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Saatteeksi 
Kansan Sivistystyön Liitto (KSL) aktivoi joitakin vuosi sitten jäsenjärjestöjään työväen 

muistitietouden tallentamiseen. Asia tuli esille myös Kontiolahden opintojärjestössä: voi-
simmekojotain tehdä? Vastauksena ryhdyttiin tallentamaan Ristisaaren savotan perinnet-
tä. 

Noin kymmenen vuotta aiemmin oli viimeinen suma Ristisaaressa eroteltu. Kontiolah-
den kunnan vaakunassa uittohakaa pitävällä karhulla ei enää ollut maan suurimpiin erot-
teluihin kuulunutta Ristisaarta vahdittavanaan. Uittolaitteetkin oli purettu, samoin suurin 
osa alueen rakennuksista. Ikääntyvien miesten mukana tiedot Ristisaaren vaiheista matka-
sivat yhä enemmän sinne, mistä niitä ei enää oteta talteen. 

Parin, kolmen vuoden aikana on haastateltu uittomiehiä ja kerätty vanhoja valokuvia. 
Kuluvan vuoden aikana on tutkittu uittoyhdistysten toimintakertomukset ja käyty läpi 
muuta erottelusta kertovaa aineistoa. Kertynyt aineisto on tämän syksyn aikana toimitettu 
nyt julkaistavaksi kirjaksi. Haluamme todeta, ettei tarkoituksemme ole ollut Ristisaaren 
erottelun historian kirjoittaminen, vaan sen eri vaiheiden kuvaaminen pääasiassa uittojät-
kien kertomana. 

Suurtyön haastattelemalla kymmeniä eri aikoina erotteluun osallistuneita työläisiä on 
tehnyt opintojärjestömme aktiivi Martti Seeslahti. Haastattelujen purkamisen, erilaisten 
aineistojen tutkimisen sekä varsinaisen kirjoitustyön on suorittanut Matti Ronkainen. 

Tehtävän onnistuminen on edellyttänyt sen tukemista. Parhaimmat kiitoksemme ha-
luamme osoittaa Kontiolahden kunnan kulttuurilautakunnalle, Opetusministeriölle, Kan-
san Sivistystyön Liitolle ja sen Joensuun piirijärjestölle, Pohjois-Karjalan läänin taidetoi-
mikunnalle, Rakennustyöläisten liiton Pohjois-Karjalan aluejärjestölle ja ammattiosasto 
27:11e sekä Maaseututyöväen liiton Pohjois-Karjalan aluejärjestölle. 

Aivan keskeistä on ollut niiden henkilöiden apu, joilta olemme saaneet tietoja haastatte-
luissa, valokuvia ym. tarpeellista. Parhaimmat kiitoksemme lausumme Eino Arolle, Sam-
po Haantiolle, Kaija Heikkiselle, Toivo Heikkiselle, Väinö Hyväriselle, Matti Ikoselle, 
Veikko Issakaiselle, Mauri Kinnuselle, Veijo Mannelinille, Onni Martikaiselle, Pentti 
Mälköselle, Irja Rissaselle, Onni Romppaselle, Seppo Romppaselle, Teuvo Romppaselle, 
Veikko Romppaselle, Viljo Romppaselle, Hannu Sauniolle, Laila Sauniolle, Otto Sormu-
seile, Tauno Sormuselle, Vilho Sormuselle, Aimo Sorsalle, Eero Sorsalle, Olga Sorsalle, 
Hilja Suhoselle, Juhani Suhoselle, Martti Turuselle, Urho Turuselle, Uki Voutilaiselle ja 
Arvo Vuojolaiselle sekä Pohjois-Karjalan Uittoyhdistykselle. 

Toivomme, että voimme antaa lukijalle yleiskäsityksen aikanaan merkittävästä työkult-
tuurista, eräästä mielenkiintoisesta vaiheesta vihreän kullan matkalla metsistä teollisuus-
laitoksiin. 

Kontiolahdella, marraskuussa 1983 

KSL:n Kontiolahden Opintojärjestö r.y. 
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Erottelun 
synty ja vaiheet 
Ristisaaressa 

Lajitteluaan odottavaa sumaa. 
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Sahateollisuus synnytti laajat uitot 
Vesistöjä on käytetty uittoon sütä lähtien kun puuta on hakattu. Laa-

jemmat uitot käynnistyivät sahateollisuuden synnyn ja kehityksen myö-
tä, Pielisjoessa aluksi 1780-luvulla, mutta varsinaisesti 1800-luvun puo-
livälin jälkeen. Uiton toteuttamista auttoi 1700-luvun loppupuolella 
suoritettu Pielisjoen koskien perkaus Pielisen laskua varten. 

Ensimmäinen saha valmistui 1780 Utrankosken rannalle. Tämä kak-
siraaminen saha, myös sahamyllyksi kutsuttu uusittiin 1861 ja sitä 
ryhdyttiin kutsumaan »saaren sahaksi». Saman vuonna nimittäin val-
mistui Utraan toinen, »mantereen sahaksi» kutsuttu saha. Vuotta myö-
hemmin nousi jokisuulle Hasanniemeen ensimmäinen höyrysaha, joka 
kuitenkin purettün jo 1875. Penttilään rakennettiin 1871 kaksiraaminen 
höyrysaha ja 1876 Karsikkoon neliraaminen höyrysaha. 

Tässä vaiheessa puuta uitettiin Pielisjoessa jo melkoisesti. Joensuu-
hun ja sen tuntumaan oli syntynyt merkittävä sahateollisuuden keskus. 
Karsikon sahan valmistuttua alueen sahojen vuotuinen hakkuumäärä 
on ollut yli 500.000 tukkia. 

Lainsäädäntö kehittyy 

Uittotavat ja -olot olivat alussa tietenkin perin alkeellisia. Kukin uitti 
puunsa itsenäisesti ja omalla tavallaan. Uitto ei ollut vielä säädöksiin 
kontrolloitua. 

Lainsäädäntö toki kehittyi syntyneen tarpeen myötä. Laki vedenjoh-
doista ja vesioikeuksista (1869), uittojärjestelyjä varten asetus metsä-
tuotteiden lauttaamisesta (1873) ja järjestyssääntö metsätuotteiden laut-
taamisesta (1875) merkitsivät, että uitto velvollisuuksineen ja oikeuksi-
neen tuli laeilla turvatuksi. Säädökset merkitsivät esimerkiksi Pielisjoes-
sa siirtymistä yhteisuittoihin. Uittoa harjoittavien tahoj en tuli säädösten 
puitteissa toteuttaa uitto yhteisesti ja sopia toimenpiteistä. 

Tällöin syntyi välitön tarve erottelulle: yhteisestä sumasta oli lajitelta-
va kunkin omistajan puut erilleen. 
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Ristisaaressa eroteltiin 
1870-luvulla 

Sahat eivät pitäneet kiirettä säädösten mukaiseen uittoon siirtymisel-
lä. Liiemmin eivät viranomaisetkaan, vaikka uittomäärät olivat kasva-
neet ja vuosina 1874-79 suoritettu joen kanavointi vilkastutti vesilii-
kennettä. Pielisjoen ensimmäisen lauttäussäännön vahvisti Kuopion 
läänin kuvernööri 1877, mutta senaarin vahvistus valitusten vuoksi sille 
tuli vasta 1880. 

Yhteisuittoja harjoitettiin kuitenkin jo ennen tätä, nun myös uitettu-
jen puiden erottelua. Tarkkaa vuosilukua erottelun alkamisesta ei ole, 
mutta kirjassa »Kertomus yhteisuitoista Pielisjoen vesistössä 
1886-1935» Axel Lönnström toteaa jo 1870-luvulla Ristisaaressa »aika 
ajoin» erotellun puita. 

Ristisaaren erottelun synnyn epämääräisyys selittyy sillä, että pääasi-
allisia uittajia oli alussa vain kaksi: Egerton Hubbart & Co ja Gustaf 
Cederberg & Co. Nämä pystyivät keskinäisin sopimuksin ja rakentamal-
la uittosäädösten mukaisia uittolaitteita suoriutumaan uitosta. 

Joka tapauksessa juuri Ristisaaren alueesta muodostui yhteisuittojen 
edellyttämän erottelun toeuttamispaikka. Alue oli erottelulle soveltuva, 
olivathan puut eroteltava ennen Utran sahoja ja Kulhon selkä Ristisaa-
ren alueen alapuolella tarjosi oivallisen eroteltujen puiden varastointia-
lueen. 

Myöhempi varsinainen Ristisaaren erottelualue oli kolmen kilometrin 
matkalla Pielisjoessa ja matkaa siitä joen suulle oli 16 kilometriä. 

Säännöllinen erottelu 
vuodesta 1886 

Ristisaaren erottelun virallinen historia alkaa vuodesta 1886. Tuolloin 
senaatti vahvisti Pieliselfs Flötningsaktiebolag-nimisen yhtiön säännöt. 
Yhtiön olivat perustaneet mainitut Egerton Hubbart & Co sekä Gustaf 
Cederberg & Co. Yhtiöön tulivat,  osakkaiksi vuonna 1891 Ab W. 
Gutzeit & Co ja 1894 Ab T&J. Salvesen sekä Hackman & Co. Olipa 
Joensuun pormestari Nystenilläkin yksi yhtiön osake. 
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Pieliselfs Flötningsaktiebolag toimi vuoteen 1909 saakka ja se toteutti 
periaatteessa eri firmojen puiden yhteisuiton Ahveniselta Pyhäselkään. 
Käytännössä puut uitettiin Ristisaaren erotteluun, josta ne eroteltuina 
toimitettiin Kulhon selän varastoihin ja sieltä edelleen kunkin omistajan 
itsensä toimesta. 

Varhaisimmat tilastotiedot uittomääristä löytyvät vu6delta 1982, j ol-
loin uitettiin 587.962 tukkia. Miljoonan tukin raja ylitettiin ensi kerran 
vuonna 1900. 

Yhtiön toimesta rakennettiin Ristisaaren erottelulaitos. Se rakennet-
tiin tilapäistä tarvetta varten, mutta kun lajiteltavat puumäärät eivät ol-
leet kovin suuria ja kun puiden omistajiakaan ei ollut kovin monta, 
kyettiin laitteilla erottelusta suoriutumaan. 

Entistä laajemmalle pohjalle yhteisuitot tulivat vuonna 1909. Uusi 
järjestyssääntö metsätuotteiden lauttaamisesta Pielisjoessa vahvistettiin 
maaliskuussa 1910, mutta valitusten vuoksi se tuli voimaan vasta huhti-
kuussa 1913. Laajentunut uitto merkitsi myös tarvetta uittojärjestön 
uudistamiselle. 

Tammikuun alussa 1910 pitivätkin Pielis- ja Koitajoessa uittoa har-
j oittavien yhtiöiden edustajat kokouksen Pietarissa. Tällöin sovittiin 
uuden yhtiön perustamisesta ja valittiin toimikunta laatimaan sille sään-
töjä. Helmikuussa valmistuikin esitys »Pielisjoen lauttausyhdistykses-
tä» ja maaliskuussa Viipurissa perustettiin uusi yhtiö. Sen nimeksi tuli 
Pielisjoen väliaikainen lauttausyhdistys ja uittoa harjoitettiin sen toi-
mesta vuoteen 1917. Pääosakkaita olivat Ab W. Gutzeit & Co ja Oy G. 
Cederberg & Co. 

Erottelulaitos rakennetaan 

Pielisjoen väliaikaisen lauttausyhdistyksen toimesta rakennettiin var-
sinainen erottelulaitos Ristisaareen talvella 1911-12. Laitos käsitti yh-
teensä 6 erottelulaitetta, joissa oli jäykät, virransuuntaiset erottelukana-
vat. Kyse oli ns. viuhkaerottelusta: erotellut puut muodostuivat omissa 
kanavissaan laitteesta lähtien ylhäältä katsottuna viuhkan. »Tällä jär-
jestelmällä voidaan tarpeen mukaan lisätä työteho 4-kertaiseksi», sano-
taan yhdistyksen toimintakertomuksessa (1912). 

Seuraavana talvena rakennettiin uudestaan tilapäiset käytävät sekä 
johtopuomit, paalutuksia parannettiin, syvennettiin mataloituneita 
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paikkoja ja korjailtiin asunto- ja muita rakennuksia. Lisääntynyt uitto 
oli synnyttänyt pysyvän erottelulaitoksen. 

Kattoluikkuj en kauteen 
20-luvulla 

Joensuussa oli kuitenkin jo elokuussa 1911 päätetty Saimaan lauttau-
syhdistyksen perustamisesta. Hankkeessa olivat Pielisjoen väliaikainen 
lauttausyhdistys sekä Heinäveden ja Laitaatsillan lauttausyhdistykset. 
Kuvernöörin vahvistuspäätös viipyi vuoteen 1917 ja vuoden 1918 alusta 
alkoi Saimaan lauttausyhdistyksen toiminta, mitä jatkui vuoteen 1930 
saakka. 

Ristisaaren lajittelulaitos rakennettiin Saimaan lauttausyhdistyksen 
toimesta uudelleen talvella 1920-21. Uuteen laitokseen tuli kahdeksan 
katettua erottelupaikkaa, laitetta, joissa oli virransuuntaiset erotteluka-
navat sekä vino- ja suorasuuntaiset poistokanavat. Tyypiltään uusi lai-
tos oli viuhka- ja kujaerottelun yhdistelmä ja edusti tuolloin uusista tek-
niikkaa. 

Yleiskuva Ristisaaren erottelusta kattoluikkujen kaudelta. Kuvassa nä-
kyvät kaikki kahdeksan katettua erottelulaitetta. Vasemmalla rannalla 
asunto- ja muita rakennuksia. 
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Kahdessa ensimmäisessä laitteessa puutavarat eroteltiin ryhmiin, 
mutta niissä voitiin jo ottaa kaksikin lajia eroon. Ensimmäisiä laitteita 
kutsuttiinkin työmiesten keskuudessa hätäläksi, jossa työtahti oli tii-
viimpi. Toisissa erottelupaikoissa voitiin ryhmistä erotella seitsemästä 
yhdeksään lajiin. Kaikkiaan näiden kattoluikkujen puitteissa voitiin 
erotella 30 lajia ja koko laitos toimi kahdessa toisistaan riippumatto-
massa osassa. 

Eroteltavat puut tässä, kuten aiemmissakin vaiheissa, tunnistettiin 
puiden pintoihin leimakirveellä lyödyistä eri firmojen merkeistä. 

P-KU perustetaan vappuna 1930 
Uiton laajenemisen Saimaan vesistössä entisestään loi tarpeen kehit-

tää myös uitto- organisaatiota ja vuonna 1928 päätettiinkin Saimaan 
lauttausyhdistyksen kahtiajakamisesta. Monien valmistelevien vaihei-
den jälkeen perustettiinkin Viipurissa helmikuussa 1930 Pohjois-
Karjalan Uittoyhdistys (P-KU) ja Savon Uittoyhdistys. Saman vuoden 
vappuna, siis toukokuun 1. päivänä suoritettiin lopullinen jakaantumi-
nen, Saimaan lauttausyhdistyksen lakkauttamiskokous ja näin uudet 
yhdistykset aloittivat uittokauden alussa oman toimintansa. 

P-KU:n toimesta an sittemmin puuta uitettu Pielisjoessa ja P-KU:n 
toimesta lakkautettiin Ristisaaren erottelulaitos syksyllä 1970. Monen 
monta vaihetta liittyy tähänkin kauteen. 

Kattoluikut puretaan — 
alkaa pyttyjen aikakausi 

Ensimmäinen merkittävämpi vaihe ajoittui vuosiin 1936-38. Pinota-
varan uitto oli lisääntynyt ja syksyllä -35 oli päätetty ottaa käyttöön uu-
si leimaamistapa; pinotavara ryhdyttiin leimaamaan päätymerkein, tu-
kit leimattiin edelleen runkoon. Talvella 1935-36 rakennettiin kaksi 
uutta erottelulaitetta päätyleimoin merkittyjen puiden erottelemiseksi. 
Kun entisissä, pintaleimalaitteissa ilmeni työpulaa, syntyi tarve koko 
laitoksen uudistamiseen. Seuraavana talvena vanhat katetut laitteet pu-
rettiin. Kattoluikkuj en aikakaudesta siirryttiin pyttyerottelun kauteen. 

Vuonna 1937 Ristisaareen tuli sähkövalaistus. Seuraavana vuonna 
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Uuron laite pyttyjen kaudella. Hätäläksi kutsutussa laitteessa puita ve-
dettiin erottelukanavan molernmille puolille hotuihin. 

paalutettiin Ristisaaren ja Kulhon välille pitkin joen vasenta rantaa uusi 
väylä. Tämän ansiosta ei eroteltuja puita ennen Kulhon varastoja enää 
tarvinnut pyrästää. Kaikki 1930-luvun puolen välin jälkeen tehdyt uu-
distukset johtuivat uiton tuntuvasta määrällisestä kasvusta. Ristisaaren 
uusilla laitteilla kyettiin erottelemaan yli 50 merkkiä. 

Ruotsista oppia Ristisaareenkin 
Toinen tärkeä uudistusten kausi ajoittui 1950-luvun taitteeseen. Ruot-

salainen insinööri G. Esseen sai toimeksi 1947 ryhtyä suunnittelemaan 
Ristisaaren erottelun täydellistä uudistamista. Tavoitteena oli sekä erot-
telun läpäisykyvyn, siis tehon nostaminen että kustannusten säästämi-
nen. 

Esseen esitti erottelun siirtämistä Utran alapuolelle ja niputusta heti 
erottelun jälkeen. P-KU:n hallitus päätti 1948 pitää erottelun edelleen 
Ristisaaressa, mutta siirtää niputuksen Utrasta Ristisaareen, heti erotte-
lun jälkeen. Tukkien ja pidemmän pinotavaran niputuskoneiksi päätet-
tlin hankkia 2-puolisia höyrypuristajia ja käyttää renkailla niputusta 
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vain lyhyemmän pinotavaran niputuksessa. Päätös toteutui uittokaudel-
la 1951, jolloin Utran kanava oh valmistunut ja nippu-uitto Ristisaares-
ta joen suulle tullut näin mahdolliseksi. 

P-KU:n toimintakertomus (1950) kertoo muista uudistuksista: »Risti-
saaren erottelun laitteista uusittiin kertomusvuonna neljä, jolloin huo-
mioitiin viime vuosina varsinkin Ruotsissa käytöntöön otetut miesten 
säästämistä tarkoittavat rakennetavat. Seurauksena olikin, että erotte-
lumiehistö, mikä ennen sotia oli 700-750 ja vuonna 1949 550-570, 
vaihteli kertomusvuonna 390-420. Erottelun uusiminen maksoi 
8.969.073, — mihin kuuluu myös yhden virrankehittäjän, kahden syöt-
törullan ja yhden laahusköyden hankkiminen.» Seuraavaksi kesäksi 
hankittiin vielä kaksi virrankehittäjää ja neljä piikkirullaa. 

Tuona aikana oli asteettain siirrytty myös tuntityöstä urakkatyöhön 
ja kesällä 1952 erottelu oh ensi kertaa kokonaan urakalla. Kokonaisuu-
tena tähän vaiheeseen liittyy työtehon nousu ja miesvahvuuden pienen-
tyminen. 

Yleiskuva Ristisaaresta ennen erottelun lopettamista. Etualalla eroteltu-
ja puita odottamassa vuoroaan taustalla näkyville nippukoneille. 
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Nippu-uitto lopettaa erottelun — 
laitteet puretaan 

Pienempiä uudistuksia tehtiin sitten jatkuvasti. Yleensä 50-1m ulla 
tuntuvasti paranneltiin uittoväyliä ruoppauksin ja paalutuksin. Seuraa-
va erottelun määrätietoisen kehittämisen kausi ajoittuu 1960-luvun lo-
pulle. Tuolloin pyrittiin voimakkaasti uiton ja erottelun ryhmittelyyn, 
jotta kukin erotteluvaihe sataisiin mahdollisimman vähän merkkejä si-
sältäväksi. Tällä tavalla voitiin vielä merkittävästi vähentää työvoiman 
tarvetta. Niinpä erottelun päättyessä 1970 Ristisaaressa työskenteli enää 
128 miestä, joista 75 erottelussa ja 53 nippukoneella. 

Syksyllä 1970 Ristisaaren laitteet purettiin ja myöhemmin an myös ra-
kennuksista suuri osa purettu. Erottelun tarve poistui Kuurnan voima-
laitoksen valmistuttua ja nippu-uiton tultua mahdolliseksi koko Pielis-
j oessa. 

Ristasaaren erottelu oli iso savotta. 
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Uittoa ja elämää 
vuosikymmenten 
saatossa 

Eräs vanhimpia Ristisaaren erottelusta säilyneistä kuvista an otettu noin 
1920. Tunnistettuja uittomiehiä ovat kopin edessä tummatakkinen Iiva-
na Jalkanen ja oikealla tummahattuinen Antti Virtanen. Tuolloin erot-
telutyötä pimeän aikaan auttoivat kaasulamput. 
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Uitto ei ole valkokaulustyötä 
Varhaisin muistitieto an P-KU:ssakin merkittävän työn tehneen Eino 

J. Aron kertoma. Hänen vanhempi veljensä oli kesällä 1914 töissä Risti-
saaressa. Samaan aikaan sinne tuli työhön joensuulaisen kauppias 
Walhgrenin Yrjö-poika. Tämä ei ilmeisestikään tiennyt mitään siitä mil-
laiseen työhön joutui. Niinpä hänellä, herraspoika kun oli, oli puku 
päällään ja valkoinen kaulus. Seuraavana aamuna oli kaikilla uittojät-
killä vaikoiset kaulukset somisteina. Yön seutuna ne oli tehty tuohesta. 

