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Luotettaviamiehid
KavintAssA
hiUattainerazissii
ravitsemusliikkeessd
kolleeganikanssa.
Kun kavelimne sisAen,huudahti
eriis ravintolan asiakast "Kas,
Luotettavia
Miehi.i!". Yhdistyksen
jotentelrintamerkkioli huomattu,
lekin tavoin tulemme tunnetuksi
ja piddmmealantietoitoisillemme
suuttayll:i.

Vuoden Luottomies
Luottomiehet-Kreditm:innen
r.y. valitsee perinteisesti Vuoden
Luottomiehen tdniikin r,uonna. Jos
SinA haluat vaikuttaa asiaan, niin
kirjoita meille oma ehdoruksesitoimituksen osoitteeseen. Vuoden
Luottomiehen arvo mydnnetiiin
henkilitlle, joka toimii tuloksellisesti luottotehtAvisse, vie luottoalan kehityst?i eteenpAin tai ajaa
luottoalan etuja yhteiskuntamme
suunnittelussa.Valinta julkistetaan
syksyn kokouksessa.

Linkki
Lehti on jalleen24-siwinen.Se
osoittaayhteistydhalukkuutta
sekii
ki{oittajien, etta mainostajientaholta. TAssii numerossaon esimerkki myds nimimerkilh ki{oittamisesta. Ottakaa kantaa Teita
kiinnostaviinasioihin.
Mukavaakesanodottelua!
Jari Nuorinko

Luottomiehet-Kreditmdnnen
r.v:n kokous
16.3.1989tilausravintolaRovalissa
Luottomiehet-Kreditmennen
r.y:n kokousveti jiilleen tuvan tiiydeltii viikeii tilausravintola Royalin tiloihin Helsingissii.
Varsinaisenkokouksenohella tilaisuudessakuultiin Suomen Asiakastieto Oy:n hatlintopiiiillikkii
Reiio Aarnion €sitys luottotietoalaa koskevista tie-

tosuojalautakunnan piiiitiiksistii sekAMarkkinointi-Instituutin koulutuspiiiillikkit Marja-Leena Veisisen esitys syksyllii alkavasta luottotutkinnosta.
Kummatkin esityksetovat mukana tiissii lehdessii.
Keskustelua Luottotutkinnosta jatketaan myiis
sirulla kuusi jiisenpostissa.

Luottotietoalaakoskevat
tietosuojalautakunnan
pri:ittikset
Tictosuoialautakunnalletehdyt
hakemukset esitteli lautakunnan
pdetoiminensihteeri. Hakemuksien
johdosla lautakuntapyysi iausun
not myos tietosuo.javaltuutetulta.

P[etiikset

Tietosuojavaituutetun nukaan
rckisterissevoisi k!itenkin olla
myds tietoja positiivisistahenki
ldisti. Nriiltii osin lautakunnanja
tietosuojavaltuutetun
kiisitykset
poikkeavatsiis toisistaan.

Piiiitiiksistii on valitettu

Tietosuojalautakunta ratkaisi
Seka AsiakastietoOy efiii yhdistchdy{ h.rkemuksetalkuvuodcsta
lykset ovat valittaneet Iautakunnan
1989.
pddtdksist,i korkeimpaan hallintoPd,itdksissiiiin lautakunta katsoi
oikeuteen,jossa valitusten kasittely
painavan s1,1n poikkeuslupien
on Jo aloitcttu.
nl,"_ilntiimiscllcolcvan vekseliprotestointienja hoihoustietojen
osal
Reijo Aarnio,
ra. LisiiksilautakuntamydnsiAsiaSuomen
Asiakastieto
Ol
jatkoajan
kasliedolle6 kk:n
lain
voinraiscksituloon asli.
Muilta osin lautakunta hylkrisi
tehdyt poikkeuslupahakemukset.
Kuluiusluottoh.iirioitii koskevax
men AsiakastietoOy, Luottolieto AsiakastietoOyin tekem:ialupahaPerusteet
ry ja Suomen Luotonantajayhdis kenusta ei iautahrnta ole viela t.it.i
tys. jotka tekiv,it yhtcisen hake
kirjoitettaessaratkaissut.Asiassa
on hankittu nlm. kuluttaja-asiamieHRLtn Inukaan luottotietotoi muksen, sekii pankit. Pankkien te
mintaa harjoittava rekisterinpire- kernii hakemus ei kuitenkaan kos- hen lausunto.
jii saa tallettaa ja luovuttaa vain kenut suoranaisestirekistericn tieHRA 5 $:ssamainiturtiedor.HRA tosisalto:i, vaan lehinnri menetel
5 $.st.i poikkcaminenedeilytte.irie- mda, .iolla pankkien kesken tietoja Positiivisettiedot
tosuojalautakunnanantamaa poik- vaihdetaan.
keuslupaa.Poikkeusluvan myijntiiAsiakasticdon poikkeuslupahamiselle on oltava lain mukaan
''painava
kemuksen kdsittelyn yhteydessii
syy' .
lautakunnassaotetliin se kanta, ettil
K,isittely
luottotietorekisteriin saisi tallettaa
tietoja vain sellaisista henkildistii.
Hakemukset
Lain siirtynas.iiinnoksisrii
joh- joilla on asctuksessatodettuja maktuen o1i poikleuslupahakemuksetsuhairiditd. Lautal-unta ei kuitenPoikkeuslupia
ovattietosuojalau- tehtaiveennen kesdkuun loppua kaan meerannyt positiivisia tietoja
takunnaltahakeneetainakin Suo v . 1 9 8 8 .
poistettaviksi.
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Luottomiehetryn ia Markkinointi_
instituurinkehittamaluottoalan
koulutusohielma.

ilffiffi9^*t.

TruSIKOUITUSOHTELMA

LT]OTTOTT]TKINTO
Luottotutkinnontarkoitukse
na oo aotaaluottohallinnontehtavissaarvittzv.azammartikoulutusta.seka
ajankohtaista
perusrietoaluottoarasta
ja sen eri osa-alueista.
Koulu

tuksessa
yhdisryvaf
teoriayakry:rnto,1ot."opn .ri;u io""tL"iirJiiisio,ta ,rarit
tomasri
omaanryohonsa.
"oi
KENELLETARKOITETTU
Tutkintoon ta.rkoitettu
luotonval,
y9Lm ja perintd.d
hoitavillehenki.
rollre)an hin tehuiviin
aikoville
sekahenkiloille,jorkararvirsevat
tyoss:i?in
luottoalanUeroia.

KOULUTUSOHJELNIAN
TAVOITTEET
Tutkinnontavoitteenaon
. antaavalmiuderaflioida asiak
kaanluoltokelnoisu
urtaia mak.
sukykya
. selviftaayleisimmatmakuavar
ja rahoitusmuodot
. openaaarvioimaan\"rityksen,akuusmahdollisuukra
laniiAenk4l.
tozi
o perehdyrtziii korkolainsiiid:in
toon ja ]riryksen korkopolitiik
kaz.n
a selviftaa yleisimmet perinnan
muodor seki pakkoraq:intoon.
panoon.liiftyviamenerielytapola
^
a
antaa tietoja luottokaupant.I
keudellisestasedntelvstd
. opsttg yrnm?iniimiidn asiakaspatvelun ia neuvoneluaidon
.
merKtyksenIuolto- ia perinUtoiminnassa.

1 koulutusiakso
ohjaftuaetiisopiskelua6 kk
. kirjanpiro( vapaaehroinen
)
o y'rityksen
luonotoiminta
. )rityken luonokelpoisuus
a makuBvat
. rahoitusmuodot
a luottokaupanoikeudellinen
saanrety

Hakemustehd:tdnMarkkinointi.
insdtuurinhakulomakkeelleia lihetettanosoitteella:
Ma-rkkinoinriinstituutti
Tooldnrullinkaru6
00250Helsinki

2. koulutusjakso
ohiattuaeuisopiskelua6 kk

Koulutustoteutetaanyhteiswossa
Luotiomiehet ry:n karissa.Luotto
mlenerry myonu?ikaikilletutkin
non slorittaneilleoikeudenkilt_
lria LTs,lyhennetcinimensdyhtey
oessa.

a vak-uudet
. ).r'ityksenkorkopolitiikka
o perintzimenetelinzit
. ulosottoja konkurssi
o luorovaikutusja viestinti

trl

-

Iircditrn:inrren

KOUTUTUSMAKSUT
Turkinroon
sisalryy
kaki koulutus.

iaksoa.Yhdenkoulutusjakon
maksuon 3 800 mk. Var;aaehtoi.
nen kirjanpiro600 mk.

LIViTIEDOT

{T
Luottomiehet

FIAKEMINEN
JA OPTSKELUN
ALOITTAMINEN
Hahaikapiitinyy5.9.1989.
Opiskelu
alkaalokakuussa
Hel
singissa.

r.v.

UsatietojaanUakouluruspd?il
likk6
MariaLeenaVaisenenMaikkinoin
ti-instir
uurissa.
puh.(90r47 j6L
HaKutomakkeen
voit tilata
Ma.rkkinointi,instituutin
koulutus_
neuvonnasta,
puh. (90) 41 36I.

