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 Säämingin historiaa 

• Heikki Nyyssönen
Sukumme juuret ovat uusimpien tutkimusten mukaan mahdollisesti Säämingissä, nykyisen Savonlinnan kaupungin
tienoilla.
Säämingissä Nyyssösiä on asunut
1500-luvulla, kenties jo aiemminkin.
Mutta mikä tämä Sääminki oikein on?
On parempi kysyä, mikä Sääminki oli,
sillä itsenäisenä kuntana Sääminki lakkasi olemasta vuonna 1973, jolloin sen
pääosa liitettiin Savonlinnan kaupunkiin.
Suur-Sääminkiin kuului Rantasalmi,
Puumala, Sulkava ja Kerimäki, josta
myöhemmin erotettiin Enonkoski.
Vuonna 2004 Säämingin seurakunta täytti muuten 500 vuotta. Nykyisin se on yhdistettynä Savonlinnan seurakuntaan.
Säämingin historia on mielenkiintoinen. Monet muistavat Pähkinäsaaren
rauhan, jonka Ruotsi-Suomi ja Novgorodin kauppatasavalta solmivat vuonna
1323. Rauhanteossa Novgorod luovutti
Ruotsille kolme pogostaa: Savon, Jääsken ja Äyräpään. Kyseessä oli muinaisen
Karjalan jako. Savoon syntyi vuonna

seuran

INFO
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1442 Juvan suurpitäjä, josta Sääminki
erotettiin eri pitäjäksi.
Pähkinäsaaren raja vedettiin Savon
halki. Rajalinja kulki Savonlinnan kohdalla. Rajan turvaamiseksi tarvittiin uusi
puolustuslinnake. Vuonna 1475 alkoivat
tämän linnakkeen eli Pyhän Olavin mukaan nimetyn Olavinlinnan rakennustyöt. Linnan herrana oli Erik Akselinpoika Tott. Sukumme kantaisä Olli Nyyssönen lienee syntynyt suunnilleen näihin
aikoihin.
Olavinlinnan rakennustyö oli valtava
urakka. Tarvittiin mm. holvintekotaidon
omaavia muurarimestareita. Heitä tuotettiin 16 kappaletta Virosta. Lähiseudun
asukkaat – joiden joukossa oli varmaan
myös Nyyssösiä – joutuivat rakennustöihin. Heille määrättiin työpäiviä, jotka olivat sen ajan veronkantoa. Rakentamisessa tarvittavia kiviä sanotaan tuodun
aina Kuopion seudulta asti.
Koko Suomessa, Itämaaksi sanotussa,
oli tuohon aikaan eli 1400-luvun jälkipuolella vain noin 200.000 asukasta,
enin osa maan lounaisosissa. Itä-Suomen läänissä oli vain kaskiviljelyä har-

joittavia maanviljelijöitä. He rakensivat
Olavinlinnan.
Linnaa rakennettiin pitkään ja hartaasti. Uusia torneja ja muita rakennelmia lisättiin. Venäläiset häiritsivät linnan
rakennustöitä parhaansa mukaan. Heidän mielestään linna sijaitsi Novgorodin
puolella. Se oli totta ja siitä koitui myöhempinä aikoina paljon vaikeuksia.
Vuonna 1570 puhkesi Ruotsin ja Venäjän
välillä pitkänä vihana tunnettu sota, joka
päättyi ”ikuisen rauhan” solmimiseen
Täyssinä-nimisessä kylässä Inkerinmaalla. Uusi raja vedettiin Saimaasta
Olavinlinnan itäpuolta Kainuuseen ja
sieltä Inarinjärven kautta Jäämereen.
Ennen pitkää vihaa ehti olla kuitenkin
45 vuotta kestänyt rauhallisempi kausi.
Tuohon aikaan Säämingissä asuneet
Nyyssöset saattoivat olla Heikki Nyyssönen -nimisen miehen poikia. Heistä on
mainintoja Säämingin taloluetteloissa.
Myöhemmin heitä ei taloluetteloista
enää kuitenkaan löydy. Oletettavasti esiisämme olivat ehtineet siirtyä jo pohjoisemmaksi, Joroisiin ja Jäppilään. •
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Hyvät Nyyssösten sukuseuran jäsenet!
Puheenjohtajan
palsta
• Heikki Nyyssönen
Aurinko paistaa pilvien lomasta ja ruoho vihertää, mutta lämpömittarissa on tänä
toukokuun 18. päivän aamuna vain kolme lämpöastetta!
Kesä yritti kyllä jo kerran tulla tänne Ouluun, mutta
muutti sitten mieltään. Nyt
odotellaan uutta mielenmuutosta, kesäisempään suuntaan!
Kolme kuukautta sitten
(11.2.), pakkasten vielä
paukkuessa, sukuseuramme
hallitus kokoontui Helsingissä. Ennen kokousta vierailimme Sukuseurojen keskusliiton (SSK) toimitiloissa, jossa
meidät otti vastaan liiton varapuheenjohtaja Juha Salmenkaita ja pääsihteeri Eine
Kuismin. Vierailusta on juttu,
kuvan kanssa, Sukuviesti-lehden numerossa 2/2006.
SSK on jo neljännesvuosisadan ajan tehnyt arvokasta
työtä sukuseurojen yhdyselimenä. Keskusliitto pyrkii
edistämään uusien sukuseurojen perustamista ja sukututkimustyötä. Kirjoitan tätä
juttua sattumoisin juuri
SSK:n seuraavan kokouksen
aattona. Kokous ja siihen liittyvä seminaari pidetään
20.5. Kirkkonummella. Keskusliiton kokouksissa sukuseuraamme on edustanut
seuran
varapuheenjohtaja
Esko Nyyssönen (Iittala).
Hallituksen kokous Helsingissä 11.2. pidettiin Kansal-