Saman kesän uitosta kerrotaan Pielisjoen väliaikaisen lauttausyhdis-
tyksen toimintakertomuksessa. Olosuhteet olivat hyvät ja uitto sujui, 
mutta puutavaran omistajat eivät kyenneet ottamaan vastaan lajiteltuja 
puita. Kulhon varastot täyttyivät ja yövuoro oli lopetettava. Niinpä elo-
kuun puolivälissä työvoima vähennettiin puoleen vaikka toukokuun lo-
pulla alkanut uittokausi jatkui elokuun 10. päivään. Pääasiallinen syy 
loppukesän ongelmiin oli ensimmäisen maailmansodan puhkeaminen. 
Sahoj en vienti tyrehtyi. 

Seuraavanakin kesänä Kulhon varastojen täyttyminen, Kulhon sump-
pu hidastutti lajittelua. Kahteen vuoroon erottelu siirtyi vasta loppuke-
sästä, elokuun 9 päivänä. Yövuoro loppui syyskuun 20. päivänä ja erot-
telu siltä kaudelta viittä päivää myöhemmin. Sumaa jäi myös talvehti-
maan Ristisaareen. 

Lauttausyhdistyksen toimintakertomus (1916) luonnehtii olosuhteita 
vaikeiksi. Oli myrskyjä, vedenpinta oli alhainen ja heinäkuun alusta 
rannanpuoleinen osa laitteista oli miehittämätön. Yövuoroa ei ollut ko-
ko kesänä ollenkaan ja Kulhon varastojen täyttyessä erottelu piti lopet-
taa, vaikka talvehtimaan jäi 140.000 tukkia. Toimintakertomuksessa 
uitto-olojen vaikeudesta puhuttaessa esiintyy myös määritelmä »ajasta 
johtuvat tukalat työläisolot». 

Seuraavien vuosien (1917, 1918) toimintakertomuksissa todetaan uit-
toa haitanneen työväen puutteen, joka »kärjistyi kapinan jälkeen huip-
puunsa niin että ajoittain työt olivat seisahtua kokonaan». Valkokau-
luksiset eivät ilmeisestikään pärjänneet Ristisaaren kovassa työssä, vai 
lienevätkö olleet punikkijahdissa. Joka tapauksessa elintarvikepula oli 

13 



kova ja syödäkseen työmiehet pyrkiytyivät mieluummin maatöihin, 
vaikka uitossa olisivatkin saaneet rahaa monin verroin enemmän. Axel 
Lönnström mainitussa kirjassaan toteaa vuonna 1917 työväestön siirty-
neen laajasti myös »venäläisten juoksuhautatöihin». 

Kun vuosina 1920-21 Ristisaaren erottelu oli rakennettu uudelleen ja 
kun työvoimaakin oli tarpeeksi, päästiin 1922 ensi kertaa vuoden 1915 
jälkeen tilanteeseen, että kaikki uittokauden aikana vastaanotetun puut 
saatiin Ristisaaren läpi ja pois väylältä. Sumaa ei jäänyt er.ää seisomaan 
talveksi. Vuoden 1924 toimintakertomus kehaiseekin: »laite tarpeeksi 
tehokas». 

Punta uitettiin kaukaa 
Ristisaaressa tehtiin kahdessa vuorossa töitä vuoroka Iden ympäri. 

Alkuaikoina työvuoron pituus oli 12 tuntia. Myöhemmin sitten siirrytiin 
10-tuntiseen työpäivään ja loppuaikoina oli käytössä jo 8- tunnin päivit-
täinen työaika. 

Jynkänniemen uittomiehiä 1920. Nämä miehet hoitivat uiton Ristisaa-
ren alapuolella. 
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Puut uivat Ristisaareen Pielisjokea pitkin. Pisin reitti ulottuu Lieksa-
joen alkulatvoille, syvälle Karjalan korpiin. Myös Koitajoen reitin alku-
lähteet ovat kaukana. Ei siis ihme, että reittien varrelta kertyi miljoonit-
tain tukkeja. 

Metsäsavotoissa syksyisin tehtiin pientavaraa ja talvisin järeämmät 
tukkityöt. Talvisin puut ajettiin jokivarsiin keväistä kuorintaa ja kevät-
tulvilla alkavaa uittoa varten. Ja kun uittomatkat olivat pitkät, kesti uit-
tokausi pitkälle syksyyn, monesti vasta vesien jäätyminen katkaisi uitto-
kauden. Ja savottalaiset taas läksivät metsiin puiden kaatoon. 

Ristisaaressa työskennelleet vanhimmat elossaolevat uittomiehet 
muistavat vielä kirveellä kaadettujen puiden uiton. Useimmat muistavat 
sen, että hyvin pitkälle jatkui kausi, jolloin jokainen uitettu puu oli kuo-
rittu. 

Koukkuvaaran Matti, Matti Ikonen Uimaharjusta on ollut uitossa 32 
vuotta. Metsätöihin Martti meni 12 vuotiaana ja uittoon yksin 14 vuo-
tiaana. Kansakoulua tuli käytyä puolitoista luokkaa, mutta keskeyttää 
piti, kun hankkeet painoivat. Matti on tunnettu uittomiesten rallien tai-
taja. 

Uittomiesten rallej a 
Purouitot latvavesillä olivatkin miesten kouluja. Yövyttiin usein laa-

vuissa ja majoissa. Työ oli kovaa. Asuttuja seutuja ei nähty viikkokau-
siin. Elokuvien tukkilaisromantiikkaa eivät nuo jätkät tunteneet puro-
j en vonkiloissa. Ja rallien sanoitukset ovat sen mukaisia. 

Ja jalkaisin kuljen minä paikasta toiseen, 
siksipä olen minä mieltynyt toiseen, 
kun rakastunut olen minä reissuun 
ja siitä aloitan minä veisuun. 
Ounhan minä käynyt mualiman iäret, 
sen tähen minulla on viärät siäret, 
mutta lompsa on täysi mulla 
ja täyvemmäksi taitaa vielä tulla. 

Ja en ole renki, enkä ole retku, 
miehen on mieliä, miehen on metku 

15 



ja vaikka on västi niin harmaa 
en huolinut toi-sten armoo. 
Vuan tukkia uitan ja laulan ja seilaan 
huomioni isketän uusiin heiloin 
ja vanahalle annan potkut 
vuan senhän on suaneet jo jotkut. 
Ja oli mulla heilakin hiivatin nätti, 
hylkäsi ruoja ja yksin mun jätti, 
mutta eihän tuota kannata surra 
eikä murhe mun mieltäni murra. 

Veisu voi jatkuakin. Erottelupaikoilla, kuten Ristisaaressa, ei yleensä 
paljon jätkän lauluja laulettu. Salojoilla sitäkin enemmän. Yksi osasi 
yhden, toinen toisen ja yksi jos toinen kehitti jotain itsekin . Pitkin joki-
varsia tukkijätkät laulujaan veisasivat, mutta kämpillä jo vähemmän. 
Seuraavassa vielä Koukkuvaaran Matin laulun pätkiä. 

Ja piipulla polttelen tupakkia 
ja ryypyllä ryyppään viinaa, 
mutta kolomella sormella soittelen 
tuota likkain etuviivaa. 

Vuan Simola kun ei ollu kunnon mies 
oli linnat kierrellynnä. 
Ja Simola se niputteli naputteli 
likkain reisien rakoo. 

Ja letkuta likka sinä lanteitasi 
vaikket ole vallan fiini 
ja pannaampa reiet vastakkain 
tällä mualiman ruuvilla kiinni. 

Tukkipojan hollallii ja se karkaa juu, 
ritvai ratvai rallallii ja rallallii ja se karjaa juu. 
Kun toisessa kourassa kuuma kulli 
ja toisessa nikkelimarkka juu, 
ritvai ratvai rallallii ja toisessa nikkelimarkka juu. 
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Ja tukkipoika kun painelee 
niin persesuoni se soipi juu, 
ritvai ratvai rallallii ja persesuoni se soipi juu. 
Ja eikähän tuon pilikun räkennetta 
ymmärrä moni sielu juu, 
ritvai ratvai rallallii ja ymmärrä moni sielu juu. 
Ja maantie on siliäksi sannoitettu 
ja kanavat on kahden puolen juu, 
ritvai ratvai rallallii ja kanavat on kahden puolen juu. 
Vuan kuka se likkoja pimpittäis 
jos tällaset pojat kuolis juu, 
ritvai ratvai rallallii jos tällaset pojat kuolis juu. 

Ja mammahan se itki tytärtänsä 
kun saunan lauteilta läysi, 
oh hoh sososoo kun saunan lauteilta löysi. 
Kun sellanen huja oh lävessänsä 
— himpun pimpun hilialihei — 
ja sellanen huja oh lävessä kuin laivan peräköysi. 
Anjalan pellon markkinoilla 
näin minä pitkän piian, 
oh hoh sososoo vuan näin minä pitkän piian. 
Kun piä oli penkillä perse pankolla 
— himpun pimpun hilialihei — 
ja piä oli penkillä perse pankolla ja keskellä löytiin kiilaa. 

Vuan eihän tuo likka haljennunna 
— himpun pimpun hilialihei — 
ja eihän tuo likka haljenne vaikka kiilalla pakotettiin. 
Ja eikähän tuo poika valjennu 
— himpun pimpun hilialihei — 
ja eihän tuo poika valjennu vaikka viinasta sakotettiin. 
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Joka ei osannut pitempiä ralleja laulaa, saattoi silti korvessa kajaut-
taa vaikka pikkuisen pojan laulun: 

Minä olen mamman pikkuinen poika 
ja voimaa mulla an paljon, 
kun suan minä pillut seisomaan 
ja seinäkellot soimaan. 

Erottehjoita vuodelta 1923. Kovin nuorena piti monen pojan tuolloin 
hankkeissa kuten keskeltä näkyy. Tunnistettuja uittajia edessä oikealta 
Yrjö Sorsa, Antti Sorsa ja Matti Mikkonen. Edessä vasemmalla Eero 
Tukiainen. 

Liki puoli vuosisataa uitossa 

Lehmolaisten Onni Martikainen meni Ristisaareen 1919 ja hänen vii-
meinen uittokautensa päättyi 1964. Näin Martikaiselle an kertynyt 45 
uittokautta, raskasta työtä, josta jo luulisi eläkkeen tulevan vähemmäl-
läkin. 

— Heti koulun jälkeen sinne menin. Aluksi olin sumapoikana vuan, 
hotuja solittiin. 
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Martikainen n ;taa ennen kattoluikkuja olleet ponttoonit. — Sitten 
oli välillä kattolu 	it. 

Markkamäärä ;ti ei Martikainen muista alkuaikojen palkkoja. — 
Voe ne ol niin oleri .ttomat, jotta. Meille poijille ne ei kun vähän näytti-
vät rahhoo, sanoo )nni. 

Töissä käytiin toa käsin jalan. Ei ollut koko kylässä silloin polku-
pyöriä. Mutalast iakka esimerkiksi kävi Voima-Asikainen jalan Risti-
saaressa. 

Lehmon ja Riß aaren seutu oli tuolloin hyvin harvaan asuttua. Kyl- 
mäojan puolella 
	

kaksi taloa ja yksi mökki. Ei ollut puhelimia, ei säh- 
köjä, eikä teitä. 	levoskärryillä missä ajoivat, siihen tuli tie. 

Markat kii :ettiin kaikki kotiin. Sitten antovat jonkun lantin. 
Kyllä se oli semn ta rähkämistä elämä sillon. 

Töissä luikkur tot ja kiertävä pomo opastivat ja neuvoivat ja tietys- 
ti vanhemmat 
	

et. — Ja osashan sitä hotua pitkin puita työnnellä. 
Sillon alussa ei o 	ropsia. Tukkeja oli kaikki ja oli myös kirveellä kaa- 
vettua ja kaikki 
	

cuorittu. 
Löysi kesti 12 
	

itia. Siinä oli kaksi tunnin ruokataukoa ja 10 tuntia 
töitä. Vuorokau aeni kahdessa vuorossa, muistaa Martikainen, joka 
14-vuotiaana alo työnteon Ristisaaressa. Pitkää päivää tosin pojat ei-
vät saaneet tehdä. 4 

Ristisaareen 15 - Jotiaana 1923 mennyt Juhani Suhonen muistaa, että 
alussa oli 6-tuntin i työpäivä, »kun enempää ei annettu tehdä». Myös 
Suhonen aloitti st. iapoikana, jotka työntelivät miehille puita erotelta-
vaksi. Näitä alkua, ojen »virrankiihdyttäjiä», sumapoikia oli joka lui-
kulla. 

Kahden k ukauden palkalla polkupyörä 
Palkka ei ollu 

miehilläkään. Ju 
sen osto palkka. 

Ristisaareen 1 
15-vuottaana su 
kaksi kuukautta 
tetyn polkupyöri 

Jalkaisin Oft( 

mapojilla iso, jos ei kovin ihmeellinen vanhemmilla 
rii Suhonen sanookin, että se oli semmoinen namu- 

mennyt jakokoskelainen Otto Sormunen, hänkin 
pojan hommat aloittanut, kertoo että »piti lähes 
dä töitä jotta niillä rahoilla olis saanu ostetuksi käy- 

;ormunen Jakokoskelta Ristisaaressa töissä kävi. 
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Maanantaina oli lähdettävä puoli neljän aikaan tallaamaan, jotta ennät-
ti kuudeksi töihin. Lauantaina taas neljän jälkeen reppu selkään ja ko-
tiin. Viikot Sormunen asui Ristisaaressa. 

Uittoporukka kattoluikun edustalla 1925 tai -26. Ylärivissä vasemmalta 
Pekka Puharinen, Eero Tukiainen, Juho Turunen, tuntematon, Kalle 
Pursiainen, Yrjö Turunen, Antti Virtanen, Eino Hyvärinen ja Elli Vir-
tanen. Nuori poika an Jalmari Virtanen. Edessä vasemmalta Viljo 
Tanskanen, Antti Sorsa, tuntematon ja Uuno Tukiainen. 

Sosiaalista toimintaa 20-luvulla 
Saimaan lauttausyhdistys harjoitti Ristisaaressa myös sosiaalista toi-

mintaa. Yhdistyksen syyskokouksessa -24 perustettiin »Virkailijain elä-
kerahasto» ja »Työläisten avustusrahasto». Rahastoja kartutettiin nlin, 
että todelliset kustannukset korotettiin yhdellä prosentilla ja pantiin 
korkoa kasvaville rahastojen tileille. Virkailijain eläkerahastoon 3/4 ja 
loppu 1/4 työläisten avustusrahastoon. Yhdistyksen hallitus oikeutettiin 
»harkintansa mukaan ja ottamalla olosuhteet huomioon myöntämään 
rahastoista eläkkeitä ja avustuksia». 
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Missä määrin eläkkeitä tai avustuksia an sittemmin myönnetty, ei ole 
tiedossa. Toimintakertomukset eivät niistä mainitse, eikä haastatteluis-
sakaan asia tullut esille. 

Kun Työmiestä ei saanut polttaa 
Ristisaaressa, kuten yleensäkään Pohjois-Karjalassa, ei suojeluskun-

talaisten ajoilta liene kerrottavana tarinoita muilutuksista tai tapoista. 
Suojeluskuntalaiset pääsivät muita helpommin töihin. Työnantaja 

saattoi myös kysyä liittymistä suojeluskuntaan. Jos vastaus oli kieltei-
nen, tuli helposti eteen repliikki, että aamulla an sitten tili valmis. 

Matti Ikonen muistaa, että savotassa sanottiin, että pitää ostaa Sai-
maa-tupakkaa ja että Työmiestä ei saanut polttaa. Ristisaaressa yleisin 
merkki kaiken aikaa taisi silti olla käsin kääritty sätkä. 

Maanjakajaksi kutsutun kattoluikun erotteluporukka vasemmalta Jussi 
Simanainen, 011i Kiiski, Aaro Nuutinen, tuntematon, Eetu Hiltunen, 
tuntematon, Kusti Panhelainen, tuntematon, Antti Turunen, Heikki 
Lukkarinen, Otto Suhonen, tuntematon, Juhani Suhonen, Matti Turu-
nen, Aulis Sorsa ja Kusti Pitkänen. Edessä vasemmalta Vilho Sorsa, Ee-
mil Turunen ja Otto Hyvärinen, joka työskenteli kiertävänä pomona. 
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Seppä Kusti Nevalainen (keskellä) 
oli taitava mies. — Se oli pitkä, 
hoikka ja hiljainen. Ei näytellyt 
taitojaan, mutta tehdä osasi, ker-
toi Aimo Sorsa. — Se mies teki 
raudasta mitä vain, vakuutteli Ju-
hani Suhonen. Kuva otettu 1920 
tai -21, vasemmalla Viljo Sorsa, 
oikeanpuoleista ei ole tunnistettu. 

Palkat tippuivat pula-aikana 
kolmanneksella 

Ristisaaressakin pula-aika koetteli. Palkat olivat pienet ja välttämät-
tömistä elintarvikkeistakin oli pulaa. Lapsia hakeutui paljon hankkei-
siin ja isiensä mukana moni poika aloitti uittotyöt jo 10-vuotiaana. — 
Alaikäisiä pitivät isänsä vastuulla töissä, vahvistaa vuodesta 1925 vuo-
teen 1968 Ristisaaressa työskennellyt Tauno Sormunen. 

P-KU:n toimintakertomus (1931) kertoo pula-ajan vaikutuksesta työ-
hön: »Työväen saanti an ollut hyvä ja keskimääräiset tuntipalkat noin 
32 prosenttia edellisen vuoden palkkoja alhaisemmat.» Muita kuvauk-
sia ei toimintakertomuksista löydy — eivätkä ne tietysti sitä varten ole 
kirjoitettukaan 	mutta kovin tyypillistä tekstiä vuosikymmenen puo- 
livälistä alkaen an se, että taas palkat nousivat muutaman prosentin 
edellisvuodesta. 

— Ei ollut ammattiosastoa, eikä semmosesta puhuttukaan, kertoo 
Onni Martikainen. 
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P-KU:n viiri, jonka Aaro Saunio 
teetti seppä Nevalaisella. Viiri oh 
Ristinsaaren laivalaiturin päässä 
ja Saunion toivomuksesta seppä 
ikuisti viiriin Iisakki Rantosen 
piirteet. Viiri tehtiin 1934. 

‘,..‘\ • 
Alaluikulta. Oikealla edessä Iisakki Rantonen, näreparta, perusuittojät- 
kä. — Saunio halusi Iisakiin viiriin, kun se oli hyvä työmies. 
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Ristisaaressa asui kesäisin 
satoja miehiä 

Erottelussa oli miehiä ympäri maakuntaa. Kauempaakin tuli kulku-
jätkiä, jotka kesäisin kiertelivät ympäri maata. Työpäivä oli pitkä. Niin-
pä oli selvää, että uitosta huolehtineiden yhtiöiden tuli myös huolehtia 
työläistensä majoituksesta. 

Ristisaareen rakennettiin majoituskämppiä. Erottelun puolella niitä 
oli neljä ja niputuksen puolella yksi. Yhtiön puolesta kämpissä oli lave-
rit, yleensä kaksikerroksiset, sekä patja ja tyyny. Yhtiön toimesta huo-
lehdittiin parakkien siivouksesta ja olipa yörauhan turvaamiseksi erityi-
siä yövahtejakin, yleensä ns. pihamiehiä, vanhoja uittotyöläisiä, jotka 
eivät enää varsinaiseen työhön kyenneet. 

Kolme parakkia oli kaksikerroksista, yksi pienempi ja yksikerroksi-
nen. Isommissa pakareissa oli kussakin neljä tupaa ja joka tuvassa tilaa 
noin 30 miehelle. Viimeisin 2-kerroksinen parakki valmistui 1947, mutta 
kaikkein viimeisimmäksi niputuksen pieni, 20-paikkainen kämppä. Se 
valmistui 1950, ja oli siisti, seinälevynä oli käytetty vaneria eikä käm-
pässä ollut luteitakaan. Muissa kämpissä nämä kotieläimet sen sijaan 
viihtyivät hyvin. 

Varsinainen Ristisaaren päärakennus oli myös 2-kerroksinen. Sen ala-
kerrassa oli ruokala-kahvitupa, jossa myös pidettiin isommat tilaisuu-
det: tilinmaksut, iltamat, kokoukset, savotan lopettajaiset. Yläkerrok-
sessa oli majoitustilaa 40 miehelle. 

Alkuaikoina yhtiöllä ei ollut tarpeeksi majoitustiloja ja uittomiehet 
joutuivat pitämään kortteeria lähitaloissa ja mökeissä. Juhani Suhonen 
kertoo: — Meilläkin oli kortteerissa parikymmentä miestä. Talossa oli tu-
pa ja huone sekä vintti. Miehiä nukkui myös aitassa ja saunassa kesällä. 
Syksyllä kylmemmän aikaan oli nukkujien rivi tuvan lattialla. Pyhien 
seuduksi miehet menivät kotiinsa. Yleensä ne olivat keski-ikäisiä, per-
heellisiä ja rauhallisia miehiä, mitään häiriöitä tai juopottelua ei esiinty-
nyt. Vuokraa ne maksoivat ja ruokaakin saivat talosta omakustannus-
hintaan. Yhtiön kämpissä ei vuokraa tarvinnut maksaa. 

Kun 30-luvulla erotteluvuorossa oli parhaimmillaan pitkälti yli 300 
miestä ja vuorokausivahvuus näin ollen noin 700 miestä, nähdään että 
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kesäisin alueella asui satoja miehiä. Mikään pikkusavotta ei siis Pielis-
j oella pyörinyt. 

Pihamies Pekka Kinnu-
nen, sauna ja Ristisaaren 
majoitusrakennus. 

