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Vuonna 1920 joulukuun 14 

päi vänä l{Okoontui vat E':l us :.c uTITIan 

Pankki val tuusmiehett vrl r apuheeT' j o -

taja Nevanlin~a , her ra Heinonen 

sekä varamiehet Liakka, Listo , 

Palmgrer. ja Salmio. 

"\ ""1'1 J ohtokunnan kirjel mä kul uvan joulu- ~ 

kuun 13 päivä ltä nR &9, jos sa t ehiyn esityksen mu

l<ai sest i Pankk i vaI tuusmi ehs:t päätti vät myöntää sijai 

sen palkkaamiseksi Suomen Pankin Turun konttorin kont 

toriapulaiselle neiti Alvira Wikanderil~, jol~g Jor

tokunta oli sairau1ffi vuoksi myöntänyt virkavapautta 

vi i me marraskuun 1 päi västä vuo :len loppuun , Pan}ön 

varo i sta 600 markkaa kuukaulessa eli yht eensä 1,200 

markkaa . 

Päätöksestä oli J ohtokunnalle kirjelmällä tieto 

annettava. (Kirjelmä nR 86). 

g-~.!. 

Esiteltiin J ohtolmrman kir j elmä viime ma r rasktnn --- :-:1/ 
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25 päi vältä n~ 56, joJ<2. 5i säl tää ehdotuksen Suomen viin seitsemään eri vekseliin perustuvasta velast aan, 

Pankin haarakonttorien aiskonttokomiteain jäseniksi joka ilman korkoja , provision!a ja protestikustannuksia 

vuodeksi 1921 määrättävistä henkilöistä. on yhteensä 11 ,803 markkaa 80 penniä . 

Kun asiaa käsiteltäessä tehtiin eräitä muu- Päätöksestä oli J ohtokunnalle kirjelrrällä tieto 

tosehiotuksia J ohtokunnan ehlotlkseen , päättivät Pank - annettava. (Kirjelmä n~ 88). 

kivaltuusmiehci J ohtokunnalle lähetettävällä kirjel-

mällä pyytää J ohtokunnan lausuntoa ehiotettujen hen-

kilöiien sopivaisuuiesta diskonttokcmi teain jä seniksi . Esiteltiin Eduskunnan kansliasta saapunut ote 

(Kirjelmä n~ 87). Eiuskunnan päät öspöytäkirjasta kuluvan joulukuun 13 

- päivältä 646 § , josta kävi ilmi , että Edusl<unta oli 

muutoksi tta hyväksynyt Pankki valioJ.::unnan mietinnön nR 11, 

Si t ter.kuin J ohtokunnan jäsenet Bas ili er ja joka koskee Suomen Pankin henkilökunnal le ehdot ettu-

Gråsten , Pankin ohjesäännön 41 §: n määräyste~ mu- ja kalliinajanlisiä , Pankin palveluksesta eronneiien 

kai sesti olivat saa . .Juneet ko!<oukseen, esi tel ti in en- eläkkeitä sekä Pankkivaltuusmies ten prukkioita. 

t isen kauppiaan Abel Tolosen kir j eessä viime mar- Pankkivaltuusmiehet päättiyät saattaa Eiuskun Bn 

ra skuun 24 päivältä Suomen Pankille t~~emä akordi- päätöksen J ohto!<unnan tietoon sekä kehoi t taa J ot:to-

tarjous sekä J ohtokunnan siitä kir j elmällä viime mar- kuntaa panemaan täytäntöön Pankkivaltuusmiesten viime 

ras~uun 27 päivältä n~ 58 antama puoltava lausunto. marraskuun 20 päivänä 1 § :n kohdalla tekemät Pankin 

Pankkivaltuusmiehet päättivät, hyväksyen J ohto- virkamiesten palkkoja sekä täysinpalvelleina eronneiien 

kunnan es ityksen, suostua herra Tolosen ehdotuk seen , virka- ja palvelusmiesten eläkkeitä koskevat pä ätökset . 

e~tä hän , suontt?malla S P - uomen anki lle kerta kaikkiaan Samalla päättivät Pankkivaltuusmiehet ilmoittaa 

236 markkaa 7 penniä VR~uutuu Pankin hallussa ole-
J ohtokunnalle odottavansa J ohtokunnalta kirjeloässä jou-
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lukuun :3 päivältä 1919 n,Q 92 pyytämäänsä lausun

toa. 

Päätöksistä oli J ohtokunnalle kirjelmällä tie

to annettava. (Kirjelmä n,g 90). 

VakuuJeksi : 
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SUOMEN PANKIN JOHTOKUNNALLE . 

Johtokunnan kirjelmää kuluvan joulukuun 13 

päivältä nR 59 tänään esiteltäessä ovat Pankki

valtuusmiehet, pyväksyen Johtokunnan esityksen, 

päättäneet myöntää sijaisen palkkaamiseksi Pankin 

Turun konttorin konttoriapulaiselle neiti Alvira 

Wikanderille, jolle Johtokunta on sairauden nojal

la myöntänyt virkavapautta viime marrasku un 1 päi

västä vuoden loppuun, Pankin varoista 600 markkaa 

kuukautta kohden eli yhteensä 1,200 markkaa. 