lisarkiston arvokkaissa tiloissa. Kokouksen pääaiheena oli
tälläkin kertaa valmisteilla
oleva Nyyssösten sukukirja.
Sukuumme kuuluva Marianne Sartomaa (Pieksämäki) on
nyttemmin muokannut kirjan
historiikkiosan uuteen uskoon. Marianne on lupautunut tekemään myös kirjan
taittotyön. Painotalotkin on
kilpailutettu ja valituksi tuli
sulkavalainen Finnreklama
Oy.
Kokouksen jälkeen katsastimme Kansallisarkiston tutkijahuoneet. Kaikista arkistossa kävijöistä peräti kaksi
kolmesta on sukututkijoita.
Tutkijahuoneiden mikrokorttien lukulaitteet ovat siten ahkerassa käytössä. Jos arkistoon aikoo, onkin syytä käydä tekemässä lukulaitteen varaus jo edellisenä päivänä.
Kauempaa tulevat voivat onneksi tehdä varauksen puhelimitse.
Sitten terveiset viimeisimmästä hallituksen kokouksesta. Se pidettiin 13.5. Pieksämäellä Lehtisepät Oy:n tiloissa. Lehtisepät on Suomen
suurin paikallislehtien painotalo. Kokouksessa vieraili
pieksämäkeläisen Avence Digital Oy:n edustaja esittelemässä kotisivujen suunnittelua ja päivitystä.
Pieksämäen kokouksessa
seuran tutkimusvastaava Ari
Kankkunen (Varkaus) teki

selkoa suvun tutkimustilanteesta. Arilla on erillinen kirjoitus tästä aiheesta toisaalla
tässä lehdessä. Kokouksessa
hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2005. Uudesta
toimintasuunnitelmasta on
tarkoitus päättää seuraavassa
hallituksen kokouksessa syksyllä. Samassa kokouksessa
päätettäneen myös vuoden
2007 sukujuhlaan liittyvistä
asioista kuten sen pitopaikasta. Ajankohta on jo selvillä,
se on 7. heinäkuuta. Sukujuhlan mahdollisina pitopaikkoina ovat esillä olleet mm.
Kuopio ja Joroinen.
Lopuksi kertoisin lyhyesti
edellä mainitun Sukuviestilehden julistamasta kirjoituskilpailusta, josta on tarkemmat tiedot ko. lehden numerossa 2/2006. (Täällä Oulussa
Sukuviesti tulee mm. kaupunginkirjastoon.)
Kirjoituskilpailun aiheena
on ”Sota ja jälleenrakennusaika” ja kirjoittaa voi omista
muistoistaan tai jonkun
muun kertomia tarinoita. Aihetta voi käsitellä haluamallaan tavalla. Kirjoitukset tulisi toimittaa Sukuviesti-lehden
toimitukseen 1.9.2006 mennessä. Osoite on Savilankatu
1 b 00250 Helsinki. Parhaat
kirjoitukset palkitaan ja julkaistaan Sukuviestin seuraavissa numeroissa.
Kilpailuraadissa on mm.
kirjailija Heikki Hietamies.
Osallistutaan joukolla tähän
kilpailuun!
Toivotaan ja uskotaan, että
ilmat lämpenevät. Täällä Oulussa kesä tavallisesti ”räjähtää” 1. päivänä kesäkuuta eli
juuri silloin kuin sen oikeastaan tuleekin niin tehdä.
Näissä merkeissä toivotan
kaikille oikein hyvää kesää! •
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2006
AJANKOHTAISTA
Sukujuhla
Nyyssösten Sukuseura ry:n
seuraava sukujuhla ja sääntömääräinen vuosikokous
pidetään 7.7.2007. Paikka
vielä avoin mutta löytyy Savosta. Juhlaan ovat kaikki
tervetulleita!