Kirkoton kirkonkylä 

Ristisaari muodosti melkoisen yhdyskunnan. Majoituskämppien li-
säksi siellä oli uittomiehille välttämättömiä saunoja, konttorirakennus, 
pomojen asuinrakennuksia. Vuonna 1934 Ristisaareen uittoyhtiö raken-
nutti kaupparakennuksen varastotiloineen. Alueella oli oma leipomo. 
Erilaisia varastorakennuksia oli lukuisia. Kun uitossa tarvittiin paljon 
myös rautaa, oli Ristisaaressa luonnollisesti sepän paja. Kaiken kaik-
kiaan yhdyskunta käsitti kymmeniä eri rakennuksia. 

Kun lisäksi kahden viikon välein kesäisin oli Ristisaaressa markkinat 
— tilipäivänä torikauppiaat Joensuusta ja muualtakin saapuivat kaup-
paamaan tavaroitaan uittomiehille — vastasi elämä Ristisaaressa pienen 
kirkonkylän oloja. Kirkkoa ei tosin ollut, mutta kiroilua senkin edestä, 
varsinkin korttikankaalla, jossa sentään nykyisin seisoo seurakuntatalo. 

Lähiympäristöön luonnollisesti alkoi nousta myös mökkikylä. Vuosi-
kausia eivät uittomiehet halunneet käydä kymmenien kilometrien pääs-
tä viikottain Ristisaaressa, vaan hakeutuivat lähemmäksi. Etenkin ym-
pärivuotisessa työsuhteessa olleet pyrkivät rakentamaan talonsa lähiseu-
dulle. 
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Kylmäojan ja paljolti myös vanhempi Lehmon asutus on syntynyt 
Ristisaaren erottelun välittömästä vaikutuksesta. 

Kahvitauko kesällä 1934. Pikkupoika äärimmäisenä vasemmalla on ny-
kyinen Mikkelin läänin maaherra Uki Voutilainen. Hän aloitti leipä-
työnsä juuri tuona kesänä, kansakoulun käytyään, Ristisaaren erotte-
lussa. Uki kertoi jo kevättalvella käyneensä yhdessä Veikko Sahlmanin 
kanssa hakeutumassa töihin Ristisaareen. Piiriesimies Aaro Saunio oli 
sanonut, että kovinpa olette hupasen näköisiä, mutta tulkaapa sitten 
kun uitot alkaa. Uki pääsi luikulle sumapojaksi. Kymppina luikulla oli 
Niko Kortelainen ja alaikäinen oli töissä hänen vastuullaan. Kuuden ki-
lometrin matkalla Lehmosta Ristisaareen oli aluksi vauhdin pitäjänä 
keppi ja vanne, myöhemmin samana kesänä hankittu polkupyörä. Toi-
senkin miehen merkin, kellon, kertoi Uki tuon kesän tienesteillään 
hankkineen. Yövuoroakin pojat tekivät, pääsivät tosin neljän aikaan 
pois, kun miehet vielä jatkoivat kuuteen saakka. Uki Voutilainen työs-
kenteli Ristisaaressa kaikki kesät vuoteen 1939 saakka. Ukin mielestä 
vekselissä oli homma mieluista. Yrjö Sorsan Voutilainen muistaa pojis-
ta huolehtineena uittomiehenä. — Se piti meitä poikia kuin kanaemo sii-
piensä suojassa. 
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Erottelu oh tarkkaa työtä 
Erottelun periaate an selvitetty jo monesti: yhteisestä sumasta piti la-

jitella eri merkein varustetut puut erilleen. Monipuolisen työrupeaman 
Ristisaaressa tehnyt Eero Sorsa muistaa, että enimmillään merkkejä 
käytössä oli peräti 52. Tarkkuutta siinä miehiltä vaadittiin. Jos yhtäältä 
Ristisaaressa pärjäsi työmiehenä pystymetsäläinenkin, nun varsinainen 
erottelija oli vuosien saatossa kouliintunut ammattilainen. 

Seuraava kuvaus erottelusta perustuu viimeksi käytössä olleeseen, ns. 
pyttyerotteluun. 

Laite eli luikku — luikku-sana oli yleisemmin käytössä katettujen lait-
teiden aikaan — oli varsinaisen erottelun tapahtumapaikka. Niitä oli 

Kuva 1930-luvulta kattoluikun vieressä. Jätkät ylhäältä vasemmalta 
Tauno Hiltunen, Konsta Ihanus, Otto Suhonen, Heikki Turunen, Yrjö 
Suhonen, Erkki Suhonen, Antti Martikainen »Hepsoo Antti». Istumas-
sa vasemmalta Erkki Riikonen, tuntematon, Viljo Tanskanen, Julius 
Riikonen, Juhani Suhonen, Jalmari Virtanen, Lauri Kuitunen, Väinö 
Appelberg ja Otto Suhonen. A lempana istuvia sumapoikia ei ole tunnis-
tettu. 
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seitsemän ja ne olivat kelojen päälle laudoitettuja. Kustakin laitteesta 
lähti sivuille erottelukanavia, eri laitteista eri määrä. Erottelukanavat eli 
hodut olivat rajoitetut toisistaan saappaneilla eli kahdella vierekkäin si-
dotulla tukilla, joka oli puomia eli peräkkäin toisiinsa sidottuja tukkeja 
vakaampi ja vahvempi rakennelmä. Laitteiden pituus vaihteli 50 — 150 
metriin ja niistä lähti yli 70 hotua yhteensä. 

Laitteen yläpäässä oli lankkusilta, jolta käsin laitteeseen tulevat puut 
käännettiin virtaan nähden poikittain. Puut uivat laitteen läpi poikit-
tain, jolloin niiden vetäminen omiin hotuihinsa oli helppoa. Kunkin ho-
dun aukon edessä laitteessa oli pytty, puinen tai peltinen tynnyri, jonka 
pohja oli vedenpintaa alempana. Pytyssä istuen tai seisten erottelija 
ulottui mukavammin puihin kuin aiemmin seisoessaan laitteen reunalla. 
Kun kohdalle osui tietyn merkkinen puu, veti erottelija sen omaan ho-
tuunsa. 

Jokaisella pyttymiehellä oli puiden laskemista varten puutapeista 
tehty laskin. Tässä digitaalissa oli ornat puutapit ykkösille, kymmenille 
ja sadoille. Ylösottaja kiersi sitten ottamassa tiedot erotelluista puista 
työvuoroittain: näin voitiin laskea kunkin miehen työpanos ja koko 
erottelutulos. Aikaisemmin kattoluikkujen aikana puiden laskeminen 
suoritettiin niin, että kullakin luikulla oli oma ylösottaja jolle huudettiin 
puumäärät ja joka sitten otti ne ylös. Kattoluikkujen aikana oli alalank-
ku, jossa erottelijat erottelivat puut ja ylälankku, jossa ylösottajalla oli 
oma koppi. 

Laitteiden sivustalla olivat vekselit eli tyhjennyskanavat. Kun hodut 
tulivat täyteen ne tyhjennettiin näihin tyhjennyskanaviin. Eri laitteista 

Tukkeja käännettiin 
poikittain erottelua 
varten. Kuva 1930-
luvun loppupuolelta. 
Vasemmalla Yrjö 
Sorsa. 
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Onni Romppanen pytyssä. Vieres-
sä näkyy silloinen digitaali, puuta-
pit, joilla voitiin laskea erotellut 
puut. Yksille, kymmenille, sanoil-
le jne. oli Ornat tapit kuten helmi-
taulussa helmet. Pytyssä voitiin is-
tua vedenpinnan tasolla ja vedellä 
eri lajit omiin hotuihinsa. 

tulevat samanmerkkiset puut yhdisteltiin vekseleissä mahdollisimman 
isoiksi laskuksi. Sitten puut laskettiin eteenpäin. Alkuaikoina ne pyräs-
tettiin eli ympäröitiin puom-  illa ja toimitettiin venemiesten toimesta 
eteenpäin, pääasiassa Kulhon varastoihin. 

Kun pyrästyksestä luovuttiin, puut voitiin laskea irrallaan eteenpäin 
Utraan ja siitäkin alaspäin aina joen suulle saakka. Venemiehet hoitivat 
laskun ja ajoivat suman perän puhtaaksi, jolloin seuraava lasku voitiin 
panna toimeen. Pielisjoki oli Ristisaaresta jokisuulle saakka puomitettu 
ja puut uivat rantoihin takertumatta määränpäähänsä. 

Myöhemmin niputuksen siirryttyä Ristisaaren välittömään tuntu-
maan, joutuivat erotellut puut vekselistä nippukoneelle. Niput sidottiin 
lautoiksi, jotka sitten hinaajien toimesta vedettiin eteenpäin. 

Erottelussa oli miehillä monenlaista työtä. Oli yksinkertaista suman 
painantaa, hommaa, johon sijoitettiin nuoria poikia ja ensikertalaisia. 
Lankkumiehet huolehtivat, että puut tulivat laitteeseen poikittain. Erot-
telijat erottelivat. Hotupojat huolehtivat hotujen tyhjennyksestä. Vek-
selissä yhdisteltiin sumia ja laskettiin puita eteenpäin. Niputuksessa oli 
monenlaista eri hommaa ja venemiehillä ornat tehtävänsä. Jokaisella 
laitteella oli aiemmin oma ylösottaja, myöhemmin tappilaskinten käyt-
töönotto merkitsi, että koko erottelun pystyi laskemaan yksi ylösottaja. 

Kullakin laitteella oli etumies, työnjohtaja, lankkupomo, luikkupo-
mo, kuinka vain. Hän oli yleensä pidempään hommissa ollut työmies. 
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Lankkupomo valvoi laitteen työtä, otti miesten tunnit ylös, suoritti il-
moitukset tunneista ja erottelumääristä kiertävälle pomolle. Lankkupo-
mo osallistui myös työhön ja työn opastukseen uusille miehille. 

Kussakin työvuorossa oli oma vuorotyönjohtaja tai kiertävä pomo. 
Hän valvoi yleensä kaikkien laitteiden työtä ja välitti tarvittavat tiedot 
konttoriin. Koko erottelun toiminnasta yhtiöön päin taas vastasi piirie-
simies. Ristisaaressa piiriesimiehinä toimivat Otto Korhonen vuoteen 
1924, Jalmari Turppa 1924-31, Aaro Saunio 1932-67 ja siitä lähtien 
Urho Turunen. 

Ristisaaressa töitä ja työpaikkoja oli lisäksi konttorissa, keittiössä, 
majoitustiloissa, erilaisissa varastotöissä, kaupassa, leipomossa, pajassa 
sekä vartiointitehtävissä. 

Eero Sorsan muistiinpanojen mukaan ennätys Ristisaaren työvoimas-
sa tehtiin 1948 jolloin kirjoissa oli 1111 eri nimeä. Määrän suuruus selit-
tyy osaksi sillä, että sotien jälkeen uittotöissä kierteli ns. kulkujätkiä, 
jotka tekivät tilivälin töitä ja lähtivät taas tien päälle etsimään jotain. 

Yleiskuva pyttyerottelusta. Miehet tarkkailevat puiden merkkejä ja ve-
tävät tietyt puut omiin hotuihinsa. 
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Pytyssä Viljo Laukkanen. Taus-
talla paja, venevaja ja hiilivarasto. 

Työvälineistä tärkein oli uittohaka. Ristisaaressa, kuten yleensä Itä-
Suomessa käytettiin ns. tuppihakoja. Pyttyhommissa varsi oli 1,5 — 2 
metriin, sumanpainannassa, puiden kääntelyssä ja vekselissä varret oli-
vat pidempiä. Teriä taottiin pajassa ja varsiakin oli yhtiön puolesta saa-
tavilla, mutta monet kävivät itse metsästä tekemässä sopivan varren. 
Välttämättömät rukkaset ja sadekamppeet hankittiin itse. Varusteita sai 
ostaa yhtiön kaupasta. 

Työhönotto sujui 

Keväisin ennen uiton alkua täyttyi Ristisaaren pihaan johtava tie työ-
haluisista miehistä. Urho Turusen mukaan työhönotto sujui seuraavas-
ti: — Nimien mukaan seurattiin laitekirjaa, josta näkyi kuka oli missä-
kin edelliskesänä ollut. Yleensä samaan paikkaan osoitettiin. »Mene 
sinne» sanonta ja viittaus riitti. Mies tiesi paikan, työ oli tuttua ja hom-
ma kävi. Uusista miehistä otettiin täydennystä vasta kun selvisi, ettei 
joku vanhoista tullut. 

Ensimmäisen työpaikan haku ei aina onnistunut, varsinkaan pikku-
pojilta. Onni Romppanen kertoo: — Menin kysymään töihin 10-
vuotiaana. Eivät ottaneet ja itku siitä tuli. Seuraavana vuonna olin vielä 
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koulussa kun uitto alkoi. Isän piti käydä kysymässä, että pääsiskö töi-
hin. Silloin jo pääsin ja koulu jätettiin kesken. Opettaja oli sitten kysel-
lyt, että missä se on. Toiset olivat vain sanoneet, että Ristisaaressa se on 
savotassa. Savotta piti jättää kesken ja mennä takaisin kouluun välillä, 
mutta pääsin sitten jatkamaan. Eihän se kummempi savottalainen 11-
vuotias ole. Useampi päivä siellä kikkelit kastu, naurahtaa Onni, joka 
tuosta kesästä 1943 lähtien armeijavuotta lukuunottamatta työskenteli 
joka kesä Ristisaaressa syksyyn 1970 saakka. 

Kattoluikun alla otetussa kuvassa ylhäältä vasemmalta Heikki Turunen, 
Toivo Hiltunen, Uuno Turunen, Erkki Suhonen, Lauri Kuitunen, Viljo 
Tanskanen, Keskellä Juhani Suhonen, Väinö Appelberg, Jalmari Virta-
nen, Veikko Suhonen, Konsta Ihanus, Onni Suhonen, Yrjö Suhonen ja 
seisten Erkki Pesonen. Edessä istuvat Otto Hyvärinen ja tuntemattomat 
sumapojat. 
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Sota toi erityisolot 

Sota-aika an luonnollisesti ollut uitossa poikkeuksellista. Tärkeää 
kuitenkin oli, että puuta uitettiin teollisuuden tarpeisiin. Joka kesä Ris-
tisaareen erottelu toimikin sota-aikana. 

Vuoden 1939 tilastoihinkaan ei puhjennut sota paljon kerennyt vai-
kuttaa. P-KU:n toimistokertomuksessa (1939) silti todetaan: »Työväen 
saanti oli lokakuun alkupuolella hyvä. Tällöin kuitenkin ylimääräisiin 
kertausharjoituksiin kutsumisen takia käytettävissä olevan työvoiman 
laatu heikkeni». Erottelu jatkui marraskuun 8. päivään ja koko kauden 
erottelutulos ylitti 18 miljoonaa puuta. 

Seuraavana kesänä uittotulokseen sota vaikutti jo enemmän. Olihan 
talven hakkuutkin tuntuvasti vähentyneet. Välirauhan aikaisesta uitto-
kaudesta P-KU:n toimintakertomuksessa (1940) sanotaan Ristisaaren 
erottelun toimineen 2/3 teholla. Työvoimasta ei kerrota puutetta olleen 
sinänsä, mutta valitellaan kun nuorempien miesten oli oltava edelleen 
kevätkesästä armeijassa ja syyskesästä linnoitustöissä. Kesäkuun 6. päi-
västä lokakuun 5. päivään erottelu oli Ristisaaressa käynnissä ja 91 päi-
vä- ja 18 yövuoron aikana saatiin puita erotelluksi yhteensä runsaat 3,2 
miljoonaa kappaletta. 

Sotavangit savotassa 

P-KU:n toimintakertomuksessa (1941) todetaan sodan vieneen jo ke-
säkuun alussa kaiken parhaan työvoiman ja erottelun jääneen yli- ja alai-
käisten varaan. Työvoiman puutteessa ei koko uittokautena erottelua 
voitu järjestää kahteen vuoroon »siitäkään huolimatta, että 27. 8. saa-
tiin erottelulle 150 sotavankia, näitä kun voitiin käyttää vain suman pai-
namiseen ja puiden kääntelyyn». Erottelu alkoi kesäkuun 13. ja loppui 
lokakuun 28. kestettyään 125 päivävuoroa. Erotelluksi tuli runsaat 5,2 
miljoonaa puuta. 

Sotavankeja oli Ristisaaressa vain tuona kesänä. Heitä vartioi IS-
komppania vänrikki Pentti Massisen johdolla. Vangeilla oli Ornat keit- 
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täjät ja oma ruoka. Muuten he olivat normaalisti työssä, osa erottelus-
sa, osa muissa hommissa. Esimerkiksi yksi vanki oli piiriesimies Sauni-
on soutumiehenä. Tämä oli ammatiltaan teknikko ja kävi joskus Sauni-
olla syömässäkin. — Ei osannut syödä veitsellä ja haarukalla, muistaa 
Laila Saunio. 

Eräs vanki oli seppä Nevalaisen apurina pajassa. Hän oli koneinsi-
nööri. Tämä vanki lupasi tehdä Saunion pojalle auton ja teki myös. Pa-
jassa hänestä oli ollut hyötyä. 

Juhani Suhonen oli opastamassa ja johtamassa vankeja laitteilla. 
Hän kertoo: — Hyvin oppivat ja hyvin tekivät työtä. Karkuun eivät 
yrittäneet, mutta metsässä kävivät syömässä marjoja. Niitä vahtimassa 
oli kaikenlaisia hulivilipoikia, mutta ei siellä ollu vallattomuuksia eikä 
vankien kiusaamista. Kun työ oli tehty, sanoin »volna». Ruuvasta ne 
vähän valitteli. Ei ollut samat sapuskat kuin muilla. Pienet oli vankien 
leipäannokset ja ite saivat keittää tähteistä ja luita liemessä. Omia laulu-
jaan siellä lauloivat. Ei niillä ollu tupakkaa, mutta minä joskus annoin 
ja sanoin »topak jest» ja sitten »kurit». 

Sotavankeja vartioinut is-komppania. Kuva otettu 18. 10. 1941. Vasem-
malta Kalle Mielonen, Kalle Immonen, Tapani Lavola, Raimo Lievo-
nen, Esko Nenonen, Jaakko Saikkonen, Toivo Leppänen, Ensio Timo-
nen, Mauno Kunnas, Eero Hokkanen, Veijo Mannelin, Haro Wahlst-
röm, Pentti Massinen, Aarne Varis, Osmo Könönen, 0111 Sinkkonen, 
Pentti Juvonen, Martti Silvennoinen, Kurt Nyberg, Tarmo Romppa-
nen, Mauri Walk, Matti Ketonen ja Arvi Kettunen. 
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Sotavangeista otettuja kuvia erottelussa. 
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Sotavankien luottamusmies, joka 
isokokoisena ja kovanyrkkisenä 
hoiteli vartijoiden puolesta sisäi-
sen kurinpidon vankien keskuu-
dessa. 

Onni Martikainen kertoo vangeista: — No, tekihän ne, vuan ei ne ollu 
tottununna siihen. Eräät tottukii siihen jonnii verran, vuan tuota, ne oli 
enimmäkseen semmosina suman painajina luikulle. Eihän niitä osanna 
miksikään lajittelijaksi panna. Ei niitä ollu pyttylöissä. Ja kuulu niillä 
olleen ihan kohtalaiset olot. Eihän se saptiska oo ollunna parraan jälä-
keen, mutta kaikilla huonoo sillon ol. Ei ne laitteilla tarvinna erikoista 
vartiomiestä. Vuan kumminnii, että siitä kulettivat luikkuloille. 

Vangit pystyivät liikuskelemaan melko vapaasti Ristisaaren alueella. 
Niinpä heidän oli mahdollista joskus piipahtaa etsimään ruoan lisää 
etempääkin. Laila Saunio muistaa, että vangit kävivät varastelemassa 
lanttuja ja turnipseja Paiholasta saakka, mutta tulivat aina takaisin. Ju-
hani Suhonen muistaa, että kerran kolme vankia oli otettu kiinni, kun 
palasivat leivänhakumatkalta. — Aikoivat käsitellä karkureina ja pani-
vat jo omien hautojensa kaivutöihin. Saunio ne miehet pelasti. Sano, et-
tei ole hyvä, jos meilläkin olis nälkä. Sotilaiden oli uskottava, kun Sau-
nio sano ettei tehdä sitä. 

Onni Romppanen muistaa myös, että vangeilla oli heikot sapuskat. — 
Piirimiehen tunkiolta ne etsivät syötävää. Kyllä ne myös karkailivat nä-
lissään ja ihmiset anto niille ruokaa tai leipää. Vartijat sitten jälittivät, 
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ottivat xiinni ja juoksuttivat takaisin. Vartijat ajo pyörllä ja vankien oli 
juostava edellä. Myö pojat sitten räkätettiin vartijoille. Kerran yks var-
tija sano, että jos ette lähe siitä rakit Min hän ampuu. Sitten myö eikun 
kivittämään niitä ja karkuun. »Liepuska, liepuska» ne vangit aina sano. 

Vankiporukkaa nuotiolla. 

Vankeja halkojen teossa. 
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Venäläinen sotavanki Irma 
Malmstedtin ja Irja Kettusen vä-
lissä. 

Veijo Mannelin toimi ryhmänjohtajana vankeja vartioineessa IS-
komppaniassa. Hän kertoo homman olleen melko leppoisan tuntuista, 
kun häiriöitä ei juuri esiintynyt ja kun vankien luottamusmies, eräs iso-
kokoinen puolalainen kaveri hoiti sisäisen kurin mallikelpoisesti. — Jos 
ei muuten, niin nyrkeillään. 

Vartijat eivät osallistuneet uittotöihin. Joku saattoi joskus huvikseen 
työnnellä tukkeja. Ristisaaressa ei menehtynyt eikä teloitettu yhtään 
vankia. Kurinpitotoimia oli vähän, pienistä rikkomuksista joskus annet-
tiin ylimääräistä työpalvelua. — Kerran taisi olla asennossa seisomista, 
muistelee Mannelin. 

