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MIKSI. .... ? 

Laitoksen johdon taholta on esitetty ajatus, jonka mukaan lait oksella 

tulisi olla aika ajoittain ilmestyvä sisäinen tiedoituslehtinen. Useat syyt 

puoltavat ajatusta. Ensinnäkin tutkimuslaitos on kasvanut ja vaikka se val

taosaltaan toimiikin samassa kerroksessa, sillä on tiloja myös muualla 

pankissa. Laitoksen luonteesta johtuu toisaalta, että henkilökunta 0l'Y'.8.8C a 

kerroksessaankin joutuu työskentelemään "eristäytyneenä", jolloin n1. afl-· 

dollisuudet kaikkia koskevaan ja suullisessa muodossa tapahtuvaan info:!:'

maatioon vaikeutuvat. Lisäksi on todettava se valitettava totuus; joka il

menee kaikessa kanssakäymisessä ja joka ei suinkaan rajoitu laitoksen 

piiriin, että jokin asiatieto, kulkiessaan huoneesta toiseen, voi muuttaa 

luonnettaan ja antaa väärän kuvan alkuperäisestä. 

Mitä tiedoituslehtisen tulee sisältää,. ei voi olla yksityiskohdi{~tain 

selvänä silloin, kun sitä vasta perustetaan. Lehden toimittajalla ei ole ai 

komusta kuitenkaan kiertää huoneestä toiseen kiristämässä kirj oituksia . 

Hän nimittäin tietää entuudestaan, kuinka vaikeata se on. Puhelinsoitto nu

meroon 377 riittää, kun joku asia halutaan julkis uuteen. Suunnilleen kaik

ki laitokseen liittyvä on sellaista asiaa. 

Lehteä ei myöskään ole tarkoitus piirtää liian vakavalla kädellä, 

sillä sitä lajia on laitoksessa luettavissa riittämiin asti. Kevyt tapa kir

joittaa on taas sikäli vakava asia, että siinä voi helposti ampua yli maal in, 

mutta aikaisemmin mainittu puhelinlinja on avoinna myös arvostelua var

ten. 

-EK-

MITÄ NIMEEN TULEE 

niin INSTI-TUUTTI on ainakin katkoviivan osalta toimittajan om.a -· 

kohtainen näkemys ja hän ottaa siitä tietysti täyden vastuun. Sit ä lien€8 

kuitenkin syytä analys oida. Nimen jälkimmäinen osa on melko selväpiir · 

teinen. TUUTTI merkitsee Nykysuomen Sanakirjan mukaan mylly ss ä ole: -· 
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vaa suppiloa, joka johtaa viljan jauhinkiviin. Määritelmä on kuitenkin ny 

kyisen teollistumiseen tähtäävän ta18uspolitiikan aikana menettämässä suh

teellista merkitystään. Huomattavasti tärkeämpi on sanan kuvaannollinen 

merkitys, josta ko. sanakirja antaa seuraavan esimerkin: " Hän tiesi; et·

tä Lohikoskella oli viimeiset tuutissa (= taloudellinen romahdus uhkaanlas -

sa)". Tämä on jo huomattavasti tutumpaa asiaa ja ainakin toimittaja tun 

tee sukulaisuutta Lohikoskea kohtaan, vaikka meitä ei ole edes koskaan 

esitelty. 

Nimen alkuosa, INSTI, ei puolestaan ole niin mielekäs, ei.kä Ny ky

suomen Sanakirjakaan sitä tunne. Toisaalta, kun sitä pyörittelee kielensä 

kärjellä, se tuntuu käyttökelpoiselta sanalta, kunhan joku vain keksisi sil

le merkityksen. Toistaiseksi sitä voitaneen pitää hyllyllä siiben saakka, 

kunnes esimerkiksi joku kansantaloudellinen termi ehdottomasti vaatii 

suomenkielisen vastineen (all okointi, monetäärinen?). Siinä . vaihees s a 

toimittaja on valmis luopumaan siitä, joskin vo.. s !ahakoisesti. 