Hallituksen kokous
Seuran hallitus kokoontuu
kolme kertaa vuodessa.
Edellinen kokous pidettiin
13.5.2006 Pieksämäellä ja
seuraava on 16.9.2006.

Perheuutisia

15.12.2005 syntynyt
poikamme (3450g, 50cm)
sai 28.01.2006
Espoon Tuomiokirkossa
kasteessa nimen

ANDREAS
VALTTERI
SAAREMÄGI
Pastori Martti Rae.
Kummit
Mervi Kaplas (Suonenjoki),
Sari Markkanen (Helsinki),
Helje Nurga (Tallinna) ja
Luigi Pagani (Italia).
Vanhemmat
Heidi Markkanen ja
Andres Saaremägi.
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Henkilöhakemisto Savon tuomiokirjoihin
• Veikko Räsänen

Tavoite on tullut realistiseksi, kun tekniikka on edistynyt.
Varkauden kaupunginkirjastoon on hankittu digitaalinen
mikrofilmiskanneri, johon on
liitetty tietokone, jolla voidaan
skannata mikrofilmattu aineisto ja polttaa CD-levyille.
Näin hankkeeseen osallistuvalle tutkijalle voidaan postittaa CD-levy, jolta tutkija pääsee kotonaan itselleen sopivana aikana ja omalta tietokoneeltaan lukemaan tuomiokirjatekstiä ja poimimaan siitä
nimet. Pienehkö tekstimäärä
voidaan välittää lukijalle
myös sähköpostitse. Kun paikallinen tutkijoiden yhdistys
oli rekisteröitynyt, päästiin
palkkaamaan työntekijä, joka
skannaa tuomiokirjoja. Pelkkä
tuomiokirjojen skannaaminen vie aikaa arviolta kolme
vuotta, mutta työ on jo hyvässä vauhdissa: 1600-luku
on skannattu kokonaan ja
1700-luku on menossa jo pitkällä. Nyt tarvittaisiin nimien
poimijoita.

Savon tuomiokirjoja on
mikrofilmattuna noin 150 rullaa. Jos arvioidaan, että yksi
henkilö pystyisi poimimaan
nimet yhden mikrofilmirullan
laajuudelta yhdessä vuodessa,
niin koko aineiston käsittelyyn menisi yhdeltä ihmiseltä
150 vuotta, mutta 150 tutkijan
yhteistyönä hanke hurahtaisi
läpi yhdessä vuodessa.
Nimien poimijalla täytyy
olla taito lukea vanhaa käsialaa. Suhteellisen vaatimattomallakin taidolla voi aloittaa,
mutta on varmaa, että lukeminen helpottuu työn edetessä ja hankkeeseen mukaan
lähtevä saa sen aikana rautaisen taidon lukea vanhaa käsialaa. Ja se tietysti avaa tutkijalle kaikki muutkin 1600- ja
1700-luvun asiakirjalähteet.
Jonkinlainen paikallistuntemus on myös hyväksi; se nimittäin auttaa lukijaa tulkitsemaan oikein tekstissä esiintyvät sukunimet ja paikannimet. Tekstejä ei tarvitse kääntää; riittää, että lukija selaa