Hänen mukaansa vangeista oli hyötyä uitossa eikä uiton sabotointia 
esiintynyt. Vankien aiemmista sen paremmin kuin myöhemmistäkään 
vaiheista ei ole otettu selkoa. Erottelun päätyttyä vangit siirrettiin myö-
häissyksyllä pois Ristisaaresta. 
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Elintarvikkeita mustasta pörssistä 
Vuoden 1942 P-KU:n toimintakertomus nimittää käytettävissä ollutta 

väkeä »korviketyövoimaksi». Silti toukokuun 27. ja marraskuun 7. vä-
lisenä aikana 146 päivä- ja 101 yövuoron aikana eroteltiin yli 8,3 miljoo-
naa puuta. »Yleisenä piirteenä kaikelle käytettävissä olevalle työvoimal-
le oli tavattoman alhainen työteho, mikä keskikesällä ja syyspuolella 
yhä heikkeni. Vaikka ottaakin huomioon peruskuntoisen työväen so-
dassa olon, täytyy sanoa, että jäljellä olevan työvoiman alhaiseen työte-
hoon vaikutti osaltaan runsas työvoiman kysyntä ja korkeat palkat, vä-
hemmässä määrin heikko ravinto, sillä ruokaa on yleensä kaikilla työ-
mailla ollut, olosuhteisiin katsoen täysin riittävästi». 

Ruokaa Ristisaareen hankki erityisesti palkattu mustan pörssin osta-
ja. Polvijärvi oli tärkein kohdealue, jossa hankkijat kävi talvisin hevo-
sella kesäisin veneellä yli Höytäiäisen. Hänen matkoistaan kerrottiin: — 
Reissujaan se rehvasteli, tässä taskussa on firman rahat ja tässä ornat. 
Se oli juottanut isäntiä humalaan ja sai halvalla tavaroita, lihaa ja voita. 
Sanoi aina, että kyllä tavaraa saa kun vie viinapulloja mukanaan. Muu-
ta tämä mies ei tehnyt. Myöhemmin se toimi kämppämiehenä ja kun 
herrat piti juhlia, se kaato kaikki viinan tähteet yhteen pulloon ja ker-
rankin sillä oli yli puoli pulloo viinaa ja kehu, että kato kun paljon sain 
kun eivät nuo herrat kerralla juo kaikkea. 

Eero Sorsa vahvistaa, että yhtiö haali mustan pörssin kautta ruoka-
tarvikkeita. Toisaalta hänen mukaansa yhtiölle myös annettiin elintar-
vikkeita sodan aikana vähän paremmin, mutta ne eivät täysin riittäneet. 
— Lihaa ja voita mustasta oli pääartikkelina. Lähikunnista kiertelemäl-
lä hevosella ja veneellä niitä hankittiin. Koskaan ei yhtiön mies palan-
nut, tuskin edes kukaan kiinnitti huomiota. Liekö ollut myös läpi sor-
mien katselua, kun tiedettiin mihin se hankki, arvelee Sorsa. 

Joskus sattui sekaan kelvotontakin ainetta. Keittiössä työskennellyt 
kertoo: — Menin iltavuoroon. Pääemäntä oli käskenyt laittaa lihasta 
keittoo. Nähtiin että se liha oli valkeeta ja vetelää. Se oli punatautisen li-
haa. Tuota ei keitetä, päätettiin. Se ihan haisi. Konttorilta tulivat kasöö-
ri Varis ja konttoristi Sorsa iltakahville ja kysyivät, että mikä haisee. Pi-
täskö muka miehille antoo tuota punatautisen lehmän lihaa keittoon, 
kyseltiin. Miehet sano, että tuota ei keitetä. 
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Pääemäntä oli katkeroitunut ja naiset olivat joutuneet asiasta riitaan. 
Aaro Saunio oli joutunut selvittämään asiaa ja lopputulos oli, että lihat 
hävitetään ja pääemäntä joutui pyytämään käytöstään anteeksi kerto-
j altamme. 

Uittoväyliä. Taustalla Ristisaaren laivalaituri. 

Työvoimakäsky ei kaikkiin tehonnut 

Uittokaudelta 1943 P-KU:n toimintkertomus Ristisaaren osalta sa-
noo: »Kun käytettävissä oli vain yli- ja alaikäisiä sekä naisia, ja kun 
vaatetarvikkeita ei ollut jakaa kuin nimeksi, laskivat päivittäinen työai-
ka ja -teho alle kaiken arvostelun. Myös työvoimakäskyllä saatu työvoi-
ma oli työhalultaan ala-arvoista». 

Erottelu toimi 4 päivänä viikossa ja kurittomuutta kerrotaan esiinty-
neen. Pääasiallisin työvoima oli toimintakertomuksen mukaan koulu-
poikia, joita työskenteli 235 Ristisaaressa. Tilastoihin saatiin merkittyä 
157 päivä- ja 86 yövuoroa toukokuun 12. ja marraskuun 10. päivän väli-
senä aikana. Puita kulki Ristisaaren erottelun läpi lähes 8 miljoonaa 
kappaletta. 

Huomio kiintyy »työvoimakäskyllä saatuun työvoimaan», keitä he 
olivat? Tämä väki käsitti Helsingistä tuotuja irtolaisnaisia ja huoria. 
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Heitä oli noin 60 henkeä ja he olivat Ristisaaressa vain pari viikkoa ke-
sällä 1943. Joku muisteli, että naiset olisivat osallistuneet työntekoon, 
mutta luultavaa on, että muisti ei enää erottanut näitä naisia paikkakun-
nan emännistä, joita toki koko sodan ajan oli erottelussa mukana. 

Helsingin naisten olo Ristisaaressa vaikutti kielteisesti. Nämä eivät 
lähteneet töihin, vaan halusivat viettää omassa parakissaan iloista elä-
mää. — Pirssit toivat viinaa kämpille. Kontiorannan sotilaita siellä kävi 
yöllä ja tautejakin levisi. Ne lähetettiin pois, kertoo tilannetta läheltä 
seurannut. 

Huonot vaatetusolot vaikuttivat erityisesti paikkakunnan väkeen. 
Syyskylmillä ei työnteosta tullut juuri mitään paljasjaloin. Kovin help-
poa ei liene ollut esimerkiksi Onni Romppasella, joka 11-vuotiaana yrit-
ti taiteilla lankuilla 42 numeron kumisaappaat jaloissaan. 

Poikia ympäri maata 
Sotavuosina tarjoutui paikkakunnan pojille paljon työtilaisuuksia 

Ristisaaressa. Sen lisäksi erottelussa oli koulupoikia ympäri maata. Poi-
kien työkeskuksen kautta tuli 1942 Ristisaareen 300 poikaa ja 1944 poi-
kaleireillä oli kaikkiaan 350 poikaa. 

Laila Saunio muistaa, että poikia oli aina Helsingistä Rovaniemelle 
saakka. Eräästä helsinkiläispojasta taas Veikko Issakainen, itsekin nuo-
rena poikana tuolloin Ristisaaressa töitään aloittanut muistaa, että ka-
veri oli kapealla lankulla ringannut tupakkaa. — Kun ei ollu, mistä an-
taa, niin se tyrkkäsi minut veteen suman sekaan. Kolmannella yrityksel-
lä pääsin esiin puiden seasta niin, että saivat kiinni ja vedetyksi ylös. Lo-
la siinä paloi helsinkiläiseltä ja myös keppi heilahteli. Mitähän tehneen 
tänä päivänä? Saattaa olla vaikka minkälaisessa asemassa. 

Juhani Suhonen tiesi kertoa Joensuun korkeakoulun nykyisen rehto-
rin, Pentti Mälkösen työskennelleen sota-aikana Ristisaaressa. Mälkö-
nen yhdessä toisen lahtelaisen, Arvo Vuojolaisen kanssa oli poikien työ-
leiri 6:11a Ristisaaressa kesällä 1944. Koko kesän olleen Vuojolaisen työ-
todistuksessa, joka oli työnjohtajana toimineen Allan Turusen allekir-
joittama, leirin kesto oli merkitty 1. 6.-7. 10. -44. Osa pojista oli Risti-
saaressa vain osan kesää, osan aikaa poikia käytettiin purouitoissa tai 
peränajossa yläjuoksulla. 

Työ oli kovaa ja päivä pitkä. Vuoroin oli pitkien ja lyhyiden puiden 
erottelua. Leirillä vallitsi sotilaallinen kuri iltahartauksineen ja kirkossa 
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käynteineen. Paikallinen pastori kävi pitämässä iltahartauksia. Vapaa-
aikana käytettiin ahkerasti Ristisaaren kirjastoa. Leirin apulaisjohtaja-
na toiminut luutnantti Tilus selvitteli ison kartan avulla rintaman tapah-
tumia. Myös urheilukilpailuja pidettiin. OH kämppien välisiä otteluja ja 
seiväshyppyä harrastettiin, muistavat Mälkönen ja Vuojolainen. 

Valvojina ja terveydenhoitajana leirillä toimi maisteri Martti Koski. 
Myös lääkäri kävi paikalla. Muutoin terveys kesti, mutta kaksi pahaa 
epidemiaa iski leiriläisiin. Toinen oli kurkkumätä, johon muistetaan jo-
pa kahden pojan menehtyneen. Toinen oli syyhytauti, mutta siihen Kos-
ki keksi salvan, joka tehosi aika hyvin. 

Leirillä oli hyvä henki ja pojat tekivät ahkerasti töitä. Puhdetöinä 
tehtiin pahkakuppeja ja erilaisia valaisimia, sillä Karjalasta tulleessa 
puussa oh paljon hyvää raaka-ainetta. 

Juhani Suhonen toimi keskiluikulla etumiehenä ja opasti poikia töi-
hin. Hän vahvistaa, että pojat olivat ahkeria ja saivat tulosta aikaan. — 
Hyvin oppivat tekemään työtä, eivätkä panneet hanttiin. Osa oli jo ai-
kamiehiä, eikä ollut mitään pikkupoikia. Lähtiäislahjaksi ostivat kel-
Ion ja viskasivat ilmaan, että hyvin oli johdettu, kertoo Suhonen. 

— OH niiden seassa kaikenlaista riivattuukin. Joku sano kerran, että 
oot ukko joessa ja että nuamaskin an kun vittu. Niiden johtaja oli pa-
kottanut pyytämään anteeksi ja se oh kova homma pojalle. 

Helsinkiläinen Ilppo Klemetti 
erottelussa. Poikien työleiri 6:11a 
oli toinen helsinkiläispoika Ilkka 
Koski, myöhemmin olympiatason 
nyrkkeilijänä tunnettu. Lahtelais-
poikia oli noin 30, joista tiedossa 
Pentti Mälkönen, Arvo Vuojolai-
nen, Aki Pyykkönen, Esko Heino-
nen, Pentti Aarnio, Erkki Anttila 
ja Esko Anttolainen. 



Mälkönen ja Vuojolainen muistavat, että leirillä puhuttiin paljon de-
santtien liikkumisesta. Pojille oli jopa jaettu italialaisvalmisteisia kivää-
reitäkin. Yhtään desanttia ei kuitenkaan nähty. 

Pojat asuivat työleirin aikana Ristisaaren kämpissä. Mukana olleet 
muistavat syöpäläisiä olleen paljon. Kerran kuussa oll kerrossängyt pu-
rettu ja pidetty luteiden jahti. Kämpissä oll hellat, joilla paistettiin joes-
ta ongittuja kaloja. Ruoka leirillä tuntui kasvavista pojista riittämättö-
mältä, joskin toimeen oli tultu eikä varsinaisesta aliravitsemusta esiinty-
nyt. Joka aamu mm. syötiin ohrapuuroa »kivihiilimehun» kera. Sun-
nuntaisin oli juhlaruokaa: puoluekoita maitokorvikkeen »milkin» kera. 

P ommeilta säästyttiin 
Sota-aikaan liittyivät tietysti pommituksetkin. Niitä tuli melko monta 

kertaa ja tämä johtui lähinnä Joensuun läheisyydestä. Ristisaaren tun-
tumassa oli paloaukea, joka sodan aikana oli naamioitu lentokentäksi 
ja siellä oli valaistus. Sen valot sytytettiin heti kun tuli hälytys. Näin py- 
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rittiin suojaamaan Joensuuta, joka luonnollisesti pimennettiin hälytyk-
sen tultua. Pommeja tulikin aina kankaalle, mutta erottelulaitteet säilyi-
vät. 

Hälytyksen tultua toki Ristisaaressa suojauduttiin ja tarpeen se oli-
kin, koska hyvin lähellekin pommeja tuli. Kerran joki istui vessassa ja 
pommi tuli lähelle. Riuku putosi ja istuja mukana alas. Riemua osattiin 
asialla pitää pitkän aikaa. Toisen tapauksen muistaa Laila Saunio; joku 
ukko oli hakenut turvaa erottelupytystä ja juuttunut niin tiukkaan kiin-
ni ja että toisten piti vetämällä kiskoa hänet siitä irti. 

Sota-ajan koulunkäynnistä kertoi Veikko Romppanen: — Silloin oli-
vat vaatteet ja kengät huonoja. Opettaja oli kyläpäällikkö. Voimistelu-
tunnilla se aina veti harjoituksia: asento, lepo, maahan, ylös. Velipoi-
kaa kerran potkaisi ohimoon, mutta isommille pojille ei kyllä uskalta-
nut sanoa mitään. Silloin oli selvä ero taloilla. Työläislapsella oli huonot 
numerot ja porvarien lapsilla hyvät ja ne pääsivät aina myös ohjelmaa 
esittämään. 

Kesällä 1945 erottelussa oli paljon pikkupoikia. Kolmantena vasemmal-
ta an Viljo Romppanen. Hän täytti keväällä 9 vuotta. PKU:n toiminta-
kertomus vuodelta -45 sanookin koulupoikia olleen töissä 200 — 240. 
Varttuneemmasta miestyövoimasta oli puutetta. »Eniten haittaa tuotti 
poikien poistuminen työpaikalta 8 tunnin työn jälkeen jolloin koko mie-
histö oll päivittäin järjestettävä uudelleen, aiheuttaen 15-30 minuutin 
työnseisauksen», sanotaan toimintakertomuksessa. Veikko Romppanen 
muistaa, että töihin pääsi kunhan osasi uida. 
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Ruokaa ja kahvia 
omakustannusperiaatteella 

Erottelun varhaisimpina vuosina kukin itse huolehti eväistään. Järjes-
tettyä ruokailua ei ollut. Repuissa eväät kannettiin kotoa tai kämpiltä 
laitteille. 

Jo 1920-luvulta lähtien oli ruokala yhtiön toimesta. Se toimi vuoro-
kaudet ympäriinsä ja olihan kahdessa vuorossa ruokatuntejakin yhteen-
sä neljä. Ruokalaa käyttäneet miehet kävivät maissa syömässä, mutta 
kahvitunneilla kahvi vietiin laitteille keittiöltä. Kauempana sijainneissa 
venemiesten pömpeleissä kahvi keitettiin itse, yleensä poikien toimesta. 

Kahvitauko Ristisaaren uusissa oloissa kesällä 1937. Kattoluikut oli pu-
rettu ja laitteet rakennettu uudelleen. Oikealta Jenny Suhonen, Aaro 
Saunio, Otto Hyvärinen ja Erkki Pesonen. 
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Parhaimmillaan Ristisaaren ruokalassa työskenteli liki parikymmentä 
naista. Pikkupoikia oh sielläkin apuna, puiden ja vesien kannossa. Ruo-
kalassa ja leipomossa tehtiin kaikki, vain raaka-aineet ostettiin. 

— Omakustannusperiaate oli ruokien ja kahvin hinnassa. Mitään 
voittoa ei otettu, selittää Laila Saunio, joka hoiteli ruokalaa 19 vuotta. 
Eero Sorsa vahvistaa, ettei työmiehiltä mitään kiskottu, jos tuli ruoka 
joskus kalliimmaksi nun yhtiö kompensoi. 

Kahvi vietiin laitteille keittiöltä niin, että kultakin laitteelta tuli kanta-
japoika sen hakemaan ja keittiöltä lähti kaksi jakajaa, toinen hoiteli 
kolme laitetta ja toinen kaksi. Jakajat rahastivat ja muuten miehet hoi-
tivat asian itse. Kahvitunnista toiseen miehille myytiin myös keittiöllä 
tehtyjä lämpimiä munkkeja. 

Kahvitunneilta an kertynyt monen monta juttua. Onni Romppanen 
kertoo: — Yks kahvintuoja oh huono laskija ja se kysy aina, että pal-
jonko rahhoo pittää antoo takaisin. Vaikka mies anto käyvän rahan, 

Kerran kesällä 1945 keittiövuorossa oll aikaa istahtaa kameran eteen. 
Ylhäällä vasemmalta Suoma Nevalainen, Anja Hyttinen, Aili Turunen 
ja Hilja Suhonen. Alempana vasemmalta Martta Kuittinen, Vieno Hyt-
tinen ja Maija Kuikka. 
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niin saatto saaha enempi takasin. Kerran olin kahvinkantajana ja se sa-
no poikkeen mennessä, että eihän tuossa kuinkaan käyny, viistoista 
markkoo oli lähtiessä ja vieläkkii on kaheksan tallella. Ja kuitenkin se 
ol kahella luikulla kahvit vieny. Laskukoneeks ne sen ristivätkin. 

Seppo Romppanen kertoo: — Kahvia keitettiin venemiesten pömpe-
lissä kahdella 10 litran pannulla. Vuorotellen miehet toivat aina paketin 
ja me kahvipojat niistä keitimme. Sitten joku oli unohtanut tuoda tai oli 
niin persauki, ettei ollut enää varaa kahvipakettiin. Sillon korautettiin 
pelkkää vettä ja sanottiin, että juokaa nyt sitä, kun ette poroja tuoneet. 
Kyllä ne sitten taas muistivat kahvit tuoda. Varsinkin kun toiset porukat 
saivat siitä pitkäksi aikaa ilkkumisen ja hauskanpidon aiheen. 

Markkinahumua tilipäivinä 
Ristisaaressa tili maksettiin kahden viikon välein. Alkuaikoina raha 

lyötiin suoraan kouraan, myöhemmin tulivat käyttöön tilipussit. Aivan 
viimeisinä vuosina palkka maksettiin pankkiin. 

Palkanmaksu tapahtui ruokalassa. Palkat laskettiin toimistossa ja ka-
sööri maksoi rahat miehille. 

Satojen miesten palkoissa oli iso kasa rahaa. Niinpä aina tilipäivänä 
Ristisaaren ruokalarakennuksen läheiselle aukiolle nousi tori, myynti-
pöytiä ja kojuja. Joensuun ja lähiseutujen tori- ja kulkukauppiaat val-
loittivat Ristisaaren. Onni Martikainen kertoo alkuaikojen markkinois-
ta: — Voe, sillonhan sitä ol. Oli kauppamiehiä, korttimiehiä, kaiken-
laista. Viime aikoina kyllä kieltivät. Siellä ol kaiken alan kaupustelijaa. 
Korttimiehet kankaalla muanittelivat työmiesten markkoja. Ja sitten 
sinne kuluki vaikka vallan mitä huijaria. Ja torkauppiaita tul tuolta 
Joensuusta ja kaupparatsuja. Yhtiön konttoristahan ne on ottanu tiion 
milloin on tilipäivä. Ja niitä ol. Ne tul jo tuntikausii ennen ja varustivat 
lauhkasa sinne ja niitä ol pihat täynnä. 

Kaupan oli vaatetavaraa, ruokatarvikkeita, piirakoita, pullaa ja kai-
kenlaista rihkamaakin. Tauno Sormunen muistaa kauppiaista joensuu-
laisen makkarakauppias Pitkäsen. — Sitä sanottiin Putsku-Pitkäseksi, 
kun se aina mittasi puntarilla, olipa kyseessä vaikka kuinka pieni mak-
karanpätkä tahansa. 

Tilipäivänä saattoi sattua tällaistakin, Onni Romppanen kertoo: — 
Yks tyyppi oli niin kaljaan menevä, että eukkonsa kävi tilipäivänä rahat 
hakemassa. Mies vain totesi, että katsokaa kun huolto toimii. 
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Palkanmaksupäivänä Ristisaaressa pidettiin markkinoita. Tilinmaksu 
tapahtui kahvilatuvassa ja rakennuksen edustalla oli kauppiaiden koju-
ja ja myyntipöytiä. Kuva 1950-luvun vaihteen tienoilta. Kuvasta on tun-
nistettu seinän vierustalla torikauppias Väinö Kähkönen ja keskellä oi-
kealla kädet lanteilla olevan miehen vieressä seisova silloinen ammattio-
saston puheenjohtaja Erkki Tolppanen. 

Korttia pelattiin 
Tilipäivien riesa ja houkutus, iltojen ja viikonloppujen yleisharrastus, 

monien murheiden aiheuttaja oli Ristisaaressakin kortinpeluu. 
Kortin pelaaminen on kämpissä ja yhtiön mailla kiellettyä. Läheisillä 

kankailla peliporukoita joskus vilisi. Onni Mertikainen muistaa, että oi-
kea korttipaikka oli korttikankaalla, missä nyt on seurakuntatalo. Illat 
ja pyhät siellä pelasivat, monessa sakissa. 

Eero Sorsa ja Laila Saunio toteavat, että pelaamista kankaillakin seu-
rattiin. Aaro Saunio joutui joskus hajoittamaan peliporukoita kierrel-
lessään alueella. — Sodan jälkeen kierteli ammattipelureita. Tappeluja-
kin oli ja poliisikin kävi kankailla monesti. Ristisaaressa oli 1945 erik- 
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seen konstaapeli. Kaikenlaisia kahakoita oli. Ihmiset olivat aggressiivi-
sia ja sypäköitä. Sota tietysti vaikutti, kertoo Eero Sorsa. 

