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Kirosana- Korona

Päätoimittajalta

Syksy on jälleen saapunut. Olemme eläneet tänä vuonna poikkeuksellista ai-
kaa. Koko maailmaa piinannut korona on laittanut monet suunnitelmat sekai-
sin. Osastomme 100-vuotisjuhlat jäivät pitämättä kuten monet kokoukset ja 
koulutukset, puhumatta matkustusrajoituksista. Keväällä olimme koko Uusi-
maa karanteenissa ja poliisit valvoivat liikennettä teiden varsilla. Kesän aikana 
tuntui tilanne vähän helpottavan, mutta syksyn tullen on tauti taas alkanut jyl-
läämään. Yrittäkäämme nyt jatkossakin pestä käsiä ja käyttää maskia, sekä pi-
tää turvavälit ja yskiä tai aivastaa hihaan. Toivottavasti löytyy rokote tai joku 
muu ratkaisu tähän tilanteeseen. Olkaa varovaisia!

Kaikesta huolimatta järjestämme syys-
kokouksen 11. marraskuuta Hotel-
li Sveitsissä. Tule paikalle vain terveenä 
ja kaikkia varotoimia käyttäen. Ilmoitus 
syyskokouksesta on toisaalla lehdessä.

Tänä syksynä on myös aika valita työ-
paikoille luottamusmiehet tai – hen-
kilöt, miten nyt jokainen haluaa nimik-
keen määritellä. Valinnat on tehtävä mar-
ras-joulukuun aikana.
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Sini Salminen 
sihteeri

Heikki Kölhi 
taloudenhoitaja

Anitta Luoto 
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Henrik Listala
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Hannu Wesssman

Janne Toivanen

Mika Rapeli

Mikko Sarajärvi
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Viiskasi-lehden päätoimittaja ja 
tiedotussihteeri

SYYSKOKOUS
11.11.2020, kello 18, Hotelli Sveitsi (kokoushuone 6), Härkävehmaankatu 4, Hyvinkää
Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat:
• Ammattiosaton puheenjohtajan valinta 
• Hallituksen vahvistaminen vuodelle 2021
• Valitaan tilintarkastajat
• Hyväksytään talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2021
• Päätetään hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista
• Muut esille tulevat asiat

Ammattiosaston hallitus

Tilaisuudessa on kahvi- ja voileipätarjoilu kokouksen väliajalla.

Osallistu kokouksiin. Vaikuta päätöksiin.
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Puheenjohtajan palsta

Hyvinkään 
Teollisuustyöntekijät ry 
valitsi kunnianhimoisen tien
Järjestäytymisen kautta työntekijät 
voivat vaikuttaa yhteisin voimin ja toi-
min työ- ja palkkaehtoihinsa. Järjes-
täytyminen vaikuttaa paljon muuhun-
kin, kuin palkka- ja työehtoihin. Muun 
muassa eläkejärjestelmään sekä työ-
lainsäädäntöön kolmikantaneuvotte-
luiden kautta. Tästä voi mainita konk-
reettisena esimerkkinä Korona pan-
demian aikana otettiin käyttöön poik-
keustyönlainsäädäntöä, millä pystyttiin 
säilyttämään työpaikkoja. Järjestäyty-
misen tärkein tehtävä on turvata työ-
rauha työpaikoille sekä luoda neuvot-
teluyhteydet työnantajiin.

Järjestäytymisen suurin riski tulevai-
suudessa on se, että ihmiset eivät 
ymmärrä järjestäytymisen merkitys-
tä ja mitkä kaikki asiat siihen liittyvät. 
Ymmärtämättömyys aiheuttaa myös, 
sen että jossain työpaikoissa ei ole 
taitoa tehdä edunvalvontaa. Järjes-
täytymisasteen laskiessa työpaikoilla 

myös osa työnantajista kokeilee voi-
siko työehtoja heikentää, ja sitä kaut-
ta pienentää yrityksen henkilöstöku-
luja, mikä vääristää kilpailua markki-
noilla. Tätä nyt yrittää Metsäteollisuus 
ry:n jäsenyritykset ilmoittamalla, että 
he eivät tee enää yleissitovia työeh-
tosopimuksia.