LTS-ammattilainen
Onneksi olkoon, LuottomiehetKreditmennenry, alan koulutuksen
jArj€stamisesta.Asia on ilmeisesti
tutkittu ja suunniteltu hyvin perusteellisesti. Markkinointi-instituutin
valinta yhteistydkumppaniksi on
samoin onnistunut ratkaisu. Luottolinkissa 4/1988 kerrottiin myijs
LTs-tutkinnon osa-alueistaja vas
tuuhenkildistii. Kokonaisuus vaikuttaa hyvAltA.En kuitenkaanmalta olla puuttumatta eriiiiseen seikkaan. Asia on mielestiini sen arvoinen.
Luotto- ja perint?ialana ostus
kersii, mikAli uskotaanlehdessAmme esitettyyn vditteeseen, ette
kurssin kiiynyt on ammattilainen.
Hiin voi olla ammattilainenvain ja
ainoastaan siind tapauksessa,ettii
on riittiiviin kauan, ainakin muutamia vuosia, toiminut luotto- ja peja omaksunut
rintAalan teht:ivisssai
ne,
Edellii mainittukaan ei oikeastaan vielii riitii, krinka esim. viisi
vuotta pelkestaAn maksamismea-

reyksiZi laatinut henkild voi olla
ammattilainen muussa kuin juuri
"maksariasioissa"? Ymmiirtaisin,
etti luotto- ja perintealanantmattilaisuudella olisi tarkoitettava hiukan laaja-alaisempaaosaamistaja
rutiinia.
Taitaja ja tietej:i ei ole ammattilainen, mikzili rutiini puuttuu. Ammattilaiselta on vaadittavaainakin:
- tietoa
- tartoa
- kokemusta
- rutiinia
Itse arvostan ammattitaitoa kovasti. Olen kiitollinen ammattitaitoisistatydtovereistaja esimiehistd.
ANostan myds koulutusta, mutta
on vaiirin v:iitt?ie LTs-rurkintoon
aikoville, etta he ovat sen jelkeen
ammattilaisia. Opiskelu, kurssit,
tutkinnot, vaikka olisivat kuinka
teoreettisia tai keytiinndn l.iheisia,
ovat vain apuviilineit?i. Niiden
avulla saadaanja luodaan valmiuksia omaksua ammattitaitoa.
Oikein suunniteltu koulutus, ku-

ten juuri LTS-L-urssi, nopeuttaa
varmasti ammattitaidon saantia,
mutta ei suinkaanyksifl takaa sitA.
On myds nurinkurista ja luotto- ja
perintiialalla tydskenteleviii viihAttelevAii vaittaie liihella luouo-alaa
olevia LTs-kurssin kiiyneit?i alan
ammattilaisiksi. Siis kiiytiinn6n kokemustavailla olevia.
Konttoreissaja verstaissaesimiehet nykyii:in kummastelevat suoraan oppilaitoksen tai korkeakoulun penkiltii tulleita ty6ntekijdit:i.
Ndilla kun ndyttdAolevan se vakaa
usko, ettii tietiivzitkaikenja osaavat
viele enemmen. Opeftajat ovat tamen suuntaisenk;isitykseniskostaneet heihin. ilmeisestiosin varo-

keasti koulutettu. Tassii yhteydesse
muistutan, ettzi tyd on arvokasta.
Oli se sitten "maksarien" laittoa,
mapitusta tai iltapiiiviikahvin keittoa osastolle. Erzis henkild, onneton, keitti kahvit ilman vetta. Pannu menipuhkija priiva pilalle. Ammattitaito puuttui.
Anrnattitaito antaa meille itsetuntoa, mielekb/ytte puurtaa paivasti toiseen. Ainrnattihenkildn on
muistettava viela eriis seikka: henen on ystiviillisesti ohjattava ja
opastettavavastatulluttaalalle. Jos
han laiminlyd 6man, syyllistyy
hdn valitettavanyleiseen kopeuden
"syntiin".

Tydpaikallatiillai

Jukka Marttila

sen henkildn oppimis- ja omaksumis$ky ei liene paras mahdollinen. Hyvii itseluottamus on oiva
asia,.muttaliika on kehityksenjarSanoipa kerran opistotason tutkinnon suorittanut henkild, ettei
laita kirjeit:i mappiin, on niin kor-

VastausJukka Marttilan kirjoitukseen
"LTS-ammattilainen"
JukkaMarttila on ldhett,inyrpostia laiseksi, siini olen Jukan kanssasaLuottolinkissii 4/1988 olleeseen maa mieltii. Liikaa olen tavannut
luottoalan perustutkintoakoske- niitii ihmisie, jotka eivat ole motivaan artikkeliin.MielestaniJukka voituneita tekemA?inheidiin mieles
on aivanoikeassa
esitt:iessdiin,
ettii ttiiin liian tavallisia tai helppoja rupelkaistaiin luottotutkinnon eli tiinitehtavia. Erityisesri nziite ovar
LTS:n suorittaminen
ei tee henki- monet suoraankoulun penkiltii ty6lostdammattilaista
luottoalalla.It, tehrdviin tulleer henkildt.
sekinolensit.imielte,ettii "tyd re"OIen kAynyt luotto- ja perint:ikijiiiinsiiopettaa".JakailCrityd on alan kaksipaivziisenperusL-urssin,
arvokasta,hienosteluun
ei ole va- joten kyllii minzi alan tunnen aika
faa,
Tydteht:ivien suorittaminen ja
keytentd antavatmita suurimmassa
meerin ammattitaitoa. Mutta meidan kaikkien luottoalalla toimivien
henkildiden tulee pyrkia hajenramaan omaa ammattitaitoamyds sekii sisaisen opashrksenettai oman
talon ulkopuolelta saatavankoulutuksen avulla. Pelkka koulutus
luonnollisestikaanei riitii anrmatti-
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hyvin". Melko tavallinen selitys
tyohiinottohaastattelussa.
OIen tiiysin eri mieltai tyitnhakijan kasityksesta.
Kun tydnantaja lzihett:i?ijonkin
henkil6n saamaanliszikoulutustatai
jos henkilii itse panostaa omalla
kustannuksellaanitsense kouluttamiseen, on kysymys aina investoinnista. Investoinnin tulisi olla
myds kannattava. Koulutuksen

osalta itse uskon huomattavasti vaksi alaa lehell?iolevien teht.ivien
enemm?intydn ohessasuoritetta ja myijs rutiinitehtAviensuorittamija kaiyt,in- seen. Pitkejannitteinen koulutus,
vaan, pi*ajAnnitteis€en
ndn laheiseenkoulutukseenk-uin motivaatio ja tydtehtavienmoitteepelkkeanboriaan.
ton suorittaminentekevAthenkildsMarkkinointi-Instituutinkoulu- ta ammatti-ihmisen.
tus monine erilaisinemuotoineen
sopi niihin ajatuksiin,joita meillii
Mikko.Parjanne
ja yhdistykkoulutustoimikunnassa
senhallituks€ssa
oli. Kun teetharjoitustehtivia,joudut selailemaan
koulutuspaketinmydtzi saamaasi
julkaisunippua.Kun tutustutluentopeivill.itai tentteihinvalmistautuessasi
materiaaliin,tulevatne sinulle taas tutuksi. Ndin voit ammentaasaamastasiopista entisfi
paremmintietojapaiviftaiseen
ty6rutiinisikoko reilunvuodenmittaisen koulutuksenaikana. Ja taitii
ja lisZival
kauttasaaammattitaitoa
miuksiamydhemminkin
sovelletta-

Sisiiinenperintii
Tamenlyhyenkirjoitelmantarkoi- tuksestapednniille,pysaytetaiinpe- kun vaik*a itse reldamaatiostaon rinniin esteillaon toisinaantaipuToisinaan, mus jiiiidii suurempienja kiirelliai- rimistoimetja saatetaan
tuksenaon antaaajattelemisen
asiakasyh- jo pziestysopimukseen.
Pehoi- sempienasioidenkatveeseen.
hetta, ikiiiinkuin laajentaaniikitkul- teyteenmyynninkanssa,sillii:
onneksiharvoin,reklamaation
maa. Asiat sineenseovat kaikille - myynti on asiantuntijatoimituk- taja pyytii?i perintiiii karhuamaan rinniin on vain sitkeestipyydett?ivA
ja pa?ijotta syystiitai toisesta ao. "instanssilta"ratkaisua
tai ainakinosaaneu- asiakasta,
tuttuja, muttajuuri sentakia niitii
sensuhteen
joku muutapystyyky- juuttuneet reklamaationeuvottelut tdsta.Mita kauemrnin
kannattaneejoskus miettie hiukan
voa,kukaydtyksessA
tarkemmin.
seista tapausta selvittiimiiiin. vauhdittuisivat.Tiillaiseensuostu- man satasenh:imminki on hoidettaPerintii askartelee asiakkailta - myynti pystyy yleensa piiAtta- mistaon kartettava.Neuvottelijan vana, senkalliimmaksisetuleemeolevien enemmiintahi viihemm?in maainreklamaationhoidosta.
vaihtolieneeparempiratkaisutai, netenynAryiiaikana,puhelinkuluiIrpuksi asia
kimpussa. Perinnenon neuvottavamyyntia jos silte tunuu, voitaisiinkeskus- na, turhanastressine.
saatavien
er,ientyneiden
saattaakuitenkin p?iiittyAhyvityson kuitenkin olemassahaNenunin aina ja velittiim?isti ilmoittamaan tella omanjuristin kanssa.
muistettu kiisite: sisiiinen perint?i. perinniille uusista reldaamatioista, On tapauksia.jolloi yrityksen laskuntekemiseen.
Perinn:in on ymmarrettaiviiaseSe ei suinkaan tarkoita yrityksen sile monastine ovat vain heidan johdon taholta myiinneteiin jo
reippaasti mansanttaanamuidenjoukossaja
oman henkildkunnan karhuamista tiedossaan.
Perint?isaattaakarhu- ereentyneelle
saatavalle
korollatai ilman. pyrittava asiallisesti markkinoivaankohdistuuyrityksenitsensesi tessaan vaikeuttaa reklamaation liseemaksuaikaa
organisaatiossalla oleviin esteisiin,jotka eivAt hoitoa pahoittaessaan
asiakkaan Perinnaneste temekin. Toivotta- maanniikemyksiiiiin
ja sa.Riihjiiiimisella
ei voitetamitedn
mahdollistareskontrassaolevien mielen.
vastiasialleon pitavatperustelut
pedmistA. Reklamaation
saatavien
hoitajanon myds toivottavastiriski on kartoitettu eikii nalkuttaminenkaansovi tyG
eraiiintyneiden
unoh- ymp:iristddn.
N?imens.perinnAn
esteetjakaan- pidefiav:iperinteapahtumientasal- etukiiteenvakuuspuoltakaan
tuvatlahinnakahteenpiialuokkaan: la, jotta karhuaminenvoi alkaa tamatta,ettei my6hemminkoeta
- reklamaatioihin
asianselvittyiiilman turhia viivei karvastapettymystii.
J Marttila
- asia on "isommassa kedes- te. Reklamaationselvittelysseon
sopii todeta,
Tesse yhtyedess?i
myds huomioitavaviivestyskorko. ettziperinnAnammattitaidon
on olsii"-tapauksiin
Mitii kauemminperinnenesteon Esimerkiksijos reklamoidunlas- tava sit?itasoa,efte johto ]uottaa
kasvaa kun hyvittAmisen
voimassa,
sitaisuuremmaksi
sijastatai senyh- siihen.N?iinperintii lfkenee helneuvoillaan
esi.
luottotappionriski. Sanonta"aika teydessaannetaankorotontalisA- pomminauttamaan
pahentaa
saatavan"pitiiii paikkan- maksuaikaa,on tiista ilmoitettava merkiksijuuri edele kuvatunkalsaja on alanhenkildidentiedossa. perinnelle.Olisi aika ik?ivee,jos taisessa
maksuaikatapauksessa.
Asiakkaanreklamoidessa
toimi- asiakassaa aiheeftomankorkolasMarkkamaiarziisestipienill?i pe-