SUOMEN PANKIN JOHTOKUNNALLE. 

Johtokunnan kirjelmällä viime marraskuun 25 

päivältä nR 56 tekemää esitystä Suomen Pankin haa

rakonttorien diskonttokomiteoihin määrättävistä jä

senistä tänään esiteltäessä on Pankkivaltuusmiehis

sä Johtokunnan esitykseen tehty seuraavat muutos

ehdotukset: 

Turun konttori: Maisteri Julius Sarion si-
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jalle johtaja K. H. Hffickel; 

Porin konttori: JOhtaja J. H. Juntusen sijalle 

johtaja J. Rintal a; sekä 

J yväskylän konttori: johtaja K. W. Laitilan si

jalle johtaja J. E. Hei kkilä . 

Tämän johdosta saavat Pan]{ki vaI tuusmi ehet kehoi t

taa J ohtokuntaa lausumaan mielensä ehdotettujen hen

kilöiden sopivaisuudesta di skonttokomitean jäseniksi. 

SUOMEN PANKIN JOHTOKUNNALLE . 

Entisen kauppiaan Abel Tol osen kirjeellä vii

me marraskuun 24 päivältä Suomen Pankille tekemää 

akordi tarjousta sekä Johtokunnan siitä kir jelmällä 

viime marraskuun 27 päivältä n~ 58 antamaa l ausun

toa tänään esiteltäessä ovat Pankkivaltuusmiehet, hy

väksyen J ohtokunnan esityksen , päättäneet s uostua 

herra Tolosen ehdotukseen , ett ä hän suorittamalla 

Suomen Pankille kerta kaikkiaan 236 markkaa 7 pen

niä, vapautuu Pankin hallussa oleviin seitsemään eri 

vekseliin perustuvasta velastaan, joka ilman korko

ja, provisioneja ja protestikustannuksia on yhteen-
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sä 11 , 803 markkaa 80 penniä. 
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SUOMEN PANKIN JOHTOKUNNALLE. 

Oheellisella otteella Eduskunnan päätöspöytä

kirjasta saavat Pankkivaltuusmiehet Johtokunnalle tie

doksi ja noudatettavaksi ilmoittaa Eduskunnan kulu-

van joulukuun 13 päivänä tekemän päätöksen, joka 

koskee Suomen Pankille yli vuosirahasäännön myönnet

tyjä määrärahoja, täysinpalvelleina eronneiden entis

ten virka- ja palvelusmiesten eläkkeitä sekä Pank

ki vaI tuu smi es ten palkJ~i oi ta. 

Samalla saavat Pankkivaltuusmi ehet ilmoittaa, 

että Johtokunnan kirjelmiä viime marraskuun 3 päi

vältä nQ 48 ja 9 päivältä nQ 50 kuluvan marras-

kuun 20 päivänä esiteltäessä Pankkivaltuusmiehet 0-

vat päättäneet, edellyttäen että · Eduskunta tulee 

tarvittavat määrärahat myöntämään, 

että Suomen Pankin virkamiehille saa Johtokun

ta maksaa , lukien viime syyskuun 1 päivästä, tois

taiseksi, korkeintaan oheellisessa luettelossa maini

tut korotetut palkat; 

että näiden palkkain lisäksi on virkamiehille 
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samasta päivästä lukien suoritettava kutakin alle 

18 vuotta vanhaa lasta sekä todistettavasti työhön 

kykenemätöntä sitä vanhempaa lasta kohti Helsingis

sä ja Vii purissa 120 ja muissa kaupungeissa 100 

markkaa kuukaudessa, sekä, 

että Suomen Pankin täysinpalvelleina tai todel

lisen sa irauden vuoksi eronneille virka- ja pa lve

lusmiehille suoritettavat eläkkeet ovat, lukien vii

me syyskuun 1 päivästä, toistaiseksi korotettavat, 

virkamiesten 200 prosentilla ja palvelusmiesten 400 

prosentilla ohjesäännön mukaisista määristä . 

Kun Eduskunta nyttemmin on myöntänyt tarvi tta

vat määrärahat, saavat Pankkivaltuusmiehet kehoittaa 

Johtokuntaa tOimeenpanemaan yllämainitut päätökset. 

Ilmoit taen tästä saavat Pankkivaltuusmiehet sa-

malla ilmoittaa odottavansa Johtokunnalta kirjelmäs-

sä joulukuun 3 päivältä 1919 nR 92 pyytämäänsä lau-

suntoa siitä, millä tavoin kysymys mainitussa kir-

jelmässä kosketeltujen uudistusten tOime enpanemisesta 

Suomen Pankin ohjesääntöön olisi tarkoituksenmukaisem

min valmisteltava sittemmin otettavaksi Pankkivaltuus

miehissä käsiteltäväksi. 
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