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Tänään on taloon taas tullut uusi tutkimusapulaioen, valtiot.yo Timo 

Taivalaho~ joka sijoitettiin Mäyrälään Riitan ja Alpon kanssa samaan 

huoneeseen (puh. 532). Tarkoituksena on että Timo T. ryhtyy tekemään 

Riitan töitä tämän siirtyessä maaliskuussa Lea Honkasen huonetoveriksi 

ja harjoittelemaan Suunnan ja Suhdanteen toimittamista Lean opastuksella. 

Lisää tutkijoitakin on tulossa. Birgitta Starck~ joka puolisen vuotta 

sitten lähti muille maille vierahille> palaa Suomen Pankin leipiin 1.3. 

alkaen tutkijaksi. Hän istuu 1-4.3. samassa huoneessa kuin Antero Arimo 

(puh. 407) ja 5.3-30.4. Kerstinin paikalla (puh. 438). Kerstin lähtee 

5.3. Washingtoniin IMF:n maksutasetilastoja käsittelevälIe kurssille, 

joka pidetään 8.3T30.4. Tänä aikana Birgitta hoitaa hänen tehtävänsä ja 

siirtyy sen jälkeen varsinaisiin tutkijan tehtäviin. 

Pitkän tähtäimen suunnitelmien mukaan tulee heinäkuun alusta tutkijaksi 

myös valtiot. kand. Kari Alho, joka tällä hetkellä toimii Helsingin yli-

opistossa tilastotieteen assistenttina. 

Laitosneuvoston tiedotuksia: 

Eilisessä järjestäytymiskokouksessaan vastavalittu laitosneuvosto nimesi 

puheenjohtajakseen Ulla Bredenbergin. Sihteerin tehtävät langetettiin 

Simo Lahtiselle" Muut jäsenet muistattekin: Paula Hyttinen f Seppo Kos-

tiainen ja Kauko Turkia. 
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Tehtävien kiteydyttyä ja toiminnan päästy~ alkuun neuvosto kokoontuu 

tarvittaessa. Sitä ennen kokoonnutaan viikottain, seuraavan kerran per-

jantaina 26.2.71 klo 15.00. 

Ensimmäisenä tehtävänä neuvostolla on oman toimintansa suunnittelu. Tätä 

varten neuvosto haluaa kuulla toimeksiantajiaan. Kauko Turkian pöydän 

yhteyteen ilmaantuu lähiaikoina LAITOS NEUVOSTON LAATIKKO. Sen toivotaan 

viikon aikana täyttyvän papereista~ joissa nimellisesti tai nimettömästi 

ilmaistaan neuvoston toimintaan kohdistuvat odotukset, yksittäisistä 

esimerkeistä ja epäkohdista yleisiin periaatteisiin. Ehdotusten ja omien 

ajatustensa innoittamana neuvosto tekee toimintasuunnitelman, joka jaetaan 

koko laitokselle. 

Kun haluat jonkin asian laitosneuvoston käsiteltäväksi, tee jotain: 

1) pudota viestisi laatikkoon, vaikka nimetönnäkin'$2) puhu asiastasi 

jollekin neuvoston jäsenelle. - Laitosneuvosto voi tarvittaessa kutsua 

asian esittäjän keskustelemaan siitä edelleen neuvoston kokouksessa. 

"Älä purnaa. tee a.loite~" 

Eräässä firmassa sai yksi työntekijöistä johdolta kehoituksen paneutua 

tarmokkaammin työhönsä, Hän oli ainoa koko henkilökunnasta, jolla ei 

ollut mahahaavaa. 
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