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UUSI VUOSI UUDET LAIT
Vuoden vaihdetoi muassaantukun tarkeitelakeja.Ensiksitietysti on nostettava vuoren huipulle
tietosuojalainszizidantd. KiiFanndn kokemuksia osittain arvoituksellisenlakitekstintulkinnasta
ei ole ennatettysaada.Onhantassa viela siirtymavaihepaii a. Sen
verrankuitenkin lainsead?intd
on
vaikuttanut,ette se omalta osaltaan orl ollut poikimassaluottotietoalan yrityskauppaa. Kalliiksi
kun tuleekahdensamantlyppisen
tiedostonylapito kaikkinehenkildrekisterilainmydtatulleinevalvoitteineen. Toivottavasti myds
luottotietojen kelttajer paasevat
hydtymeiin taista rationalisointiedusta!
Uusi kauppalaki on melkein
jiianlt henkildrekistedlainseadannon varjoon ainakin luottoalalla,
vaikka kauppalakion lerkeziperuspilari kaikellekaupankeynnille
myds luottokaupalle.Nt1 kun se
kauan kaivattu kauppalaki sirten
viimein ja vihdoin saatiin,yritysmaailmanjarjestdilleja yrityksille
tuli vimmattu kiire laatia kilvan
omia kauppalain syrjalttiivia

myyntiehtojaan.Uusi laki kun on
melko ostajaystevallinen,mm.
mlyjan vahingonkorvausvelvollisuus on laajentunut ja samoin
vastuu annetuistatiedoista. Mlyjiipuoli pyrkii luonnollisestikin rajaamaan vastuitaanyleisin myynti€hdoin.Temaon paikallaanniin
kauankuin ollaankohtuulinjoilla.
On kuitenkinviisastamuistaa,etta valilh seist:iiin m)ryjan saappaissa,vAl a ostajan.Olisi mielenkiintoistajoskus kokeillasydttee jollekin yritykselle,jolla on
kohtuuttomanyksipuolisetmlTntiehdot "omaa puppuaan"eli tarjota sille ostettavaksitavaraasen
omilla myyntiehdoilla.Mitenkehen kiivisi? Luottoalan kannalta
erityisentarkeit?iovat kauppalain
saannoksetostajan maksuviivasja kauptyksesta,reklamaatioista
pahinnanpidatysoikeudesta.
Luottolinkki alkaa julkaista
luottoalan nimitysuutisia. Tiedottaessanneluottoalan nimityksistii
kopio tiedotteestamydsLuottolinkille on tervetullut.
Anne Leppiilii-Nisson

Thitto
Kari Martiala
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ONNTTTELUMME
Luottomiehet - Kred/itmtLnnsn 'rV:n puolesta
p ar hai,mmat onnittp I1.Lm.rnE
Uhdistlj ksemrnEperustajajdssn ja klmni,ajtisen
johtaja SgluesterPeffetiillehd,lwn 31 .12.I98f
oLlaen8q-auotispdiDcln johdosta
AhteistAOkunppani,llenlnE Luottntiato ry : lle
sen tdatettaa 1.12.1987 75 Duotta.

Vuoden 1987luottomiesSeppoJyrkfl
*:
-.--<.i,i

:.;X
-,.:

Perinteisessai
Vuoden Luotto Luottokunnan
luottotappioto!ar
miehenpuheessaan
Jyrkematote- olleetpieniil,totesiJyrkamd.VI,
si pitavansaiVuoden Luottomie- SAN luottotappioiden
kansain\
a,
Vuod€n 1987 Luottomies Luottokunnan loimitusjohtaja Seppo Jyrhen arvoaankunnianosoituksena linenkeskiarvo
orl ollur n. 1,2ro.
kimi on arvonsa ansainnut. Paitsi, ettii hiin on menetykse e luotsannut
johtamalleenLuottokunnal- Luottokunnallaluotrotappiorr.
johtamaansa yritystii, hen on myiis aktiivisesti osallistunut luottoalan koko
le.
Luottokunnan
liikevaihto v
1987olivatn. 0,2 flolaskurukseskehitdmiseen ja tunnetuksi tekemiseen.Luottomiehet - Xreditmdnnen
1987oli n. 4,6miljardiamarkkaa. t a e l ; n . 7 m i l j o o n a am a r k k a a .
ry:n jiisenend Jyrkiimii on ollut 20 vuotta. Yhdistyksen tilaisuuksissa
Seuraavalle
vuodelleon liikevaih- Luottokunnan Iuottotappioista
Jyrkemii on pitdnyt mukaantempaavaantapaansa mielenkiintoisia esitoa budjetoitu5,7 miljardin mar- 95 qo oli tehty omalla korrilla.
tyksid omimmasta alastaan luottokorttibusineksesta.
kan arvosta. Luottokunnassa Elikii ihmiselle,
jolle ci olisi pitatydskentelee
n. 110henkilde.Kor- nyt antaa korfiia, oli annettu
tinhaltijoita Luottokunnalla on kortti tai alunperinhyvdstemakpuolisenmiljoonaa.
sajastaoli tullut huonomaksaja,
koskaesim.vaimo tai tydnantaja
oli
antanutkenkaaja niin sanoNe paljon puhuttaYat
tusti hana oli jaanyt paalle.
luottotappiot
Luottokunnanjatkuva siirtyminenreaaliaikaan
tuleevahentjjPaljosta puheesta huolimatta maan entisestaenkinluottotap,
kansainvailisesti tarkasteltuna plorta.
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Vuoden1987l;uottomies toimifi8johtqja Seppo llrkiimd (vqsemmolla) vostaanottaaVuodenLuottomies I 7 kunniokirjqq Luottomiehet- Krcditmtinnenryn hallituksenwheenjohtoja Mikko turjanteelta. Oikeo a vuoden 1 6
Iitottomies luottopdAhkkij Jsakko PohjanryltoOsuuskuntunet6
,enKu6Io.