Lakimiesapua140 ma'assa
- 7 asianruntija varatu()maria
- Plrydatietopakerti(921)3J0 546

'%/b-%*-t-,
,. INTERNATIONAI-OY

"

s.;.#
:

lx,

-.-:--.-t:.,:::.:.r-,..r,-;,f..f.,r-i,..f;..r,-..f.-

Luottomiestenmeriserninaari
S e m i n a r r i n i k a]:l i h t i r o r . l l i n i r : t 0 i . )l 9 ! q k l r t | . t . r t i l l u L L
l , c I r u : , i n . Ll L ) i t ! l ! r 9 k l n 1 0 . 1 5
Seminaaripaililia: r s Sallr flbrrrLrrs lll|r
.. .r'".,.. ilr: '. r.'-

ri

, . r l l r .r r

.- ..,. I r r..l

Senrinaarinalnstava oh.ielDrai
korkeakoulu.
.ATKpohjeinc|1unlruslrrkuana11'r'sisovellusc\inlcrkkinijkr.iisiy'ritr's.'.p|olissori'KT.I.Tccl
korkcakoulu
''Luotonvrlronnan
.ja perinnlinpsrkologial . F\1. logoro.r Anncli Krsancn. \,llrkkinointi-lnstiiuLllli.
C o n s L r L t iO
ng
1.
''Luorroalan
juridiikan djankl)ht!iskalsrus. \'irrituonrarilirro \Iliki. pc.i.risroinristoConrmr o).
l-isriliek)ia:LuotlopririllikkoI,elka Tiiliklincn. Vlltamcri Oslkc\hriij. puh: 90 7517lg7
Sernin!aritef\cisin
KOTILUTLTSlOIMIKUNIA

P S. loirri nolcasti. sillii \ain 55 nopeintantahluunlltkaai.

LuottomiehetLahden excursiolla
r.y:n Luhtasen alkuunpanemakotiyritys
Luottomiehet-Kreditmzinnen
46 jzisentilehti kevatmatkalle
1ana vuonna 1907 on diiden 82 vuoden
vuonna Lahteen.Kerhomestarim- aikanakasvanutmodemiksi vaateame Pertti Larva toivotti kaikki ter- lan suuryritykseksi, joka on liikevetulleiksija kertoi, efta ohjelma vaihdoltaan jo yli 800 miljoonan
olisi talle kertaa suhteellisen markan kokoinen. Tehtaalla meitA
oli vastassaluottopeelikkd Pekla
kevyt. . .
Siv6n, sisiiinen tiedottaja Jouni
MakailAinenja valmistusp?iiillikld
Seppo Hurmalainen. Joukkomme
Brodeerauson nyt IN
jakamisen jelkeen teimme asiantuntevien oppaidemme johdolla
EnsimmAisenatustumiskohtee-tehdaskieftokaynnin,jonka aikana
na oli Luhta Oy:n uusi Launeen meille esiteltiin mm. maailman aitehdas. OrimattilalaisenVihtori noa taysautomaattinenvarastorobotti tekstiilialalla, brodeerauskoneen tekemiA upeita kuvioita sekii
tietokonea\.usteinen
kaavoitus. Lopuksi haluLkaat saivat vielii tutkia
ja ostaa tehtaan tuotteita.
Seuraavaksi siirryimme bussilla
toiseen tutustumiskohteeseemme,
joka oli Mallasjuoma Oy.
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Mallasjuoma O!:n
Jouko Liinatainen

talousjohtaia

, * i i .

"Laatu ei synny,
se pitiiii tehdd"
MallasjuomaOy:n ralousjohtaja
ja luonopeiillikJoukoLiimarainen
kd MarjattaTykka toivottivatmei
dAtsuorastaan
keseisen
ltimpim: la
pihalla teNetulleiksi tutustumaan
huurteistenolueidenja raikkaiden
virvoitusjuomien valmistukseen.
Kokeneena
esittelijaniiLiimatainen
ehdotti,etti ensinkierretteisiin
tehtaassaja sitten siirryftaisiinvasta
tuotenaytepuolelle.
"Ei sittentarvitsenoustak-uinkerran." KiertokZiynnilliimeillekerrottiin,eftejanoisia helpotetaan
vuosittainnoin
180 miljoonanlitran virralla. Itse
joka viideslitra, mite Suoasiassa
messajuodaanviNokkeita, oluita
ja longdrink -juomia,tuleeMallasjuoma Oy:lt,i. Ta:illakinrutustuimme t?iysautomaattiseen
varastointiin, joka otettiinjo vuonna1978
ja on ensimmiiisiiivarask?iyttddn
torobotteja
Suomessa.
Jostamiityd
teht;iisiinmuutoin.siihentarvittaisiin 30 trukkia kuljeuajineen.
Silri
varastonkiefto on vain 5 vuoro- Ahti Nuutinen ja Jaakko Pohjankautta. Tehdaskierroksen
jelkeen pelto tauolla Tuuli-ruusussa
tutusturmmesitten tiimankin yrityksentuotenayfteisiin
...
Kiitoksiaisennille!
Teksti ja kuvat Jari Nuorinko
Kie rtoktiJnni I ld Luhta Oy: ssi

LUHTA

THECOOLDIFFERENCE
ll

RUNOUTENI
ei
ei
ei
ei
ei

seliui niuiiin
seluentttimitiiiin
julisa mitiiiin
sistilh l<r,llcllwkt;rul<sia
triytti biueia
ei hn u:usia pelistitmtdjti
ei ota osaa leikkiin
silLi on rajamt paikl<nua
jol<asat on ai:ytmiiuii
ellei se ole, sal.attuapuhctta
ellei sepulvntclc ontaperiiisati
ellei se hii,ntnlist1ti
niihuivikti niin on oltaua

TadeuszR6iewicz: ja niin edelleen(Valikoima runoja). Suom.JarmoJiiiiskeliiirren1975 (Tammi)
a
a
t

c
Pertti Pennanen
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Ajan merkit
Laihtdkohdiltaanluottomiehenvuo:i 1989 nziytti suhreellisenhyv rA.
Kotimainenja kansainvalinenky:r'ntii olivat kasvaneet,eika iasl-uiuhdanteenalkamisestaollut n:iky\ issii merktiiik:ien, vaikta eraille
rahoilla sitA on odotettu kuin kuuta
nousevaksi.
Niiti on ainaollut, joren nliti on tultava nytkin.
Kun tulimme ajankohtaan, joi
ioln pankit kertoivat viime vuoden
rjlinpddtiiksistaan, tapahtui suuri
muutos. Piiiijohtaja Rolf Kullberg
mursruttiharya sepaivii kulutusjuhljen lopettamisestaja syytti panklieja holtittomasta rahan kylv6std.
Pankkien luotonanto oli k'asvanut
iun yht'iikkie vapautunut raha sai
luotonottojatlankeamaanveikasyntlin. Halvan ulkomaisenrahan osIr lnen Ja myyminen kotimaassa
HELIBOR-korolla on ollur hyvee
hjsnesta.Hyvii bisnes kesttiaimy6s
iuuremmat luottotappiot ja niiss:iiiin lehcstyteanvain kansainv,iliste
!rsoa. kuten erelt pankkikiirit ovat
.r\akkecnomistajilleen selitelleet
Iiikcpankkien kasvaneitaluottotappioita. Toisen suuren liikepankin
t()imitusjohtajayrirt:iii siirraiavasruuta luotonottajilie, etteiviit he tekisi sitoumuksia,
joista eiviit pysry
\ astaamaan.Tiimai on toiveajattelua. sill:i pelimiehiAldyryy riinii
prrv.in?imolemminpuolin.
Ve suomalaisetolemme kansa,
'oka kaipaa holhoustaja
ruoskaakin. Meille ei sovi eurooppalainen
rlkoholipolitiikka eika myctskaan
rankkipolitiikka. Rytippy o1i niin
,io\ a. etta selvAti asennemuutosta
pankkien Iuotonannossaon havaittii! issa.
Korkoja ja takausprovisioitaseke
lalvelumaksuja on nostettu. Ko.LrnKorotukset ovat kohdistuneet
J\elmmiten heikommin menestynerdenyritysten rahoitusluottoihin. laskuunv. 1988.
Lasl-uaoli vajaat
Fankkien lyhytaikaisten luotroien 10 %. Viihenemisr.i oli eniten raiorkotaso alkaa taas ltihestyii viikennustoiminnassa.
n. 20 7o.jossa
t istyskoron tasoa,joten ostovelko
Inysan rahan anstostamarkkinar
_enkiertonopeudessa
on tapahtunut ylilt-uumenivatvarsinkin Eteld-Suo_
hidastumista.
messa,
Luotonvalvonnan aseet taytyy
Myds tavarantoimittajain luottorras hioa hyvaen kuntoon. kun ol'- tapprot pieneniv.it
v. 1988 useim_
laan menossakohti jos ei toivotta- milla a]oilla.
Esimerkkin:i voin
\asti laskukautta - niin ainakin mainita jiirjestiytyneen
terAstukkul15kevaa noususuhdannetta.mitii kaupan,jossa
luottotappionakirja_
\anontaaoptimistit yleisesti viljele- tut menetykset
olivat v. 1988 v;in
\ at.
1,4 milj. mk n. 4 mrd:n myynnista,
KUnVastaavasta
myynnistaolivat v.
1 9 8 6 l l m i l j . m k j a v . 1 9 8 76 . , 1
Konkurssikehityksen
mjlj. n-ll. TdmainvuodenL nelidn_
neksellii on kehitys taas kZiiintvnvt
muutos
huonompaan suuntaan ia mon;n
yrityksen luorrotappiorovat io l.
Konkurssienvoimakaslis.ianty- neljiinnekselliiyJitiiineet koko edelmrnenvuosina198/t 1987k?iiintyi lisen vuoden menetykset_

