jalo Järnefeltille myönnetty vi-

ransijaisuus vielä tulee olemaan verrattain pitkä

aikainen, pyytää valtuutusta viransijaisuuden julis

tamiseen haettavaksi 14 päivän kuluessa, esittäen

samalla viransijaisen palkkioksi 2,000 markkaa kuu

kaudelta, josta määrästä pankinjohtaja Järnefelt

velvoitettaisiin luovuttamaan palkastaan 800 markkaa

ja loput Smk. 1,200:- suoritettaisiin Pankin va

roists.

Pankkivaltuusmiehet hyväksyivät kerrotun esi

tyksen. (Kirje Ng 64.)

Tämä merkittyä senaattori Stenroth poistui

kokouksesta.



Esiteltiin Johtokunnan kirjelmä kuluvan

elokuun 21 päivältä Ng 52, jossa Johtokun-

ta, ilmoittaen että Pankin Jyväskylän taloon

valmistettavaa huoneustoa varten tehty kus-

tannusarvio päättyy 145,000 markkaan, esittää

ettei kysymyksessä olevia töitä annettaisi u-

rakalle, vaan että Pankki teettäisi ne itse,

asiantuntijan valvonnan alaisina.

Esitys hyväksyttiin. (Kirje Ng 63.)

r--
Johtokunnan kirjelmässä kuluvan elokuun J

21 päivältä Ng 53 tehdyn esityksen mukai-

sesti päätettiin Pankin Tampereen talossa

tehtäviä korjaus- y.m. töitä varten myöntää

Pankin varoista Smk. 5,675:-. (Kirje Ng 65L

Esiteltiin Johtokunnan kirjelmä kulu-

van kuun 21 päivältä Ng 51, joka koskee

225 markan suuruisen kuukautisen määrära-
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han myöntämistä Mikkelin konttorissa tarvittavien

sijaisten palkkaamiseksi sinä aikana kuin maini-

tun konttorin pankinkomisarion virka on avoinna,

lukien tämän kuun 1 päivästä ja kunnes siihen

nimitetty on ryhtynyt virkaansa.

Kerrottu esitys hyväksyttiin. (Kirje N~ 66).

Vakuudeksi:
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