Vuoden1987Luottomiesjulkistettiin lhdist ken varsinaisessa
sytskokouksesss25. -1987Katojonokqn Kasinollakortin puolesta. Yksi kortti on
turvallisempi kuin monta. yksi
pin, henkildkohtainentunni$tenuIerottokorttirikollisuus ja
Ei kuvakorteillg kyllii
mero, on helposti muistettavissa,
yhdistelmiikorteille
Useampivoi unohtua. Kortin tuntilastoharha
nistustulee tapahtumaanlaitteella
ja kortinlaltijan tunnistuspinille.
Poliisin kanssa Jyrkiimi e on
Kuvallisia kortteja Jlrkiime ei l,uoton tarkistus taDahtuu myds
erilaiset nakemyksetluottokorttikamata mm. kuvakorttien lo-ker- koneella.
petostenlaskentatavasta,Jos luot- taisen hinnan vuoksi. NykisenKoneellistumisen mydta tietotokorttipetkuttaja ostaa samalla laisten korttieD massatuotantoon suojan tiirkrys korostuu, muistutja
kotti,J.an kertaa niin poliisi kir- halpaa tiima mahdollistaakort- taa JyrkiimA. Kiytossa jo
on mm.
jaa 27 luottokorttipetosta. Jlrkatien lyhyen kerron. Tailloin tekni- mustia laatikoita. Linjoilla ei saa
ma kirjaisi vain yhden, koska ky- setmuutoksetja lisayksetsaadaan kulkea sehekielisie pineje.
seess6on }"in yksi rikos, joka kii- kortteihin nopeasti. Yha [siiiintysitteii jatketun petoksen.Suomes- vat automaatit ja maksupeatteet
sa tuottokorttirikollisuus on viele eivet kaisittelekuvaa eikeikul'asta Suomi pienfii. Tietty maale rikollisuutta tiissakiiiin mielessaole hyotyii.
luottokorttimaiden
on sidettiiYe. Ixottokortit orat Kiytannosse kuvakortista ei Jyrviimeinen
etuva io
tulleet kiiteisrahan tilalle. Rahaa kamtur mielesta muodostu meron aina veerennetty.Nlt rikoksia kitt iviie turvallisuuslis,ia. Sen sithdeen kortilla.
jaan Jlrkiime vannoo yhdistehneSuornessaei voida vaikuttaa

maailrnan menoon luottokorttiasioissa. Kuitenkin voimme olla
nop€ita omaksujia, kuten Jyrkiima toteaa tehd],nkin. Suornalaisten luottokortteja on veerennetty
lfiinnii
ulkomailla. Merchant
fraud -ilni6itA, jossa kauppa
mankeloi ylimiiiirdisia tositteita. ei
Suomessavarsinaisestiole. IGiken
kaikkiaan Suomessaelotiien hottokorttien kanssaidyllisessat ant@sstt.
Allne Iappdlii-Nil$son
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Jonottqqkomorkkqsa?
- oto yhteyttd meihin. Me perimme sooKdyrd ohiruskoistoo
lovosi tehokkoosti.Jo r o h o l i i k e n n es u l u u- o i k e o o n s u u n t o o n .
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Mikko Parjanne

Puheenjohtajanmietteitdvuodelle1988

Luottomiehet-Kreditmiinnen
ry:n hallituksenpuheenjohtajaksi vuoflna 19t8 yalittiin Luotlokontrolli Oy:n toimitusjohtaja
Mikko Parjanne. Puheetjohtajan nuijaa hiin heiluttelee ny1
toista vuotta perAkkiiin.

Uudelle
toimintavuodelle
olemme yhdistyksenhallituksessa, ulkomaantoimikunnassaja
taastana vuonnavalitussakoulutustoimikunnassa suunnitelleet
monenlaistayhteistapuuhaa.

Hyvii vuosi takana

valitettavastiennakoituapienemmeksi. Ohjelma oti h,.va. Mutta
oliko delegaattienmaara sitten
muiden kannalta kaukaisen sijainnin, aloittelevanyhdistyksen
organisaatio-ongelmien,mydhaistenjarjestelyiden
rai huonon
ajankohdan syyte? No, h],va
nainkin. Tappioita ei tullur ja
oman yhdistyksemmemainesenkun kasvoi.
Thomas Feodoroffin tehteivA
toimia FECMAn presidenttind
tana vuonna on yhdistyksenja
koko luottoalankannaltamelkoinen juttu. Tehtav?i
on vaativaDyrittaessa lahentamaaneri tulituurien luottotapoja ja vauhdittamaan uuden liikkeelle lehteneen kansainvalisen
yhdistyksen
toimintaa. Kausi kestae kesaan
saakkajahommaon Thomaksella hyr'in hanskassa.

3M:n luottojohtaja PeterMadin suuksia,joita yhdistysja Markkertoi, etta tavaraluottojamydn- kinointi-Instituutti yhdessapystavet luottojohtajat ja -paallikdt tyisivathrjoamaan luotto- ja rajarkertaa hoitusalanperuskoulutuksen
antavat luottoa 3-4
enemman kuin pankinjohtajat. jest2imiseksi. Thvoitteena olisi
Vakuudetkaaneivat telldin aina 6-7 kuukauden mittainen, leole niita "kivitalon korkuisia". hinnA itseopiskeluunpohjautuva
Martin totesiedelle€n,ette 90 qo toimihenkilOtasoilen tutkinto,
m]rynnista on luottomD.ntia ja Mei a LIS, kun vakuutusalalla
maksuajanmydntamista.
on VTS, eli vakuutustutkinnon
Luottohallinnon merkitys ja suonttanul.
vastuuon kylla selvastilisaantynyt. Senekyy yrityksentuloksessa ja se on nivellettavamarkkinoinnnin osaksi.Tassameilla on Uusia evAitii
yhdistyksenpuitteissaviele pal- Irlannista...
jon tehtavaa.
Yritetaiinsiis nostaaomaaaseFECMAn seminaari on tena
maa, arvostustaja imagoa.Lisavuonna
Dublinissa, Irlannissa,
ta:in koulutusta,pyritaanlaajen16-17.6. Toivotaan,etta jerjestamaanomia nakemyksia,katsotajet ovat jo saaneetohjelman
taan mieluummin tulevaisuuteen
valmiiksi ja toisaaltaulkomaankuin menneis]ryteen.
Ollaan valja
miita halukkaitalaajentanaan toimikunta olisi onnistunut ldytamaan edulliser yhteisen matomia tehtavia. Paljon on peraa
joita kunniaja- kan. Onhan Irlanti vahAntoisella
niissaajatuksissa,
puolella Eurcoppaa. EhkA juuri
senemmeEsko lUovinen on esitsiksi ja tietysti myds seminaarin
tanyt:
tydnimen "Crcdit Management
Tietotekniikkamuuttaaluottoin the 1990's" vuoksi olisi hy6osastonhenkildstdntehtaviaRudyllista kehittaeitseaan.
tiinitehtAvetvahenevat.Puhtaat
luottopaallikkd-vakanssit eivat
enee yleisty niinkuin aikaisemmin. Eli vaikkaluottoalanmerki- . . . ja tietysti yhdistyksen
tys kasvaa,tarvitsemmeliseene- muista puuhista
kemysta markkinoinnnista, rahoituksestaja atk:sta. Markkinointijohtaja voi tulevaisuudessa Edella mainittujen toimintaaivan hyvin olla luotbpaalikdn- muotojen lisaksi kaydaentutuskin esimies. MlydaAn vaikka tumassaThmperenluottomiehiin,
luottoa ja annetaanrahan kier- jarjestetaanyritysvierailuja(kutsuja otetaanvastaan!),pidetaan
taii.
kuukausikokouksia, toimikuntien kokouksia,tehdaanLuottolinkki-lehteaCohor toivotaantojasentenpanosta)jne. Puudella
Koulutustamerellii. . .
haa dittea kaikille jiisenillemme,
joten tervetuloamukaan entistaKoulutustoimikunta perustet- kin aktiivisemmin.
tiin taas talle vuodelle. Koska
matkustaminenavartaa,pideaan
syksylliiperinteiseksi
tulevameriseminaari. Hyviin kertaluonteisenohjelmanja halvanhinnan lisaksi tavoitteenaon, etta luottomiehilla olisi aikaa kaydamukavassaymperistdssayhteisia keskusteluja.Niita pideteensuuressa aNossa.