Me voimme valita mitä teemme jär-
jestäytymisasteelle, voimme valita 
helpon tien, jossa emme tee mitään, 
tällöin järjestäytymisaste laskee au-
tomaattisesti. Tämä jakaa työnmark-
kinat kahteen kerrokseen voittajiin ja 
häviäjiin. Voittaja kerroksessa ovat ne 
työpaikat, missä voidaan sopia asiois-
ta ja saada hyvät palkka- ja työehdot. 
Häviäjä kerroksessa taas tehdään 
työtä sellaisella palkalla, joka juuri riit-
tää elämiseen.

Hyvinkään Teollisuustyöntekijät ry 
valitsi kunnianhimoisen tien, jossa 

Mikael Kölhi 
Hyvinkään Teollisuustyöntekijät ry:n 

puheenjohtaja

kaikkien jäsenten yhteisien tekojen 
kautta voimme parantaa työpaikko-
jen yhteistä edunvalvontaa yhteis-
työssä työnantajien kanssa ja tätä 
kautta nostaa järjestäytymisastetta. 
Me teemme tulevaisuutemme, sik-
si käynnistimme järjestävät ammatti-
osastot -hankkeen. Olemme saaneet 
paljon aikaan kehitämme suhteitam-
me työpaikkojen luottamushenkilöi-
hin sekä koulutamme jäseniämme 
paikalliseen edunvalvontaan.

Ehdokkaat Hyvinkään teollisuustyöntekijät ry:n hallitukseen vuodelle 2021
Puheenjohtajaksi

Nimi Työpaikka Ryhmä Nimi Työpaikka Ryhmä

Mikael Kölhi Konecranes Finland Oy Hyvinkään Teollisuusdemarit Mikko Sarajärvi Kone Industrial Oy Hyvinkään Teollisuuden vaikuttajat

Hallituksen varsinaiset jäsenet

Nimi Työpaikka Ryhmä Nimi Työpaikka Ryhmä

Olli Niemi Konecranes Finland Oy Hyvinkään Teollisuusdemarit Sini Salminen Barona Teollisuus Hyvinkään Teollisuuden vaikuttajat

Heikki Kölhi Konecranes Finland Oy Mika Rapeli

Anitta Luoto Mikko Sarajärvi

Mikael Etuaro SSAB/Tibnor Pekka Haukka-aho

Hannu Wessman Hub Logistics Service Kari Purmonen

Pekka Parkkonen Konecranes Finland Oy Seppo Leino

Mikael Kölhi Konecranes Finland Oy

Hallituksen varajäsenet

Nimi Työpaikka Ryhmä Nimi Työpaikka Ryhmä

Urpo Töyrälä Konecranes Finland Oyj Hyvinkään Teollisuusdemarit Petri Kärki Hyvinkään Teollisuuden Vaikuttajat

Kimmo Niinivirta Kone Industrial Oy Heikki Ahtonen

Jouni Peltonen Konecranes Finland Oyj Juhani Kouhia

Riku Soininen Reka- Kaapeli Oy Janne Toivanen

Jari Uotila Konecranes Finland

Janne Nieminen Konecranes Servise

Jani Rissanen Reka-Kaapeli Oy

Ehdokkaat Teollisuusliiton Keski-uudenmaan seuturyhmään

Varinainen edustaja Vara edustaja

Heikki Kölhi Anitta Luoto

SAK:n Hyvinkään paikallisjärjestön jäsenet sekä heidän yleisvarajäsenet



Viiskasi 2/2020

4

Hyvinkääläisillä metallityöntekijöil-
lä oli sata vuotta sitten unelma. He 
halusivat paremman ja varmemman 
toimeentulon, he halusivat parem-
man turvan. He halusivat paremmat 
oikeudet tehdä ja elää, ei vain itsel-
leen, vaan perheilleen ja koko yh-
teiskuntaan.

He valitsivat keinoksi tavoitella ja 
saavuttaa näitä asioita järjestäytymi-
sen omaan ammattiosastoon. Yhdes-
sä olemme enemmän – näin kai sen 
voi hyvin lyhyesti kiteyttää.

Ammatillisen järjestäytymisen pe-
rusteet olivat sata vuotta sitten ai-
van samat kuin tänäkin päivänä. Läh-
tötaso oli tietenkin aivan toinen. Nyt 
itsestään selvät asiat olivat tuolloin 
vain haaveita ja unelmia. Työaika, 
palkkaus, yleiset työolot ja työtur-
vallisuus - nuorelle ammattiyhdistys-
liikkeelle riitti tekemistä.