LÄÄKÄlmINTODISTUKSET 

Vaikkakin laitoksen henkilökunta on ytimeltään tervettä ja haitaa fyy

sistä kuntoaan harkitsemalla vakavasti aamiaispöydässä mm. koripallo

joukkueen perustamista, voi kuitenkin sattua tapauksia, jolloin kunto me

nee niin huonoksi, että kysymykseen tulee yli kuusi päivää kestävä väkisin 

makaaminen. Tällöin on syytä muistaa pankin henkilökuntaosaston terveh

dys: 

Koska on todettu, että pitkähköissäkin sairaustapauksissa lääkärin

todistus tuodaan pankkiin vasta työhön palattaess a, huomautetaan 

että todistus on mikäli mahdollista lähetettävä henkilökuntaosastolle 

voimassa olevien määräysten mukaisia toimenpiteitä varten ensi ti

lassa sairauden ylittäessä kuusi päivää. 
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LAITOKSEN HENKILÖKUNTA 

Kun tiimiin liittyy uus i jäs en, tutustumispr(/e.es s i on tavanomainen. 

Hänet esitellään huoneesta toiseen, minkä jälkeen hän katoaa omaan huo

neeseensa ja vain nimi jää väreilemään ilmaan. 

Tämä on tietysti liioit.telua, mutta kun ihminen kerran lajina on so

s iaalisesti orientoitunut, ts. kuuluu aina johonkin lös siin, on laaje mpi tie

tämys paikallaan. INSTI-TUUTTI haluaa auttaa sulautumista pyrkimållä 

antamaan ao. henkilöistä vähän laajemn1an kuvan. Ensimmäinen tehtävä 

on esitellä kuluvana vuonna laitokseen saapuneet, tässä numerossa mie

het ja seuraavassa naiset. Miksi näin päin? Vain siksi, että ensimmäinen 

numero on saatava tällä viikolla valmiiksi. Mahdolliset edellä olevaa kos

kevat kommentit otetaan vastaan henkilökohtaisesti huoneessa 306/B, 

III kerros, Puhelinsoitot eivät ke]paa. 

PEKKA KORPINEN 

on syntynyt Helsingissä ja merkitty väestötilastoon q. 10. 1944. Kan

sakoulun hän k ävi tosin Tuomarilassa, joka kartan mukaan näyttää sijait

sevan jossakin Espoon ja Kauniaisten välimaastossa. Sen jälkeen hän on 

kuitenkin pyörinyt melko tiiviisti pankin ympäristössä, sillä oppik()Ulua 

hän kävi Kruunuhaassa ja intin Suomenlinnassa rantapyssyssä, sekä siir

tyi yliopistoon syksyllä 1964. Opiskeluaikansa hän käytti hyödyllises ti, 

sillä (a) hänellä oli agentuuri, joka toimitti Suomeen keinokllituja ja villa

tavaraa, (b) harrasti ESO:ssa dramatiikkaa, jonka huippuina olivat Mikko 

Vilkastuksen rooli Nummisuutareissa sekä ohjaustyönä dramatisointi Kaf

kan novellista I1Hiilihangolla ratsastaja", jolla vedettiin ylioppilaiden näy

telmäkilpailussa ensimmäinen palkinto. Tämän lisäksi hänellä oli osakun

nan hallituksessa oma tuolinsa. Jossain välissä hän on ehtiny~ myöski-1. 

lukuhommiin, sillä kandin paperit olivat taskussa kuluvan vuoden l':2vE):i.llä 

siitä huolimatta, että yksi kesä meni jenkeissä ja toinen osittain itänaa ~L'. 

rissa. Toimittajan mielestä hänen täytyy potea unettomuutta, sillä jostakir 

tähän vaadittava aika on ollut pakko ottaa. Nykyisin Pekka on Studia Gene

ralia-toimikunnan sihteeri ja lisäksi kansantaloustieteen vapaaehtoinen 

assistentti. Niin, ja laitoksessa syyskesästä lähtien. 
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LEIF NORDBERG 

on syntynyt Helsingissä 18.4. 1943. Kansakoulun hän kävi Kruunun

haassa ja oppik(mlun Unioninkadun varrella Svenska Normallyceum "iss a . 