Viime vuodestajai yhte€nvetona hyvat muistot, mutta paljon
hyvia ajatuksia jai edelleenajatusasteelle,Monta mukavaako- Kuka on luottoalan
kousta, TUrun matka, jasenleh- ammattilainen?
deksi mielestzlni korkealaatuinen
...jamaalla
Luottolinkki-lehti ja tietysti
FECMAn ensimmainenseminaaFECMAn kevaisestaseminaari Dipolissatoukokuun lopussa. rista ja luottoalan arvostuksesta Toinen koulutustoimikunnan
FECMAD osallistujamearajei jai erasjuttu micleeni.Englannin tehtavislAon selyillaa mahdolli

Luottomiestenhallituksenuudet
jflsenettentissi

ContantOy:n jarjestiimiakursseja toki on, mutta ne ovat kuitenkin enemmentai vahemmensal. lhlin Kansallispankkiinl97l tunnaisia. Ala on toki aika supja toimin vuoteen 1980 saakka pea, joten ei voida ajatella etta
,Titystutkijana ja yritystutkimu- toiminta olisi kovin laajaa.
sosastonapulaisosastopaal[kkit-4. Kylle pankeissa luottotietona. Vuonna 1980muutin perhei osasto on aina ollut hyr'in arvosneni Luxemburgiin, Kansallis- tettu osasto. Suu yleisd ei kuipankin tytafpankkiin ja olin siel- tenkaan kovin hyvin tunne luotH hallintopaallikkitna kolme totietoalaa,koskaseei pide itseswotta. Palasin Suomeensyksylla taan kovaa melua. Nain alalla
ja toimivat tietysti tuntevat alansa
1983emopankinpalvelukseen
sen jelkeen olen toiminut johta- ja osaavatarvostaasite. Minusta
jan apulaisenaja nhoitusjohta- riittaa kun kauppiaat, 'Titysten
jana paekonttorissa, kunnes luottopaallikotja paatoksenteki1.10.1987
siirryin L€o Laitinmaen jat ovat tietoisia alasta ja kalttapaikalle luottotieto-osaston osas- vet alan palveluja.Ei tamanalan
topai nkdn pallille.
asioita pitaiisi repostella kovin
2. Yritytutkimushan sivuaa tete avoimesti,silla sevoisi vaikeuttaa
alaa, vaikka tiedot kefetiienkin esimerkiksi tietojen saantia tai
toiseen tarkoitukseen. Kosketus- antaa alalle negatiivista julkipintaa on ollut tavallaan koko suulta.
ajan. Yhdistyksen piiriin tulin 5. Ala on tydvaltainen.Sek2ikusvasta luottotieto-osastolle siiryt- tannuspaineenetta nopeanpalvetyiini.
lun takia tulisi automaatiotalisa3. I-uottotietoalan yhteistyd toi- ta. Suomion kuitenkinniin pieni
mii minusta ihmeellisen h]'vin, maa, ette tuskin kannattaaylajos ajatellaan muita aloja. Tama piae monta kattavaa rckisteriA.
on varmasti ainoa ala, missa voi- Ruotsissaon yksi keskitettyrekisdaan soittaa ventovieraallehenki- teri yksityisistaja yrityksistii,kun
ldlle ja vaihtaa tistoja aivan kuin meilla on useita, sekaiolcmassa
oltaisiin vanhoja kavereita.Perin- olevia ettii kehitteilla. Merkittateinen yhteistyd luottotietoalalla via kustannussaestdjeon siis aion aika ainutlaatuista.
kaansaatavissa,mutta kestaavarTalla alalla keskineinen kilpai- maan pitkiian, ennenkuinmeilla
lu on toissijaistaja hyr'ienluotto- siihenDaastae.
tietojen hankkiminen ensisijairlen tehtaiva.Ulkopuolisena h,immastyy, kuinka avointa tAma tiedonvaihto on nimenomaan spesialistienkeskuudessa.
Kehittamistarpeenanaen se,etta alan erityiskoulutusta ei saa
mistaanvaar jokainen talo joutuu itse kouluttamaan omat henkilatnse.Sellaistayleiste ahn itsense jarj estiimae koulutusta ei
ole. Tosin yksityisia, lahinne
KOB osastopiiiillikkai
Fred trmoni
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EKA, apulaisjaostopiiiillikkii
Ahti Nuutitretr
l. VedAnETP-keskusta
tulosvastuisena, Tyohdn kuuluvat markkinointi, kehittely ja luoitoproblematiikka. TassAtehtavassaolen
toiminut jo 15 vuotta.
2. Olen kayn,'t kerran tai pari
vuodessakokouksissa.Jesenena
olen ollut jo Toluvun alkupeivistii lehtien. Meilta on hallituksessa ollut Jaakko Pohjanpelto,ja
han on toiminut siellemielesteni
hyvin aktiivisesti.
3. Luottomiehet saavat eniten
tietoa toisiltaan ja yhdistyksen
piirissa naista, asioista voidaan
keskustella avoimesti. Yhteiset
intrcssit,kuten kokouksetja koulutus ovat tarkeita.
Luoton mydntaminen tullee
jatkossayha terkeamm:tksitekijeksi, koska ainakin oireet viittaavat siihen, etta pikkurikollisuutta alkaa esiintye, Tatii voitaisiin pohtia enemman.
Koulutuksen tulisi keskittyA
alan ydinkys)'myksiin jotka ovat
aktuelleja,ja joihin luottomiesten pitaisi pystyApaneutumaan,
yhdistyksentarkoitushanon tietotason kohottaminen tavalla tai
toisella, esimerkiksi j arj estiimalla
excurssioitaja mielipiteenvaihtotilaisuuksia. Alan ihmiset ovat
hyvin avoimia, jotain voi ehkii itse antaaja jotain aina saakin.
4. Yhteenaikaanjoku sanoi,etta
kun luottoalallepeeseeniin seon
kuin lottovoitto - miten lienee!?!
Sen sijaan yritykset tuskin
osaavat oikein arvostaa luottoosastoaan.Se on yleensamonessa yrityksessa myl'nnin jiilkitapahtuma; valtamiitdn paha.
5. Luottokorttienpaljoussaattaa
olla yksi ongelma-alue.Tavalliset
ihmiset ovat kai jo pudonneet