Veikko Issakainen kertoi, että pojatkin olivat mukana kortin peluus-
sa. Pojilla oli pienet panokset, mutta vanhemmilla etenkin sotien jäl-
keen saattoi olla suuriakin panoksia. Rahapelissä an oma vetonsa, siksi 
se kai oli niin suosittua, sanoo Issakainen. 

— Joku saattoi aina pelata tilipäivänä rahansa kuiviin. Kerran yheltä 
pääsi itku kun tilimarkat menivät korttipelissä, kertoo Veikko Romppa-
nen. Paljon hullummin kävi eräälle toiselle, Onni Romppanen kertoo: 
— Yksi kulukumies oli kerran hirttänyt itsensä kämpän vintillä. Vajaa 
viinapullo oli löytynyt samalla kun se oli sieltä löyvetty. Ilmeisesti oli 
hävinnyt rahansa pelissä. Siellä kierteli paljon ammattipelureita uitto-
miesten rahoja narraamassa. 

Seppo Romppanen muistaa, että jo pikkupoikana oltiin mukana tässä 
yleisharrastuksessa: 	Meidän poikien piti pyörittää polkupyörän dy- 
namota, että miehet näkivät syysiltoina pelata kankaalla. Pyörä vain 
nurin ja sitten pyöritettiin. 

Seppo sanoo, että kyllä peliä oli työmaillakin, ainakin niputuksella 
myöhemmin. — Ristisaaren sököveikot olivat tunnettuja eri puolilla 
maakuntaa. Eräskin kaveri oli pelaamassa korttia Uimaharjun selluteh-
taan rakennuksella. Lienee yrittänyt jotain vilppiä, meni kai näpelöi-
mään pottia joka ei hänelle kuulunut ja sitten ne toiset olivat hakanneet 
hänet niin pahasti, että loppuiäkseen halvaantui. 

Kämpillä kävi esiintyjiä 

Kun satoja miehiä astui Ristisaaren kämpissä, vetivät ne puoleensa 
myös kiertäviä esiintyjiä. 

— Kämpilä kävi haitarin soittajia aika tiheesti. Niille kolehtia keräsi-
vät. Sitten kävi mustalaisia, miekannielijöitä, kaikenlaisia vetkuttelijoi-
ta ja keinottelijoita. Kuka milläkkii tempulla olis suanu uittomiehiltä 
rahhoo. Useinnii essiintyivät ruokatt.nnin aikaan tai sitten iltasella, ker-
too Onni Martikainen. 

Yksi haitariukko teki käydessään Ristisaaresta laulunkin, muistaa 
Veikko Romppanen. — Myös viulunsoittajia kävi ja aina hattu kiersi. 

Yleensä illat ja vapaa-aika kuluivat kämpillä muuten vain oleilussa. 
Juttuja kerrottiin ahkerasti. Jotkut harrastivat urheiluakin, mitä yhtiön 
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puolelta suositeltiin, mutta poikien painiskelua lukuunottamatta harras-
tus lienee ollut hyvin vähäistä. Tansseissa käytiin Lehmon työväentalol-
la, jossa tansseja oli viikonloppuisin ja joskus arki-iltoinakin. Alkoho-
lin käyttö oli yhtiön alueella kiellettyä eikä voida sanoakaan, että juo-
pottelua olisi laajemmin esiintynyt. Tietysti aina joku sortui pulloon ja 
tiedetään potkujakin viinan takia annetun, mutta yleensä enempi juo-
pottelu tapahtui kortin peluun yhteydessä siellä korttikankailla. 

Tunnistamattomia utralaisia esiintyjiä, jotka kävivät viihdyttämässä 
uittojajätkiä Ristisaaressa. Taustalla ns. egyptin parruja. 

Tukkilaiskisoissa ympäri maata 
Uittotyö ja tukkilaiskisat liittyvät yhteen. Ristisaaressa ei varsinaisesti 

tukkilaiskisoja pidetty, mutta ristisaarelaiset toki osallistuivat tukkilais-
kisoihin. Parhaat miehet kiertelivät ympäri maata ja erottelun jouk-
kueet koottiin aina kun lähipaikkakunnilla pidettiin kisoja. 
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Tukkilaiskisoissa. Laulamassa 
Veikko Romppanen. 

Menestyksekkäimpiä tukkilaisia ristisaarelaisista ovat olleet Vilho 
Sormunen ja Unto Lehikoinen. Vilho Sormunen kertoo: 

— Saunio lähetti aina tukkilaiskisoihin. Hotellista oli huone, ruuat, 
juomat ja kaikki talon puolesta. Ja kilpailuistakin maksoivat. Järjestä-
jien edustaja aina kilpailujen jälkeen tuli ja kysyi mitä ollaan velkaa. 

— Pisin reissu oli Rovaniemelle. Siellä oli juhannuksena valtakunnan 
mestaruuskilpailut. Vuotta en muista. Oulussa ei löytynyt huonetta ja 
piti mustalaisten kanssa olla asemahallissa yö. Ei siinä nukkumisesta 
mitään tullut. Kovin väsyneenä jouduin kilpailemaan. Kolmas sija tuli 
sestomisessa. Levänneenä ehkä olis pärjänny muissakin lajeissa ja 
yleensä paremmin. 

— Tukkilaiskisoissa oli yleensä kuusi lajia, koskenlasku, sumajuok-
su, puomijuoksu, sestominen, tukkilaisvala ja rullaus. Kisoista tuli ra-
hapalkka ja tili juoksi yhtiöltäkin. Kisoissa oli kyllä aina palkintopöytä, 
josta voittaja sai ensiksi valita, sitten toinen jne. Palkintoina oli pukuja, 
takkeja, kenkiä ym. tarpeellista. Silloin kun oli pula vaatteista ja kengis-
tä, ne olivatkin tarpeen. Oli myös pokaaleja, joita jakoivat kuten urhei-
lukilpailussa. 

— Pikkupoikana jo menin ensimmäistä kertaa Ristisaareen ja siitä se 
lähti innostus. Ainakin sata kertaa putosin veteen ensimmäisen kesän ai-
kana kun piti yrittää suman yli saappanilta toiselle. Sitten kyllä oppi 
tyylin, polkemaan oikein tukille. Sumajuoksu olikin hyvä lajini. 
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Tukkilaiskisojen lajeihin kuului myös keluveneellä soutu. 

52 

— Tukkilaiskisoja pidettiin jo ennen sotia. Paljon kuitenkin sotien 
jälkeen. Joensuussakin oh kisoja. Oli myös semmoinen laji, sinkillä kä-
vely veden yllä. Siinä moni pulahti. 

— Aikanaan lopetin kisoissa kiertämisen voittamattomana, sanoo 
Vilho Sormunen. 

Filmitähtenä 

Jännittävää ja vaarallistakin tukkilaiskisoissa oh. Vilho Sormunen 
kertoi eräästä kilpailusta Juankoskella. 

— Se taisi olla Kirveskoski, josta piti laskea. Minulla oh numero 4, 

mutta jouduin ensimmäisenä laskemaan, kun muut eivät uskaltaneet. 
Sattui olemaan hyvä tukki ja uskaltauduin matkaan vaikka hirveästi pe-
lotti. Olkapäätä myöten olin välillä koskessa. mutta pystyssä menin lop-
puun saakka. Kaksi laskijaa pääsi silloin kosken pystyssä loppuun. Ja 
minun piti vielä laskea toinen kerta, kun siellä oli amerikkalainen filmi-
ryhmä, joka halusi kuvata koskenlaskua. Ne tekivät jotain filmiä suo-
malaisista. Toisessa laskussa ei ollut enää niin hyvä tukki ja putosin. 



— Vaarallista silloin oli. Ei ollut pelastusliivejä eikä niitä kyllä ku-
kaan kysellytkään. Jos putosi, niin piti vain saada tukki kainaloon ja 
antaa mennä alas. Jos tukista irtosi, silloin saattoi käydä huonosti. 

— Tuolloin laskettiin kumisaappaat jalassa ja vaikeampaahan se on 
kuin nykyisin tossut jalassa. Oli sen hengenvaarallista. 

— Koskenlaskussa kuten muissakin lajeissa on opittava oikea tekniik-
ka. Tukilla lasketaan esimerkiksi niin, että tyvipuoli on edessä ja seiso-
taan enemmän latvapuolella, että puun tyvi ikäänkuin nousee pintaan. 
Sama on sestomisessa. Vastus on silloin pienempi ja tukki ui vakaam-
min. Iso ja raskas tukki on huonompi kuin vähän kevyempi, jonka saa 
paremmin vauhtiin, Vilho Sormunen sanoo. 

Huumorilla höystettyä elämää 
Hyvät vitsimiehet ja jutunkertojat olivat Ristisaaressa kovassa huu-

dossa. Martti Turunen kertoo, että toisilla luikuilla olivat jopa kateelli-
sia, jos jollekin luikulle sattui menemään joku tunnettu hyvä jutunker-
toja. Huumorimiesten luikuille pyrittiin myös eniten töihin. Huumori ja 
jutut olivat erityisesti tarpeen yöllä, pitkien vuorojen aikana. 

Veikko Romppanen, itsekään ei niitä heikoimpia juttumiehiä, mainit-
see erityisesti Törnqvistin Veken. — Ei sille kasvanut partaa ja tuskin oli 
naisissakaan käynyt, mutta kova oli juttua heittämään. 

Hauskaa oli myös silloin, kun joku pulahti veteen. — Hau, hau, hau 
haukunta kuului aina ja kauas, toisille luikuille ja etemmäksikin, kun 
joku tipahti, kertoo Onni Romppanen. Hukkumistapauksia ei ole tie-
dossa, toki ne muistettaisiin, mutta näissä haastatteluissa asia ei noussut 
esille. 

Kerrankin eräs kaveri oli töissä pitkä turkki päällä. Oli yövuoro ja jo-
ku toinen toi lankulle jakkaran. Kaveri istui jakkaralle ja kun turkki 
mukavasti lämmitti, hän nukahti ja pulahti veteen. Hurja haukunta al-
koi heti paikalla. 

Sattui myös, että eräs leskimies jolla oli morsian Utrassa tuli töihin 
väsyneenä yövuoroon. Oli ollut koko päivän morsiamen luona. Kaverit 
huomasivat, että ukkoa väsyttää, kun tämä jo meinasi nyyskähtää lan-
kulta mustaan. Kaverit sitten antoivat väliä ja jäivät katsomaan. Kyllä 
ukko siitä sitten pian tipahtikin ja siinä oli vitsiä siksi yöksi, että lähteä 
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nyt tuolla lailla sulhastelemaan. 
Ristisaaressa kävi tuolloin tällöin kaikenlaisia vieraita ihmettelemässä 

laajaa erottelutyötä. Usein he kyselivät juuri veteen putoamisesta. Van-
ha uittomies, jota sanottiin Suma-Jussiksi tapasi vastata, että onhan 
nuita suattanu puotakin, muttei olla jouvettu sorhoomaan. 

Syyspuolella, kylmän veden aikana, kun koulutkin olivat alkaneet ja 
tottumaton väki lähtenyt erottelusta, ei enää tippumisia juuri esiintynyt. 
Kokenut porukka osasi varoa kylmää vettä. Kun kuitenkin monesti 
erottelu kesti lumen ja jään tuloon saakka, jäisiltä lankuilta joku putosi. 
Vähäinen lankkujen hiekoittaminen ei paljonkaan työturvallisuutta li-
sännyt. Veteen pudonneilla oh kaksi tuntia kuivatteluaikaa. 

Suolaista puuroa 
Ristisaaressa oh töissä eräs vähän yksinkertainen mies, joka aina ruo-

katunnilla keitti pakin kannessa puuroa. Hän laittoi aina puuroonsa ta-
vallista enemmän suolaa. Kerran mies lähti jotain hakemaan ja jätti 
puuronsa kesken. Heti meni pakin luo pari kaveria, jotka vielä roimasti 
lisäsivät puuroon suolaa. 

Sitten koko porukka muina miehinä katseli miten käy. Mies tuli ja 
maisteli puuroaan. Puuro pyöri vähän aikaa suussa, mutta mies vain ot-
ti lusikalla lisää. Sanoin vain, että taisinpa laittaa vähän liikaa suolaa. 

Toinen niistä koiruuden tekijöistä sanoi, että taisit laittaa kahdesti. 
Mies ei kommentoinut sen enempää, latki vain puuronsa loppuun. 

Viljo Leppänen pytyssä. 
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Kun venemiesten pömpelin 
lattia pestiin piimällä 

Venemiesten pömpeli oli noin kilometrin päässä alavirtaan. Sieltä ei 
yleensä käyty ruokalassa ja kahvit keitettiin itse. Koiranleukoja oli ve-
nemiestenkin keskuudessa. 

Kerran Leväsen Kauko otti sadehousut ja sanoi toisille, että paljonko 
maksatte jos hän tuo näiden lahkeilla tänne piimää ruokalasta. Jotain 
siinä toiset lupasivat, kun Kauko vain sitoi lahkeet tiukalle ja lähti ruo-
kalaan. 

Kyllä oli keittiöllä tyttöjä naurattanut, kun olivat lipittäneet piimää 
Kaukon lahkeisiin. 

Kun piimää sitten pömpelillä laskettiin pois, ei kaikki mahtunut edes 
sankoon, vaan jäi vielä lattian pesuunkin. 

Piippu-Liisa osasi uida 

Eräs naiven, joka jatkuvasti imi piippua, oli kutsuttu Piippu-Liisaksi. 
Muutamat pojat sattuivat kysymään, että vieläkö se Liisa ui. Uinnista 
oli jotain puhuttu. 

— Juhannusaattona suatte vaikka tyrkätä, oli Liisa vastannut. 
Tuli juhannusaatto ja porukkaa oli menossa rantaan. Joki oli koris-

teltu koivuilla. Pojat tulivat Liisan takana. Yhtäkkiä toinen juoksi ohi 
toiselta puolelta ja toinen vähän painalti toiselta puolelta ja niinhän 
kuului mahtava rinkaisu. Piippu-Liisa osasi uida. 

Päätön silli katiskassa 
Työmiehet harrastivat Ristisaaressa kalastusta. Monesti oli miehellä 

toisessa kädessä haka ja toisessa onkivapa. Väliajoilla varsinkin ongit-
tlin. Aikaisemmin sieltä sai isoja säyneitä, särkiä tietysti ja joskus tart-
tui hauki vapauistimeen, jota saappania pitkin kävellen vedettiin. 

Vihtori Rautiaisella oli katiskakin. Kerran Virkkusen Ville pani Vih-
torin katiskaan päättömän sillin. Vihtori sitten nosti katiskaa ja sanoi, 
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että on nyt joku särki siellä. Nolo oli Vihtorin naama kun löysi sieltä 
päättömän sillin ja kun kaikki nauroivat ympärillä. 

Juoksupalkinto 

Kämpillä kuunneltiin radiosta ahkerasti urheilukilpailuja. Joku juok-
sukilpailu oli menossa ja miehet olivat hiljaa. Matti Eronen, jota kimit-
täjäksi kutsuttiin, lakaisi lattiaa ja vinkaisi sitten. 

— Sai miunkii tyttö juoksusta pokaalin. Pojan punalti, yöjuoksusta. 

Temppuja rahasta 

Erilaisten koiruuksien teosta oli Mustosen Joski Ristisaaressa tunnet-
tu. Hänelle jos toiset kolehdin keräsivät, niin Joski nousi vaikka ylösot-
tokopin katolle, veti vain vilttihattua syvemmälle päähänsä ja sukelsi 
virtaan. 

Kerran oli jo myöhäinen syksy, kun Joski kysyi toisilta, että jos ko-
lehdin keräätte niin hän vielä voi uida. Sillä ehdolla kerättiin että Jos-
ki lupasi olla märät vaatteet päällä ruokatuntiin saakka. Näin myös ta-
pahtui, mutta kyllä Joski silloin liikkui liukkaasti, ettei olisi paleltunut. 

Taas oli Joskilla mielessä uusi temppu. 
— Pojat, jos kerräätte kolehin, niin mie . . . ja kuului vain mahdo-

ton naurunkiherrys. 
— No, mitä sitten, toiset kyselemään. 
— No, jos kerräätte, niin mie tuon ja pistän piälleni eukon rintaliivit 

ja alushousut sekä pitkän sadetakin ennen kahvitaukoa ja tuun kahvin-
jakopaikalle ja riisun sitten sen takin pois. Katotaan millanen nuama on 
sillä kahvinjakaja-akalla. 

Näin tehtiin. Joski saikin hyvän kolehdin. Porukka oli kokoontunut 
kahvipaikalle ja Joski saapastelee paikalle pitkä, musta sadetakki pääl-
lä, vaikkei sada. Toiset katsovat häneen. 

— Eihän tuo taia sattookaan, sanoi Joski ja heitti takkinsa pois. Alla 
oli sovitut tamineet ja juttua tapahtumasta riitti viikkokausia. 

56 



Ristisaaren niputus 
Niputus siis siirtyi Utrasta Ristisaareen erottelun tuntumaan 1951. 

Tuolloin käyttöön otettiin höyryniputtajat, joita oh kaksi. Nippukone 
muistuttaa lossia joka kulkee kahden laiturin välillä sinkkien varassa. 
Sen kummassakin päässä on puolipyöreät raudat ja kulkuväylien päässä 
olevan laiturirakenteen alla samanlaiset raudat. Kun kone tulee »laitu-
riin», muodostuu pyöreä Lila joka täyttyy koneen edestään puristamista 
puista. Näin syntyy nippu, joka sidotaan kettingillä ja useammalla rau-
talangalla yhteen. Kun kone löysää puristuksen, valmis nippu pääsee 
virran mukana jatkamaan matkaansa. 

Kehäniputtaja, joka on kuvattu Lieksan ulkomuseon Savotanrannassa. 
Ennen höyrykoneita tehtiin kaikki niput näillä laitteilla ja myöhemmin-
kin kehällä niputettiin lyhyt pinotavara. 
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Ristisaaren toinen nippukone P-KU:n rannassa Utrassa, minne se siir-
rettiin töiden loputtua. 

Nipun puristuksen ja sidonnan aikana tasurit — niputtajan varsinai-
nen uittoväki — laskevat luukuista puita niputtajan toisen keulan ja toi-
sen »laiturin» väliseen tilaan ja tasaavat puut siinä. Löysättyään edelli-
sen nipun, kone voi näin puristaa taas uuden toiseen päähän. Kun Risti-
saaressa oli kaksi nippukonetta, muodostui siis neljä eri sidontalaituria, 
josta kustakin niput lähtivät virran mukana eteenpäin. 

Niputtajan alapuolella olivat venemiehet, jotka ottivat valmiit niput 
kiinni ja yhdistivät niistä tookeja, nippulauttoja, jotka sitten hinaajien 
avulla vedettiin eteenpäin. 

Yhteen nippuun meni tukkeja paksuudesta riippuen 60-100 kpl ja 
propseja jopa yli 200 kpl. Nippuja tehtiin urakkatyönä ja sekä tasurit et-
tä sitojat ansaitsivat yleensä reilusti enemmän kuin erottelussa olleet 
miehet. Toisaalta työkin oli kovempaa ja lepotauot harvemmassa. 

Nippukoneissa miehityksenä oli koneenkäyttäjä ja kippari, joka 
yleensä oli nuori poika. Kippari teki hommansa tuntityönä samoin kuin 
kaikilla neljällä sidontapaikalla olleet ns. tuntipojatkin. Lisäksi niputta-
jalla oli lukutyttö, jonka tehtävään kuului laskea kuhunkin nippuun 
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menevien puiden määrä ja huutaa se koneeseen kipparille, joka tämän 
mukaan kirjoitti vanerilapun. Lappu sidottiin rautalangan pätkällä ni-
pun kettinkiin kiinni ja samat tiedot kirjattiin tätä ennen niputtajan kir-
j aan . 

Koneellinen niputus sopi tukkien ja pitkien propsien niputtamiseen. 
Sen sijaan lyhyet, parimetriset propsit niputettiin nippurenkaiden avul-
la. Tällaiset rengasniputukset sijaitsivat vielä niputuksen alapuolella. 
Samanlaisilla laitteilla suoritettiin kaikenlainen niputus ennen höyrypu-
ristajien käyttöönottoa. 

Virrankiihdyttäjät tulivat nopeuttamaan puiden kulkua Ristisaaren 
erottelussa 1950-luvun alussa. 
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Ristisaaressa tehtiin 
töitä talvellakin 

Vaikka suman loppuminen tai jäiden tulo katkaisikin syksyisin erotte-
lun, pyörivät työt Ristisaaressa läpi vuoden. Talvella väkimäärä oli 
tietysti pienempi, vaihdellen töiden mukaan. 

Talviaikana korjailtiin ja rakenneltiin uittolaitteita, syvennettiin väy-
liä, juntattiin paaluja ja ukkoja, nostettiin hukkupuita. 

»Paiholan porukaksi» kutsuttu junttaväki 30-luvulla Uurossa. Miehet 
oikealta Janne Riikonen, Juhani Suhonen, Otto Nousiainen, Eino Pii-
roinen, Antti Turunen, Eino Turunen, Toivo Sivonen, Juho Piiroinen, 
Viljo Turunen, Erkki Pesonen, Einari Nousiainen, Mauno Turunen, 
Eemeli Riikonen. Edessä lukkari Janne Nurmela ja kymppi Tauno Rii-
konen. 
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Juntta, jollaisia Ristisaaressakin 
käytettiin. Kuva an otettu Lieksan 
Pappilanniemen ulkomuseossa, 
Savotanrannassa. Oikealla näky-
vät vetonarut, joilla miehissä saa-
tiin kiire nousemaan. 

Noin kolmisenkymmentä miestä oh yhtiön palveluksessa talvisin. Nä-
mä tekivät puomeja ja saappaneita ja korjasivat vanhoja, sekä muodos-
tivat junttaporukoita. Ruoppaustöitä, jota mutraukseksi sanottiin, teh-
tiin myös, mutta yleensä ns. hätäaputyönä. Parhaimpina aikoina Risti-
saaressa talvisin oli yli sata miestä töissä. 