usein ulos yrityksesti ottamalla
riittav.it yriryskiinnitykset. Nzimd
kelpaavat vakuudeksi vakuutusyh
ti6n
kylkiriisenri
toimivalle
rahoitus-ja finanssiyhtidlle, jonla
takaustaas puolestaankelpaa edelr e e nt t K : | l e l a t t o ] s r l l ev a k u u t u s _
yhtidille. ETK:n rakausonkin io
I!-ultareunainenpaperi kenelle tahansa luotonantajalle. Seuraavaksi
myydaan kiinreistd erilliselle kiinteistdyhtidlle ja saatavat rahoitusyhtidlle. Nein onkin koossa usein
.ja tuplasti yrityksesta entiselle
omistajalle maksettu kauppahinta.
Rahaa saadaanliseksi ulos yhtidsta, k_unvapaatomat pdiiomat anne_
taan osakaslainoinasopivilla ris
tiintakauksilla. Entisen omistajan
nimi saatraaolla lis:iksi jaanyr johonkin vanhempaansitoumukseen.
Josta hiin vicl.i joutuu vastaamaan,
kun yritys tekee konkurssin. Tdmmdinen "case" on vaikea valvotta
va luotonantajalle,koska usejn vield yrityksen nimi muutetaanja sama nimi rekisterdiduiiinuudelleen.
Irtaimistokiinnitykset eivdt siirry
rekisterissii uudeile yhtidlle vaan
jeiiv.it vanhalle kaupparekisterinumerolle.
On enemmdn kuin vakavan pohtrmrsen arvoista, miksi tiimmdisia
kasinopelejerahoitetaanja luototetaan.kun ostajallaja konsultillakin
saattaa olla ennestiiAnkonkurssitausta.

Kiitokset
Kiitokset kaikillc reille, jorka
muistitte minua merkkipdiviiniini.

Pertti Pennanen

Yritykset kauppatavarana
Suomessa hriArii liikemiehiii,
konsulrte_ja.
kehirys-1a holdingyh
rrotla.Jotkasyslemaattisesti
etsivet
ns. "rahapussiyhtiditi ". yhdenmiehen yritys, jonka ikA:intyviiverotukseen kyllestynyt johtaja on
paiitt:inyr luopua yriryksesteen ia
saadasiit,i mahdollisimman suurin
verottoman rahan k:iyttd6nsiinopeastr, on niiiden kasinopelureiden
paras kohde. Helmi on sellainen
yritys, jolla rasitteistavapaatakiinte?itAomaisuutta, esim. toimikiinteistd.yrityskiinnilykserkiiyrriim,itt,i. eikd mydskdrin rahoitusyhriciiden rahoitussopimuksia.
Yrityksen kauppahinta saadaan
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Toimintakertomusvuodelta 1988
Vuosi on ollut yhdistyksenkahdes- Tr.rovinenSuomenLuotonintajayhkJm$enesseitsenliistoimintavuosj. distys jajohtaja Tauno Valli Kesko
Oy.

Jiisenistii

Palvelevalia luottohallinnolla hallittuun luotonantoon.

Hallituksen kokoukset
Ulkomaantoimikunta

Hallitus kokoontui 1l kerfaa.
Toimjtusjohtaja Thomas Feodoroif, puheenjohtajaCredit-Justitia
Oy, osastopiiellikld Raimo Jirvisa- Varsinaisetkokouks€t
lo Suomen LuotonantajayhdistYs.
Kamreeri Kaj Lundstrdm Suomen
Hallitus
toimistopiiiiUikkij
Yhdyspankki,
Yhdistyksen varsinainen kevetPirjo Nurmi Luottokunta ja luotto- kokouspidettiin 18.5.1988.
Kokouksessa hyviiksyliin yhdisYhdistyksenhallilus toini seu- piiiillikkd Esko Salkola Oy Philips
tyksen tilinpiiatdsja toimintakcrtoraavassa kokoonpanossa:puheen- Ab.
johtaia: toimitusjohtajaMikko Parrnus vuodelta 1987, esitettiin tilinjanne Asiakastieto Oy, vataputarkastajien kertonrus sekA myonnettiin vastuuvapaus tilivehollihecnjohtaia: toinitusjohtaja Tho- Koulutustoimikunta
sille.
mas Feodorolf Credit-Justitia Oy.
Kokouksessayhdistyksemmejisihteeri: konttoripddllikkij Seiia
Luottopeiillikkd Pekka Tiilikaisenet luottop:tillikkd Pekka TijllLeht()nenPerheauto()y, rahaston
hoitajar toimistop;iiillikkd Pirjo nen. puheenjohtajaValtameri OY. kainen Valtameri Oy:stii la talousLahti EliikevakuutusOy Ilmarinen, luottop?i?illiklbJaakko Pohjanpello paiillikko Pekka Siv€n Luhta
kerhonestari: luottopiiallikkd Pe,t- Osuusk_untaTietorengas, luotto- Oy:stii pitiviit alustuksen aiheesta:
ti Larva SanornaOy, rnuut hallituk- piiiillikkd Maiia SakslinInstrumen- Miten hoidammeyrityksenme luosen jiisenet olivat: osastopaallikkd iarium Oy, toimjtusjohtaja Esko tonvalvontaaJa peanda.
Fred Ilmoni Kansallis-Osake-Pank- Tuovinen SuomenLuotonantaJaYh- Varsinainensyyskokouspidcttiin
distys ja varatoimilusjohtaja Nils
16.11.1988. kokouksessahyv:ikki.
arkkinointiparillikl(d Martti
syttiin hallituksen ehdotus talousKuunamo PerimistoirnistoContant Wcckstrdm Tietoperint:i OY.
arvioksi.
Oy. iaostopiiiillikkd Ahti Nuutinen
Yhdistyksen hallitukseen eroOsuusl-unlaEKA Yhtymd ja luotvuoroisten tilalle valittiin: taloust{)peillikkd Pekka Tiilikainen Val- Luottolinkin
johtaja Hannu MarkkancnHelsintameri Oy.
toimitusneuvosto
gin KTK-yhdistys. luotonvalvoja
Aila Oivula Hoover Oy ja luottopiiiillikkd Tuulikli Vand lndepen
Pertti
Pennanen
Luotlopriiillikkii
Tilintarkastaiat
paiitoirlriltaia. Oy Kontino Ab, la- dent Rahoitus Oy.
Hallituksen puheenjohtaiaksivakimies Anne Leppiilti-Nilsson, AsMaria-Liisa poyhtynii. markkinointipaAllikktt litriin t(timitusjohtaja Mikko ParKonttofipeiillilld
BergmanMestarikonc Oy ja luotlo- Martti Kuurtamo. Perimistoinisto .janne Asiakastieto Oy ja varapuheenjohtajaksitoimitusjohtajaThopiiiiiljkkii Leena PelanderOy Veho Contant Oy, toimitusjohtajaMikko
oy.
Parjaone, Asiakasticto oy. ekono- mas Feodoroff Credit-Justitia
Tilintarkastajiksi vuodeksi 1989
mi Ari Ovaska, Luoltotieto ry.
Luottolinkki ilnestyi vuonna valittiin konttoripiia ikk6 MarJaLiisa Bergman Mestarjkone Oy ja
1988 neljii kertaa.
Varatilintarkastajat
luottopaallikkd Mikko Junnila Oikeusperintii Oy. Varatilintarkaslajiksi valittiin jaostopAtllikkij Seppo
Perintiipiiaillikkd Mikko Junnila
Palmu Korpivaara Oy ja luottoDiners Club FinlandOy ja talous- Vuoden luottomies
piiallikkd Jyrki Oksanen ())
HelsinHannu
Markkane!
iohtaja
gin KTK-yhdistys.
Hartwall Ab.
Luottoval;tsi
Vuoden
Yhdistys

Uusiaiesenii hyvaksyttiinvuooli
den 1988aikana8l Jasenm.i.ira
vuodenlopussa
710.