karryilta siita mika mikin ko ti
oikein onkaanja mita setarjoaa.
Suomessaei ole viela pystytty kokoamaan voimia luottokorttien
kalton selventiimiseksi. Ihmiset
sekaantuvatja joutuvat pifiimaan
luottokorttihaitareita, jolloin ei
ole ihmekaan.ette luotot tulevat
kalliiksi ja ylivelkaantuminenkin
uhkaa.
Henkildrckisterilain merkitys
riippuu tietosuojavaltuutetusta,
jos naita asioita ryhdytaan puntaroimaan tiukasti, niin kyllA
luottoti€tojenvalityshankaloituu
huomattavastija luottotappiot li
saant).vat. TassA pitiiisi noudattaa kuitenkin enemmen vapaamielisyytta ja ),rnmanaa missa
jotkin ydtykset voivaikeuksissa
vat tiiman takia olla.

Kysymykset: 1. Missii yrityksessii tyiiskentelel,tehtfiviisija
taustasi
) Toimintasiyhdistyksen
piirissii
Mitii asioita yhdistyksen tulisi kehittiiii toiminnassaanja mitkii

CreditJustitiaOy, toimitusjohta- kaa idealisteja,ei ole ajettu omia
ja ThomasFeodoroff
asioitamme,ei ole ollut selkerankaa ja ruista pu staa itsellemme
'Iulin
l.
Creditiin l0 vuotta sitten etuja.
mlyjeksi. Ennennimitystatoimi
Luottopaallikdnpitiiisi kuulua
tusjohtajaksi syksyll:i 1983,toi- osana markkinointiin, eli hanen
min Creditin m)ryntipaallikkitne. pidisi myyda harkittuja riskeja
2. Olen tullut 1978rivijaseneksi eika peria harkitsemattomiarisja alkuaikoina tietenkin innok- keja. Jelkihoitoon voidaanke]'tkaanamyyjendolin mukanakai- taa ulkopuolista perimistoimiskissa kokouksissa- mihin olen toa, mutta ennakoivaantoiminpyrkinyt edelleenkin.Ulkomaan- taan seon jo vaikeampaa.
toimikuntaantulin mukaan 1983
Luottomiehillzioli jossakinvaija aloitin heti puheenjohtajana. heessatavoitteenasaadaerittain
Siita lahtien olen ollut jarjesta- korkeatasoisia
ja tunnettuja julmassanaita Luottomiestenmat- kisuuden henkildite puhumaan
koja e maihin. Tana aikana kokouksiinsa,minustass on ihan
olemme keyneet Thnskassa, vaarin. Meidan pitdisi saada
Ruotsissa,Englannissa,ItAvalas- luennoimaan hyvia suomalaisia
sa ja tana vuonna lahdetaiinIr- ammattitaitoisialuottopaallkdilantiin.
ta, jotka esittelisivatomat jarjesFecmassaolen ollut mukana telmensamahdollisimmanavoiensimmaiiseste
kokouksestaliih- mesti. Nain ihmiset oppisivatkin
tien, joka oli 1986Windsorissa jotain. Me emmeopi kovinkaan
Englannissa.WindsodssaSeppo paljon, jos siellaon oikeusminisReimavuovalittiin varapresiden- teridn kaDsliapaallikkatpuhutiksi ja SeponsiidyessaSaksaan massamahdollisistalakiehdotukminut valittiin hanen tilalleen. sista,ne me pystymmelukemaan
Helsingil kokouksessa viime lehdistii.
vuonnaminut valittiin sittenFec- 5. En nae mifti?inongelmialehiman presidentiksi.Puheenjohta- tulevaisuudessa.
Tietenkinvoi oljuus on kiertevaja kestaavuoden la, etta talous on taantumaan
kerrallaan.
pziin,mika tarkoittaa sita tieten3.-4. Minusta Mikko Parjan- kin etta h]'vet vuodet, jolloin on
teella on h] r'e ote tahan asiaan, ollut helppo mydntaa luottoja,
hanela on hlviii asioita meneil- ovat ohitse.Yleisestiottaen tulelaen. Ensinnakin teme luottoa- vaisuusnayttaa kuitenkin varsin
lan peruskoulutusMarkkinointi valoisalta.
Instituutissa.Senostaakoko ammattikunnan aryostustaja toivottavasti tietotaitoa mydskin.
Englannin kokemustenmukaan
Hllaisella koulutuksellaon myds
vaikutusta luottopeallikdiden
palkkojenmuodostumiseen.
Siella on onnistuttunostamaanpalkkoja jopa 100 prosenttia 10-15
vuodessavertailukohteisiinnahden. lxottomiehet ovat olleet lii-

ovat alan yleisetkehitystarpeet
4. Onko luottoalan arvostus riittevii. ellei keinot
sen kohelamiseen
5 . Mitii ongelmianiiet
luottoalalla olevante ri
hetkellii