Paljon oh jäillä myös hevosia, joilla ajettiin puita — hukkuja, juntat-
tavia paaluja, puomi- ja saappanitarpeita — mutta myös mutrausjätet-
tä. Mutraus suoritettiin miesvoimalla vetämällä eräänlaisella kauhalla 
mutaa irti joen pohjasta. 

Uitossa hukkuneita puita nostettiin talvella avannoista ylös. Hukku-
puuta käytettiin polttopuuna hinaajissa ja nippukoneissa, mutta sitä 
myytiin myös muualle polttopuuksi. 

Junttaus oh talvella näkyvintä työtä. Aikaisemmin, 1950-luvun alku-
puolelle saakka, käytössä olleet juntat perustuivat miesvoimaan. Sit-
temmin tulivat moottorijuntat ja porukat pienenivät. Miesjuntassa oli 
noin 14 hengen miehitys: renupoika, lukkari ja narumiehet, joita yleen-
sä oh 12. Pikkupojan varsinainen tehtävä kahvinkeiton ym. ohessa oli 
kiivetä juntan päähän ja asettaa kulloinkin juntattavan paalun päähän 
rautapanta, jotta paalu ei olisi rikkoutunut varsinaisessa junttauksessa. 
Lukkari oh junttalaulujen esilaulajana; kiira oh mahdollista vetää ylös 
vain hyvässä tahdissa ja kiiran irroittamisenkin piti tapahtua yhtäaikai-
sesti. 
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Paalujen junttausta tarvittiin kaikenlaisten uittolaitteiden rakentami-
sessa, eniten juntattiin ns. puomiukkoja. Junttauksen jälkeen puut kuo-
rittiin, veistettiin päädyt oikeaan tapaan ja kiristettiin pulteilla kiinni 
toisiinsa. Juntan mukana tarvittiin rautakankeja, lekoja, kirveitä. Sa-
mat välineet olivat tarpeen puomien ja saappanien teossa. 

Joskus sattui, että kanki tai leka putosi avantoon, mutta taitavat ja 
kokeneet miehet yleensä ne sieltä ylös saivat. Vuonna 1949 koko juntta 
putosi jäihin, jolloin se piti vinssillä hilata ylös. Tuolloinkin kyettiin 
kaikki kanget, tuurat, lapiot ja kirveet nostamaan, vaikka vettä oli yh-
deksän metriä. Matti Romppasen an kerrottu olleen erityisen taitava 
nostamaan pudonneita esineitä. Onni Romppanen kertoi, että jos esimer-
kiksi kanki putosi pystyyn oli se helppo nostaa ylös, mutta lappeelleen 

Mutrausporukka kuvattuna talvella 1945 ison pömpelin edessä. Takari-
vissä toinen vasemmalta Juhani Nissinen, Eero Keränen, tuntematon, 
Jaakko Sormunen, tuntematon, Toivo Nissinen, viisi tuntematonta, 
Onni Martikainen, tuntematon, Matti Romppanen ja tuntematon. Kes-
kirivissä vasemmalta Matti Lehikoinen, tuntematon, Antti Keronen, 
Yrjö Sorsa, Olavi Lehikoinen, kaksi tuntematonta, Adam Lehikoinen. 
Edessä oikealla Väinö Lehikoinen. Valitettavasti emme ole pystyneet 
tunnistamaan kuin osan näistä Kylmäojan ja Lehmon miehistä, jotka 
tuolloin mutrasivat Ristisaaren uittoväyliä. 
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Kuvassa nykytetään ylös lahonnutta paalua. Ennen uuden paalun junt-
tausta piti lahonneet nostaa pois. Oikealla lukkari Aatu Lehikoinen. 
Toinen oikealta Matti Romppanen ja vasemmalla Väinö Lehikoinen. 
Kuva otettu talvella 1945. Miehillä on yllään armeijan tamineita, joita 
oli jäänyt edellissyksynä päättyneeltä suur-Suomi retkeltä. 

pudonnut tuotti jo vaikeuksia. 
Junttaporukka sai parhaina päivinä pystyyn parikymmentä paalua. 

Hyvä tulos jos tuli, pomot antoivat lähteä porukan pois jo ennen työa-
jan päättymistä. Jos sattui vähän huonompi Porno paikalle, joka katsoi 
että ehdottomasti piti koko työaika olla paikalla, myös tulos huononi. 
Lepotaukoja pidettiin tiuhaan ja saattoi olla että päivän aikana paikoil-
leen juntattiin vain muutama puu. Lukkari vain lauloi, että kiira on ras-
kas, huilataanpas nyt. 

Ristisaaren juntissa eri aikoina toimineista lukkareista muistetaan 
Antti Sorsa, Ontto Nuutinen, Paavo Romppanen, Janne Nurmela ja 
Kalle Immonen. 

Kirjan aineiston keräämisessä melkein jokaiselta haastatellulta yritet-
tiin kysellä muistuuko mieleen junttalaulujen sanoja. Joku sanoi muis-
tavansa »rivot ronkotukset», muttei tohtinut niitä nauhalle sanella. 
Lukkareita ei päästy haastattelemaan, esimerkiksi Helsingissä asunut 
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Paavo Romppanen oli jo löydetty ja KSL:n edustajan piti mennä häntä 
tapaamaan, mutta kuolema oli ennättänyt edelle. 

Vilho Sormunen tapaili junttalaulun säkeitä näin: 

Kun on poijat huilanneet, 
nun aletaanpa jo 
hei juu junttali poo 
junttali jänttäli junttali poo. 
Hei juu ja junttali poo. 
Laiskat pojat lauantaina laitettu on pois 
hei juu ja junttali poo. 

— Samoja sanoja siinä veisattiin ja joku lisäys aina vaan tuli, sanoi 
Sormunen. 

Joku toinen tapaili erään junttalaulun alkua: 

Piika-Marin pillu on kuin mamsellin suu, 
hei juu ja junttali poo . . . 

Junttaporukka oli moottorijuntan aikana aikaisempaa pienempi. Kuva 
otettu 50-luvun puolivälissä. Miehet vasemmalta Jaakko Sormunen, 
Pekka Sormunen, Tauno Sormunen, Allan Turunen, Veikko Multanen. 
Pikkupoika on Pekka Lehikoinen, joka ei varsinaisesti junttaporuk-
kaan kuulunut. 

64 



Loppijaiset — remujuhlat 
Joka vuosi syksyllä erottelun päättymisen merkeissä pidettiin loppi-

jaiset, kuten ristisaarelaiset syksyn juhlaa nimittivät. Aiemmin ohjel-
massa oli mm. luikkujen väliset köydenvetokilpailut. Soittajia ja muita 
esiintyjiä oli mukana ja lopuksi aina tanssittiin. Ruokala oli loppijaisten 
tapahtumapaikka, mutta tapahtui siellä toki paljon nurkan takanakin. 

— Savotan lopettajaiset olivat repäsevät juhlat. Firma ei kyllä mitään 
tarjonnut, mutta jokaisella oh jotain omasta takaa. Iltamat pidettiin 
ruokalakämpässä, jossa esitettiin kaikenlaista ohjelmaa. Porukasta 
löytyi esittäjiä. Firma hommas soittajat, hanuristin ja jonkun toisen 
yleensä. Loppijaisiin tuli yleensä koko lähiseudun väki, kertoo Veikko 
Romppanen. 

Samansuuntaisesti kertovat Triuutkin. Rakennustyömaiden harjakai-
siin loppijaisia verrattiin, mutta todetti'n kovemmiksi kemuiksi. — Työ-
nantaja ei kustantanut kuin kahvit, mutta miehet olivat varanneet mui-
takin juomia. Oli tappeluja ja kaikenlaista hurjaa, kerrottiin. 

Tukkilaisten into saattoi loppijaisissa purkautua näinkin. — Eräs lop-
pijainen an jäänyt mieleen. Siellä oh mukana kuten aina myös herroja 
rouvineen. Kuka kynnelle kykeni, esitti jotain ohjelmaa. Yksi äijä sitten 
nousi esiintymään ja lauloi: 

»Kun kulli ja pillu ne tappeli, 
niin munat ne perseellä hyppeli. 
Ja olishan se pillu sen kullin syöny, 
jos ei munat sitä leualle lyöny.» 

— Kyllä siitä kamala remakka nousi ja etenkin herrojen naiset olivat 
kauhuissaan, kertojamme jatkaa. 
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Ammattiosasto aluksi alaosastona 
Työväen ammatillinen järjestäytyminen ulottui Ristisaareen sotien 

jälkeen. Ennen sotia uittotyöläiset kuuluivat Puutyöväen liittoon. Ut-
rassa toimi alan osasto ja sitä kautta lienee Ristisaareenkin pyritty vai-
kuttamaan, mutta vaikutus ei ulottunut Ristisaaren ja Kulhon välillä 
toimineita venemiehiä kauemmaksi. Tosin Ristisaaressakin oh jo ennen 
sotia ay-liikkeen yksittäisiä jäseniä, jotka kuuluivat eri liittoihin oman 
paikkakuntansa osastojen kautta, mutta mitään keskitettyä Ristisaaren 
erottelua koskenutta toimintaa ei ollut. 

Sotavuosia seuranneen työväelle edullisen kauden aikana ammatilli-
nen järjestäytyminen lisääntyi. Ristisaaren ammattiosaston 10-
vuotishistoriikissa, jonka an laatinut edesmennyt entinen kansanedusta-
ja ja aikanaan ammattiosaston puheenjohtajana toiminut Vilho Turu-
nen, kerrotaan: 

»Varsinaisen sytykkeen osaston perustamiselle antoi Aarne Nevalai-
nen, joka otti yhteyttä Utrassa toimivaan Joensuun ja ymp. metsä- ja 
uittotyöläisten ammattiosastoon, esittäen toivomuksen, että sieltä tul-
taisiin avuksi osastoa perustamaan. 

Kesäkuun 8. päivänä 1945 saapuivat sanotun osaston edustajina Paa-
vo Romppanen ja Jukka Mutanen Ristisaareen, missä ns. kahvilatuvas-
sa pidettiin osaston perustava kokous. Saapuvilla oh väkeä mikä tupaan 
ja eteiseen mahtui. Kokouksessa johti puhetta Paavo Romppanen, sih-
teerinä toimi Toivo Nissinen. 

Jukka Mutasen ja Paavo Romppasen käyttämien alustavien puheen-
vuorojen jälkeen päätettiin suurella innostuksella perustaa paikkakun-
nalle ammattiosasto, jonka nimeksi hyväksyttiin Ristisaaren Uitto- ja 
Metsätyöläisten Ammattiosasto. Osasto päätti liittyä Joensuun ja Ym-
päristön Uitto- ja Metsätyöläisten ammattiosaston alaosastona Suomen 
Puutyöväen liittoon. Osaston puheenjohtajaksi valittiin Aarne Nevalai-
nen, sihteeriksi Toivo Nissinen ja johtokunnan jäseniksi Viljo Pitkänen, 
Hannes Pehkonen, Veikko Suhonen, Juhani Suhonen, Tauno Sormu-
nen ja Toivo Leppänen. Varajäseniksi Uuno Tukiainen, Erkki Suho-
nen, Veikko Hyttinen. Johtokunta valitsi varapuheenjohtajaksi Uuno 
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Tukiaisen ja rahastonhoitajaksi Tauno Sormusen. Pääluottamusmie-
heksi valittiin Uuno Tukiainen ja luottamusmieheksi Erkki Suhonen». 

Varsinainen ammattiosasto 
perustetaan 

Toiminta Utran alaosastona osoittautui hankalaksi. Historiikki jat-
kaa: 

»Kesällä 1946 alaosaston toimikunta teki päätöksen alaosaston pur-
kamisesta ja oman perustamisesta. Perustava kokous pidettiin Ristisaa-
ren kahvilatuvassa 4. 8. -46. Kokoukseen osallastui yli 100 työntekijää, 
puheenjohtajana toimi Vilho Turunen ja sihteerinä Toivo Nissinen. 

Suurella yksimielisyydellä tehtiin päätös alaosaston purkamisesta ja 
päätettiin perustaa osasto, jonka nimetki hyväksyttiin Ristisaaren Uitto-
ja Metsätyöväen Ammattiosasto. Osasto päätti liittyä Suomen Metsä- ja 
Uittotyöväen Liiton jäseneksi ja osastolle hyväksyttiin ko. liiton liitto-
kokouksen hyväksymä perusjärjestöjen mallisäännöt. Osaston puheen-
johtajaksi valittiin Vilho Turunen, sihteeriksi Toivo Nissinen, rahaston-
hoitajaksi Allan Turunen, toimikunnan jäseniksi Juhani Suhonen, 
Veikko Hyttinen ja Olavi Tolvanen, varajäseneksi Tauno Sormunen, 
Erkki Suhonen ja Uuno Tukiainen. Pääluottamusmieheksi valittiin Ju-
hani Suhonen». 

Vuoden 1949 kuohunta 
sivuutti savotan . . . 

Maan talouselämässä tapahtui käänne huononpaan suuntaan 1948 
puolivälissä. Tuotanton nousu hidastui ja vienti kääntyi laskuun. 
Täystyöllisyyden tilalle tuli työttömyyttä ja toimeentulomahdollisuudet 
vaikeutuivat. Syyskesällä ja syksyllä markka devalvoitiin kahdesti. Ylei-
nen hintataso kohosi. Pula johti työväestön elintason alenemiseen. Työ-
nantajat pyrkivät toimintaan palkkojen korottamiseksi. Myös kylmän 
sodan politiikka ulotettiin Fagerholmin vähemmistöhallituksen aikana 
maahamme. Sosialidemokraattinen vähemmistöhallitus suuntautui 
palkkasulun toteuttamiseen ja palkkataisteluj en torjumiseen. Työnan-
tajat jopa alensivat nimellisansioita. 
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Vuoden 1949 kesällä seitsemän SAK:n jäsenliittoa esitti keskusjärjes-
tölle toimenpiteitä palkkatason korottamiseksi. SAK:n johdon siteet 
hallitukseen olivat kuitenkin tiukat ja se ei ainoastaan torjunut esitettyjä 
toimenpiteitä vaan keskusjärjestöstä erottamisen uhalla vaati lopetta-
maan puu-, rakennus-, metsä-, metalli-, elintarvike- ja kuljetustyöläis-
ten lakkotaistelut. Koko maassa oli lakkolaisia 60-70.000. Painostus 
lakkolaisia vastaan oli ennenkokematonta. Vastassa oli työnantajien li-
säksi myös SAK:n johto ja hallitus. Propaganda ja painostustoimintaa 
rahoitettiin valtion varoilla: hallituksen toimintakertomuksen mukaan 
saivat sitä lähellä olevat sanomalehdet ja mainostoimistot tähän tarkoi-
tukseen 6 miljoonaa markkaa. Poliisi ja armeija olivat hälytysvalmiu-
dessa. 

Hallituksen taholla ei vain torjuttu palkankorotusvaatimuksia vaan 
sosiaaliministeriön palkkaosasto määräsi palkkoja alennettavaksi. Työ-
läisten luonnollinen vastaus — missä eivät olleet SAK:n johdon tiukassa 
kontrollissa — oli lakkoilu toimeentulonsa turvaamiseksi. Joukkotaiste-
lut huipentuivat Kemissä elokuun 18. päivänä, kun aseistetut poliisio-
sastot hyökkäsivät työläisten mielenosoituskulkuetta vastaan edes ha- 

Ristisaaren ruokalarakennus. Edessä vasemmalla juntan kiira. 
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jaantumiskäskyä antamatta. Tuloksena oli kaksi kuollutta, Felix Pietilä 
ja Anni Kontiokangas, sekä lukuisia haavoittuneita. Sisäministeri Simo-
nen sai nimeensä Sapeli-etuliitteen. Työläisiä vastaan ryhdyttiin oikeus-
toimiin tsaarinaikaisten lakien perusteella. 

Lakot eivät noissa oloissa tuottaneet yleistä palkkojen korotusta, 
mutta hallituksenkin oli peräännyttävä ja se antoi määräyksen, että so-
pimuksiin perustuvia palkkoja ei saa alentaa. 

Lakkojen jälkipyykissä SAK:sta erotettiin useita liittoja, paikallisjär-
jestöjä ja ammattiosastoja, yhteensä noin 75.000 jäsentä. Tapahtumat 
johtivat SAK:n jäsenmäärän supistamiseen vuoden 1947 noin 350.000 
jäsenestä noin 200.000 j äseneen. Eri aloille syntyi rinnakkaisia liittoja. 

Ristisaaren ammattiosasto kuului Metsä- ja uittotyöväen liittoon, jo-
ka oli yksi vuoden 1949 tapahtumien aikana SAK:sta erotetuista liitois- 
ta. Ammattiosasto oli ollut solidaarinen SAK:n johdolle ja esimerkiksi 
Kemin tapahtumista ristisaarelaiset vain lukivat lehdistä. Ristisaaren 
ammattiosasto erosi 13. 11. -49 tehdyllä päätöksellä Metsä- ja uittotyö- 
väen liitosta ja päätti liittyä perustetun uuden Maa- ja sekatyöväen lii-
ton jäseneksi. Myöhemmin liiton nimi muutettiin Maaseututyöväen lii-
toksi. Ristisaaren ammattiosaston nimi muutettiin Ristisaaren maaseu-
tutyöntekijäin ammattiosastoksi ja uudessa liitossa sen numeroksi tuli 
173. 

. . . mutta osasto erosi liitosta 

Vuoden -49 tapahtumista Vilho Turunen kirjoitti ammattiosaston his-
toriikkiin näin: 

»Toiminta Metsä- ja uittotyöväen liitossa jatkui aina v. 1949 joka ai-
ka muodostui vedenjakajaksi metsä- ja uittotyöläisten järjestötoimin-
nassa. Vastoin SAK:n työvaliokunnan päätöstä ja liittojen sekä SAK:n 
sääntöjä 7 ammattiliittoa päätti aloittaa lakkotaistelun, jonka tarkoi-
tuksena katsottiin SAK:n piirissä lähinnä poliittisiksi. Lakkotaisteluun 
lähteneiden liittojen joukkoon kuului myös Metsä- ja uittotyöväen liit-
to. Lakkoa valmisteltiin salassa jäsenistöstä ja kaikessa hiljaisuudessa. 
Ristisaaren osastokin sai tiedon lakon aloittamisesta liiton tiedonanto-
kirjeessä, joka saapui osastolle 10. 8. -49. Kun lakon piti alkaa 18. 8. oli 
itsestään selvää, että valmisteluaika oli liian lyhyt, huomioiden lisäksi 
sen, että mm. Ristisaaren osastolla oli voimassa paikallinen työsopimus, 
joka olisi pitänyt sanoa irti vähintään kuukautta ennen lakon alkamista. 
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Osaston johtokunta kutsui koolle yleisen kokouksen, joka pidettiin 
kahvilatuvassa 16. 8. -49. Kokoukseen osallistui 132 jäsentä. Kokouk-
sessa hyväksyttiin päätöslauselma jossa mm. sanotaan: »Kokous ei kat-
so voivansa hyväksyä liittotoimikunnan vaatimusta ja kieltäytyy jyrkäs-
ti tässä vaiheessa osallistumasta 18. pnä elokuuta 1949 alkavaksi mää-
rättyyn työnseisaukseen. Kokous lausuu paheksumisensa liittovaltuus-
tolle ja liittotoimikunnalle niiden ammattiyhdistysliikkeen menettelyta-
pojen vastaisista päätöksistä ja toivoo, että asianomaiset elimet vastai-
suudessa tällaisia työväestölle elintärkeitä päätöksiä tehtäessä ottaisivat 
myöskin jäsenistön mielipiteen asioissa huomioon». 

Ay-liikkeen hajaantuminen ei pahemmin vaikuttanut Ristisaareen. 
Uudessakin osastossa saivat kaikki suunvuoron, eikä sanottavampaa 
syrjintää esiintynyt. Joitakin henkilöitä jäi osaston toiminnasta sivuun. 

Maakunnan suurin 
Ammatiosastoon liittyi jo vuonna 1945 noin 200 jäsentä. Alaosastona 

toimiminen oli pääasiallisin syy heikkoon jäsenhuoltoon ja täysin mak-
saneiden jäsenten määrä vuoden -46 alussa olikin vain 23. Siitä jäsenistö 
kasvoi nopeasti: 1948 oli 165 jäsentä, 1949 211 jäsentä. Jäsenmäärä py-
sytteli koko 1950-luvun noin 220 paikkeilla. Ristisaaren ammattiosasto 
oli maakunnan suurin omalla alallaan. 

Olavi Lehikoinen sitomassa jun-
tattuja paaluja puomiukoksi. 
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Leppoisaa sutjakkuutta ja 
j ämäkkää j ohtamista 

Saunio oli hyvin vaatimaton ja kulki samanlaisissa tamineissa kuin 
työmiehet. Hänellä oli tapana tervehtiä hyvällä huomenella olipa sitten 
aamu, päivä tai ilta. Jos oli useampi uittomies yhdessä keskustelemassa, 
ilmestyi siihen pian Saunio kysyen puheenaihetta ja oli jo mukana kes-
kustelussa. — Ei niin kiirettä ollut, että olis töihin silloin patistellut. 
Mieluummin aina itse keksi jotain poistumisensa aiheeksi, kertoo Tau-
no Sormunen. 

Ristisaaren erottelun merkkimiehiä: Aaro Saunio oikealla ja Poru-Antti 
venepömpelin rappusilla. Poru-Antti, sukujaan Silvennoinen minkä 
vain harvat tiesivät, oli vanhan kansan pappa, huumorimies, joka kiroi-
li paljon. Elämänsä loppuajasta Poru-Antti toimi Ristisaaressa niputta-
jan yövahtina. Poru-Antti oli mm. tunnettu väkevästä kahvistaan. Sau-
niot olivat kerran käyneet Antin luona. Antti oli tarjonnut kahvit ja 
vain yksi kupillinen oll kelvannut, Antti oli kysynyt että onko se nun 
huonoa ettei kelpaa. Aaro Saunion piti uskaltaa ottaa toinen kupillinen. 
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— Saunio oh hyvin rauhallinen mies, josta jäi miellyttävä kuva, sa-
noo Veikko Issakainen. 

