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Juhlat on nyt juhlittu ja itse kukin palannut virkistyneenä viikonlopun 

jälkeen töihin antamatta aamuisen räntäsateen häiritä. 

Viime tiedotteesta oli Markku Puntilasta kerrottaessa unohtunut maininta 

siitä~ ketkä hoitavat hänen tehtäviään Amerikan matkan aikana. Ne tehtävät 9 

joista ei erikseen mainita, kuuluvat l a itoksen johtajalle tänä aikana, 

raharyhmän vetäjänä toimii Tapio Kukkonen ja Bulletinista vastaa Pekka Kor

pinen. 

Mäyrälän kiertokäynnit tapahtuvat tiistaina 10.11.1970. Kaikki osannevat 

oikeaan osoitteeseen, Kirkkokatu 14, IV krs.) missä Ahti Molander odotte

lee laitoslaisia seuraavina aikoina: 

13·15 Bredenberg 13.30 Aurikko 13.45 Harju 
Honkanen Henriksson Jokinen 
lVläenpää Holmqvist Jonss on 
Kostiainen Hyttinen Kasanko 
Salmi Lindqvist Kujala 
Toukomies Pryc e Mattj_l a 

Ruosaari 

14.00 Lagus 14 .1 5 Castdm 
Leukkunen He ikkilä 
Mäkivierikko Juntunen 
Pensala Kukkonen, T. 
Ritari Pohjola 
Råman Seppä 
Sandvik 

Suomen Pankin Kirjasto tiedottaa: 

Ns. Punainen kansio, teoreettiset aikakauslehdet alkaa kiertää myös ~.~yrälässä . 

Tarkoitus on , ettei se jää sinne makaamaan vaan palaa kierrettyään väl ittömästi. 

Tutkijat merkitsevät tilauksensa vanhaan tapaan. Turkia ottaa pyydetyt valoko

piot halutuista artikkel eista. Uusiin kirJoihin on jo jonkin aikaa liimattu 

takakanteen pussi, joka sisältää l a inakortin. Tähän korttiin l a inaaj an t ervit

see panna vain nimensä j a päivämäärä . 

Kauppakorkeakoulun kirjaston artikkelikortisto on saapunut vuoden 1970 Cllus~a . 

Kort it on nyt järjestetty UDK :n mukaiseen järjestykseen ja kortistG on l:äytet

tävissä Irma Juntusen huoneessa. Kortisto poimitaan n' sadan suoma l a i sen a i ka -

kaus l ehden pohj a lta. 



- 2 -

Lisäksi kirjasto haluaa tähdentää , että kirjoja ja aikakauslehtiä e i saa 

lainata SP:n ulkopuolisille ilmoittamatta kirjastoon. 

Tutkimuslaitoksen tulevaisuutta ja uutta organisaatioehdotusta käsitellään 

auditoriossa maanantaina 16.11.1970. Tilanahtauden/väenpaljouden vuoksi l a i

tos on j aettu kahteen ryhmään , joista kyllä saa siirtyä toiseen, mikäli aika 

tms. ei sovi, kunhan vain ryhmät pysyvät suunnilleen samansuuruisina. 

Altavastaajina toimivat Pertti Kukkonen, Ahti Molander, Sirkka Hämäläinen j a 

Pekka Korpinen. 

klo 10.00 alkaen : 

Arimo 
Aurikko 
Bredenberg 
Elonen 
Halttunen 
Harju 
Heikkilä 
Holmqvist 
Honkanen 
Hyttinen 
Jokinen 
Juntunen 
Koskenkylä 
Lagus 
Lahtinen 
Leukkunen 
Lindqvist 
Mattila 
Mäenpää 
Mäkivierikko 
Sandvik 

klo 15 .00 a lkaen: 

Castren 
Henriksson 
Huhtamo 
Jonsson 
Kasanko 
Kostiainen 
Kujala 
Kukkonen, T. 
Pekonen 
Pensala 
Pohjola 
Puumanen 
Ritari 
Ruosaari 
Råman 
Salmi 
Seppä 
Toukomies 
Varjonen 
vJillman 

Nyt on sitten ulkomaankauppasektoriin saatu uusi mies~ tosin vasta ensi vuoden 

alusta lukien . Kyseessä on yhte iskuntat. kand. JW1ani Hirvonen, joka tällä het

kellä toimii prof . Pöyhös en tutkimusryhmässä. Sitä ennen hän mm .. luenno inut 

Tampereen Yliopistossa ekonometr iaa ja ollut samassa paikassa kansantaloustie 

teen assistenttina. 

Niiden 360 sihteerin joukossa, j otka osallistuivat Sihteeriyhdistyksen järj es 

tämille luentopäiville 6-7.11.70, olivat myös Eeva Harju ja Pirkko Råman . Jos 

siis haluatte tietää, mitä on Europa-sekreterare tai mitkä ovat lakikie l en on 

gelmat jne., kääntykää luottamuksell a ym. henkilöiden puoleen. 