distyksenpaaltmmaiseniiongelmana,onhanalan koulutustanykyAAntarjolla runsaastiesim.seminaarienmuodossa.Sensijaan
koulutustoimikunnan vetejene
olen erittein kiinnostunutuudenlaisestakoulutusyhteistyosa,jota
on
tarkoitus kehiftee
Markkinointi-Insituutin kanssa.
Kyseessa
on ereanhinentutkintoValtameriOy, luottopiiiiuikkii
tlTppinen alan koulutus,Suunnitelmat ovat kuitenkin viela alkuPekka Tiilikainen
tekijdissaan,joten mahdolliseen
l. Toimin Valtameri Osakeyh- koulutuks€n kaynnistymiseen
tidssa luottopaellikkdnzi.Valta- meneeviela aikaa. Yhdistyksel
meri Osakeyhtidon teknisentuk- jarjestiimaoma koulutustilaisuus
kukaupan alalla toimiva yritys. on tana vuonnamerihenkinensePaatoimialameille on tedstuk- minaari syyskuussa.
kukauppa. Luottopaallikdn teh- 4. Mielesteni meilla Valtameri
tavena on johtaa yhtion luotto- Osakeyhtidssa
luotto-osastoaarja pe ntatoimintojayhtiOnluot- vostetaar; emme siina mielesse
topolitiikan meerittelemallata- kaipaa profiilin nostoa. Meilla
valla. Olen ollut ValtameriOsa- on ke).tosseselkeatpeliseennOt
keyhtidn palveluksessa kolme ja niinhiin on oltava kun liikevuotta ja tulin taloon juud luot- vaihdostammeEhes l0O qo syntopeellikoksi.Aikaisemmin olen tly luottomyynnin kautta,
toiminut vastaavissatehtavissa Uskon, ette yrityksissA yhe
Oy Julius TallbergAb:ssa.Luot- yleisemminon ymmarrettysq ettoalalla olen toiminut viitisen- ta luotonvalvonta ja luoton
toistavuotta, ensinpankin palve- myiinteminen ovat osa myyntitaluksessaja sitten yli kymmenen pahtumaa.
vuotta tavaraluottokaupanpaArvostus pannee edelleen,
rissa.
kun havaitaan,ette luottohenki2. Yhdistyksenj2isenene
olen ol- l6std omalta osaltaanpyrkii varlut vuodesta1974lahtien. Halli- mistamaan mlTntituloksen ja
tuksessaen ole aikaisemmintoi- nain vaikuttamaanyrityksen hyminut, sen sijaan tilintarkastaja- vinvointiin. Yleisen arvostuksen
na olenjoskus ollut. Luottomies- lisiiimiseksi koko jasenkunnan.
ten kokouksiin olen pyrkinlt olisi tyoskennelteva yha tehokosallistumaan aktiivisesti. Ne kaammin.
ovat mielesHnitarkeitatilaisuuk- 5.Suurimapana
ongelmana
sia: tapaahansiellaaina luottoa- naenvoimakkaankonkurssikehilan ihmisia ja oppii uutta jarjes- tyksen.Konku$sienmearaon yli
tetyisteesitelmista.
kolminkertaistunut198o-luvulla,
3. Kaikessayhdistystoiminnassa Uskon etta hhil'uosina kehitys
pitaa pyrkie lisaameanjasenten tulee jatkumaan samaan suunosallistumista ja aktiivisuutta. taan. ToisaaltauusiayrityksiAon
Kun yhdistyksenjAesenistanoin perustettu ennatyksellinenmae10 9o osallistuu kokouksiin, se rA, Jotta etuoikeudettomienvelsaattaatuntua vahalta.Toisaalta kojien asema saataisiin paremkun ajattelegettajasenieon ym- maksikonkurssitapauksissa,
olisi
pari maata,seei valttamatteole- luottoalankaynnistettava
keskuskaan huonosti. Kun jesenilla ei telu etuoikeusasetuksen
muuttaole aina mahdollisuuttaosallitua miseksi.Muita selviiiongelmiaei
kokouksiin, toivoisin enemman mielestaniole nakitpiirissaelei
keskustelualuottoalan asioista nyt muussalainsaadanndsse
tule
tamanlehdenpalstoilla- tavoit- jotain tapahtumaan.
taahanlehti jokaisenjasenen.
Koulutuskysymysta en nae yhKa Martiala
9

M I T E NV A R MI S T A TH U O M I S E N
KI LPAI LU KYVY N?

NNRAHOIIUSONYRITYKSEN
INVESTOI

xenrrAmpen
srRATEctsEN
RAIXAISEVAOSA"

Tulevaisuudenkehityssuunnitelmillaon merkiqnte
Tuognnon
vastasitten-kun ne toteutetaankevdinndsssa.
kehittiiminenedellyttiii Lihespoilikeuksatalaitehankintoja ja tuotekehitp aineettomiainvestointeia.Kasvanut
valinnan
iovestointitaxvetekeeoikeanrahoitusratkaisun

irtaimenluonteisetkoneetja laitteeterityisestituotannollisetkohteetesim.teollisuusrobotigtydstokoneegmutta
myosmuut kuten atk-laitteistogtn:kit ine. tlaokittavat
laitteetvoivatolla uusiatai keytettyjii
Yrityksesivoi keytii:i rahoituksenosanamydsmuuta
panostust4esim.vaihtoesinettlitai onua sijoitusta-Rahoiius perustuumyyj?inkanssatekemii?isi
osamaksusopimukseenja laitiiiden omistusoikeussiirtyy fityk$lesi
ei yleensii
viimeisenmaksuerinj?ilkeen.Reaalivakuuksia
tarvitaInvestoinninkustannuksiakeventiviit samatverohuokuin tuotannollisissa
investoinneissa
yleensd,
1'ennukset
esim.lw-huojennus.Poistojavoi tehdiijo sopimuskauvihent.?Li
den alustaldhtienia koron voi verotuksessa
kuluna"
liittyy mydsmuista
SYR-investointirahoitukseen
poikkeavapalvelu:samarahoituksenasiantuntijaauttaa
sinuakaikisa yrityksesierityisrahoituskpymyksiss?iMAHDOIIISWKSIEN AVAAJA yrityksesikehi'
ja SYPtysprojekteissa:
SYR-rahoituksenasiantuntemus
vhtvmin
voimavaral
'
Ota yhteys:HEISINKI (90)I/ 281.TAMPERE
(931)14891r,TURKU (92r)'l8 t20