Tutkimustilanne vappuna 2006

Tutkimuksen painopiste on
ollut talven aikana tietoaukkojen paikkauksissa (kaikki apu
tervetullutta) seurakunta- ja
väestörekisterikyselyjen avulla
sekä tehtyjen selvitysten (Erkki J. Hämäläinen / Tommy
Koukka / Paavo Nyyssönen)
käsittelyä ja tulkintaa sekä jatkotutkimusten laadintaa. Selvitettävänä on mm. Nyysinensuku sekä Ismael Nyyssösen
perhe jälkeläisineen Lappeenrannan seudulla. Sukuumme
monin tavoin ”sotkeentuneen” Lappi-suvun tutkijan
(Pekka Lappi, Jyväskylä)
kanssa on aloitettu yhteistyö.
Kirkonkirjoista pääpaino on
Suonenjoen ohella Joroisten
seurakunnassa.
Varkauden Seudun Sukututkijat Ry:n Tuomiokirjahanke
(Henkilöhakemiston
laatiminen Savon tuomiokirjoihin vuosilta 1639–1807) etenee. Olemme palkanneet
KELA:n avustuksella toisen
työntekijän kesän (3 kk) ajaksi. Esittelimme hanketta helmikuussa, sukuseuran halli-

Varkauden Seudun Sukututkijat ry:n keskuudessa on kypsynyt ajatus, että on aika laatia Savon tuomiokirjoista
henkilöhakemisto helpottamaan Savon sukujen tutkimusta. Hakemisto on saatava
kaikkien
sukututkijoiden
ulottuville tutkimusta helpottamaan. Kenenkään yksittäisen tutkijan on mahdotonta
etsiä tuomiokirjoista edes
yhtä sukua koskevat tapaukset, useammista suvuista puhumattakaan. Kuitenkin yhteistyöllä koottava nimihakemisto helpottaisi tutkimusta
niin paljon, että moni tutkija
voisi ruveta käyttämään tutkimuksissaan myös tuomiokirja-aineistoa. Internetissä on jo
olemassa
arkistolaitoksen
tuottama Käkisalmen läänin
tuomiokirjakortisto 1600-luvulta. Tässä hankkeessa on
tavoitteena poimia nimet Savon tuomiokirjoista vuosilta
1639–1809.

• Ari Kankkunen
Pääsukuhaaroissa (Joroisten,
Jäppilän, Leppävirran, Suonenjoen ja Karttulan sukuhaarat) nimenkantajia on 3420
henkilöä (mukana kaikki sukuhaarat) ja kantaisän (Olli
Nyyssönen) jälkeläisiä 14 914
henkilöä (mukana puolisot ja
puolisoiden
vanhemmat).
Perhetauluja on näissä sukuhaaroissa 3480 kpl (mukana
myös Pohjanmaan sukuhaara).

Virtasalmen sukuhaarassa,
jota ei vielä ole saatu tutkimusteknisesti
yhdistettyä
muuhun sukuun, kantaisän
(Pekka Nyyssönen, s. 1683)
jälkeläisiä on 1257 henkilöä
(mukana puolisot ja puolisoiden vanhemmat) ja perhetauluja 323 kpl.
Pohjanmaan sukuhaarassa
Nyyssölä-nimenkantajia on 11
henkilöä ja Nyyssönen-nimenkantajia 10 henkilöä. Perhetauluja on vasta 15 kpl sekä
kantaisän (Heikki Nyyssönen,
s. n. 1535) jälkeläisiä 42 kpl.
Paavo Nyyssönen on selvitellyt
Pohjanmaan sukuyhteyksiä.

KAIKKI SUKUHAARAT YHTEENSÄ:
• Nimenkantajia
• Perhetauluja
• Jälkipolvia

3420
3803
16171

henkilöä
kpl
henkilöä

huolellisesti jokaisen rivin ja
poimii tekstistä kaikki henkilönnimet ja paikannimet.
Nimien poimintaa varten on
laadittu Excel-taulukko ja hyvät ohjeet. Nimien poimintaan ilmoittautuva saa ne ja
yksien käräjien pöytäkirjatekstin. Jatkossa lähetettävät
tekstit voivat olla laajempia.
Työ on vapaaehtoista; palkkioksi ei voida antaa muuta
kuin käsittelyyn tulevat tekstilevykkeet. Sukututkimuksen alalla on käynnissä samanaikaisesti useita tärkeitä
hankkeita, mutta toivomme
hartaasti, että tähänkin hankkeeseen ilmaantuisi tekijöitä.
Halukkaat voivat ottaa yhteyttä Varkauden Seudun Sukututkijoiden Reijo Luostariseen, joka jakaa skannatut käräjätekstit.
Yhteystiedot
yhdistyksen kotisivulla:
http://www.varkaudenseutu.fi
/jarjestot/harrastekerhot/
varkauden_seudun_
sukututkijat_ry/ •

