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Vuonna 1920 toukokuun 3 

9äivänä kokoontuivat Ejuskunnan 

Pan-k ival tuusmiehet herråt Nevan -

li nna , Tanner , L~von1us, Relan jer, 

Heinonen ja Ramsay. 

Esiteltiin Eiuskunnan kansli asta sRapunut ote 

Eiuskunnas sa vii r18 huhti kuun 30 9 ioUvänä t8hiystä piä-

tös0~ytä~5rj~sta 289 § , josta kävi ilmi , että Pank-

kivaltuusP1iesten j a Suomen Pankin tilintarktlsta j a in 

vaalissa olivat tulleet VRlitu iksi : 

pank~ iv~ltuu smiehiks i : filosofian tohtor i Ernst 

Frejrik Nevanlinna ja toimitUSjohta j a Wilhelm August 

Lavonius olemiian osallisina 1mikissa valtu usmiesten 

käsiteltävinä olevissa as ioissa, e1ellinen kolmen ja 
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jälkimäinen yh1en vuojen aikana sekä todellinen val 

tioneuvos August Ramsay olemaan osall isena kolmen 

vuoJen aikana niiden asiain käsittelyssä , jotka o

vat kaikkien pankkiv;jltuusmiesten yhteis esti ratkn.is 

tavat ; 

pankkivqltuusmipsten varamiehiksi : ensimäisek

s1 vdramiAheksi filosofian~aister1 Niilo Liakka, toi 

seksi varamieheksi professori J uho Heikl-i Vennola, 

kolmanneksi var~mjehe_ si esittelijäsihteeri Akseli Au

gust Listo, neljänneksi varamieheksi l~kitiedetten

kandilaatti Lauri af Heurlin, viidenneksi varamie 

heksi toimitusjohtn. j a Axel Palmgren sekä kULldennek

si varamieheksi toimitusjohta j a Toivo Sal~io ; 

tilintarkastajiksi : kansakoulunopettaja J uho 

Pekka Kokko , filosofia ntohtori Oskari Vilho Louhi 

vuori , maanviljelysneuvos Erkki Pullinen sekä filo 

sofianmaisteri Hugo Robert Wäinö Wuolijoki ; 

tilintarköstajien varamiehiksi : ensimäiseksi 

varamieheksi maanviljelysneuvos Carl Wilhelm Brun

erona, toiseksi varamieheksi toimittaja Artturi Aal 

to, kolmanneksi varamieheks i pankinjohtaja , agronoo

mi Väinö Selander sekä neljänneksi varamieheks i 1&-

" 
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k i tie:let t.enkandilaa~ti Risto Heikl"i Ryti. 

.f_~.:. 

Ryh1yttiin toi mi~tam~an puhe~njohtajan ja va-

rapuheenjohtajan VA alia. Puheenjohtajan vaalissa sai 

vat herrFl.t Nevanli'1na ja Lavonius kumoikin 3 ään

tä. Äänten täten jak~utuessa tasan ratkajstiin vaa

li arvalla, jolloin herra Lavonius tuli valitu~si. 

Varapuheenjohtajan vaalissa saivat ääni! herra Tan

ner 2 ääntä ja herra Nevanlinna 4 ääntä . Varapu

heenjohtajaksi oli siten valittu herra Nevarlinna . 

I lmoite tt iin rouva Sehybergsonilta 

saapunoen kirje, jossa rouva Schybergson lausuu 

kjitoksensa Pank~ivaltuusmiesten kunnianosoituksesta 

hänen miesvuinajansa haudalla. 

Esiteltiin J ohtokunnan kirjelmä viime huhti 

kuun 22 päivåltä n~ 15, jossa J ohtokunta ilmoit

taa myöntäneensä lääkärintolistuksella toietun sai -
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rauden nojalla virkavapautta apulaiskassanhoita ja 

Ellen Dammertille viime tammikuun 23 päivästä vii -

me huhtikuun 22 päivään sekä pyytää , että sijai -

sen palkk~amiseksi mainittuna aikana Pankin varois -

ta myönnettäisiin 1,823 markkaa 34 penniä. 

Pankkivaltuusmiehet Qäättivät myöntyä J ohtokun-

nan esitykseen. Päätöksestä oli J ohtokunn11.lle 

<i r jelmäll ä tieto annettava. (Ki rjelmä nQ 27). 

5 §. 

I,~ [. 

Esiteltiin J ohtokunnan kirjelmä viime huhti -

kuun 22 p~ivältä nQ 16, jossa J ohtokunta ilmoit -

taa että Pankin ulkomaista kirjeenvaihtOa hoita-

van kanslistin palkka, viran ollessa avonaisena 

viime tammikuun 1 päivästä saakka, on vuoden kol -

mena ensi~äisenä kuukautena vakanssisijästönä kol{onai -

suuiessaan suoritettu sivli)iviraston leski - j a dlr-

pokassal le sekä Qyytää , että viransijaisen pallckauk-

seen mainittuna aikana myönnettäisiin 300 markkaa 

kuussa eli yhteensä 1,200 markkaa . 

P an~-ivaltuusmiehet päättivät myöntyä J ohto -

kunnan esitykseen . Päätöksestä oli J ohtokunnalle 
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kirjelmällä tieto ~nnettava. (Kirjelmä nQ 28) . 

sL.L. 

Esiteltiin J ohtokunnan kirjelmä kuluvan 
.tp< 

tou- ~' - ~ ".J 

kokuun 3 päivältä nQ 22, Joka sisältää ehdotuk-

sen lisätyn kalliinajanavustuksen myöntämisestä Pan-

kin yirka- j a palvelusmiehille. 

Pankkivaltuusmiehet Däät t ivät asettaa asiaa 

val mistelemaan jaoston, johon valittiin pur 89n joh-

tiija Lavon i us sekä herrat Nevanlinna ja Tanne r . 

Vak uu 1eksi : 



NQ, 27 . 
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SUOMEN PANKIN JOHTOKUNNALLE . 

J ohtokunnan kirje l mää viime huhtikuun 22 päi 

vältä n2 15 tänään esiteltäessä OVät Paru~kivaliuu~ 

mi ehet , hyvä.1{syen J Ohtokunnan es ityl~sen päät tänem 

että ApulaiSK c1.S Sanhoitaja Ellen Dammert in nautittua 

virkavapautta viime tammikuun 23 päivästä viime 

huhtikuun 22 päivään sijaisen pa l k ~amis een ma i ni~

tun~ ~ikana Pankin va roi sta on käytettävä ~823 

markl.{aa 34 penn i ä . ' 

- 31 -

SUOMEN PANKIN JOHTOKUNNALLE. 

J ohtokunntln ki r je l mää vi i me h hti kuun 22 

pä iv~ l tä nQ, 16 tänään es it e l täessä ovat Pankki val -

t uusmiehe t, hyväksy~n J 0~tokunntln esityksen, pijät~ 

täncet, että sittenkun Pankin ulko~aista kirjeen-

vai ht oa hoitavan ka~slistin palkka viran oltua 

avoimena vii me taITmikuun 1 päivästä, on vuo1en 

kolmena ensjmäisenä kuuk~utena vnkanssisäästönä ko

konaisuudessaan suoritettu siviiliviraston les{i -

j a orpokassall e , vi ransi jn i sen pal1{'-ac1.E1i s gen lLmi -

ni ttuna ai kand on Pankin vlroista käytettävä 300 

markka~ kuussa eli yhteensä 1 ,200 markkaa . 
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