SuoTTIEItYRITYSRAHOITUSOY

- KREDITMANNEN
LUOTTOMIEHET
RJ:N
TOIMIELIMET
VUODELLE
1988
LUOTTOALAN
NEUVOTTELUKUNTA

HALLITUS
Puheenjohtaja

MIKKO PARJANNE
toimitusj ohtaj a
Luottokontrolli Oy
puh. 90-1476ll

Varapuheenjohtaja PEKKA TIILIKAINEN
luottopaallkkd
ValtameriOy
puh. 90-75471
I

Sihteeri

SEIJA LEHMNEN
kontto pziallikd
PerheautoOy
puh. 90-840800

Rahastonhoitaja

PIRJO LAHTI
perintaesimies
ElakevakuutusyhtidIlmarinen
puh.90l84l

Kerhomestari

PERTTI LARVA
luottopaallikkd
SanomaOy
puh. 90-1222O7O

Varsinainenjasen

THOMAS FEODOROFF
toimitusjohtaja
Credit-JustitiaOy
puh. 90-144055
FRED ILMONI
osastopaellikkd
Kansallis-Osake-Pankki
puh.90-163l

Varsinainenjasen

Varsinainenjasen

MARTTI KUURTAMO
markkinointipaellikkd
PerimistoimistoContant Oy

Varsinainenjiisen

AHTI NUUTINEN
jaostopaiillikkd
OsuuskuntaEka-yhtyma
puh.90-7331

Luottoalan n€uvottelukuntaon yhdistyksenseentdmearainen
toimielin.Sentehtavanaon antaayhdistyksenhallitukselleneuyhdistyksentoimialaankuuluvisvoja ja asiantuntijalausuntoja
sa asioissa.
Jesenet:
TOM AHLROOS
luottopaallikkd
Luottokunta

JAAKKO POHJANPELTO
luottopaallikkd
OsuuskuntaTietorengas

LASSI KANTOLA
osastopaallikkd
SuomenYhdyspankkiOy

VEIKKO SEMI
luottopAallikkd
Oy StockmannAb

JARMO XARPPI
toimitusjohtaja
SuomenYritysrahoitusOy

RISTroSUVIALA
toimitusjohtaja
MaksutietoOy

AULIS LINDELL
toimitusjohtaja
Oy Union-Oljy Ab

ESKO TUOVINEN
toimitusjohtaja
SuomenLuotonantajayhdistys

MIKKO PARJANNE
toimitusjohtaja
Luottokontrolli Oy

TAUNO VALLI
johtaja
KeskoOy

ULKOMAANIOIMIKUNTA
KOULUTUSTOIMIKUNTA
Puheenjohtaja:

Puheenjohtaja

THOMAS FEODOROFF
toimitusjohtaja
Credit-JustitiaOy

PEKKA TIILIKAINEN
luottopaallikkd
ValtameriOy

Jisenet!

Jiisenet:
RAIMO JARVISAI-0
JAAKKO POHJANPETTO
osastopaallikkd
luottopeallikkd
SuomenLuotonantajayhdistys OsuuskuntaTietorcngas
r.y.

KAJ LUNDSTROM
kamreeri
SuomenYhdyspankkiOy
PIRJO NURMI
toimistopaallkkd
Luottokunta

MAUA SAKSLIN
luottopazillikkd
InstrumentariumOy

ESKO SALXOLA
luottopeellikkd
Oy Philips Ab

NrLswEcxsrROM

TILINTARKASTAJAT

Valsinaiseti

Varalle:

MAIJA.LIISA BERGMAN
konttoripaallikkd
MestarikoneOy
puh. 90-8534600

MIKKO JUNNILA
perintapaa[ikkd
Oy Diners Club Finland
puh. 90-6947122

LEENA PELANDER
luottopaallikkd
VehoOy
puh. 90-69541

HANNU MARKXANEN
talousjohtaja
HelsinginKTK-yhdistys
puh. 90-75681

ESKO TUOVINEN
toimitusjohtaja
SuomenLuotonantajayhdistys
r.y.
varatoimitusjohtaja
TietoperintaOy

ll
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:.:

VIERAILU HELSINGIN
ARVOPAPERIPORSSIIN
I]OKAKUUSSA 1987
Ldhes viisikymmentd Luottomiehet ry:n jiisenti oli mukana Alvopaperikauppaa
27.10.87 tehdyllii tutustumis- huutokauppaperiaatteella
kiiynnille Helsingin arvopaperipiirssiin,jonka ympirilld keskus"Pdrssi-istunnossa
telun kuohunta oli parhaillaan
pdrssivalitkuumimmillaan.
laijienedustajar,meklarit isruvat
oman pdytansai
ja tekevat
aaressa
HelsinginArvopaperipdrssi
Kauppola arvopapereilla saaon
aloittanut toimintansavuonna mrensa toimeksiantojen perus1912samassa
kauniissa
arkkitehti teella."
Lars Sonckin suunnittelemassa "Istunnotaloitetaanns.julkirakennuksessa,
missaseUna pei- huudolla. Meklarit tekevatosto
vanakintoimii eli Pdrssitaytri vii- ja myyntitarjouksensakullekin
me vuonna75 vuottaan.
vuorossa olevalle asiapaperille
asiakkaaltaansaamiensaohjeiOppaanameilla oli informaa
t i k k o R i t v aL a i t i n e n , j o k a den mukaisesti.Ylempi ostotarjous syrj:iyttaealemmantarjoukkertoi Pdrssinmenneisyydesta
ja
nykypaivaistA
varikka:istija saa- senla vastaavasti
alempimyyntidensenarvokkaaseen
maailmaan tarjous porstaa ylemman (nk.
huutokauppaperiaate).
inhimillisyydenrunnun.
Kun arvo'Arvopaperipdrssi
on yksin- paperetstatarjotaan sama osto_
kertaisuudessaan
paikka, missii ja myynrihinta.syntyy kauppa
tehdaankauppojaarvopapereilla tarJou
ksettehneiden
meklareiden
eli osakkeillasek?iniiden merkin- valilla."
taoikeuksilla, obligaarioilla, de, "Mikali .jonkin arvopaperin
bentuureillaja muilla joukkovel- Kauppola el synny, noteemtaan
kakirjoilla", kertoi Ritva Lairi- varnosto-JamyyntitarjouksetviDen.
rallisinakursseina.,,
"Pdrssin tehtavAna or jarjest:ia puolueeton kaupankayntitilanne, jossa kysynnen ja tarjonnan lait varmistavat arvopapereille mahdollisimman oikean hinnan."

Helsingin
arvopaperipbrssi
on
nk, hiljainen porssi, missd meklarit istuvat kukin omi a pulpeteillaan ja teker).it tarjouksensa nappia pqinaen eikti kilpaa huutaen.