Ammatillisen työväenliikkeen saavu-
tukset Suomessa ovat kiistattomat 
ja kunniakkaat. Saavutukset eivät ra-
joitu pelkästään työpaikoille. Liikkeen 
vaikutus yhteiskuntaan ja vaikkapa so-
siaalilainsäädäntöön on ollut mitta-
va. Ammattiosastot puolestaan ovat 
merkittäviä paikallisia toimijoita.

Ajatus siitä, että työ olisi jotenkin jo 
tehty, on todella väärä. Ammattiyh-
distysliike tekee tänä päivänä aivan 
samaa työtä ja monelta osin samo-
jen asioiden parissa kuin mitä se teki 
sata vuotta sitten.

Saimme tästä hyvän muistutuksen 
tänä syksynä, kun Metsäteollisuus ry 
ilmoitti lopettavansa valtakunnallis-
ten työehtosopimusten tekemisen. 
Olemme liittona taas uuden edes-
sä. Kukaan ei vielä tiedä, mitä kaik-
kea ilmoituksesta seuraa ja miten 
neuvottelutoimintaa jatkossa kaiken 

kaikkiaan hoidetaan. Varmaa kuiten-
kin on, että tässä ravistellaan monia 
perusasioita.

Mikään ei olisikaan kohtalokkaam-
paa kuin tuudittautua siihen ajatuk-
seen, että kaikki on jo tehty. Joudum-
me jatkuvasti puolustamaan kovalla 
työllä ja taistelulla saavutettuja asioita. 
Vastaamme haasteisiin niin kuin aina 
ennenkin: jäsenten etu ensimmäise-
nä mielessä. 

Oikea ja aito sopiminen hyödyttää 
kumpaakin osapuolta. Fiksut työnan-
tajat tajuavat tämän. Kyky sopia on 
yksi valttikorteistamme. Toivottavasti 
kenelläkään ei ole halu tuhota sitä ly-
hytnäköisellä politiikalla.

Riku Aalto
Teollisuusliiton puheenjohtaja

Työsarkaa riittää jatkossakin
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Olen aloittanut huhtikuussa 2020 
ammattiosaston järjestäjänä. Tie jär-
jestäjäksi alkoi edelliseltä työpaikalta 
järjestämiskampanjan myötä.

Järjestäjäkurssin kävin syksyllä 2019. 
Kurssi on ollut Ay-kursseista haasta-
vin, mutta mielestäni paras kaikista 
käymistäni. Kurssilta sai todella hyvät 
eväät tämän tehtävän hoitamiseen.

Olen syntynyt, käynyt koulut ja asu-
nut koko ikäni Valkeakoskella. Työ-
historia alkoi Yhtyneet Paperiteh-
taat Oy Lotilan Teollisuusoppilaitok-
sen jälkeen Walki Flexoprint Oy:stä. 
Sieltä siirryin sisäisellä siirrolla UPM 
Walki-Pack Kalvotehtaalle (nykyisin 
Amcor), missä olin tähän saakka töis-
sä. Harrastan judoa, opetan muksuju-
doa ja kuntojudoa Valkeakosken Ju-
doseura Samuraissa.

Olin vuodet 2002-2020 työpaikan 
työsuojeluvaltuutettuna. Ammatti-
osaston hallituksessa toimin 2005-
2020, jäsenenä, varapj. ja sihteerinä.

Mitä on sitten järjestäminen? Se on 
voimatasapainon muuttamista työpai-
koilla työnantajan ja työntekijöiden vä-
lillä. Miten se sitten tehdään? Työnte-
kijät liittyvät liittoon ja valitsevat luot-
tamushenkilöt työpaikoille sekä yhtei-
sellä edunvalvonnalla. Järjestäjän teh-
tävä on auttaa tämän yhteisen edun-
valvonnan kehittämisessä ja käynnis-
tämisessä. Tapaamalla luottamushen-
kilöitä ja työntekijöitä saadaan selville, 
että mitkä asiat aiheuttavat työpaikal-
la keskustelua ja kehittämistä.