Luottoalan
neuvottelukunta
Luotlope:iilikkd Tom Ahlroos
Luottokunta. osastopeallikkoLassi
Kantoh Suonen Yhdyspankki Oy,
toinritusjohtajaJarmo Karppj Suomen Yritysrahoitus Oy. toimitusjohtaja Aulis Lindell Oy Union-Oljy Ab, toimitusjohtaja Mikko Parjannc Asiakastieto Oy, Iuottopa?illikkd Jaakko Pohjanpelto Osuuskunta Tieiorengas, luottop:iailiikj(d
Veikko Semi Oy Stockmann Ab,
toimitusjohtaja Risto Suviala Maksutieto Oy, toimitusjohtaja Esko

1,1

mieheksi luottop:i:iliikkd Pe ti
Oy KontinoAb:sta.VaPennasen
olivat seuraavat:
lintaperusteet
Muut kokouksetja
- yhdistyksen J:isen vuodesta matkat
1963.
- MonivuotinenLuottolinkin toikokoukscs24.3.1988pidetysse
miusneuvoston
iesenja pli:itoF
apulaissa Keskuskauppakamarin
mlrraJa.
-Toiminut tulokseliisesti
LeenaKonsenpiti
luotto' osastopiiiillikkd
keskustelunalustuks€ntuotevastehtdvissa.
ja sennykf tilanteesla
- Vienyt luottoalan kehitystii tuulaista
sekii
ja ajaaluottoalanetuja V:ilityslautakunnan
tyoslii.
eteenpiiin
3 1.8.1988 tietosuo.javaltuutettu
yhteiskunnan
suunnittelussa.
Vuoden Luottonics palkittiin Anna-Riittawallin esitelmoihen3 000 markan tunnustuspalkkioilakilorekisterilainsddd:innostii.
bussimalja Vuoden Luottomies-diplomilla 19.4.1988jarjestettiin
jos- ka Tampereelle,
16.11.1988,
syyskokouksessa
Jossatutustr.rtliin
sa kokouksessaluotbp?iellikk6 EKA-yhtymiin jakelukeskrkseen
YritysKehrasaaren
Pennanenpiti esitelman.riheesta: Lemp?iilessii,

pJl\ elukesk-uksecnsekd panostaia
U\'n Jl KesorlOy:n loimintaan."
ll.9. I988 Jdfiesretrjinmeriseminrori Sally Albatrnssillaluotloalan
alJnkohtajsaiheisra.

kien takaisinsaantia
konkuNsipe- Tilinpaaitits.
joka osortraaylijadsiiiin27.9.1988.
miiA20 2t0,92 markkaa,on iai<lir_
Vuodenaikanavalmistelt
jjn yhdes_ tu votmassa
oleviensiieddsten
mu_
sd Markkinoinli-insriruutin
i<anssakaisesti.
Iuoftoalanp€ruskurssia
eli luotto_
Suorittamamme
tarkastuksen
pe_
tutkutoa. Tuloksia syntyi siten, rusteellapuollamme
etta aioftukoulutuspeas*izin
aloit- - tuloslaskelman
ja taseenvahvisL-lkomaantoiminta
tamaanvuoden1989svksr,llii.
tamlsta
Yhdisryksen
j.isenille;iiateftj
jn -vasruuvapauden
mydnumistA
hankkiaoma jiisenmerkki.Merkki
vastuuvelvollisilletadGsta$al_
Th,rmas Feodoroil roimi FEC_
on pydred,hopeoirurintamerkkiia
tammetilikaudelta.
IIAN (Federarionof Eurom Cresiin?jon ruruksik:iynytLM-kjrjain_
dI \{anagement Associatjon) ore_
yhdistelma.
Helsingissii.maali$kuunl. Diii_
rdenttin.i 15.6.1988asti.
vainri1989
L lkomaantoimil-untaieriesti se-

rnrnaarimatkan Fecman seminaanrn Dublioiin 14-19.6.1988. Yhdistyksentalous
\tlrkalle osallistui 16 yhdisryksen
,a*nra.
yhdistyksen taloudellinen asema
Luotlomiesten delegatio osallisnJr
luottomiehet-Kreditmdnnen selvi.ii oheisesta tuloslaskelmasta
a \ :li vastaavanruotsalaisenyhdis- Ja laseesla_
h lien Svenska Kreditmannafiire.rn-uenin 20-vuotisjuhlakonferens_
rlrn Tukholmassa16.9.1988.

Maija-Liisa Bergman
Leena Pelander

Tilintarkastuskertomus

ltuut asiat

Olemme tarkastaneetLuottomiehet-Kredjtmzinnen r.v:n kirianoidon ja hallinnon vuort'ettalgdl trvYhdistysantoilausunnon
oikeus- v.in
.lilintarkastustavan ede)lyrtilakiesitykseenkos- massa
laajuudessa.

laskelma1.1.- il.l2.l9gg
toiminta

inkin k-ulut
\lA:n krlut
ulk-ybJisrysten
kokouksiin
hoitolelut

ll.jdsenren,pderoimjttajan
''vuoden
luottomies":palkkiot
rstyt(senrlntamerkit
KUIUt

57.001.48
17.801.87
12.310,25
3.869,25
3.795,00
13.640,00
9 . 5 2t , 8 0
1 4 . 2 t 4 , 9 1 132.154,56

ararn hankinta

''Luottolinkki'
eKlsterrnmyyntitulot
FECMA:sra
koulutuksesta

75.660,00
38.350,00
t0.232,M
10.192,90
l l .512,00
6.418,58 i 52.365,48

ylij?iarn?i

20.2r0,92

l l . i 2 .t 9 8 8
Vastattavaa
Ja panklq-

Omapeiioma
0l.0 t.88 4j.0j5..16
67.286,68 Ylijiitimii 31.12.88 20.210.92
6'7.286,68
6?J86"6S
l5

I
S r a nL a u r ej a O l i ' e .

KaksiKulkLrria.

MIA
JOTKUTOVATPAMNTUMATTO

oPTlMlSTEJA.

Jotkut ostavatvelaksi,koskauskovatvilPittoensiviikollalottovoiton,palkanmdstisaavansa
korotuksen,sen ison kaupantai varakkaanvaimon.Jakun niinei kliyk:ien,
i:i5vdtlaskutmaksamatta.Seon yksi taPaajautuamaksuvaikeuksiin.
ei kovin pitkddnole varaaolla
Luotonantalalla
suhteen.Siksiluotettavala
optimistisaataviensa
t;hokas perinteyhti6 on hyvii yhteistyokumprealisti.
pani.Seon parantumaton
Ota yhteytte, kun saatavasiviivdstyvat' Me
osaamme
berinndnkaikkikeinot.

OY
trTMTOPERINTA
1100520Helsinkipuh.90J5 631
Ratapihantie
puh.931-123
508
Himeenkatu15 33100Tampere

l6

I r-ll
I
I

-{sianajaja
AnteroKassinen
Oulunlakiasiaintoimisto

I

Miten r.ro
suojautua
tua
l*,.n
arvottomilta
I arvottomil
vakuuksilta?
lvakuuksitt
jatkoa nume
eli jatkoa
numeron
I
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I
I
I
I
I