-.\

Hiljainen piirssi
Pdrssinesittelynj[ilkeenseurasimmehetkenaikaajulkihuutoa

pdrssinyleisdlehterilla.
Julkihuuto sananaei anna ulkopuoliselleaivan oikeaa kuvaa
pdrssintoiminnasta- ulkomaisten uutiskatsauksienkaltaisesta
pdrssienkilpaahuutavistaja kahteenpuhelimeenyhtaaikaapuhuvista meklareistaei Helsinginarvopaperipdrssissenekynyt jalkeak?ian.
"Helsingin arvopaperipdrssi
on nk. hiljainenpdrssi,joissatarjouksia ei huudetaAaneen,vaan
ne tehdaensahkdteknisesti
nappia painamalla",selitti Rirva Laitinen ihmettelyiimmepdrssinhiljaisestaja rauhallisestanakdisest:i ilmapiiristA.
Ehk?imeistaiei aivanpdrssinja
arvopapedkaupanasiantuntijoita yhdenvierailunperusteellatullut, mutta paremminainakin minulle pdrssisivut ovat vierailun
jalkeen lehdisteauenneet.
Kiitos viela kerran avartavasta
vierailustaHelsingin arvopaperipdrssilleja erikoisestiasiantuntevalle oppaallemmeinformaatikko Ritva Laitiselle.
Armi Ellile

Luottomiestenopintomatka Dubliniin

''CREDIT IN THE 9O'S"
Kaltannon mukaan FECMA:n varapresidenttijiirjestae seminaarinja ta a kertaa JamesFurey (The Irish Institute of credit Management)toimii isantenaDublinissa16.-17. kesakuuta
1988' Juhlallisuuksiarsea sg etta Dublin vietiea r00o-vuotisjuhliaantana vuonna.
Luottomiehetjarjestea 14.-19.6. matkan Dubliniin, iossao-ntarkoitus osallistuaFECMA:n
seminaariin.Suunniteltuhhttt on 14.6.1988klo 17.0d.15.6.
Teemmeyri t.yskAyntej
a.
16.-17.6. Osallistummeseminaariin
.,'Credit in the 90's,', paikka Tlinity College,Dublin.
peiva I
Keskitymme vientiluottoihin, tutkitaan tutevaisuriaennaty-ra ju seu-raa-utiia ,"kii arvioimme tarvittavaa ammattitaitoa.
pAiva 2 PAivApyhitetty alan laajempaan tarkasteluun.
Molempin_ap_iiivinaosallistujilleon jarjestetryyhteisetpeiviilliset.
LauanrartU.6.on vapaaja sunnuntaina19.6.on oaluu.
englamiksi sekii ranskaksi. Seminaariesiintyjientislksi on plydetty
,.^ll]f,flT.lr,rynlur
KansallslaJa kansarnvalisia
kuuluisuuksiaja liikemiehidpuhumaanyhteisila paivalisiia.
Irlantilaiset ovat myds muistaneet mahdollisia matkaseuralaisiaohjelmalla. '
Valitettavastitassaon kaikki, mita ohjelmastatAnaantea a tiedeaan.
Matkan hinnaksiseminaareineen
on arvioitu 4 600mk sisaltaenkuljetukset,majoituksenyhden hengenhuoneessa
I lk:n hotellissa,seminaarinja paivalliset.Matkaseu.atiir"ntnui[- tii"ta on tietenkin edullisempi.
Toivon saavaniennakko moittautumisia puh (90) r44 055/Marjut Laaksonen tai osoitteela
Credil JusaitiaOy. PL 4?, fi1241Helsinki.
Terveisin
ThomasFeodomff
DUBLININ MATI(A 14_19.6,88
Nimi:
Yritys:
Osoite:
Puhelin:
!

Avec

n

Ennakkoilmoittautuminen

n

Haluanfisatietoa
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A\AII\ASIOITA
HENKIT,OREKISTER
TAINSAADANNOSTA
aa

aa

aa

aa

aa

pidefteld jokaisen nehteville rekist€rinpitajan toimipaikassa.
Uusille atk-henkildrekistereille
Her*ilttrekisterilainseiidentd
rekisteriselostelaaditaan ennen
tuli paaosin voimaan 1.1.1988. aiottujen tietojen kedemista.
Ns. vanhat henkiltirekisterit on Vanhoille henkilcirekistereille
sesaatettaw lain edelllttiimaan loste laaditaanvuoden kuntoonkuntoon vuoden 1989 alkuun saattamisajanjalkeen.
mennessa.
Jos henkilitrekisterin pitaminen edellyttaalupaa, lupahakemus on tehtave kesakuun 1988
loppuun mennesse.

aa

Voimaantulo

VaitioloIlmoitusvelvollisuusluotto- velvollisuus
tietdenk[yRekisteriiidyntiistiikielteisestarkastus- sflluottopfli- Sanktiot
tiiksessd
sovelmmrsanoikeus

Rekistednpitejen koNausvastuu on varsinankara.Rekisterinpitaja on velvollinen korvaamaan
vainluonnouisen Henkiliiuri
taki koskee
onoikeus
saaaa
tie- risjii l:fl::l :i15f;:ffi31ljlfl- senvahingon,joka rekisteriiidylhenkilon
Lakieisiiskos- tae,mitiihantakoskevia
tietoja.
tietoja J}rilll"ii.iriiJr",i irl
l" le on aiheutunutvirheellisentieke oikeushenkildidenkuten osa- rekist€ in on tallennettutai ettei siita. mista rekisteristeluottotie"rla
don kaytdstatai luovutuksesta
tai
keyhtididen,avoimienyhtididen, rekisterissaole haintA koskevia dot ovat peraisin,on ilmoitettava siit?i,etta tiedon kalttd tai luovukommandiittiyhtiitiden)rns. tie- tietoja. PlTnndstarekisteritiedot rckisterdidylle.Iimoitus voidaan tus on ollut lainvastaista.Myds
toja. Myttskaanhin suojaaman on annettavakirjallisena.Jos tie- rehdasuuliisestitai kirjallisesti. vahiiiste suurcmmat kersimykset
yksityislyden piiriin ei kuulu toja ei suostuta antamaan kysyTiimii on selkedmuutos aiem_ on koNattava.
julkisessavi- jalle.on,tAst5annettavaplynnos- pan kaiytantdirn.
henkildn_menettely
Laki siseltde mngaistussaan'
rassa, elinkeinoeliimassa,tms. te kirjallinen todistus,josta selndkset henkildrekisteridkoksesta
ja -rikkomuksestaseka henkilOrekistedintunkeutumisesta.
Ranjdsenetja toimitusjohtajatnaissa den kayttdon henkildlleilmaista.
gaistusasteikko
vaihteleesakosta
6 kuukauteenvankeutta.
a\

.