Jo oppik::>ulun alaluokilla Leif ~li sitä mieltä, että" själv är bästa d:cäng" 

ja hankki taskurahansa jakamalla N:}Za Presseniä ja Kauppalehteä. Kot s a 

painettiin päähän keväällä 1961 ja saman vuoden syksyllä alkoivat yli'Jpis

toI uvut, pääaineena tilastotiede ja erityis esti päätöks ente koteoria. Osa k U I; 

ta oli Nylands Nation. Kandidaatiks i vu oden 1964 keväällä, minkä jälkeen 

hän siirtyi postin tutkimuslaitoksen palvelukseen. Armeija katk a isi lupaa

van uran väliaikaisesti marras kuus sa samana vuonna ja kestettyään Drags

vikiä ja Santahaminaa noin vu Qde n ve rran tuntui postin tutkim.us laitos j äl 

leen vetävämmältä paikalta. Meille hän tuli viime lTI.aaliskuussa ja sai li

senssin paperit käteensä toukokuussa. Muista alaan liittyvistä seik:::>ista. on 

syytä mainita prof. Törnqvistin assistenttina toitniminen opiskelu!1. loppu

aikoina ja tilastotieteen seminaarin pitäminen Hankenissa viin1e kevää~läo 

Leif harrastaa edelleenkin opiskelumielessä kansantaloutta ja m atelnatiik 

kaa. Mitä harrastuksiin tulee, kaahannut ?piskelukesät puutavaralaivoissa 

ympäri Itämerta, pelannut jalkapalloa ja koripalloa IFK :ssa, toimii nykyi

sin penkkiurheilijana lätkämatseissa ja mennyt naimisiin runsas vuosi 

sitten, tuloksena tähän mennessä 1 tytär. 

RALF PAULI 

tuli mukaan kuvaan marraskuun 1 päivänä 1941. E!1simmäinen koulu

laukku heilui k 'Jdin ja Apollonkadun välillä. Oppikoulu sama kuin Leifillä. 

Kouluaikana innokas urheiluaktiivi, sikäli että toiJlli koulun urheiluseuran 

taloudenhoitajana. Ylioppilas keväällä 1960, min.kä j älkeen veti seuraavan 

kesän henke ä ja lähti sitten Hyryl:iän) missä harjoitteli ~L1oden am pumaa n 

koneita lennosta. Luvut alk'Jivat yliopistossa syksyllä 1961 kansantalous

tieteen ja tilastotieteen merkeissä. Ralf valmistui l oppuvmdesta 1966 ja 

oltuaan muutaman kuukauden Eläketurvakeskuksen leivissä, tuli laitokseen 

kuluvan vuoden alussa. Kirj oittelee 1\lIercatoriin raaka-aineiden hintakehi

tyksestä. Hänen harrastuksenaan cm jo kouluajoista lähtien ollut sukututki-
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mus ja tähän mennessä hän cm päässyt j'J 1600-luvun l oppupuolelle, j -:Jsta 

löytyy köydenpun'Jjia ja merimiehiä. Liikkunut kesähommissa tulenaralla 

alueella, sillä niihin sisältyy sekä pankkilait'Js että dynamiittitehdas. Lu

kuvuoden 1964-65 Ralf oli lännellä, tarkemmin san'Jen Pomona C'Jllegessa 

Californiassa, jossa taloustieteiden lisäksi tutustui Kiinan klassilliseen 

ajatte luun tark 'Jituksena löytää yhtymäkohtia Tao 'lais uuden ja Mao 'lais uu

den välillä, mutta ei löytänyt muuta eroa kuin emo kaksi kirjainta. Osal

listui vuonna 1964 USA:n p residentinvaalikampanjaan tapaamalla näissä 

merkeissä k'Julussaan sekä Nix'Jnin että Kirk Douglasin. Kumpaakaan ei 

valittu. 

KARI PEKONEN 

'Jn syntynyt 7.10.1940 Hesassa ja o ppi lukemaan j0ssakin T öölön 

apinahj ossa. Oppikoulu tuli käytyä Norssin sU'Jjissa. Laulettuaan kev2.ä JW. 

1960 valk'Jinen lakki pääss ä II j 'J joutui armas aika ja suvi sul 'Jinen!l l.l ~in 

veti v ä littömästi armeijan kuteet niskaansa KU0pi'Jssa, j0ssa häne~}_ 2 t l.T 

j ottiin krh-miehen kariääriä. Toimittaja tuntee sympatiaa, koska h5n L · 

se teki ryhmämatkan Karjalan laulumaille heittimen v2.stalevy seläs s ään, 

Haminan tytöt käytiin läpi vuosikurssilla 104. Kauppakorkeak::mluun syk

syllä 1961, josta Kari valmistui ek'Jn0miksi vU'Jnna 1964. Valmistumine n 

kauppat. kandidaatiksi vuoden 1967 keväällä, pääaineina kansantal ',:;ustiede 

ja liiketaloustiede I. Tämän jälkeen välittömästi pankin 4. ker::."oks eeYl. 