jiisenkeskusteluun

Kiinteistdihin kiinniteryr haltijavel- van apteekinhinnoi
apteekinhinnoissa,jota on anlakifjar ovatyleisii
lakifjat
rakuuksia.tVe. nosteltu
no.reltu vain teelusikalla.
) leisii vakuuksia.
teel
1960
lrlliset kiinnittevat
lalliset
kiinnittdvzitreollisuushallireollisuusha
luvulta Lihtien
l?ihtien on perustettu runIiinteistdjaan,
I iinreirrdj.iiin.omakohralojaan.
omakotitalojaan,ke- saasti uusia kaup
kaupunkeja- Aluksi
i.iipaikkojaan, mersiitilojaan
ripaikkojaan.
mersdrilojaanjne.
julisrettiin tieryr
kaupungeiksi jul
kaupungeiksi
J
Helpommin
Helpommin realisoitavia
realrsoiraviairtajn
irtaimen kauppalat.
kauppalat, mutta rmydhemmin on
,'mal.uudenkaleispaneia relalli- kaupunkioikeuksia
jaettu varsinai
kaupunkioikeuk.ia
5illa ci ole samassamAarin_Kiinsen takajunttilan rmaalaiskunnille.
teistdvakuuksiaon pidetty hyvin:i, Neissii on kirkonkl
kirkonkf lissa tuhatmria\ a i l k e r r e a l i \ a a r j o \ \saai s i k a a nni i n rrin
i n ihmisid,
i h m i s i djoista
r. o i s r aion paljon syrjdlk'lposli m,j.irileltdvii.ihintaa klin
per;inel?ikelirsih.
periin
elekeleisia. Neitd
paivirdisI
aunto-osakkeista, joiden markki- iavarakauppoja,
tavarakauppoja, m
muutamia muita
i:r-arvo on paremmin ennustetta- puotejaja katuvalot omistavia asurrjsa. Asunto-osakkeistaja muista tustihentvmiii
tustihentymiii on al
alettu pitri:i kauanopaperetstavoi uskoasaavansa punkeina,
jotta raat.
punkeina.jotta
saataisiinhoukutel80 prosenftia paivAnarvosta, ioka iuksi
luksi teollisuutta. K
Kun kylan teolli
milteipA selviaiaipdivAn lehtiii tues- suuslaitossitren
sittenjoskus
iosl
meneekonl e l e m a l l aK
. i i n r e j s t danr \ o n s e l \ i l - kurssiin,
k u r s s i i nu
. u r r ayriftejd:i
uutta
y r i t t r eijuuri siltaminen on vaikeampaaja on syytzi ta paikkak-unnaita
paikkakunnaltaId
ldydy ja hallinartd\'tte,i asiantuntijaa. Asiantunti
vo on olematon va
vakuuksien realiFistakin ldytyy monenlaisia,joten soinnin kannalta. :Ttillaisista uus
on ldydettavii luotettava.ja realisti- kaupungeistakuten myds naapurirn. Parasraon k:iyrtadkiinteisldn maalaiskunnan
,uilai"lunnun
alueliitoksin
qjaintrpaikkal-unnan henkilditii, nielaisseistavanhoir
nielaisseistavanhoista kaupungeis,oilla on parempi hintatietoisuus ta ldvtvy
ldytyy asumatont
asumatontar.imetd, korpea. nevaa
Fiklakl|nnalla samalenkuin llelo pea.
ne\aa ja muuta
muu joutomaata.
!leisesrri kysynniistii. Kaikkialla Lapinlasketielurintr
Lapin laskettelurinteidenliepeiden
maa ei ole suinkaan kovissa hin- .ja
kaupunkikasvukesJa menestyvienkaul
missa, jolloin jopa omakotitalot iusten
kusten maan ja kiin
kiinteistdjen arvoitl.iseste asuntopulastahuolimatta hin tottunut velkoia
velkoja meneehelposti
uhkaavat j:iadA myymiittri. Inflaa- hakoteille vakuudLn
vakuuden kohteen arvon
tx)n lauKatessamaan arvon on us
mriiirittelyissii, jos
mtiiirittelvissai.
ios Ikohde on sopit(\tlu \- lyv-n ja jopa nouseran. van
ji tuntemattomassa
ran kaukana
kauiana ja
tr
paikassa.
esi- paikassa.
Jo.t,lnn runsaastionnisluneira
merkkeiii. Teollisuushalleiaseisoo
q hjill?ienmone.5akunnaslamonu.
m('ntl..ina. konkurssien J?iljille. Rasitustodistusten
RaSitustodistusl
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laitosten haltuun, jolloin j iilkip?iiin kohteen oikean arvon. Kun velallipapereita tarjotaan tilivelkojille,
nen ei Skene tarjoamaan muutakun kiiteispantiksi ei ole tarjota kaan vakuutta, otetaan tarjottu vapankkitalletusta tai arvopapereita. k-uus.Tiillaisen mielenrauhoituspaVelkojan ei pitiiisi tyytyii pelkris- perin vastaanottaminenei saa kestAan tyytyvaisene vastaanottamaan keythe pedndii kuten valitettavan
haltijapapereitaj a rasitustodistusta, usein tapahtuu. Paperi on vain
vaan pitiiisi tutkia huolellisestirasi- muodollinen eikii todellinen voimatustodistusta ennen kassakaappiin paperi. Henkildkunnan vaihtuessa
telkemistii. Rasitustodistuksenoi- voidaan uskoa vakuuden riittdvyykein lukeminen kannattaaopetella, teen Ja tavaraa ty6nnet:ian surutta
vaikka tuttua juristia apuna kAyt- velaksi. Itselleenpit:iA olla aina retien. Aina pitaisi selvittAri kenen hellinen ja mydntaA, etta hallussa
hallussa ovat paremmilla sijoilla oleva miljoonapaperi on arvoton.
olevat paperit mahdollisine j;ilkiA ottomuuson pamsta todeta heti
panttauksineen.Kaikki tilanomista- eika vasta epaonnistuneenpakkojat eivit itse ole edesselvilla tilaan- huutokaupanjelkeen.
sa rasittavista velkakiinnityksistA.
Meiiriiala on saatettuostaavelkam^'fl5''tolt, arvorhtn
on y"lolty. lukeminen
situksista vapaana. SiitZi on myd- Luotatko maksettuihin
lukemin€n
rarKKapitiiisi
pttalst muistaa
mur5laaniiden_k
n denkrn
I raikka
hemmin muodostettu lohkomalla
tilausarvioihin?
olevanyksildllisiaesineirii.Ihmiser
itsenainen tila ja omistaja viiir*i:i,
hsdentyviit,maaei lisiiainny,iosra
Alioikeudenkansl
kansliasta
saatavista ettei muita msituksia ol€, vaikka
r)."'stasyntyy
syntyy maan
maan niukkuutta
niukkuuttaja rasitustodistuksista
ilm€nee kiin- kantatilaa rasittavat velat ovatkin
I rlvsta
Kiinteistdnarvoistavoi esi AA
.no kohoaa.
kohoaa,on totta
rottavainjoillakin
vainjoillak
teistdtinrehdvt
rcistdtjn
tehdytkiinn
kiinnitykset.kiinni unohtuneetkuolettaatiiltii osin. Yl- erilaisiaarvioita.Josvelallin€nanI ar\o
paiklakunnilla.
mutteikaikkiall
murrei
kaikkialla. tys
tyson saalettu
saatettu
myitntiiii
m)6n vakuudeksi ldtykset ovat ikaiviii. Annetun va- taa samallajo arvion kohteesta,
I paikkakunnilla.
Pankkien
lainanannon
lainanannon
jolla on senor
ldystyttyii(on sllle,
ldyslyttyd
sille,jolla
omistajalta
I Pankkien
saata- kuuden arviointi pakkorealisaatiota kannattaasenkin fraaseja tutkia
o:tovoimanostannul
noslannulkiinteistdj(
kiinteistcijenvaa
r,aavissi
vrssimeera
miiZird
rahaa
ral tai tavaraa silmiillii pit?ienon vaikeampaa.Jos tarkkaan.Kallellaanolevastar6tteIo.tovoima
rnoa kaupunkipaikoissa,
kaupunkipaikoissa,mutta
mut
taikkajolla on oiker
aikka
oikeusheneldkan- keulilla olevat paperit ovatjo pank- ldstAon voitu kidoitellaisojasumI enoa
nvos Lapin lomakohteiden
lomakohreiden
runt
tuntutaamatrAtrye
maiirAttye
verotuloatahivissinii kien hallussa, kannattaajarkeillii, mia sisAldviejiilleenhankinta-arverotu
I m)"ds
massa-Suurin osa menesry\
istii aikana
aikanakAyttiia
kalitdekiinteAtii
kiinte omaisuutta ettei pankinjohtajalleole kelvannut vioita jne. Papereillavoidaanhd\riltejistaja samallasiis vakuuksia tai jotakin
kuuluvara.Kiin- temd velallisen omassa hallussa metii taitavasti,jos kayvenhinnan
iotakinsiihenh:
raarivisra
velkojisra
on Helsingin. teistd6n
rei"iddn
kiinnitetyt
kiinnirer)r
parhaalla
etuoi- oleva paperi. Maaseudun pankin- asemasta
lpuhutaan
muistaarvoista.
Turun ja Tampereenkolmiosta. keussijalla
keussiiajla
olevatha
olerai
haltijavelkakirjat johtajat ovat yleensii varovaisia ja K?iypiihinta-arviokinsaattaaperusKaupunkimaan
Kaupunkimaan
on aina
on
ainarjederry
riedetty
ole- oval
ol
y jo antaamha- hyviai asiantuntijoita tietAmA?in tuamielikuvitukseen
ovat]"leensa
yleenseehdi
ehditty
ilman,ettear-
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kastajat saattavatkysellii, niin pi- paistaja halasi alueelle muutaman
taisi jotakin olla. Aiemmat vakuu- TVH:n huutokaupastaostamansa
det oli hiitAisenvilkaisun jiilkeen tydmaakopinynnii pinosi fisetoltilromua.H?inlohkoi
tyiinnetty kassakaappiinsieviin hy- le kaikenlaista
myn jiilkeenja pzieleoli yhdessii miiiiriialastaitsenziisentilan, jonka
RN:o
juotu kahvikupit tavarantoimittaja- nimeksipantiinPertintehdas
firman kahviossaja ot kaYrylise- 1:15. Hiin kiinnitytti tilaansa
kauppaa. Paavolla oli taipumusta 500000 markan haltijapaperit.
pikkukiitmeyteen ja h?inessaoI Petti esitteli velkojalleen tehtaimyiis annos teekkarihuumoria. taan, kun heralfietystd piipahti
H?inosti ereeltesukulaiseltaanaa- paikan piielle yrityskeynnille. H:in
vaa suota 100 hehtaaria. Muuta- puhui Pertintehtaiden mhantarmasta puunk?ikkaresteotsi ollut peestaja lainoittajat nyiikytteliviit,
tarpeetpariin nuotioon,muttamui- ktn 500 000 markkaa oli sentiiiin
oli betota puita ei nevallakasvanut.Hinta pieniraha,kunvastaavasti
oli 200 markkaahehtaarilta,mika nihallia ja tonttiakin oli laajasti.
suosta. Vakuudetvaihtoivatomistajaaja
oli kovahintaaNottomasta
konHiin suostuttelisukulaismiehensii- rahatsamateD.Mydhemmassa
illainoittajille
kurssimenettelyssii
aan
kidoitettiin
kauppakirj
hen, ett?i
Arvokas
900000 markkaa. meni nimiensekamelska.
kauppahinnaksi
Hiin selitti, ettei se ollut laitonta betonihallioli PertinTehdasOy:n
kun valtiolta omistamalla Pertinhallin tilalla.
mustaakauppahintaa,
vaan Lainoittajan vakuudet koskivat
petkutettu
leimaveroja,
ei
papereiden piiiYiiyksiin?
suotilaa,jolla olevat
piiinvastoinannettiinoikein liian Pertintehtaan
lain- muutamatirtaimet kopitkin myytiin
haki
samantien
Paavo
kanssa.
Merhitseekii rasitus
ja rahat
Pekka,joka oli k?iynytkauppa- huudonja 900000 markankiinni konkurssihuutokaupalla
ja rasite samaa?
muihin
tarkoituksiin.
kiiytettiin
korkeat ja kiertiinyt ulkomaita, rykset. Tavarantoimittajavilkaisi
iosta ilmeni Lainoittajiltaoli unohtunuttutkia
p?i:isinuorenajohtajaksiperhefir- lainhuutotodistusta,
ja
Se riitti ha- tilan kafitojaja kiinteistdrekisterikauppahinta.
VaiLla velkojatottaisivatkinra- maanisen?ikistikuoltua.Kassakaa- saanto
tutki- otteita,joista olisi ilmennyttohruliihemmesd
vakuuden
haltijanelle
pista
000
markan
ldytyi
500
velilmenevistii
situstodistuksesta
pyydet. Perttiei ollut kehdannut
eriiiissa
sijaitsi
Suopala
misesta.
tilaan.
ereiin
asiakkaan
karasituksista
selven,erilaisetra- velkakirjat
suota
vastaan,
fie
500
000
markkaa
jekeen
mukaanse oli l960luvun alun
Perustesitteet saaftavatjeedii huomaamat- Rasitustodistuksen
Paavohdysteli mutta lainoittajat suorastaaninnosja rasitteistavoi- ainoakiinnitys.Metsiinhoitoyhdis- tussakaupungissa.
ta. Rasituksista
kaupungin tuneinatyrkfttivet.
sekai- tyksen puoli vuotta vanhanarvion veitikka silmAkulmassa
daanpuhuahyvinrasittavasti
suuntaan
kasvaa
siihen
saattavan
oli
800000
metsiin
arvo
mukaan
sin, vaikka tarkkoja mderitelmie
olisi syytzi keytt?ia.Maanmittaus- markkaa.Asiakasoli tullut taloon liihivuosina.Suolta ei tosin ollut
perustellaan
rasitteita puoli vuottasitteneikii velkaaollut kaupungincityyn eli osuuspankin
toimituksissa
tieta, autojenpitAmista,vedenpa- kuin 100000 markkaa.MetsApalo- ja sziestiipankinkulmaukseenkuin Kaikki kiire ei ole
toamista,siihkt'-, puhelin-,vesi-, vakuutuskinosoifti mukavialuku- vain 5 kilometri?i, mutta hyllYviie todellista
muuviemari- ja kaasujohtojenrakenta- ja. MarkkinahenkinenPekka oli suotariitti siinAkaupungissa
syntymAiin tenkin ojitettavaksi.Konttodpaalja kaa- tyytyvainen saadessaan
mistavartenjne. Jakolaista
Ilkan firmalla oli mennyt 20
jakoasetuksesta
l6y- isoja kauppoja. Hen suositteli likkij meni halpaan, kun hanelle
voitusalueiden
mutta sitnousujohteisesti,
vuotta
kaskaupungin
mielikuva
lisyntyi
tavaraa
koko
ostamaa
asiakkaan
tyy tarkempiaselityksizi.Rakenkuten ten alamakialkoi verovaikeuksista.
nusjairjestykset
tuntevaterilaisiara- miitilla. Asiakkaaltajeiviit laskut vustaja kovistamaanarvoista
Muutaman Kun kirjanpitoolisi osoittanutkonjolta osin raken- my6hemmin maksamatta.Pakko- oli etehn kaupungeissa.
kennusrasitteita,
jonka Ilkka tahtoi
pidettiin
kuluttua
vuoden
kautila
ei
mennyt
Pakko- kurssikypsyytta,
nuslainsfidiinndstiildytyy tarkem- huutokaupassa
jonka tulosta5 000 kieltaa,hensuorituttiteollisuushalpaa. Lisiiksi saattaaolla erilaisia paksiedesalimmastahuutokauppa- huutokauppa,
hyvaksynyt lin arvonkorotuksia.Velkakirjoja
jne. Va- hinnastaeli 7 000markankuluista, markkaaei pantinsaaja
rajoituksia
kaiyttdoikeuden
Uu- kiinnitettiin [saa ja luottoa irtosi
kuudenottaj
an tulisi tutkiaedtyisen mika Pekkaaihmetytti.Jekiselvit- vaatien uusintahuutokauppaa.
uusistaliihteista,kunpaperitniiyttikonttosaapui
partusintahuutokauppaan
oli
ilmeni,
ettA
metse
telyissA
tiehuolellisesti
kiinteistiirekisterin
viit hyviltii. Han oli hankkinut
tila
ettii
todistamaan,
ripiiiillikkokin
valtaantulisi k?iydA roitu aivan kaljuksi Pekan
toja seke tarvittaessa
muutamaltatutulta arviolausuntoja,
va1Paavon
meni
5
000
markalla
suostueikii
l-ukaan
tulon
aikoihin
ja
kiint€ismaanmittauskonttorissa
jotka
arvokosoittivatrakennuksen
konttorijossa
molle.
Suunnitushenkinen
metsaraiskiota,
Jo- nut ostamaan
tdinsiniidrinluonajuttelemassa.
ahdistel- kaaksi. Konkurssi seurasi nY<ikaisellaon oikeussaadalukeakiin- oli runsaastijakitditzi tekematta, piiiillikkdpatikoisaiiiskien
Ilkkaa syytettiin paitsi
tietojaja ottaajiil- markallakaan saati sitten maksa- lessaavoimellesuolleomakohtal- hemmin.
teistdrekisterin
viivyttzimisestamyds
konkurssin
huolimattoharmittelemaan
sesti
jennitksia.Kiinteistiirekisteriotteenmaan myiihemminmetsenkasvapetollisena velallisena tehdystii
lunastus
ei paljonmaksa.Jottakoh- tuksestametszivercaainakin 100 muutta.HAn myiinsi sen, ettAPear- ruskarttaavilkaisemallaolisi voi- konkurssirikoksesta,kun hanen
teentarkanpaikantieteisi, on ostet- vuotta.Metenhoitoyhdistyksen
yhtey- nut todeta vakuuden aruottomuu- katsottiin tahallaanvalmistuttaneen
tava myiis peruskartanlehti ynnii viokin oli tehty leimauksen
kirjanpidontekevaariinsisiiltdisen
rckistedkartanjiiljenndksiii jne. desse.MyytaivAnpuustonarvo oli den.
perusteettomia
arvonkoromiila
Onhan se noloa, jos tietaA,ettii paljonpienempi800000 markkaa,
puolustautui
si[a, ettei
Hiin
tuksia.
lasoli
orastaville
taimikoille
mutta
jossakin
suunnassa
eikii
kohdeon
vaan
velkojia,
ole
erehdyttiinyt
hAn
jne,
nostimitka
tied,i kohteestamuuta. Kun huo- kettuodotusarvoja
he olivat vapaaehtoisestiantaneet
mioidaanerilaisetkaavatja raken- vat metsanarvoatuntuvasti.
vakuutena
Missii kulkevat
asiakirjoja
pyydetytlainatesitettyj?i
seka
nusjArjestykset
rajoituksineen
olevan tilan rajat?
vastaanja oli halli ollut kaikkien
kestevienkaaetenkinvuosikausia
vapaastinehtevissii.Halli olisikin
rakennusvojensuunnitteluvaiheen
Petin firmalla oli 3 000 m' :n ollut n:ihtiivyys, L1ln kevAttulvien
kiellot, vakuudenarvo saattaaolla Suo on suota
piiastepaAjotakin muuta kuin asiantuntijan kaupungissakin
tontti, jolla staitsi teollisuushalli. mydtiivesikulki hallin
halli
oli valtaVaikka
hiin
laftialla.
kiinnitetTila oli teyteenarvoonsa
kirjoittamaarvio. Tontille on saaja va- kunnallisenpfitien varressa,eivat
ty. Firmatarvitsivelkarahaa
tettu kaavassamerkitamonikerrokolleetvai
ien asiantuntijat
Paavo oli aloitteleva yritlaje, kuuksia. Firman nimi oli Petin rahoittaj
sinenliikekivitalo,jolloin vakuutta
pistaytymeen
ohikulkuvautuneet
Jostontil- jonka kaupankayntia
rajoittivatvii- TehdasOy. Tilan nimi oli Pertinon pidettyerinomaisena.
kohdetta,kun
la sattuuolemaanjokin vanhanpuo- haisetvakuudet.Firmamenestyija halli RN:o 1:10. Firma oli ereiin matkallakatsomassa
laidalla.Tontin toi- aina on niin kiirefie. Ilkka vapauVakuuspularajoitti uuskaupungin
leinenrakennus,on pamstahoput- oli nosteessa.
taa omistajapurkamaansejouh-rin pAAsyiiisompiinafiidreihin.Paavo sella puolen avautui koskematon tettiin ti ta osin syytteislA.
jossa seistiitdennenkuin talonsuojelijatj a talous- oli huomannut,etta vakuuksiapi- rahkasammalsuo,
ehmainmuseointiaajavat voimat dettiin muodollisina.Vastapuolet kiitti muutamiakituliaita mAntyja.
ehtivatsiitii kiinnostua.Talossaon olivat selitelleer, ettii kylliihan he Pertti osti 3 ha:n palasentilaisuusaattanut
asuajoskusjokin taivaan- luottivat Paavooneivetkeolisi vail- den siihensaatuaan.Han pukkautti
rannanmaalad,mike riitt?i?ihyvin la vakuuksia,mutta kun ne tilintar- puskutaktorilla parkkipaikanta-