Henkilattietojenkanssatekemi
siin joutuva on vaitiolovelvollinen. Vaitiolovelvollisuuskoskee
tietojen kereystzi,tallentamista,
keyttdaja luovuttamista.

rr

t

lilllllllffi?;,IirL"i'l!l{J,ii$:
fiebsuojaiiiy.d,!i3;fl'-El.,,ii!:j[i,j.

viranomaiset
:',H'iii:lJ3?J,il.'"nsovertamisf"":"";::lliTil'3i.,,1#:J11:Lainseed,intd koskee niin viterdidylle ensimmiiisen rekisteriranomaisrenkuin yksiryistenkin merkinnenrekemisesta
luoftoriepiramiehenkildrekisrereita.Lain torekisteriin ja rekisreroidl.n
tarkoittamat
henkilOrekisterit pyynndsd kenelle luoltotieroja

voivatolla joko atk-rekistereita
biit"irit"ttwii^.it;Jii;;:

.
tfl
J'
4-

rr
OlKeUS/.

Anne L€ppiilii-Nilsson

/

f||flafiet

Laimanuaalisistipidettyja henki- kanaja keneltarekisteroitvakosRekisterdityvoi keentyetietolotietoja siset6via refistereita. kevattiedot ovat per?iisin.
puoleen
suojavaltuutetun
T1'ypiltisia
henkildrekistereitii
|
t'""kistus- ja oikaisuoikeutensa
voivat olla asiakasrekistedt,
res- Tt'
;euttamiseksi. Tietosuojavalkontrarekistedt-ia luottotietore- y [neen
tuutettu voi antaamaeEyksiarckistedt,

.

RekiStefi'

oikaisu

virheellinen
tieroonoikaisrava
rekisterinDig1ieno.irt"

SelOSte

kunnan kasittely).n. Viimeinen

on korkein
hallinro"ioit_
t..tr" :. ii* rvoi ,"-riri.roiovn
:il:H"""

perusleltustavaa muKsesta.Ke_
Rekistednpitajen on laadittava kistednpitAjen on paais,iantatisesti
atk:n avulla pidettavastehenkilat- myos ilmoitettava virheen oikaijosta sustasille,jolle virheellinentieto
rckisteristarekistedseloste,
ilmeneerekisterinkAyttdtarkoituson luo!'utettu sekd virheellisen
ja tietosisaltd.Rekistedseloste
on tiedon antajalle.
l6

}:",Tl,xiiil,;.#H:ii'i:':1l:
voidaansaattaa
tietosuoialauta-
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klo

to 24. 3.
ke 18. 5.
ke31. 8.

l'1.00

Ravintola Royal
17.00 varsinainenkevatkokous
17.00 kuukausikokous

to 22. 9, 10.00 meriseminaari,Sally Albatross
ke 16.11. 17.00 varsinainen
slTskokous
rarkemminsiuenliihempanakokouspiii_
flhetej-J_1
la]lal
vla.
varaa
a akastasiaika!
Tule mukaan kehittamaAnluottoalaaja itseiisi.

LUOTITOMIEHET R.y:n

MERISEMINAARI
Luottomiehet
r.y:nkoulutustoimikunta
jtirjesraA
syksv a
sgmilaalin luolroalanajankohuisisra
S;il;;;;:
n ploeraansa y Albatross-lairullato"ih;jsta.
22.g.tgEg.Liihtd
tapahtuuklo-10.00ja paluuseuraavana
aamuna.Koulu_
rusmarkanhlnnaksituleenoin 1200 mk, mika
sisaltaii
majoituksen.koulutuksenja kolmeateriaa.Alustava
oh_
lerr.na..sexraavassa
Luotrolinkiss5.MerkirsepaiivamA:ira
muls rnl

lt

Luottomiestenmatka Thmpereelle
bussimatkanTampereelle
tiistaina 19.4.
Yhdistysjarjestaaj?isenilleen
vasemman,paiipostinpuoleisensiivenviereltii,Finnairin pysakinlahelta.LiiMatka alkaaklo 12.00Rautatieaseman
kennditsijaon EspoonAuto. Oletammejokaisenruokailleenennenmatkaa.
Ohjelma:
- 14.30Eka-Yhtyma,jakelukeskus.
toimintaa.
PekkaSievinenesitteleejakelukeskuksen
- 16.15Yrityspalvelukeskus
esitelmd
Kari Kantalaisen
TirtustuminenKehdsaareen,jos aika iittaa
- 17.3030 henkildatutustuminenPanostajaOy:n toimintaanKari Koiviolanjohdolla
30 henkiloatutustuminenKesoilOy:n toimintaanKalevi Lillian johdolla + sauna
(vaihtoehdot,toivomuksetilmoittautumisenyhteydessii)
Nama ydtykset tarjoavatkahvia,voileipaaja olutta
- 20.00Lahtd paluumatkalle,jolla poikkeammekahvilletai oluelle
TapolaOy toimittaa paluumatkalletuotenaltteitaan.
Maksu
Matkan hinta on 60 markkaa,joka maksetaanpankkisiirrollayhdistyksentilille. Pankkisiirrotjaetaanbussissa.
sisaltaakuljetuksenja paluumatkanpysiihdyksentarjoilun.
Ilmoittautumisetviimeistiiiin12.4.puh. 1222101(Sanoma
Bussiinmahtuu 50 henkilctiiilmoittautumisjarjestyksessi.
Osakeyhtiii,/kilaKlav6r)
ulkopuolisiajasenia, jotka voivat liittya seumammeEka
Yritysvierailuilletoivomme myds paakaupunkiseudun
Yhtymassatai Yrityspalvelukeskuksessa.
Teryetuloa!

KOKOUSKUTSU

Luottomiehet-Kreditmiinnenry: kokous pideiiiiin torstaina 24,3.1988klo 17.00alkaen HelsingissATilausravintolaRoyalissa,Pohjoisesplanadi2, 3. kerros.
Kokouksessakiisitelliiiin: 1) Keskuskauppakamarinapulaisosastopeeilikkit
kena Kons6npitiiii esitelmiinajankohtaisaiheista
2) Muut asiat

Kokouksenjiilkeen on mahdollisuusnauttia yhteineniltapala. lmoittautumiset kokoukseen/ruokailuunpyydetiiiin tekemiiin 22.3. mennessiipuh. 634 865. Hallitus
toivoo jisenten saapuvankokoukseenhyvissi ajoin, jotta viilttyisimme tavanomaisella alkuviivdslymiseltii.
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