Toimipaikkojen kartoitus on yksi jär-
jestämiseen liittyvä tärkeä tehtävä. 
Siihen liittyy mm. järjestäytymisaste ja 
onko luottamushenkilöt valittu toimi-
paikalle. Kartoitusta tehdään soitta-
malla ja tapaamalla työntekijöitä sekä 

tekemällä työpaikkakäyntejä. Korona 
on vaikuttanut työpaikkakäyntien te-
kemiseen. Niitä ei voi nyt tehdä niin 
paljon, kuin olisi tarvetta.

Kartoituksen perusteella voidaan jo 
päätellä, että minkälaisia ja mihin toi-
mia tulee kohdistaa. Järjestämiskam-
panja on yksi toimi, mitä toimipaikol-
la voidaan tehdä. Kampanjoita on täl-
läkin hetkellä käynnissä toimipaikoilla.

Jäsenpelastaminen on myös tärkeä 
järjestämisen muoto. Nykyiset jä-
senet pyritään pitämään jäseninä ja 
eronneet saamaan takaisin jäseniksi. 
Jäsenpelastamista tehdään soittamal-
la ja tapaamisilla.

Pidän tarvittaessa koulutuksia ammat-
tiosaston jäsenille, hallituksen jäsenille 
sekä luottamushenkilöille. Heti kevääl-
lä järjestettiin Tukea yhteiseen edun-
valvontaan-verkkokoulutus. Myös 
muita koulutuksia on pidetty mm. La-
jupek, Europress ja Comforta sekä 
Suomen Vaimennin. Tulossa on Ko-
neen luottamushenkilöille koulutus.

Järjestäminen on 
liiton ydintoimintaa 
sääntöjen mukaan

Työpaikkapyyhkäisyt kuuluvat järjes-
tämisen työkalupakkiin. Niissä teh-
dään työpaikkakäyntejä ennalta il-
moittamatta suunniteltuihin toimi-
paikkoihin. Tavoitteena niissä on teh-
dä työpaikkakartoitusta ja jäsenhan-
kintaa. Viikolla 41 oli neljän ammatti-
osaston työpaikkapyyhkäisyt.

Oppilasjäsenten soittelut tehdään 
koulujen päätyttyä. Siinä on tavoit-
teena saada opiskelijat liittymään var-
sinaisiksi jäseniksi, kun opiskelut päät-
tyvät ja työt alkavat. Keväällä tehtiin 
tällainen soittokierros.

Järjestäminen on liiton ydintoimintaa 
sääntöjen mukaan. Minusta se on to-
della tärkeää toimintaa, millä saadaan 
tuloksia aikaan. Sen sain itse kokea 
entisellä työpaikalla järjestämiskam-
panjassa, mikä johti siihen, että olen 
nyt järjestäjänä.

Jari Pekkarinen
Ammattiosaston järjestäjä
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Juhani Kouhia
Kaupunginvaltuutettu

Vas, Hyvinkää
Hyvinkään Teollisuustyöntekijät ry. 

Hallituksen varajäsen

Kansainvälisissä tutkimuksissa on ha-
vaittu, että työntekijäomisteiset yri-
tykset, ovat tulokseltaan tuottavam-
pia kuin tavanomaiset yritykset, joissa 
päätöksenteko ja voitonjako on ero-
tettu työntekijöistä. Työntekijäomis-
teisessa yrityksessä työntekijöille syn-
tyy suora intressi yrityksen toiminnan 
kehittämiseen ja toiminnan jatkuvuu-
den varmistamiseen.

Jokainen lakkautettu tehdas 
on aina tragedia paikkakun-
nalleen ja työntekijöilleen, 
joiden toimeentulo on vuosi-
kymmeniä rakentunut teh-
taan ympärille

Osuuskuntaperiaatteella toimivat 
yritykset ja tuotantolaitokset ovat 
työntekijöidensä demokraattisesti 
omistamia ja hallitsemia. Osuuskun-
tamuodon yleistyminen loisi vasta-
voiman globaalin rahatalouden me-
kanismeille vahvistamalla taloudellis-
ta tasa-arvoa, tukemalla aitoa osalli-
suutta ja laajentamalla demokratiaa.

