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29.10.1971 PR 

TUTKIMUSLAITOKSESSA TAPAHTUU 
=====~========~~====~====~=~===========~~============== 

Laitoksen koneklrjoituskapasiteetti on joutunut täyteen käyttöön. 

Siksi on syytä kerrata nimimerkkien LK ja HJV 30.9.1968 täsmentämiä 
. 

yleisperiaatteita, jotka kokonaisuudessaan ovat nähtävissä konekirjoit~ 

tajien huoneessa: (töitä viedessään jokainen voi siihen tutustua): 

1. Virkatöinä teetettäviin kirjoitustöihin kuuluvat normaalien virkara

porttien ohella laitoksen johdon toimeksiannosta laadittavat tutkimukset, 

selvitykset tms. Sen sijaan konekirjoitta,jien virkavelvollisuuksiin ei 

kuulu yksityisluonteisten esiteImien, artikkelien, kir,ja-arvostelujen tms. 

raporttien puhtaaksikirjoitus. 

2. Opinnäytteinä esitettäviä pitempiä tutkimuksia kirjoitetaan puhtaaksi 

kapasiteetin sallimissa aikarajoissa. Viralliset määräaikaisraportit ym. 

varsinaiset virkatyö~ menevät kuitenkin tärkeysjärjestyksessä näiden edelle. 

Tutkijoiden on syytä ottaa tämä huomioon aikataulua laatiessaan. 

3, 4 ja 5-kohdatkin ovat tärkeää luettav.aa, mutta lisäksi huomautetaan tut

kijoille, että huoneissa olevat kirjoituskoneet on tarkoitettu käytettäviksi 

(esim. konsepteja kirjoitettaessa)eikä suinkaan statussymboleiksi. Onhan sitä 

paitsi sanomattakin selvää, että puhtaaksikirjoitus valmistuu nopeammin, mi

käli konseptissa esim. kaavat ovat selvästi luettavissa. 

\ 

Kuten moni varmaan on huomannutkin,on ulkomaantalouden toimistoon tullut 

uusi tutkija, T~pio Peura. Reaalitalouden toimistokin saa vahvistusta ensi 
\ 

kuun alusta, kun\~ohnny Åkerholm tulee tänne tutkijaksi. - Tämän viikon alusta 

olemme saaneet uuden lähetin, Eija Jokisen. Kaija Alenius ryhtyy nimittäin 

kokopäivätoimiseksi opiskelijaksi ja lähtee tutkimuslaitoksesta. 

Tärkeä tieto lienee myös se, että Markku Puntilan johtama rahapoliittinen 

osasto on saanut käyttöönsä ykköskerroksesta kolme huonetta, joihin osasto 

on tällä viikolla sijoittunut. Ja puhelinnumerot: Markku 545, Essi Lindqvist 

524 ja Airi Mäenpää 525. 
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Ja Sirkkakin on vIhdoin <pääss~t muuttamaan M"åyd:llääri (puh. 533), missä 

Esko Aur1kko jA . .j&rikit\ aikaa 4n ollut Anteron huonetoverina (472). 

Koska tämä on nykyis~ri toimituksen ~iimei:he:h tI ••• tapahtuu" -numero 

{toimittaja siirtyY valUuttätoimistoon 1.li.)j kerrottakoöh viimeiset 

Radio Jerevan -jututkin! 

...... ' ,.' 
- Yad ar champagne? 

- Det är arbetarklassens ädla favoritdryck, som dricks av arbetarklaseens 

~jepresentanter~ 

- Kan ett ny tt världskrig bryta ut? 

- Nej, det är omöjligt. Men kampen för freden kommer att bli så våldsam, 

att sten på sten inte lämnas kvar. 

- Vilken är skillnaden mellan socialistiska sagor och kapitalistiska? 

- De kapitalistiska börjar med orden: "Det var en gång", - de socialistiska: 

"Det blir en gång". 