tuksen kokouksen yhteydessä,
SSK:n (Sukuseurojen Keskusliitto) toimitiloissa Helsingissä.
Vierailusta on Esko Nyyssösen
tekemä artikkeli Sukuviestin
numerossa 2. Maaliskuussa
vierailimme Kuopiossa (Savon
Sukututkimusharrastajat ry),
josta ”haaviin” tarttui kaksi
aktiivista lukijaa. Viime syksynä
kävimme
Mikkelissä
(Suur-Savon sukututkijat ry),
josta myös saimme kaksi aktiivista lukijaa.
Toukokuussa (20. päivä)
teemme kutsusta vierailun Iisalmeen (Ylä-Savon sukututkijat ry), jossa mm. esittelemme
hankettamme. Suomen Sukuhistoriallinen Yhdistys ry:n
(digiarkisto) lehteen on tulossa hankkeesta juttu (Sukuviestin numerossa 2 on aiheesta
pieni maininta). Hankkeen
edistymistä voi seurata yhdistyksemme kotisivuilta:
http://www.varkaudenseutu.fi/jarjestot/harrastekerhot.
Toivotan kaikki asiasta kiinnostuneet tervetulleiksi talkoisiin! •
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Vuoden Esimies Aki Nyyssönen

Kuva: Karo-Petteri Kuusisto
Vuoden Esimiehiksi valittiin Aki Nyyssönen Savonlinnan Sammosta ja Marjatta Pajunen Helsingin Haagasta.

• Teksti: Eira Ketola
Savonlinnan Sammossa voitot
poimitaan porukalla yhteiseen
ämpäriin, jolle kumartuvat
kaikki esimies Aki Nyyssöstä
myöden. Yhteinen ämpäri on
joka päivä täytettävänä, eikä
Aki Nyyssösen avoimuuden,
aitouden ja rehellisyyden nimiin vannovassa toimintapolitiikassa ole vapaamatkustajia.
RahoitusLeijonat luovuttivat Vuoden Esimieskunniakirjan Aki Nyyssöselle. “Se oli yllättävä, mutta positiivinen
huomionosoitus. Soin itselleni
hetken tyytyväisyyttä”, Nyyssönen myöntää.
Aki Nyyssönen, Savonlinnan Sammon konttorinjohtajan toimintamalleissa keskustelukulttuuri on kunniassa.
Avoimen keskustelukulttuurin
luomisessa Aki Nyyssönen
sanoo varovansa esimies–alainen-akselia. Hän puhuu työkavereistaan ja yhteisöllisyydestä. Hän on itse yksi työkaveri tässä joukossa. Nyyssönen sanoo tehneensä 26 vuotta työtä saadakseen yksipuoliset esimies- tai toimihenkilönäkökulman
lähentymään
kohti yhteistä päämäärää.
”Myös toimihenkilöiden on
opittava havainnoimaan ja
vastaanottamaan oikea ja
osallistava toimintakulttuuri.”
“Hyvä henkilöstöjohtaminen on käsitteenä kulunut.
Siinä voi olla jo kielteinen
sävy, mikäli konkreettisuutta
ei saavuteta.” Nyyssösen johtamisessa peliin pannaan persoonaa, aitoja tunteita, joihin
yhdistetään kovaa ammatti-