— Saunio oh hyvä mies. En ole parempaa tavannut. Hänellä oh hil-
jainen ääni, mutta vaikuttava. Sitä toteltiin, eikä se konahdellut. Risti-
saaressa oh hyvä sopu työnjohdon ja työntekijöiden välillä, sanoo 
Martti Turunen. 

— Ei ole montaa koko maailmaan syntynytkään sellaista, sanoo Vil-
ho Sormunen. 

— Ei löydy sen parempaa miestä. Ei uhonu Saunio milloinkaan. Ka-
lasteli ja savusteli kalojaan. Innokas metsästäjä oh ja luonnonystävä. 
Tutki kaikki kukat ja linnut, sanoo Juhani Suhonen. 

— Miesten mies se ol. Saunio anto saman arvon ihmiselle, oh tämä ri-
kas tai köyhä, sanoo Tauno Sormunen. 

Monien muidenkin työmiesten lausuntoja voitaisiin kirjata. Kaikki ne 
ovat olleet samansisältöisiä. Aimo Sorsa kiteyttää uittajien muistot Aa-
ro Sauniosta: — Tässä nyt tulee jonkinlainen legenda hänen ympäril-
leen, mutta ei siinä Iiioitella. 

A aro Saunio. 
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Piiriesimies Aaro Saunio. 

Jonkinlainen legenda 
Merkittävin yksityinen henkilö vuosikymmenien varrella Ristisaares-

sa oli eittämättä piiriesimies Aaro Saunio. Hän toimi piiriesimiehenä 
Ristisaaressa 1932-1967. Uittokausi 1966 jäi hänen viimeisekseen. Sai-
rauskohtaus katkaisi Ukko-Saunio elämän keväällä 1967. Joulukuussa 
samana vuonna hän olisi täyttänyt 65 vuotta ja joutunut seuraamaan 
erottelun viimeiset vuodet eläkeläisenä. 

Aaro Sauniosta eri aikoina Ristisaaressa työskennenneillä työläisillä 
an ollut vain hyvää sanottavaa. 
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Kd-järjestöt toki saivat vuokrata Lehmon työväentaloa tilaisuuksian-
sa varten. Kuitenkin 1960-luvun alkupuolella paikalliseen sos.dem. leh-
teen ilmestyi kirjoitus otsikolla »Pois roskat työväentalolta». Kyse oli 
pioneerien hiihtokilpailujen palkintojenjakotilaisuudesta, jossa puhui 
kansanedustaja Pauli Puhakka. Kirjoitus vaikutti; kd-väelle ei moniin 
aikoihin taloa vuokrattu, jos lienee kysyttykään. Roskat poistuivat. 
Nyttemmin, kun työväentalo joitakin vuosia sitten on peruskorjattu, on 
se taas kenen tahansa vuokrattavissa. 

Ristisaaren erottelun kautta juurtunut työväenliike vaikuttaa paikka-
kunnalla voimakkaana. 

»Tunnin tukkijätkänä olivat pioneerit Ristisaaren lajittelulla matkansa 
alkuvaiheessa», kirjoitti Kansan Sana 30. 7. -63. Pioneerit tekivät tuol-
loin pyörävaelluksen Joensuusta Lieksan kautta Nurmekseen tutustuen 
matkansa aikana työtätekevään maakuntaan ja osallistuen itsekin erilai-
siin tehtäviin. Pioneeripojat oikealta Toivo Niiranen ja Matti Ronkai-
nen. 

77 



Lakko oli selvinnyt iltapäivään mennessä: miehille oli luvattu palkan-
korotus. Seppo oli tuolloin mennyt toisen kipparin kanssa pomon luo il-
moittaen, että heidänkin pitäisi saada lisää palkkaa kun miehet saavat. 
— Poika perkele. Nyt nopeasti sinne koneelle kun vielä kerkiät, huusi 
pomo. 

— Enpä vaan menekään, jos ei tule lisää, intti Seppo vastaan ja sil-
loinhan pomo vasta suuttui ja huusi tosissaan. Toinen kippari luikkii 
heti töihinsä ja myös Seppo lähti koneelle päättäen mielessään, että töitä 
ei tehdä, jos ei tule lisää palkkaa. — Menin koneelle ja otin kirjat kaina-
loon ja sanoin, etten perkele näitä hommia tee, ja että lähden tästä lätki-
mään. Ja läksin kanssa ja koko porukan piti lähteä perässä, kun ilman 
kipparia homma ei käynyt, kertoo Seppo Romppanen. 

Lopputulos hässäkästä oli, että Seppo sai lopputilin eikä hänellä ollut 
seuraavina kesinä asiaa niputtajan puolelle, erottelun puolelle hotupo-
jaksi oli kyllä päässyt ja myöhemmin varsinaisiin erotteluhommiinkin. 

Työväenliikkeestä 

Ison työpaikan ja sen ympärille muodostuneen työläisasutuksen puit-
teissa kehittyi myös työväenliike. Ristisaaressa oli aina hyvin vahva ote 
sosialidemokraateilla. Sieltä on lähtöisin kaksi sos.dem. kansanedusta-
jaa (Vilho Turunen ja Uki Voutilainen) ja ammattiosastoa ohjailtiin 
sos.dem. ohjeiden mukaisesti silloin kun puoluepolitiikkaa ulotettiin 
vankemmin ay-liikkeeseen. Sosialidemokraattinen perinne juontaa juu-
rensa jo ennen sotia vallinneeseen tilanteeseen, jolloin kommunisteilla ei 
ollut paikkakunnalle tiettyjä yhteyksiä. 

Sotien jälkeen sekä paikkakunnalla että Ristisaaressa syntyi myös 
kansandemokraattinen liike. SKDL:n yhdistys Kontiolahdelle perustet-
tiin alkuvuodesta 1945 Kunnasniemellä. Lehmon yhdistys vähän myö-
hemmin, samoin SKP:n osasto Lehmoon. Toiminnan aloittivat myös 
nuoriso-osasto ja pioneeriosasto. Kaikkien näiden järjestöjen työssä 
oma merkittävä osuutensa on ollut Ristisaaressa työskennelleillä. 

Kansandemokraateilla oli 1950-luvulla myös oman työväentalon ra-
kentamisyritys. Lehmossahan oli sos.dem. työväentalo ollut jo ennen 
sotia. Toivo Heikkinen kertoi, että työväentaloa varten oli jo tontti ja 
puuta sahattiin, mutta rakennuslupaa ei tullut ja hanke tyrehtyi. 
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»Tämä lakko kesti 19 päivää ja päättyi työntekijäin voittoon. Suurin 
osa osaston jäsenistä osallistui tähän taisteluun eri työpaikoilla. Osas-
tolla oli myös edustajat Joensuun keskuslakkotoimikunnassa», sano-
taan Toivo Kurosen kesällä 1960 täydentämässä ammattiosaston histo-
riikissa. 

Veikko Issakainen kertoi tarkemmin. Käynnissä oli tuolloin sekä 
junttatyöt ja mutraukset, joita tehtiin työllisyystöinä. Juntta oli nippu-
koneen luona. Maaliskuun 1. päivänä klo 5.00 aamulla pidettiin ammat-
tiosaston kokous, jossa valittiin lakkovahdit. Vahteja valittiin noin 
kymmenkunta, joten melko paljon mutraushommissakin an ollut vä-
keä. Lakko alkoi samana päivänä klo 6.00 aamulla. Minkäänlaisia on-
gelmia, myöskään rikkuruutta, ei esiintynyt. 

Yhden miehen taistelu 

Niputuksen puolella olleen erään työtaistelun muistaa ikuisesti Seppo 
Romppanen. Hän oli silloin 15-vuotias. Niputtajalla tasurit ja sitojat 
ryhtyivät lakkoon saadakseen lisää palkkaa. Romppanen ja toisen ko-
neen kippari päättivät myös olla mukana. — Kai meidänkin pitää saada 
lisää, jos miehet saavat, tuumivat pojat. 

Yleiskuvaa Ristisaaren erottelusta. 
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henkilöitä ovat olleet mm. Siviä Sormunen, Otto Nuutinen, Pekka Sor-
munen, Alma Jänis, Matti Romppanen, Paavo Koistinen, Eero Kero-
nen, Lempi Sormunen, Janne Riikonen ja Olavi Nuutinen. 

»Ei työselkkauksia» 

Ristisaaren erottelussa työtaisteluja on käyty vähän. Aiheita työläis-
ten olojen parantamiseksi on varmaan ollut; toisaalta ainakin piiriesi-
mies Saunion asenne työnantajan edustajana lienee merkinnyt työtaiste-
luja vähentävästi. 

Ensimmäinen maininta työoloista P-KU:n toimintakertomuksissa 
löytyy vuodelta 1935 ja siinä todetaan työolojen olleen »kaikin puolin 
rauhalliset». »Suurempia työselkkauksia ei uittoaikana sattunut», to-
te'aa toimintakertomus 1945. Pienemmistäkään ei kerrota ja seuraavien 
vuosien toimintakertomuksissa toistuu toteamus »ei työselkkauksia». 

Jo mainitun vuoden 1949 osalta P-KU:n toimintakertomus liittyy 
eduistaan taistelleiden työntekijäin vastaiseen rintamaan: »Huolimatta 
kautta maan toimeenpannusta ankarasta kiihoituksesta, ei yhdistyksen 
työmailla lakkoja ollut, vaan edistyivät työt kaikkialla täysin rauhalli-
sesti». 

Niputusmiehistölle oli yhtiö antanut lopputilin vuonna 1951 »vaadit-
tujen kohtuuttomien urakkaperusteiden takia», kuten toimintakerto-
mus asian ilmaisee. Tämä aiheutti erottelun ja niputuksen pysähtymisen 
2-3 päivään, mutta hommat olivat sitten jatkuneet uudella miehistöllä 
normaalisti. 

Tämän jälkeen vuosia 1963 ja 1966 lukuunottamatta toistuvat toimin-
takertomuksen »ei työselkkauksia» -ilmoitukset. Toimintakertomus 
(1963) sanoo, että »huomattavia työselkkauksia ei ollut» ja (1966) että 
»mainittavia palkkaerimielisyyksiä ei esiintynyt». 

Yleislakko 1956 Ristisaaressa 

Yleislakko vuonna 1956 käsitti myös Ristisaaren, mutta kun maalis-
kuussa ei ollut uittokausi, ei P-KU:n toimintakertomus sitä mitenkään 
mainitse. Sen sijaan ammattiosaston täydennetty historiikki kertoo 
yleislakon ajasta. 
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saari oli sellainen paikka, että 'musta maija' vieraili siellä melkein joka 
päivä, joskus useampiakin kertoja päivässä. Osaston taholta on työ-
maajuopottelun estämiseksi pyritty tekemään valistus- ja kasvatustyötä 
ja osoitettu työntekijöille kuinka turmiollista heille itselleen työmaajuo-
pottelu yleensä on. Olosuhteiden tasaantumista tässäkin suhteessa voi-
taneen pitää suuressa määrin järjestön ansiona. Se rautainen kuri, mitä 
on aina noudatettu osaston jäseniin nähden, on varmaankin omalta 
osaltaan vaikuttanut myös järjestäytymättömiin», kertoo historiikki. 

Haastatteluissa on ilmennyt, että ammattiosaston toiminta oli juuri 
alkuaikoina aktiivista ja monipuolisempaa. Myöhemmin toiminta ja ak-
tiivisuus on kohdistunut pääasiallisesti vain paikallisten työsopimusten 
solmimiseen. — Toiminta oli melkoisen laimeata. Parikymmentä miestä 
istui kokouksissa. Keväällä käytiin työnantajan kanssa palkkaneuvotte-
lut ja seuraavaa uittokautta varten mietittiin aikanaan tavoitteita. Siinä 
ne asiat olivat, sanoo Seppo Romppanen. 

Pysyvillä erotteluilla tehtiin palkkasopimukset paikallisesti. Valta-
kunnallinen raami oli olemassa, mutta olosuhteet vaihtelivat ja ne oli 
otettava huomioon. Tämä selittää sen, että ay-aktiivisuus rajoittui neu-
votteluaikaan. Kun sopimus oli tehty, hiljeni toimintakin. 

Kaikkia ammattiosaston asiakirjoja ei ole säilynyt. Veikko Issakainen 
kertoi, että yksi ammattiosaston sihteeri-rahastonhoitaja oli kerran ka-
valtanut rahat ja hävittänyt pöytäkirjat. — Suku sen maksoi ja homma 
sovittiin. Viranomaisille asiaa ei viety, mutta muutamia kuukausia asian 
ympärillä palloteltiin. 

Tiedetään myös, että osa ammattiosaston vanhempaa asiakirja-
aineistoa on tahattomasti poltettu. 

Ansioituneita jäseniä 

Tässä yhteydessä kannattanee mainita erikseen keskeisimmät ammat-
tiosaston toimintaan vaikuttaneet henkilöt. Vuodesta 1950 vuoteen 1961 
osaston puheenjohtajana ja vuosina 1947 ja 1948 sekä 1950-61 pää-
luottamusmiehenä toimi Erkki Tolppanen. Puheenjohtajana ja pääluot-
tamusmiehenä 1962-67 on toiminut Veikko Issakainen. Osaston sih-
teerinä vuosina 1948-54 ja 1957-60 toimi Tauno Sormunen. Useita 
vuosia rahastonhoitajan tehtäviä ovat hoitaneet Yrjö Sorsa, Onni Jänis 
ja Väinö Hyvärinen. Pitkäaikaisia johtokunnan jäseniä ja luottamus- 
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1952, jolloin myös niputus oli siirtynyt erottelun välittömään tuntu-
maan. 

Työpäivä 8-tuntiseksi 

Osaston toiminnasta työajan suhteen kertoo historiikki: »Työaika en-
nen sotia ja vielä sodan jälkeenkin aina v. 1952 saakka oli Ristisaaressa 
yleensä 10 tuntia ja tehtiinpä tämän lisäksi vielä ns. pyhätuureja, joissa 
työaika saattoi olla 12-18 tuntiakin. Kun erottelutyömaat ovat 8 tun-
nin työaikalain alaisia, saatiin ylityöstä lain edellyttämät korotukset. 
Osaston pyrkimyksenä luonnollisesti koko toimintajan on ollut sellaisen 
ansiotason saavuttaminen, että työaikaa voitaisiin lyhentää 8 tuntiin. V. 
1952, jolloin kokonaisurakkajärjestelmä otettiin käyttöön, päätettiin 
myös työpäivä lyhentää normaaliksi 8 tuntiseksi. Sopimuksen lisäksi tai 
oikeamminkin sen avulla oli tällöin eräs suuri tavoite saavutettu». 

Asioita ruokalan toiminnasta 
työmaajuopotteluun 

Historiikki kertoo: »Säännöstelyaikana osasto joutui kiinnittämään 
suurta huomiota ylimääräisten muona-annosten jakeluun sekä ruokalan 
toimintaan. Osaston pöytäkirjoista löytyy yli 30 pykälää, joissa näitä 
asioita on käsitelty. Kysymys työntekijäin puolelta luonnollisesti oli 
ruoan hinnasta ja laadusta. Huomattavia parannuksia jo niiltä ajoilta, 
jolloin ruokalaa piti työnantaja, voidaan osaston tilille merkitä». 

Mitä nuo huomattavat parannukset ovat, ei kerrota. Sen sijaan histo-
riikki esittelee esittelee osaston toimintaa majoitusolojen kohentamisek-
si: »Aikaisempina aikoina yhtiön omistamissa majoitus- ja ruokailupai-
koissa ei ollut edes radioita. Kun työehtosopimus v. 1947 allekirjoitet-
tiin, sovittiin siinä yhteydessä radioiden hankinnasta kaikkiin majoitus-
paikkoihin ja ruokatupiin». 

Ammattiosaston toimesta on harjoitettu sosiaalista toimintaa maksa-
malla sairaus- ja hautausavustuksia osaston jäsenille sekä toteuttamalla 
työläisten keskuudessa keräyksiä, joilla on autettu sairastapausten yh-
teydessä heikompiosaisia. 

»Paikallisista olosuhteista johtuen osasto on joutunut kiinnittämään 
erikoista huomiota työmaajuopotteluun. Aikaisempina vuosina Risti- 

72 



Kun neuvottelut kahden samalla alalla toimivan keskusjärjestön yh-
distämisestä etenivät ay-liikkeen voimia koottaessa, ilmeni Ristisaaren 
ammattiosaston suhteen huomattava jäsenmäärän kehitys. Seppo 
Romppanen, joka toimi yhden vuoden osaston puheenjohtjana muis-
taa, että 1960-luvun lopulla osaston kirjoissa oli liki pari tuhatta jäsentä 
ja että ammattiosasto oli maakunnan suurin. Tuolloin erottelussa ja ni-
putuksessa oli vuosittain noin 300 miehen vahvuus. Ilmeisesti juuri noi-
hin aikoihin osaston kirjoihin oli viety voimasuhdetarkoituksissa jäse-
niä, jotka joskus ovat osastoon kuuluneet. Muuten noin suuri jäsen-
määrä ei ole selitettävissä, vaikka uittomiesten lisäksi ammattiosastoon 
kuului kontiolahtelaisia metsureita. 

Ensimmäinen työsopimus 
Ammattiosaston toiminnasta historiikki kertoo: »Oman tärkeän lu-

kunsa muodostavat osaston solmimat työsopimukset, joiden kautta 
työntekijäin ansiotasoon an saavutettu huomattavia korjauksia. 

Ajatus paikallisen työsopimuksen aikaansaamisesta ja työn muutta-
misesta urakkaluontoiseksi heräsi osaston johtokunnan piirissä jo kesäl-
lä 1946. Asiasta otettiin yhteyttä Metsä- ja Uittotyöväen liittoon. Kun 
liitosta ei saatu minkäänlaista apua, asia raukesi toistaiseksi. 

Kesällä 1947 8. 6. pidetyssä kokouksessa tehtiin päätös esityksen jät-
tämisestä työnantajalle. Neuvottelijoiksi ja sopimuksen valmistelijoiksi 
valittiin Vilho Turunen, Erkki Tolppanen ja Martti Romppanen. Neu-
vottelijat valmistivat oman esityksensä, joka esitettiin työnantajan edus-
tajille, metsänhoitaja Mannerille, Roitolle ja piiriesimies Sauniolle. 

Ensimmäinen työsopimus hyväksyttiin osaston kokouksessa 14. 7. 
1947. Sopimuksen allekirjoittajiksi valtuutettiin Erkki Tolppanen ja 
Vilho Turunen. Sopimus kokonaisuudessaan rakentui ns. lajittelupro-
senttiohjalle, jossa määrätty määrä kappaleita oli lajiteltava aikapalk-
kaan ja ylimenevältä osalta maksettiin määrätyn suuruinen korotus. So-
pii mainita, että tämä sopimus tuotti aikapalkan päälle silloisen palkka-
tason vallitessa n. 14.000,- mk työntekijää kohden uittokaudella 1947. 
Tulos vastasi keskimäärin miehen 1,5 kuukauden ansiota. Sopimus uu-
sittiin seuraavina vuosina huomattavasti edullisemmin ehdoin». 

Kokonaisuudessaan urakkapalkkaan Ristisaaressa siirryttiin vuonna 
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Saunion tavasta pysähtyä juttelemaan miesten kanssa muistaa Onni 
Romppanen tilanteen, kun piiriesimiehen vaimo huuteli, että ruoka an 
valmista. 	Pitkään siinä vielä juttu jatkui. Taisi jäähtyä ruoat. 

Kerran pimeällä Saunio tuli laitteelle, istui lankun reunalle, sytytti tu-
pakan ja katseli puiden menoa. Huumorimiehenä tunnettu Lassi Kuitu-
nen ei tuntenut selkäpuolelta Sauniota ja läimäytti istuvaa miestä sel-
kään. — Määhän siekii, ukon turjake siitä tekemään töitä ja uittamaan 
puita. Ei se leipä istumalla tule. 

— Kunhan mie tään lupin poltan, niin mie Jähen, vastasi Ukko. 
— Kenelläkään Ristisaaressa ei ollut semmoista tunnetta, että Saunio 

oli iso pomo, kertoo Aimo Sorsa. — Ukko tulee tuolla, oli tapana sa-
noa. Saunio myös tarjosi tupakkaa ja jutteli kuin mies miehelle. Hän 
saavutti miesten luottamuksen. 

Oli Saunio tarvittaessa tiukkakin, jämäkkä. Kerran oli joku mies tul-
lut juopuneena työpaikalle. — Täällä ei ole juopuneelle asiaa, mene 
kankaalle selviämään, käski Saunio. Mies jäi kuitenkin vetelehtimään 
kämppien nurkille ja jotain häiriötäkin tuotti. Vielä toisen kerran Sau-
nio käski pois ja uhkasi, että kolmannella kerralla tulee sitten loppu. 
Mies oli poistunut, mutta ilmaantunut pian uudestaan. Sillä kertaa lop-
putili tuli ilman varoituksia. 

Saattoi myös käydä niin, että joku kokematon vähätteli ukkoa. Taas 
oli joku humalassa laitteella. Saunio oli saanut tiedon ja pyytänyt mie-
hen luokseen. Kutsun saatuaan mies oli laitteella uhonnut laittavansa 
sille ukolle luun kurkkuun. Mies oli mennyt. Saunio oli tietysti nuhdel-
lut, mutta muutenkin keskustellut miehen kanssa. Kun mies sitten oli 
tullut myöhemmin takaisin laitteelle, oli ääni kellossa muuttunut. — En 
olis uskonu sellaseks mieheksi. Kerralla se tyrkkäs miulle luun kuluk-
kuun, enkä osannu sannoo mittään. 

