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Vuonna 1920 heinäkuun 28 päi

vänä kokoontuivat Eduskunnan Pank

kivaltuusmiehet puheenjohtaja Lavo

nius, herrat Rel ander ja Ramsay 

sekä varamiehet af Heurlin ja 

Salmio. 

Puheenjohtaja ilmoitti, että sittenkuin Suo

men Pankin J ohtokunnalle oli saapunut Kauppa- ja 

Teollisuusmin isteriöstä lahete , joka sisälsi eri

näisten järjestöjen mainitul]e ministeriölle tekemiä 

anomuksia sekä tav ara- että valuuttakaupan säännös

telyn _opettamisesta ja joista Johtokunnan lausun

toa pyydettiin, Johtokunta oli suullisesti puheen

johtajan kautta esittänyt, et tä Pankkivaltuusmiehet 

ja Joht okunta yhdessä antaisivat pyydetyn lausun-

non. Edell een ilmoitti puheenjohtaja, että Panklri-

valtuusmiehil le oli saapunut Valtiovarainministeriös_ 

tä lausunnon antamista varten kaksi lähetettä, jot

ka koskivat osittain samaa kuin edellämain i ttu J oh

tokunnalle saapunut lähete, nim. valuuttakaupan sään-
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nöstelyn lopettamista. 

Pankkivaltuu smiehet päättivat suostua J ohto

kunnan esitykseen sekä esittelyttäå itselleen kaik

ki mainitut lähetteet yhde ssä. 

Siihen nähden, että asia tårkeytensä vuoksi 

oli pidettävä sellaisena, jonka käsittelyyn kaikki 

en pankkivaltuusmiesten oli otettava osaa ja kun 

päätösvaJtaista lukumäärää ei ollut läsnä, päätti

vä t Pankkivaltuusmiehet ottaa asian tässä kokoukses

sa ainoastaan valmistavaan käsittelyyn. 

Esit el tiin Kauppa_ ja Teollisuusministeriöltä 

Suomen Pankin Johtokunnal l e saapunut edellämainittu 

Jähete kuluvan he in äkuun 23 päivältä nQ 614 sekä 

Valitovarainmi nisteri ön Pankk ivaltuusmiehiJle osoitta

mat Jähetteet ku luvan heinäkuun 26 päiväJ t ä nQ 353 

ja 28 päivältä nR 359 sekä lähetteiden ohella 

saapuneet asiakirjat, joissa tehdyistä esityksistä 

lausunto oli annettava. 

Sil l enkuin asiasta oli keskusteltu, ' siirret

tiin päätöksen teko< seyraavaan kokoukseen . 
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Pankkival t uusmiehet päättivät hyväksyä J ohto-

Esit elt iin Valtiovarainministeri öltä saapunut kir- kunnan esityksen . Päätöksestä oJi J ohtokunnalle kir-

jeJmä kuluvan heinäkuun 21 päivältä n~ 1925, joka jelmällä tieto annettava . (Kirj e lmä nQ 56). 

sisälsi ilmoituksen, että Valtioneuvosto tehdystä a-

nomuksesta on mainittuna päivänä nähnyt hyväksi ju-

listaa lakitiedettenkandidaatti Ernst Gråstenin oikeu- Esi teltiin J Ohtokunnan kirjelmä kuluvan heinäkwm 

tetuksi hakemaan sekä taitonsa ja kykynsä mukaan tu- 26 päivältä nQ 34, jossa J ohtokunta ilmoittaa, että 

Jemaan nimitetyks i Suomen Pankin Johtokunnan lainopil- viime kesäkuun 3 päivänä kuolleen J ohtokunnan jäse-

lisen jäsenen virkaan. 
nen Jalo J ärnefeltin ~eski on J ohtokunnalle huomaut-

I lmoitus oli merkittävä pöytäkirjaan . tanut, että hänen miesvainajan sa kesäkuun a l kka , jos-

Tämän jälkeen poistuivat herrat Relande r ja 
ta kesäkuun 1 päivänä sita maksettaessa oli pidä-

Ramsay. 
tetty sijaisen palkkausta varten 1,800 markkaa , oli-

si asetusten mukaisesti hänelle lyhentämättömänä suo_ 

4 §. ritettuva. Ka tsoen leskirouva J ärnefeltin huomautuk-

Esiteltiin J ohtokunnan kirjelmä kuluvan heinä- sen oikeaksi, esittää J oht okunta että mainittu mää-

kuun 23 päivältä nQ 33, jossa J ohtokunta, ilmoit- rä hänelle Pankin varoista suoritettaisiin. 

taen, että rampereen konttorin vaihtokassanhoit a ja Pankkivaltuusmiehet päät tivät panna asian pöy-

neiti K. J uosila ja vaihtokassa-apulainen J. Tuo- däll e . 

minen olivat virantoimit uksessaan kärsineet edellinen 

1,600 markan ja jälkimmäinen 1,000 markan suuruisen 

vahingon , ehdottaa , että puheenao l evat vah ingot täll ä Esi telt iin J Ohtokunnan kirjelmä kuluvan heinä-

kertaa korvattaisiin Panki n varoista . kuun 27 päivältä nQ 35, joka koskee ylimääräisen 
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kassa- apulaisen ottamista setelien )ajitte l emista 

varten Pankin Oulun konttoriin. 

Pankk ivaltuusmi ehe t päättjvät , hyväksyen J oh

tokunnan esityksen , valtuuttaa J ohtokunnan ottamaan 

Oulun konttoriin ensi e lokuus ta alkaen t oi stai-

seksi ylimääräisen kassa- apu l a i sen setel ien lajit

teJua varten sekä maksamaan tisti toiwe sta 500 

m~rkan kuukaus i pal kan . 

Pää töksestä oli Johtokunna lJ e kirjelrnällä tie

to annet t ava . (Kir j e l mä n,Q 57). 

Vakuudeks i : 
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SUOMEN PANKIN JOHTOKUNNALLE . 

J ohtokunnan kirjelmää kuluvan he inäkuun 23 

päivältä NQ 33 tän~in s siteltäessä ov~t Pankki-

valtuusm i ehet, hyväksyen J Ohtokunn~n esityksen 

pdättäneet , että sintenkuin Pönkin T ~n)8r~8n kont -

t orin kassanhoita ja ne i t i K. Juosil a j a vaihto-

kassa - apul a inen neiti J. Tlo~jnen virantoimi -

t uksessa olivat kärsineet e dell inen 1 ,600 j a jäl -

ki mä inen 1,000 markan suuruis8n vahingon , ovat 

puhe8n~o18vat v~hingot tällä kerta~ Phn in va-

roista korvat tavat. 

J ohtokunnan ki r jelmää seurunnut Tampereen 

kontto rin as i ~sta J Ohtokunnall e lähettämä kirjel -

mä p~lautetaan tämän ohella . 

SUOMEN PANKIN JOHTOKUNNALLE. 

J ohtokunnan kirjelmää kuluvan heinäkuun 27 NQ 57 . - - ----

pä i vältä nQ 35 tän~än esi~eltäessä ov~t Pö..nk.h -
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vaI tuusrni ehet , hfVäks}en J Ohtolmnnan 8 si tyh:sen , paä t 

täneet valtuuttaa J ohtokunnun ottamaan Pankin Oulun 

konttoriin ensi elokuusta al~aen toistaiseks i yli -

m9~rqis8n kassa- ~pul~is8n seteljen lujittelsmista 

v~rten S 8 k ä suoritt~maan tästä toimesta viijens~ -

Jan mö.rkan s llurui sen kuukausi!Jtllk<in . 
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