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T U T KIM U S L A 1 T 0 K S E S S A TAPAHTUU 
======================================================= 

Tutkimuslaitoksen jatkuvasti kasvaessa on monasti huomattu, että lai

toslaisia koskevat ja kiinnostavat tiedot odotettavissa olevista muu

toksista eivät kantaudu ajoissa kaikkien tietoisuuteen. Tämän puutteen 

korjaamiseksi on päätetty ryhtyä toimittamaan viikottaista informaatio

lehtistä. Tarkoituksena on> että tämän lehtisen avulla jokainen kertoo/ 

kuulee sellaiset uutiset~ jotka koskevat kaikkia laitoslaisia (asiat, 

jotka koskevat muutoksia henkilökunnassa ja huonetiloissa, seminaareja, 

kursseja> koneita ja niiden käyttöä jne.). Pankki- ja perhesalaisuuksia 

ei pyritä paljastamaan, mutta sen sijaan kaikki sellaiset tapahtumat, 

jotka vaikuttavat viihtyvyyteen ja töiden sujumiseen. 

Lehtisen toimittamisesta vastaa Pirkko Råman. Hänelle pyydetään aina 

mahdollisimman nopeasti ilmoittamaan tiedotettavat asiat ynnä myös leh

tistä koskevat toiveet. 

Ja ensimmäiset uutiset: 

Kuten kaikki tietänevät, matkusti Markku Puntila Yhdysvaltoihin 23.10. 

osallistuakseen Morgan Guaranty Trust Companyn järjestämään seminaariin. 

Seminaarin loputtua hän perehtyy USA:n rahamarkkinoihin vierailemalla 

muissakin sikäläisissä pankeissa. Hänen ohjelmassaan on myös käynti IMF:ssä 

ja IBRD:ssä. Markku Puntilan seuraava työpäivä Suomen Pankin suojissa on 

14 . 12 . 1970. 

Tutkijakaartin on havaittu tarvitsevan täydennystä Tuomas Sukselaisen siir

ryttyä vuodeksi kenttäharmaaseen ja Paavo Peisan liityttyä prof. Paunion 

tutkimusryhmään. Lähinnä on kysymys ulkomaankauppa- ja maksutasesektorista, 

johon aivan lähiaikoina saataneen uusi mies. Toista tutkijaa (rahatalouden 

alalle) haetaan par'aikaa. 

Rouva Markusson, joka myös Hanskina tunnettiin ja jota odottelimme vauva

loman jälkeen takaisin, on päättänyt etsiä toimen Porvoosta lyhyemmän työ

matkan toivossa. 
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Mäyrälässä on aloitettu oma aamulista 7 johon on tarkoitus merkitä myös 

muut ~åyrälässä olevat kuin laitoslaiset. Listasta vastaa Ahti Molander 

ja sitä hoitaa käytännössö Riitta Huhtamo. 

Lomalla on tällä viikolla Jouko Varjonen torstaihin saakka. 

Perjantaina 6.11.1970 on sitten suu r e t LAULU- JA SOITTOJUHLAT kerholla 

kello 16.30 alkaen. Kello 19.30 juhlat muuttuvat Seppo Lindblomin läksiäi

siksi sankarin saapuessa juhlahuoneistoon. Kaikki laitoslaiset joukolla 

jäätä särkemään: 

Joko muuten olet tutustunut TUTKIMUSLAITOKSEN TULEVAISUUTEEN ? 

Terveisin 

Pertti 