Harrastuksista puheen'Jlle n herra 'Jli mel ko niukkasanainen. mutto. k. is k'J

malla kävi ilmi, että hä n 'Jn mukana reserviupseerit'J im.innassa ja lukee 

muutakin kuin liike tal ::mstiedettä ja yleens ä alan kirjallisuutta. Karin ke-

s äduunit '.J pis keluaikana 0vat myös :J lleet jämerää l a atua. Hän :::m valmis

tanut Englannissa t e rästä saarivaltakunnan tarpeisiin ja pakannut ihn1.isiä 

ja tavaraa ilmalaiv'Jihin Lufthansan palveluksessa Saksassa. Muuta hänes

tä e i herunut, mutta 'Jnhän sitä tässäkin. 
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PÖYTÄKIRJA ULLAN JA S.SPOJ>.J LISENSlAATTIKARONY-ASTA PERJAN-

TAINA 13 PÄIVÄNA LOKAKUUTA 1967 

~.E.ykälä 

Kokoonnuttiin pankin kerhQ1le kello viisi. Aluksi tavanoo1aista hor

t ·oilua huoneesta toiseen. 

~_:-.PXJ.r0.!~ 
Saatiin ensimmäiset k2.ljaL U~la ja Sepp·o pitivät p uheen ffiolem:nilla 

k otimaisiEa. 

~~'pyk!lä 

Kahvia ja pullaa. Sjnisessä huoneessa boolia. Laitokseen tän.ä v'Jcn-

na tulleet es iUäytyivät HeikiHe. Siistin militääri juttu: mu-l:t2 rivi oEsi 

saanut olla suorempi. 

~~'py[r0.!~ 
I-~e ikin puheenvuoro. 

~~.PX~~.!~ 
Sinisessä huoneessa 'Jli edelleenkin boolia. 

~~21'~~lä 
Kansa alk'Ji valmistauba juhlaristeilylle samaan aikaan kun loppu-

osa kGns asta tyrkytti satalappusiaan kolikoita vastaan ympäri Suornen 

niemeä. Kerhon eteisessä 'Jli olutta korissa, j 'JSJ
t:3 sai ottacL 

~:._IT_~~~ 
Liikennelaitoksen kulkuneuvo sa3.pui kerh o:1 eteen n oin 1 0 m.inuut~ia 

myöhäcsä. Nainen suharina, joten myöhästyminen luonnollista" Raitiovau

nun reitti noudatteli suunnilleen seu:;:'aaovaa linjaa: Laatu-Haiti - Kauppakil

ta - P'Jliisilaitos - Joulukatu - Van..l-J.an Kellari - Hippie-knlma - Hels. [caup. 

Puhtaanapitolait'Js - Messuravintola - Auroran sairaala - Hotelli OlympL:; 0 • • 

Helsingi;}.kc ·~u .. Ostia - Ca1."ioca - Kaisaniemen Apteekki - Kerho" 

~:...1X~~lä_ 
He lsinginkadun kohdalla oli juhlae sitelmät pidetty ja muutenkin k2ik-

ki lopussa 1 joskin mukana. Kuljettajaa kehoitetti:'n työntäm.ään jalka2. kone 

huoneeseen välit~ämättä siitä) että vaunu oli varattu tunniksi. Kerholle en-

nätysajassa. J onotusta, 
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~~Eyk~..!~ 
TAsensiaattikyeymys Ullalle ja Sep::>lle matrim'Jniaalisesta dis a11::>-

kaati::>sta tai j::>tain sinne päin . Kysymykseen liittyvä taulukko "Kannat ja 

Donnat" esiintyi ',: uvassa vielä viikkaa myöhemmin, j ·::>lloin kerhon emän

tä tiedusteli, 0nko se arkist::>itava. TaulukJn myöhemmät k::>htal::>t e päsel 

vät. 

~~·_2X~~~ 
Juhla jatkui, jatkui ja jatkui 0hje lman mukaisessa järjestyksessä. 

~~·_2X~~~~ 
lVIukana 'Jlleet haluvat esittää Ullalle ja Sepo11e parhaat kiitoksensa 

miellyttävästä yhdes s ä::>lasta. 