ja
vioija on edes Mynyt Paikalla. julkisen kohun aikaansaamiseksi
Mahdollisuuksienpuitteissapilaisi suojeluvaatimustenkannustimiksi.
on
arvioinnissa
vakuus- Kiinteistiivakuuden
kayda itse katsastamassa
ko'hdetta.Ydttiijilii on aina kiire otettava huomioon paitsi asiakirja rasitjonnekin, muttajos huoli kohteesta joista ilmeneviitrasitukset
on tarpeeksivoimakas,aikaa alla- t€etmyiis tiiysin simlliset rasittavat
kastaliiytyy. Kohteessavoi piipah- henkildt,joita on viime aikoinajotaa muunmatkanlomassa.Josau- pa kiivennyt hakkuuleimikonpuitolla ei peiiseperille, kannattaajo hin. Metsesant ovat yleensiipitkiii
tunteasyviiii huolta kohteesta.Au- suorakaiteenmuotoisia suikaleita
toII katolle pantavienlaskettelulen- maastossa.Jos tA aisen kapean,
kutussuksienohella voisi panna mufta pitkan saransuuntaisestikoja kou- ko pituudelta kulkee voimajohtomyiis kunnon metsAsukset
kayttdrakata mets,ildlle. Monesti tutustu- linja, on senaikaansaama
misretki tyssiiesiihen,ettei kohtee- joitus hyvin merkittava.Muodolliseenosataedeskananja kompassin sestiarvokaskohdeon saatettukakanssaeikii uskalleta l:ihtea seik- luta erilaisin keyttiirajoituksinja
todellikailemaan.Kyry [ik:kua maastossa muintoiminvah?iarvoiseksi
on terkeaominaisuus.Hiikkapo- suudessa.
lulla kirmaamisen asemestavoi
paljon hyiidylliseffnin
samota
Kiinnitiitkii huomiota
kiinnitysvakuuskohteeseen.
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Kerro, kuvastin!

. . ??
Nimitvsuutisia.