Osuuskunnat pelastamaan 
työpaikkoja

Euroopassa yritysosuuskunnat ovat 
yleisimpiä Italiassa, Ranskassa ja Es-
panjassa. Italiassa on voimassa laki, joka 
mahdollistaa työntekijöiden tuetun 
osto-oikeuden yritykseen tilanteessa, 
jossa joko jatkajaa yritykselle ei löydy 
tai yritys on taloudellisesti kriisiytynyt.

Lain puitteissa useita yritystä on siir-
tynyt työntekijöiden perustamien 
osuuskuntien omistukseen ja samal-
la Italiassa on säilynyt arviolta 13 000 
työpaikkaa.

Italian valtio on perustanut lain toi-
meenpanemiseksi kaksi rahastoa, jotka 
palvelevat työntekijöiden yritysostoja. 
Suomessa vastaava järjestely voitaisiin 
hoitaa valtion takaamalla lainajärjeste-
lyllä valtion kokonaan omistaman eri-
tyisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj:n toi-
mesta, joka jo nyt tarjoaa rahoitusta 
yritysten omistajanvaihdoksiin. Kaipo-
lan tapauksessa myös Jämsän kaupun-
gilla ja Ay-liikkeellä olisi tarve osallistua 
osuuskunnan perustamiseen.

Suomeenkin tarvittaisiin sellaista lain-
säädäntöä, jonka avulla voitaisiin siir-
tää (pienten ja keskisuurten yritysten 
lisäksi) myös suuryrityksiä tai Kaipo-
lan kaltaisia suuria tuotantolaitoksia 
työntekijöiden osuuskunniksi. Asiasta 
onkin eduskunnassa tehnyt aloitteen 
kansanedustaja Anna Kontula ja nyt 
on myös avattu kansalaisaloite netis-
sä, jossa vaaditaan ”lakia työpaikkojen 
ja tuotannon turvaamisesta Suomes-
ta osuuskuntaperiaatteella”.

UPM:n Kaipolan paperitehdas Jämsässä todennäköisesti lopetetaan, oli tehdas kannattava tai ei. Tehdas 
voi olla kannattava, mutta ei tee riittävästi rahaa omistajilleen. Omistajia lukuunottamatta muut varmasti 
haluaisivat, että paperin tekemistä Suomessa jatkettaisiin, eikä sitä rahdattaisi tänne vaikka Venäjältä tai 
Saksasta. Tehtaan kannattavuuskin selviäisi jos tehdas jatkaisi toimintaansa työntekijöiden osuuskuntana.

Viikolla 41 pidettiin neljän ammatti-
osaston (42, 58, 90 ja 338) työpaikka-
pyyhkäisyt. Siihen osallistui 11 ammat-
tiosaston jäsentä. Pyyhkäistävät toimi-
paikat oli etukäteen katsottu. Pyyh-
käisyt aloitettiin aamulla klo 9 palave-
rilla, missä käytiin läpi, kuinka toimitaan. 
Pyyhkäisyyn osallistujille tehdään vielä 
palautekysely pyyhkäisyistä.

Pyyhkäisyssä kontaktoitiin yhteensä 
38 toimipaikkaa. Osassa keskusteltiin 

Ammattiosastojen työpaikkapyyhkäisyt 
viikko 41

ainoastaan työnantajan edustajan 
kanssa. Useassa toimipaikassa pääs-
tiin myös keskustelemaan työnteki-
jöiden kanssa ajankohtaisista asioista 
mm. metsäteollisuuden TES-tilanne, 
työlainsäädännön poikkeuslait, jär-
jestäytymisen merkitys ja yleissitovat 
työehtosopimukset.

Pyyhkäisyissä saatiin paljon arvokas-
ta tietoa työpaikkojen edunvalvon-
nan tilasta sekä koronan vaikutuksesta 

yrityksen tilaan. Tällä hetkellä on tie-
dossa, että 5 jäsentä on saatu pyyh-
käisyviikolla lisää.

Yhteenvetona voisi sanoa, että pyyh-
käisyjä kannattaa tehdä. Ammatti-
osastojen hallitukset voisivat ottaa 
toimintasuunnitelmaan mukaan työ-
paikkapyyhkäisyt.

