
}Vuonna 101 joulukuun 23 pä~

vänä kokoontuivat Suomen Eduskm-

nan Pankkivaltuusmiehet varapuheen



johtaja Nevanlinna, herrat Tanner

ja Relander s6kä varamiehet Listo

Palmgren ja af Heurlin.

Esiteltiin Johtokunnan kirjelmät kuluvan joulu-

kuun 18 päivältä Ng 76, 22 päivältä Ng 79 sekä 23

päivältä Ng 80, jotka sisältävät ehdotuksen haara-

konttoreille vuodeksi 1920 myönnettäväin tarverahain

suuruudesta.

Hyväksyen Johtokunnan esityksen päättivät Pankki-

valtuusmiehet oikeuttaa Suomen Pankin haarakonttorit

vuonna 1920 tarverahoina käyttämään:

Turun konttori

Porin

Vaasan

Oulun

Kuopion

Joensuun

Sortavalan "

Viipurin

Mikkelin

Tampereen

Smk. 5,000:-

2,500:-

4,800:-

3,500:-

3,000:-

2,500:-

4,600:-

7,700:-

2,000:-

3,500:-



Hämeenlinnan konttori

Jyväsk Iän

Kotkan

............ Smk. 3,000:

1,800:

2,000:-

1

Päätöksestä oli JOhtokunnalle kirjelmällä

tieto annettava. (Kirjelmä N~ 8.)

Esiteltiin JOhtokunnan kirjelmät kuluv'n jou

lukuun 18 päivältä N~ 75 ja 22 päivältä N~ 7,

jotka sisältävät esityksen, että erinäisille Suomen

Pankin haarakonttoreille myönnettäisiln oikeus ylit

tää niille kuluvaksi vuodeksi myönnettyjä tarve ra

hamäärärahoja.

Hyväksyen Johtokunnan esitykset päättivät

Pankkivaltuusmiehet täksi vuodeksl vahvistettujen

tarverahamäärärahain lisäksi oikeuttaa tarverahoi

na kuluvana vuonna käyttämään Turun konttorln

2,000:-, Vaasan konttorin 1,800:-, Viipurin kont

torin 1,500:-, Sortavalan konttorin 1,100:-,Joan

suun konttorin 1,000:-, Mikkelln konttorin 800:

ja Hämeenlinnan konttorin 500:- markkaa.

Päätöksestä oli Johtokunnalle kirjelmällä



tieto annettava. (Kirjelmä Ng 99.)

Esiteltiin JOhtokunnan kirjelmä kuluvan jou

lukuun 23 päivältä Ng 84, joka sisältää esityk

sen erinäisiin eläkkeisiin myönnettyjen kalliinaj~

lisien korottamisesta.

Siitenkuin keskustelu asiasta oli päättynyt,

toimitettiin ,siihen nähden, että Pankkivaltuusmies

ten kesken oli eri mieliä ilmaantunut, äänestys,

jolloin

Herra ~_H~g~lln oli sitä mieltä, että Joh-

tokunnan esityksen ukaisesti ne kalliinajanIisät,

joita alempana mainituille Suomen Pankin entisille

täysinpalvelleilIe virka- ja palvelusmiehille, heil

le m önnettyjen eläkkeiden lisäksi suoritetaan,oli-

51 korotettava seuraaviin määriin:

Tirehtööri F. Stenius 500 markkaa

Pankinkomisario E. Rehnbäck

Asiamies V. von Rehausen

300

250

Ylikassanh. A. Landtman 300

Ensim. kas anh. J.M.Ahlfors 300



Kassanhoit. C.Joh. Kyntzell

Vahtimestari K. G. Lindholm

Vahtimestari W.Wasenius

300 markkaa

250

250

Herra Palmgren yhtyi herra af Heurlinin

mielipiteeseen.

Merra LiEto katsoi, että kalliinajanIisät

olisivat määrättävät suhteellisesti eläkkeennautti-

jain eläkerahoihin, kuitenkaan ei yli 100 prosent

tia niistä, mutta olisivat ne kalliinajanIisät,

joita eläkkeennauttijat nykyisin saavat, sen ohes

sa asianomaisille edelleen suoritettavat.

Herrat Relander, Tanner ja Nevanlinn~ yh

tyivät kukin vuoroonsa herra af Heurlinin mielipi

teeseen.

Pankkivaltuusmiesten päätökseksi oli niin

ollen tullut herra af--Beurllnin mielipide.

Päätöksestä oli Johtokunnalle kirjelmällä

tieto annettava. (Kirjelmä Ng 100.)