Voipa perijan omakin kohtalo olKuvastimesta
saattaaheijastuanenessiioleva nyppy tai repsottavat la vaakalaudalla. Muinoin, kauan
hapset.Ei hetaii,kosmetiikkaase sitten, herra S. valittiin suurehton
vain on. Mutta n:ikisipakuvasti- yrityksen luottopiiaillikdksi. Tieto,
mestasielunsisaAn,taitaisikatso- raitoja keytds olivat mita parhaimalkoi tajalta kohtahymy hyytyii.
mat. Yksityiselemasszizin
tutta- pahtua kummia. H:in joutui pelihiToisinaanperint?ihenkildn
va saattaapuoli leikilliiAn kysye mon pauloihin, kuin isotAtivainaani
Trawemiindessa.
neuvoa maksun lykkiiiimiseksi. l920luvulla
mitzisuo- LuottopaAllikdn rahat loppuivat,
Onhanperijaasiantuntija
lainatut varat eiviit kauanriiftaneet.
tulee.
ritustenvetkutteluun
Niinpa usein annetaanvastauk Vekselikierre tuotti rumia merkinsiakin kysyjalle,sillii kyleh:in t,i- tiije protestilistalle. Henkildn usma tuttavaaina hoitaaasiansaja kottavuus anmatissaan mur€ni. Ei
perin- kf ennyt tydnantaja eniid prtiimeen
vainpelkiistakiinnostuksesta
tiiri kohtaanesittaai"akateemisia" palveluksessaanperinnest:i vastaavaa henkilii:i, joka omakohtaisesti
kysymyksiii.
ikaenkuinhieman kumosi asiakkailleen markkinoiPerintehenkild
las- mansa hyvzin maksutavanperiaatimarreltuna
ryhtyytarinoimaan
reklamoinnista, rcen.
kun katoamisesta,
ja panVielzi veh:in asenteista.Velkaipuolisoon juuri maksanutkin piti :iskenhoitaa-selityksist:i. set, hitaastimaksavatasiakkaamme
Naureskellenkerrotaankaiken- eiviit yleensa ole lurjuksia eivetka
moista.Ehkiijoitakin raflaaviasat- roistoja. Maksuhitaus ei ole rikos
tumuksiaomastaasiakaskunnasta.eike fikkomus, ei myiiskiian makSanalla sanoen perij:in sanoista sun tiiydellinen laiminlydnti ellei
vii
muista seikoistamuuta johdu.
kuultaaliipi: eihensemaksr.ljen
Yrittaje saa suuren luottotapvyttely mitaiin haittaa,kenelletahansasemmoistasattuuja jonkin pion, joka vie hanet itsensamaksulaistapeliaja leikki;ihen*imii vain vaikeuksiin, joista koituu esim.
maksamismAiirAystuomioja uloson.
Telle asenteellaja keytdksella otosta aikanaan"kijyhan paperit".
raivaanmemaatajalkojemmealta, Voiko kukaan perijii hyv?illii omalmaksumoraalista
on syytzipiteiiyk- larunnolla vaittiiA tiitai parkaa lursityisissa puheissakin tiukasti jukseksi?
Tottahan toki asiakkaisiimme,
kiinni.
TAssetuleemieleenkolmenkym- niin hyvin k-uin huonosti maksamenenvuodentakaakulosaarelaF viin, mahtuu myds lurjuksia ja rinen lihakauppiasherra P. Hanen kollisia, mutta ei varmaan sen
ytimen muodosti enempiiii, kuin yhteiskunnassaon
asiakaskuntansa
vat varsinvarakkaat,jopa rikkaat, keskimzi:irin.
Toki oli k6yhAapaikkakuntalaiset.
kutenperheM. LihaJ Marttila
kin rahvasta,
kauppiasusein paivittelitiliasiakkaitaan, varakkailta kun tahtoi
maksu lijytyA usein kovemmalla
pyytelylliikuin koyhemmiltA.Lieneekd niin, ettii pikkusummien
kanssaei erapeivistev:ilitetAeiki
pidetii tarkkaahuolta. Kuinka on
perij:it, olemmeko itse Askeisen
vertauksen
rikkaita?
katsoaomaalasUskallammeko
kupiikkiiimme?Monenko laskun
erapaivaon ehtinytvanhetapalkkap?iivAaodotellessa?
Joku huokaa,
korkohan on maksettava,eik6s
juu? Asiakkailtamme
edellyt:imme
kuitenkin vallan toisenlaistakiiytdstii- rahatnyt, eikii viidestoista
paiva.varmaanmeiltaperijoiltiion
paremvaadittavakeskimAAraiste
ihanesimerkin
paamaksumoraalia
vuoksi.Josnyt joku napisee,ettei
suutarinlapsillakMnole kenkie,ei
moinenvetaus sovi ollenkaantA_
han. Suutarinoma leipa kaPenee,
jos hen markkinoi esimerkill,ian
paljain jaloin kulkemista.Perijii
toistenrahat,
sensijaanvaarantaa
oi
tyitpaikatjne. vAhattelemelle
kea-aikaisensuorituksenmerkitysta.

Toimitusneuvoston ideoima Luottoalan nimitysuutiset -palsta on jo
vakiinnuttanut asemansaLuottolin_
kisse. Tavoitteena oli tadota jiisenille palstatilaaluottoalan nimitysuutisten julkaisemiselle lehdess?i,
joka tavoittaaluottoalanammatilaiset.
On totta, etta ilmestymiskertoja
voisi uutisointia ajatellen olla
useampia,ja etta suuti osa Luotto_
linkin lukijoista on jo tietoinen nimityksiste esim. Kauppalehden
vastaavaapalstaa silm?iilty:i:in.
Mutta silti, onko toimitusneuvosto markkinoinut ideansahuonosti,
kun palsta tayttyy peiiosin sisasyntyisesti: toimitusneuvostokin on
joutunut lukemaan tiiviisti em talousjulkaisua.
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Palsta tiivteen
J?isenten
aktiivisuudellatamankin palstanhistorianlehti saadaan
kiiiintymAan.Nimitysuutisia,mielellaiin valokrvallat?iydennetyna.
ottavat mielellaln vastaanlehden
p:iiitoimittaja
Jari Nuorinkoja toijasenAri ovaska.
mitusneuvoston
Ilman kuvaajulkaistavauutinen
tulec mydstelefaxillaperille.
Ari Ovaska
Luottotietor.y.
PL 17 00501Helsinki
'7019042
telefax
puh 738300
Jari Nuorinko
Credit-Justitia
Oy
PL 47 00241Helsinki
telefax142067
puh 144055

LUOTTOMIEHET-KREDITMANNEN R.Y.
5.4.1989hyviiksytytuudetJiisenet
Hallituksenkokouksessa
Anne Sundberg
Luotonvalvoja
ABB Asea Skandia Oy
PL 20
02611 ESPOO

Anneli Ruohonen
ErikoisluotonvalvoJa
Oy EssoAb
PL 3'7
0221l EsPoo

Ritva Kahila
Luotonvalvoja
Abb Asea Skandia Oy

PL 20
02611ESPOO

Kirsti Veyrynen
Luotonvalvoja
DinersClub FinlandOy
20 B
Mannerheimintie
HELSINKi
OOIOO

Kirsti Ritajoki
Luotonvalmisteli.ja
lndependent
RahoitusOY
4-6 B
Arkadiankatu
OOlOIHELSINKI

KatriinaKolari
Luotonvalvoja
DinersClub Finlandoy
20 B
Mannerheimintie
HELSINKI
OOlOO

Aino Pelkonen
Hallintopeelikt6
KesoilOy
21 A
Tammelanpuistokatu
33500TAMPERE

Kari Kulmala
Hallintojohtaja
SalonKoneja RautaOy
Turuntie15
24240SALO

Raija Hjelt
Luotonvalvoja
Oy Lohja Ab Semera
9
Humanlistonkatu
2O1OO
TURKU

Erja SusanniForssten
Konttoristi
RautakauppaRauta-JavaKy
32800KOKEMAKI

14.2.1989hyveksytytuudetjasenet
Hallituksenkokouksessa
Mani JuhaniIhalainen
LuotonvalvoJa
Oy PartekAb
Rantatie23
Sdrn:iisten
HELSINKI
OO5OO

Roland Kristian Lillqvist
Ktm
Contant Oy
Aurakatu 8
2O1OOTURKU

I

KOKOUSKUTSU
Luottomiehet-Kreditmdnnen
ry:n varsinainenkevdtkokouspidetiientiistaina 16.5.
1989klo 17.00 alkaen Helsingissiiravintola ostrobotniallaf osoiteMuseokatu 10,
2. kerros
Kokouksessakiisiteltiiiin:
l) Siiiintiijen 9 $:ssdmainitut asiat
2) Muut asiat
3) Yhdistyksen jAsen toimistopiiiillikkii Ginzig Safiulla
SiemensOy:stdalustaaaiheesta,oToimittajanvalinta',
Kokouksenjiilkeen on mahdollisuusnauttia yhteineniltapala itsepalveluna
buffetpiiydiistii. Ilmoittautumiset kokoukseenja ruokailuun pyydetiiiin tekemiiiin
12.5.
mennessdpuh. 446940.
Tervetuloa
Luottomiehet-Kreditmdnnen
rv
Hallitus

Lilliputtilinkki
Licnee peldttiivissii. etta osa Luot
tolinkin hiukankin pidernnistiiju_
lulstameneeaivanhuklaan. llrnei_
sesti huomattavajoukko Iukijoista
ei viitsi lukeajuttuja sentakiaefti:
- tekstron niin pientd.ettiisejo
paalllstn puolrn antaa tympe:in ku_
van lehdestd.
kovin pikkuriiklinen reksti
on myais hitaampaalukca, kuin
hiukanisompi,vaikkcisilmisslioli
sikaanvikaa.
Saaltaaolla. ett,iheistiikin.jotka
vdittiivat lukevansa lehden rarkkaan. osa todcllisuudessa
vain silm.iileetekstinpeallisinpuolin,koska eivrit halua rasittaaitse.iiintckstin pienuuden edellyttiin1iillii rarkkuudella.

Tekstin suurentaminen
on niienniiisesti k!stannuskysymys lisii.int) neenii papcrin menekkinii. Mutta
kannattaako nykytilannc. .jos leh
tcmme \',ihislakin sivuista jzitetii.in
osalukematta?
Voitaisiinkohan
joitakin suuria kllvia v:ihainpicncnda.
Jolloin papcrin tarve sailyisi ennai
laan.
Eik.i siti teksti.i larvitsisi aivan
hcvosenkokoiscksi laittaa. VoitaisiinkojossakinLuollolinkinnumerossapainaamalliksi muutamiaeri
kokoisilia kirjasimilla ladonuja
palstoja.joista lukjjat saisivatsitten
esitt:irikommenttinsa?
Terveisin
Nimimerkki Near Sight
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