Yhteisen ämpärin
ympärillä

osaamista. “Pankin kilpailuvaltit lähtevät yksilötasolta.
Siten tämän hetken hyvä henkilöjohtaminen on kehitystä
yksilön henkilövastuun syntyyn ja syventymiseen”,
Nyyssönen sanoo.
Avoimuuden, aitouden ja
rehellisyyden-politiikalla
Nyyssönen ei revi hyvää ainoastaan työnantajalle. Hän
väittää hyödyn olevan molemminpuolinen. Henkilöstöä ei ole valjastettu pakkovaljaisiin, joilla toteutetaan tavoitteita. Savonlinnassa on ollut kanttia neuvotella myös
yksilön toiveista ja tavoitteista. Johtaja sanoo tuntevansa
työntekijän niin hyvin, että
osaa sijoitella oikeaan, tulokselliseen, yksilöllisyyden tasolta ponnistavaan työhön.
“Näin työntekijän resurssit
ovat parhaimmin käytössä ja
myös palveluilme parhaimmillaan. Työntekijä saa hyvän
mielen. Myös asiakasuskollisuus on taattu.” Nyyssösen
mielestä näin koko yksikön
että työntekijöiden henkilökohtaiset tavoitteet varmistuvat. “Tuloksiakin on helppo
seurata avoimesti yhdessä.”
Esimies ei aina pääse helpolla. Sen Nyyssönen myöntää. Hänkin on vaihtanut
Säästöpankista Postipankkiin
ja Sampoon, mutta toimintamallin perusajatuksia ei kuitenkaan ole tarvinnut muuttaa:
ne
ovat
edelleen
avoimuus, asiakaslähtöisyys
ja ulospäin suuntautuva aktiivisuus. Tästä Nyyssönen tuntuu olevan hyvillään. ”Ihmisen on tärkeä säilyttää luontainen minänsä.”
Nyyssönen sallii henkilös-

Ikää Savonlinnan Sammon konttorinjohtaja ei pidä haittana: “Yhtä hyvin haastavan muutosprosessin voi kokea vaikeaksi niin nuori kuin iäkkäämpikin.” Nyyssönen rekrytoi
50-vuotiaita ammattilaisia postin luopuessa pankkitoiminnoista vuonna 2000. “Heitä on vieläkin konttorissa muutama”, sanoo hän ja uskoo iän ja kokemuksen tuovan varmuutta palvella asiakkaita laadukkaasti.
tölleen myös viihtymisen työpaikalla. Päivän päätteeksi
saa olla mukava lähteä kotiin,
mutta myös mukava palata
aamulla konttoriin.
Kovaa työtä onnistuminen
vaatii sekä esimieheltä, että
toimihenkilöiltä. Karismaattisen johtajuuden nimiin hän ei
vanno mitään. Pikemminkin
karisma saa lavasäteilyn
moni-ilmeisen merkityksen.
“Voitot pitää lunastaa kovalla
työllä. Edesmennyt mummoni
antoi ylpeyden väistämiseen
neuvon: “Älä sitten kieri kirkkaudessa.” Nyyssönen sanookin: “Jokainen asiakastapaaminen ja jokainen kauppa
ovat ainutkertaisia ansainnan
hetkiä.”

Savonlinnassakin
saneerattiin
“Saneerauksen kirves heilui
Savonlinnassakin, mutta ytneuvottelut kätiin valtakunnallisesti”, Nyyssönen muistuttaa. Viimeisen 7 vuoden aikana konttorilla meni niin hyvin, että henkilöstö kaksinkertaistui. Väkeä vähennettiin
nyt 16:sta toimihenkilöstöstä
11:een.
Nyyssönen loi kriteerit
avoimen, aidon ja rehellisen

periaatteen mukaan. Kriteereistä keskusteltiin yhdessä
julkisesti ja ne kestävät johtajan mukaan myös tilanteen
normalisoiduttua.
Viiden kohdan kriteerit arvostavat moniosaajaa eli ihmisen vahvuuksia; ne arvostavat yksilön omia resursseja,
kiinnostuksen, kehittymisen
kohteita; yrittäjähenkisyys on
myös kunniassa ja siinä yhdistyy ihmisen persoona ja
sen vahvuudet; puntarissa
painaa myös, onko ihminen
yhteistyön rakentaja vai yhteistyön kuluttaja; kriteereissä
on myös palveluilme: mitä ilmettä näytetään työkavereille
ja mitä omalle palvelualueelle.
“Tunnistamaton palveluilme
omalla alueella on kohtalokasta, joten persoonan ja yksilön kautta Savonlinnan
konttorissakin asiakasta palvellaan. Tilanteeseen ja paikkakuntaan sidottu äly ovat
kunniassa”, sanoo konttorinjohtaja.
Nyyssösen kokemus saneerauksesta ei ollut vähäpätöinen. “Saneeraus asetti uuden
näkymän: esimiehenä jouduin sopeuttamaan itse palkkaamaani ja kouluttamaani
henkilöstöä. Jäljelle jäävät
voivat vähintään yhtä pahoin
kuin lähtijät.” •