Työn ihmisen parhaaksi 

Aaro Saunio suhtautui myönteisesti Ristisaareen perustettuun am-
mattiosastoon ja työläisten järjestäytymiseen. — Hän toivoi, että olo-
suhteet paranisivat, samoin palkat. Yhtiön konttorissa eivät siitä tykän-
neet, mutta mahdollisimman hyviksi hän yritti aina saada sopimukset, 
kertoo Laila Saunio. 

81 
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Aaro Saunio juttelemassa Hepsoo 
Antin, Antti Martikaisen kanssa 
Ristisaaren hiilivaraston edessä. 

— Hän teki kesät töitä vuorokaudet ympäriinsä. Yhtään kesälomaa 
hän ei pitänyt. Talvisin joskus piti vähän lomia. Hän tuli toimeen hyvin 
kaikkien kanssa. Riitoja ei ollut. Hänen sana meni myös perille. Hän jo-
pa antoi kottia talvella seuraavaa kesää vasten lähellä asuville, kun joku 
tuli pyytämään, niin kauan kuin itse hoiti myös kassaa, jatkaa Laila 
Saunio. 

Saunio piti miehiä Ristisaaressa töissä viimeiseen saakka. — Kun jo-
ku mies ei enää erottelussa pärjännyt, Saunio teki hänestä pihamiehen. 
Ei pannu vähällä vanhoja pois, vaan löysi aina kaikenlaista tekemistä, 
sanoo Juhani Suhonen. 

Esimerkiksi Antti Martikainen oli jo heikossa kunnossa, mutta Sau-
nio siirsi hänet pihamieheksi. Antti vuoleskeli haanvarsia ja toimitteli 
kaikenlaista pientä. Hän sai asua Ristisaaressa ja tili tuli ympäri vuo-
den. Näin jatkui vaikka Martikainen ei kyennyt juuri mitään enää teke-
mään. Vasta kun hän meni niin huonoon kuntoon, ettei kyennyt enää it-
selleen ruokaa laittamaan, oli Saunion toimitettava hänet kunnallisko-
dille. Tuolloin oli kunnalliskoti-nimitys huonossa huudossa ja niinpä 
Antille kerrottiin, että lähdetään lääkäriin. Saunio vei hänet omalla au-
tollaan ja kävi monesti vielä katsomassa vanhaa uittomiestä kunnallis-
k odilla. 
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Aaro Saunio oh intohimoi-
nen kala- ja metsämies, 
mutta ennen kaikkea luon-
nonystävä. 

Saunio kuolee . . . 
Aaro Saunion viimeisen elinpäivän, huhtikuisen aamun 1967 muistaa 

tarkasti Juhani Suhonen. — Olin Ristisaaressa hevoshommissa ja Saunio 
sanoi aamulla mitä piti tehdä. Silloin tapasin hänet viimeisen kerran. 
Hän lähti autollaan ja sille tielle jäi. Oli mennyt johonkin kokoukseen 
Kontioniemeen ja lähtenyt sitten ajamaan takaisin. Matkalla auto oli 
mennyt hankeen. Saunio oli silloin vielä hengissä, muttei siitä enää sel-
vinnyt, kertoo Suhonen. 

Saunion yllätti tällä kotimatkalla sairauskohtaus. Hän oli tuupertu-
nut autonsa rattiin, mutta saanut pysäytettyä tien varteen. Joku ohikul-
kija oli sattunut paikalle ja rientänyt kertomaan poliisille, että siellä is-
tuu autossa humalainen mies. 

Poliisi oli mennyt kulkijan k'anssa paikalle. Hän oli tuntenut Saunion, 
tutkinut tilannetta ja todennut hiljakseen: — Ei tämä mies humalassa 
ole. 
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Paikalle tilattiin ambulanssi ja Saunion tyttärelle Joensuuhun ilmo-
tettiin asiasta. Saunio kuljetettiin keskussairaalaan Joensuuhun, mutta 
mitään ei ollut enää tehtävissä. 

. . . ja tyyli vaihtuu 
Tuolloin oh jo tiedossa lähivuosina tapahtuva erottelun loppuminen 

Ristisaaressa. Saunioille oh luvattu, että he saavat asua edelleen Risti-
saaressa. Aaro Saunion kuoleman jälkeen tilanne kuitenkin muuttui ja 
Saunion leskenkin oh muutettava pois Ristisaaren kodistaan. P-KU:n 
toimesta myös Aaro Saunion huolellisesti vaalimaa asuntonsa ympäris-
töä muutettiin; konttorin ja joen väliltä hakattiin koivut ja petäjät jotta 
saatiin suora näköyhteys laitteille. Näin voitiin sisältä käsin kiikarilla 
tarkkailla miten työt joella sujuvat. 

Myös työnjohtotyylissä tapahtui muutoksia. — Johtoporras rupesi 
enemmän konahtelemaan, kertoo Aimo Sorsa. Esimerkiksi kelpaa tä-
mäkin: Ristisaaressa vuosikymmeniä työskennenneelle Tauno Sormu-
seile tuotiin syksyllä -67 suman päätyttyä verokirja kouraan ja tylysti 
sanottiin »tämän jäläkeen elä ennee kuikuile tiälä». 
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Savotan valot sammuvat 
— Pari-kolme vuotta ennen erottelun loppumista siitä puhuttiin. Mis-

sä kaksi jätkää tapasi, oli puheenaihe minne sitten työhön, kertoo Mart-
ti Turunen. 

Kun sitten suma syksyllä -70 loppui, niin viimeisen kerran haka olalle 
ja varastoon. Sitten noustiin kahville. Oli kutsuttu hanurimies soittele-
maan. Yhtä sun toista siinä muisteltiin ja sitten kukin lähti pois. 

Yksinkertaista. 

Uuron laitteen porukkaa 1950. Keskellä istumassa vasemmalta Niilo 
Sorsa, Onni Selvälä, työnjohtaja Allan Turunen, Einari Juntunen, Ana-
nias Mustonen, Erkki Riikonen ja kolme tunnistamatonta. Takana oi-
kealla Kalevi Salo ja ukon päällä ja takana tunnistamattomia. Vasem-
malla seisovassa ryhmässä an tunnistettu Vilho Virkkunen, josta näkyy 
vain osa kasvoja ja vaaleaa lippalakkia. Edessä vasemmalta Lauri Virk-
kunen, Toivo Heikkinen, Mikko Jaakola, Seppo Mustonen ja Armas 
Heikkinen. Varsinaiseen erotteluporukkaan eivät kuulu Kalevi Salo ja 
Seppo Mustonen, vaan he olivat tuolloin vain käymässä laitteella. 
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Syyskuun 1. päivänä 1970 Ristisaaren ruokalakämpässä pidettiin ta-
vallisuudesta poikenneet loppijaiset. Remua oli vähemmän, ensi kevää-
nä ei enää ollut tulemista. 

Työnantajan puolelta tilaisuudessa puhui Sampo Haantio. Hän oli 
laatinut 5-liuskaisen kirjallisen puheen ja otsikoinut sen »Ristisaaren 
erottelun vaiheet». Loppuosassa sanotaan: 

»Voimalaitosten vaikutuspiirissä uitto on ryhdytty poikkeuksetta toi-
mittamaan nipuissa. Huomattava on, että Pohjois-Karjalassa voimata-
loutta varten suoritetut porrastukset on aloitettu ylävesiltä päin. Tästä 
johtuu, että Lieksanjoen ja Koitajoen puut on jouduttu vuosikymme-
nien ajan niputtamaan kahteen kertaan. Jos rakentamisjärjestys olisi ol-
lut päinvastainen, olisi kaksinkertaiselta niputukselta vältytty. 

Vanhan Joensuu-Nurmes 
tien varressa Ristisaaren 
erottelusta muistuttaa ko-
mea tienviitta. 
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Pitempää ajanjaksoa ajatellen on todettava, että uittotoiminnassa ta-
pahtuu jatkuvasti muutoksia. Toisinaan tuntuu, että nämä muutokset 
tapahtuvat liiankin verkkaisesti. Pielisjoki valmistautuu nippu-
uittokuntoon vasta 70 vuotta sen jälkeen, kun nippujen hinaus taloudel-
lisista syistä Saimaalla otettiin käyttöön. 

Lopuksi haluan esittää uittomiehille, luottamusmiehille, ammattio-
sastolle ja työnjohdolle mitä parhaimmat kiitokset hyvin suoritetusta ja 
ahkerasta työstä. Uskon, että uittotoiminta Pohjois-Karjalassa tulee 
tarjoamaan työtä nykyistä enemmän. Vaikka tämä paikka hiljenee ja 
vaikka uittomiesten kesäinen huippumäärä alenee, tulee työn tarve ko-
konaisuutena kasvamaan. Tämä johtuu uusista yläpuolisista työpisteis-
tä ja siitä, että uittokausi tulee huomattavasti jatkumaan». 

Martti Turunen oli työmatkalla riimitellyt savotan loppulauluksi Ris-
tisaari-runon. Se esitettiin tuossa tilaisuudessa. 

Näin tämän savotan on alku ja loppu 
kiire päättyy ja työnteon hoppu. 
Miehiä ei näy yhtään nyt heistä, 
jotka on uitolle puomit nuo veistänt. 
Vuosia kymmeniä takana kun jo makaa 
niin alottaneet miehet ei tarvii enää hakaa. 
Melkeinpä samoin nyt käypi myös meille 
paitsi me jäämme vielä tänne elon teille, 
jossa me muistetaan risti tätä saarta 
kun täällä paiskittiin vuoroo jos toista. 
Nyt viimeiset puista on tulleet ja menneet 
muistoksi erottelijan mieleen vain jääneet. 
Siksi nyt lähtijäiskahvia me juodaan 
kun viimeistä perää jo puista nyt tuodaan. 
Joudetaan täältä pois eukkojen luokse 
kun savotta on loppu ja puut ei enää juokse. 
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Laskun pehmennystä 

Viimeiset vuodet Ristisaaressa oli tehostettu erottelua. Myös erotelta-
vien puiden kokonaismäärä oli vähentynyt. Kun keskimääräinen työvoi-
mavahvuus vielä 1965 oli 341 miestä, ei viimeisenä uittokautena Risti-
saaressa työskennellyt kuin 128 miestä. 

Samaisena syksynä tehtiin Joensuusta pohjoiseen uutta valtatietä. 
Ristisaaren porukasta monet pääsivät tuolle työmaalle. Monet saivat 
talveksi töitä rakennuksilta kuten aiemminkin. Yleensä talven kynnyk-
sellä töitä oli tarjolla, joten erottelun päättymisestä selvittiin pehmeällä 
laskulla. 

Vaikka savotta oli loppunut, jatkuivat työt Ristisaaressakin. Uitto-
laitteet oli vielä purettava, savotan jäljet hävitettävä. P-KU:n toiminta-
kertomus (1970) toteaa: »Pielisjoelta poistettiin Ristisaaren irtouittolait-
teet Kaltimon ja Kulhon väliseltä osalta syys-lokakuun aikana. Samalla 
poistettiin Ristisaaren erottelu- ja niputuslaitos. Työ oli huomattavan 
suuri käsittäen mm. 817 paaluryhmää, 12 riippapollaria, 11 arkkua ja 
noin 28 kilometriä saappania». 

Työlle varattiin aikaa syys- ja lokakuu. 

Näin siinä kävi 

Ristisaaren laitteiden purkutöistä kertoo Seppo Romppanen. Risti-
niemestä aloitettiin. Laivalla vetivät uittolaitteet kappaleiksi, saappanit, 
ukot, kaikki. Puista tehtiin ropsia. Töissä oli joku 30 — 40 miestä. Toi-
set sahasivat ja toiset päästeli puista rautoja ja muuta. Valtavasti siitä 
kertyi ropsia. Laitteissa oli isoja tukkeja, ei niitä ropsin mittaisinakaan 
kyetty puolta metriä korkeampiin pinoihin kantamaan. 

Myös Vilho Sormunen oli purkutöissä mukana. Hän kertoo: — Lai-
valla ne vedettiin purkupaikkaan ja ruske vain kuului. Laivojen voima 
riitti. Ei tarvinnut mitään ampumalla hajottaa. Laivojen repimät laitteet 
vedettiin katepillarilla maihin ja sitten purettiin. Keloista löytyi mm. 
vanhoja rahoja, hyvin vanhojakin, hopearahoja. Niitä oli tietysti tippu-
nut miehiltä johonkin koloon ja sinne liimaantuneet kiinni vuosien mit-
taan. 
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Joelta purettiin kaikki laitteet. Lähes täyteen rakennettu joen osa tyh-
j eni. Nippukoneet vietiin P-KU:n tukikohtaan Utraan. 

Myöhemmin maissa an purettu kämppiä ja muita rakennuksia niin, 
että erottelupaikasta muistuttavat enää piiriesimiehen asunto- ja kontto-
rirakennus erilaisine apurakennuksineen. 

Ristisaaren ruokalarakennus seisoi kesään 1983 saakka paikallaan, 
unohdettuna, ränsistyneenä. Keväällä P-KU myi sen kiihtelysvaaralai-
seile erämiesjärjestölle. 

89 



Ristisaaren merkityksestä 

— Ristisaarella oli valtava merkitys koko paikkakunnalle, sanoo ly-
hyesti Vilho Sormunen ja samankaltainen on vastaus muillakin. 

Kylmäojan kylää ei olisi, ellei Ristisaaressa olisi eroteltu. Kylä syntyi 
työläisten hakeutuessa asumaan lähemmäs työpaikkaansa 1930-luvulla 
mutta varsinaisesti pula-ajan jälkeen. Myös vanhan Lehmon kylän kehi-
tykseen Ristisaari on paljon vaikuttanut. Ei liioitella, kun todetaan erot-
telun synnyttäneen kaksi taajamaa Kontiolahden kuntaan. Asutusta 
Kylmäojalle syntyi siinä määrin, että 50-luvulla kylälle rakennettiin oma 
koulukin. 

Ristisaaren erottelua niputuksen vastarannalta katsottuna. Uittolaitteet 
täyttivät Pielisjoen, erottelukanavat johtivat puut kohti niputusta. 
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Ristisaaren erottelun toimiessa täydellä teholla vaikutti se voimak-
kaasti Kontiolahden kuntaan. Eero Sorsan laskelmien mukaan Ristisaa-
ressa oli koko kunnan palkkatyöläisistä noin 20 prosenttia, mutta työ-
maan palkkatulot muodostivat 40 prosenttia kaikista palkkatuloista. 
Kun kunnan verotuloista palkkatyöläisten osuus oli noin 80 prosenttia, 
ymmärtää hyvin työmaan merkityksen kunnalle. — Siksi haluttiin ottaa 
etupäässä kontiolahtelaisia töihin, sanoo Sorsa. 

Palkat Ristisaaressa eivät olleet kovin huonot, vaikka monet varsin-
kin alkuaikoina pitivät niitä vähäisinä. Etenkin urakkatöissä ansaitsi jo-
pa paremmin kuin rakennuksilla ja monet rakentajat hakeutuivatkin 
käsiksi Ristisaareen. Työ veden päällä oli mukavaa ja siinä hankki mel-
ko hyvin, eikä työ loppujen lopuksi kovin raskastakaan ollut, kun siihen 
tottui. 

Ristisaaren alue nykyisin. Kuva on sillä kohtalla, josta aiemmin sijaitsi 
niputuslaitos. Pielisjoki on tyhjä, vapaa laitteista, vapaa lähes sadan 
vuoden erottelulaitoksesta. 
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Olisiko jotain Ristisaaren erottelusta pitänyt jättää nykypolville? Van-
hoja arvokkaita rakennuksia ja arvokkaita maisemia ja ympäristöjä 
varjellaan ja suojellaan. Eikö merkittävää työkulttuuria voitaisi myös 
jotenkin vaalia? Tätä maisemaa ei enää ole. 
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Ristisaaressa eroteltui en 
puiden määrät 1892-1970 
Vuosi kpl Vuosi kpl Vuosi kpl 
1892 587.962 1919 1.856.151 1946 8.397.635 
1893 686.577 1920 3.378.366 1947 9.697.583 
1894 843.370 1921 4.815.023 1948 13.655.851 
1895 808.024 1922 4.695.193 1949 16.114.756 
1896 639.809 1923 4.155.097 1950 8.058.128 
1897 808.621 1924 4.299.575 1951 7.168.634 
1898 986.421 1925 6.064.567 1952 6.964.228 
1899 502.993 1926 4.757.093 1953 6.976.861 
1900 1.122.175 1927 5.188.042 1954 9.820.293 
1901 1.127.262 1928 6.229.614 1955 11.495.024 
1902 824.307 1929 6.039.433 1956 11.622.793 
1903 963.013 1930 7.640.691 1957 13.610.598 
1904 1.002.188 1931 10.176.884 1958 11.647.383 
1905 1.160.211 1932 6.478.879 1959 10.533.108 
1906 1.222.890 1933 9.890.443 1960 10.812.279 
1907 1.438.211 1934 11.022.000 1961 11.952.347 
1908 1.524.432 1935 15.016.069 1962 8.948.536 
1909 1.560.850 1936 15.848.207 1963 8.857.233 
1910 1.574.135 1937 24.570.893 1964 9.178.970 
1911 2.109.487 1938 20.051.732 1965 7.852.797 
1912 1.929.816 1939 18.276.945 1966 5.985.945 
1913 2.370.366 1940 3.264.920 1967 4.894.799 
1914 2.217.583 1941 5.272.859 1968 4.627.681 
1915 2.437.197 1942 8.365.950 1969 4.608.893 
1916 1.769.702 1943 7.891.121 1970 3.104.777 
1917 1.381.416 1944 4.630.382 
1918 948.714 1945 7.617.874 

Liite 1 
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Liite 2 

Työvoimavahvuuksia Ristisaaren 
erottelussa 

Tarkkojen tilastotietojen kerääminen an ollut hankalaa ja sen vuoksi olemme joutuneet 
tyytymään vain eräisiin esimerkkeihin. 

Esimerkki 1, vahvuudet 1934 

16. —31. 5. 172 miestä yhdessä vuorossa 
1. 6.-15. 9. n. 375 miestä kahdessa vuorossa 

16. —30. 9. 217 miestä yhdessä vuorossa 
1. —15.10. 115 miestä yhdessä vuorossa 

16.-31.10 60 miestä yhdessä vuorossa 
1. —15.11. 23 miestä yhdessä vuorossa 

Esimerkki 2, vahvuudet 1937 

1. —15. 5. 240 miestä yhdessä vuorossa 
16. 5.-30.11. suurin vahvuus 736 miestä kahdessa vuorossa, 

pienin vahvuus 542 miestä kahdessa vuorossa 

Esimerkki 3, vahvuudet 1939 

1. 6.-30. 9. pienin vahvuus 490 miestä kahdessa vuorossa, 
suurin vahvuus 574 miestä kahdessa vuorossa 

1. —15.10. 254 miestä yhdessä vuorossa 
16.10 —31.10. 186 miestä yhdessä vuorossa 

Esimerkki 4, vahvuus 1954 

31. 5.— 8. 9. keskimäärin 330 miestä (85 päivävuoroa ja 73 yövuoroa) 

Esimerkki 5, vahvuus 1961 

5. 6.-13. 9. keskimäärin 351 miestä (85 päivävuoroa ja 83 yövuoroa) 

Esimerkki 6, vahvuudet 1966 

10. 6.-27.10. ensivaiheessa 96 miestä, toisessa vaiheessa 265 miestä ja kolmannessa 
vaiheessa 78 miestä (105 päivävuoroa ja 43 yövuoroa) 
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Ristisaaren niputuslaitoksen 
nippumäärät 
Vuosi Koneniput Kehäniput Yhteensä 
1951 33.201 3.769 36.970 
1952 32.898 3.231 36.129 
1953 32.859 3.092 35.951 
1954 41.071 6.535 47.606 
1955 43.226 8.544 51.770 
1956 50.260 8.974 59.234 
1957 61.689 10.079 71.768 
1958 49.191 10.640 59.831 
1959 48.056 7.673 55.729 
1960 52.234 8.184 60.418 
1961 60.741 7.911 68.652 
1962 49.601 4.470 54.071 
1963 47.247 4.902 52.149 
1964 51.036 4.397 55.433 
1965 50.324 3.183 53.507 
1966 40.744 2.398 43.142 
1967 31.508 2.404 33.912 
1968 30.702 2.294 32.996 
1969 31.342 1.028 32.370 
1970 21.848 420 22.268 

Yhteensä 859.778 104.128 963.906 

Lifte 3 
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RISTISAAREN 

SAVOTTA 

Pielisjoessa toimi lähes sa-
dan vuoden ajan Ristisaaren 
erottelutyomaa, Se oli aika-
naan maamme suurin puuta-
varan lajitteluseula. Viimei-
set puut uivat erottelulaittei-
den läpi syksyllä 1970.  

Ristisaaren erottelun vai 
heista on koottu tietoja 
haastattelemalla eri aikoina 
savotassa tyoskennelleita, 
tutkimalla asiakirjoja ja ke-
räamalla vanhoja valokuvia 
Työtä on tehty Kansan Sivis-
tystyön Liiton Kontiolahden 
Opintojärjestö ry:n toimesta 
muutamien viime vuosien ai-
kana. 

Tehdyn työn tulokset julkais-
taan käsillä olevassa kirjas-
sa, jonka on kirjoittanut Mat-
ti Ronkainen. 

Toivomme, että voimme an-
taa lukijalle yleiskasityksen 
aikanaan merkittävästä työ-
kulttuurista, eräästä mielen-
kiintoisesta vaiheesta vih-
reän kullan matkalla metsis-
tä teollisuuslaitoksiin.  

KSL:N KONTIOLAHDEN 
OPINTOJÄRJESTÖ r.y. 
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