Jari Pekkarinen
Ammattiosaston järjestäjä
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Eino Korhonen

Kesällä luultiin jo, että Covid-19 vi-
rus olisi jo laantumassa. Mutta vää-
rässähän sitä oltiin. Tauti tuntuu vaan 
kiihtyvän meillä suomessakin. Kau-
passakin jo joutuu käyttämään mas-
kia, kukaan ei enää tunne ketään. Ol-
laan kuin lainsuojattomia. Naamarit 
kasvoilla. Toivotaan että ainakin ensi 
kesänä olisi jo ohi tämä maailman-
laajuinen vitsaus.

Pari vuotta on nyt menty ammatti-
osastossamme Mikael Kölhin johdol-
la. Mikael on ottanut nuoren raik-
kaan suunnan ammattiyhdistystoi-
missa ja saanut osastomme nousu-
suuntaan. Jäsentemme edut ovat tur-
vattuina myös tulevaisuudessa. Järjes-
täjä kampanja, missä meidän osaston 
lisäksi ovat mukana Järvenpää, Kera-
va ja Tuusulan osasto. Palkattuna jär-
jestäjänä on Jari Pekkarinen jonka 

Kaikenlaisia mietteitä
toimipaikka on Hyvinkää. Mikael Köl-
hi on mukana toiminnassa lähes pää-
toimisesti. Koronasta huolimatta 
homma toimii hyvin.

Metsäteollisuus päätti kääntää aikaa 
100 vuotta taaksepäin ja päätti irti-
sanoutua työehtosopimus neuvot-
teluista Paperiliiton ja Teollisuusliiton 
kanssa.

Tämä on oikea suunta, sanoo Suo-
men Yrittäjien puheenjohtaja Mikael 
Pentikäinen. Hänen juttujaan kun 
kuuntelee, ymmärtää, että ammatti-
yhdistystä ja liittoa vielä tarvitaan.

Metsäteollisuuden työnantajat tule-
vat huomaamaan raskaasti, että liit-
tojen taloudellinen tilanne on koko-
naan toinen kuin 100 vuotta sitten. 
Ei ole niin kuin vuonna 1928 kun eri 

puolella suomea oli paljon työtaiste-
luita kutomateollisuudessa. Liitolta 
loppuivat rahat totaalisesti ja esim. 
Hyvinkäällä Villatehtaan lakko lop-
pui vasta yli 7 kuukauden jälkeen. Sil-
loinkaan työtaistelun loppusopimuk-
sessa työnantaja ei hyväksynyt sopi-
muskirjan allekirjoittajiksi ammatti-
liiton edustajia. Lakossa ei voittanut 
kukaan. Ei työnantaja eikä työntekijät. 
Se tuli raskaaksi molemmille. Tästä 
aiheesta voi lukea enemmän Työvä-
entutkimus vuosikirja 2018. Ollaan-
ko menossa kohti samanlaista yhteis-
kuntaa?

Korona vaikeuttaa suuresti jokapäi-
väistä toimintaa etenkin maillä, jot-
ka suurelta osin kuulumme riskiryh-
mää. Ennen koronaa oli meillä toi-
mistolla tapaaminen, mutta sitten 
tuli korona ja pani koko suomen se-
kaisin. Kesä oli jo toivoa täynnä, että 
korona taitaa mennäkin ohi, mutta 
nyt syksyllä tilanne pahenee päivä 
päivältä ja saa nähä, mihin tämä oi-
kein johtaa.

Ammattiosastolla piti keväällä olla 
100v juhlat,mutta nehän jouduttiin 
perumaan. Siirrettiin ne lokakuulle, 
mutta eihän siitäkään mitään tullut. 
Nyt juhlat on siirretty ensi kevääl-
le, mutta minun mielestä ne voisi jo 
unohtaa. Ei kyllä juhliminen innos-
ta enää. Vallankaan kun ensi vuosi-
kin on todennäköisesti samanlaista 
hämärää. Kuka sinne uskaltaa tulla.

Kuva on vuodela 2015 jolloin olimme Curling hallilla tutustumassa lajiin. Kuvassa Tauno Saastamoinen ja Tuo-
mas Eronen. Oppaana meillä oli Mauno Nummila. Kuva: Eino Korhonen

Korona virus rassaa 
veteraanien toimintaa

Lasten lapsien näkeminen on jäänyt 
vähälle. Toivotaan että tulevaisuus on 
valoisampi.

Eino Korhonen
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