Esiteltiin Suomen Pankin Hämeenlinnan kon1

torin entisen kassanhoitajan lesken Selma Gummeruk-



sen JOhtokunnalle osoittama anomus lisätyn elatus

avun myöntämisestä hänen alaikäisille lapsilleen

sekä JOhtokunnan sen johdosta kirjelmässä kuluvan

joulukuun 23 päivältä Ng 83 tekemä anomusta puol

tava esitys.

Hyväksyen Johtokunnan esityksen päättivät

Pankkivaltuusmiehet, että leskirouva Selma Gummeruk

selle on, hänelle aikaisemmin myönnetyn avustuksen

lisäksi, suoritettava avustusta kumpaakin hänen las

taan kohden, kunnes närrä tulevat täysi-ikäiseksi,

600 markkaa vuodessa, luettuna kuluvan joulukuun

1 päivästä.

Päätöksestä oli JOhtokunnalle kirjelmällä

tieto annettava. (Kirjelmä Ng 101.)

Esiteltiin Suomen Pankin entisen reistraat-

torin, lääninsihteerinleski Karin Jääskeläisen Pankki

valtuusmiehille osoittama anomus, että hänelle myoo

nettäisiin nyt nauttimaansa eläkkeeseen kalliinåjan

lisäystä samassa suhteessa kuin toisilIekin Suomen

Pankin eläkettä nauttiville virkamiehille, sekä Joh-



tokunnan kirjelmä kuluvan joulukuun 23 päivältä

Ng 82, jossa Johtokunta ilmoittaa, ettei se

ole katsonut voivansa puheenalaista anomusta

puoltaa, koska hakija ei ole täysinpalvellee

na Pankista eronnut.

Herra Liston ehdotuksesta päättivät Pankki

valtuusmiehet panna asian pöydälle selvity.ksen

hankkimista varten anomuksentekijän taloudellises

ta asemasta.

Sittenkun Suomen Pankin Ohjesäännön 33 ja

49 §§:n mukaisesti Johtokunnan jäsenet olivat saa

puneet yhteiseen neuvot eluun, esiteltiin Johto

kunnan ~irjelmä k~luvan joulukuun 22 päivältä

Ng 78, joka koskee erinäisten Suomen Pankin

epävarmain saatavain tileistä poistamista sekä

erinäisten saatavain epävarmoiksi julistamista.

Hyväksyen Johtokunnan esityksen päättivät

Pankkivaltuusmiehet, että JOhtokunnan kirjelmiä

seuranneessa luettelossa mainitut epävarmat saata

vat yhteensä Smk. ~63,778:63 ovat nyt kokona n
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.1 J

arvottomina tileistä poistettavat, sekä julistaa

kirjelmän oheen niinikään liitetyssä luettelossa

mainitut hypoteekkilainat yhteensä Smk. 81,9UU:- e

pävarmoiksi saataviksi.

Päätöksestä oli Johtokunnalle kirjelmällä t~

to annettava sekä ylempänä mainitut luettelot sa

malla JOhtOKunnalle palautettava. (Kirjelmä NQ 102.)

Esiteltiin Johtokunnan kirjelmä kuluvan joulu

kuun 23 päivältä NQ 81 ynnä sitä seurannut yksityis

kohtainen ehdotus Suomen Pankin henkilökunnalle tule

van tammikuun 1 päivästä lähtien maksettavista kal

liinajanlisistä.

Pankkivaltuusmiehet päättivät panna asian pöy-

dälJe.

Hyväksyttiin las~u Pankkivaltuusmiesten sihtee

riä varten ostetusta salkusta Smk. 175 sekä lasku

Pankkivaltuusmiesten asiakirjain puhtaaksikirjoittami

sesta huhtikuulta joulukuulle Smk. 589:95.



Esiteltiin Pankkivaltuusmiesten R~ettqman

palkkakomitean suullisesti tekemä esitys, että

entiselle senaattorilie Th. Weeeliukselle suo

ritettaisiin palkkiona hänen osanotostaan palk

kakomitean työhön 50 markkaa kokoukselta eli

5 kokoukselta yhteensä 250 markkaa.

Pankkivaltuusmiehet päättivät hyväksyä ko

mitean esityksen.

1Q-.L

Eduskunnan toukokuun 8 päivänä 1917 päi

vätyssä kirjelmässä Pankkivaltuusmiehille antaman

määrärksen mukaisesti päättivät Pankkivaltuus

miehet ilmoituksella pääkaupungin päivälehdissä

antaa yleisölle tiedoksi, että Längruanin tes

tamenttirahaston B-rahastosta myönnettäviä apura

hoja koskevat hakemuks~t ovat Pankkivaltuusmie

hille jätettävät viimeistään helmikuun 15 päivä

nä sekä samalla muistllttaa apurahojen nautti

joita siitä, että h~idän on saman ajan kulues

S~ annettava selonteko ja tili nauttimainsa



apurahain käyttämisestä.

Vakuude1{sl:
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