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Kotimaa  

Tervetuloa Suomen Rahapajan myynti-
pisteelle Joensuun Carlsonille 23.5. klo 10-16

Karjalan Käki-raha ennakkomyynnissä 
Joensuun Carlsonilla vain perjantaina 23.5.

Näytä maakuntarakkautesi karjalaisella rahalla. Osta oma 
lyöntituore karjalainen juhlaraha Suomen Rahapajan myynti-
pisteeltä Joensuun Carlsonin tavaratalosta ennakkoon huo-
menna perjantaina 23.5. klo 10-16. 

Karjalan tunnuslintu käen ikuistava juhlakolikko avaa Maakuntien eläimet  
-rahasarjan. Saat nimellisarvoltaan viiden euron Käki-rahan kymme-
nen kappaleen pussissa (hinta 50 €/pussi), yksittäin tehdaslaatuisena 
numeroidun aitoustodistuksen kanssa (hinta 10 €/kpl) ja peilikiiltoi-
sena juhlapakkauksessa (hinta 22 €/kpl) vain huomenna ennakkoon 
Joensuusta. Karjalan Käki-raha julkaistaan virallisesti 27.5.

Myynnissä on myös muita lahja- ja keräilyrahoja. Tuotteita on rajoi-
tettu määrä. Lisätietoja www.suomenrahapaja.fi.

Nähdään keskustan Carlsonilla!
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eye q mind on uuden aikakauden 
rasvahappovalmiste, jonka avulla edesautetaan 
aivotoiminnan pysymistä normaalina. eye q mind 
-valmisteella edistetään aivojen kognitiivista 
toimintaa, johon kuuluvat muun muassa:

• tiedon vastaanottaminen, 
tallentaminen ja käsittely

• oppiminen, ajattelu, päättely 
ja ongelmanratkaisu

• havaitseminen, tunnistaminen 
sekä muistaminen

• puhutun ja luetun tekstin 
ymmärtäminen ja tuottaminen

Pelkäätkö aivotoimintasi 
hidastuvan?

• oppiminen, ajattelu, päättely 

UUTUUS!  

tutkittu, luonnollinen ja puhdas rasvahappo-mineraali-vitamiinivalmiste
luontaistuotekaupoista, apteekeista sekä valikoiduista tavarataloista

ILMOITUS

KAIKKI NAISTEN BIKINIT

-20%
Voimassa 28.5.14 asti.

Pöytä siivotaan puhtaaksi päivittäin

Saija Kauhanen

Paperikasat minimiin ja työ-
pöydän oikeaan kulmaan, ky-
nä niiden viereen ja käsilaukku 
aina työpöydän alle niin, ettei se 
häiritse työntekoa.

Työpöydän siivous joka päi-
vä, ja tavarat omille paikoilleen, 
jotta ne löytyvät myös seuraa-
vana päivänä.

Joitakin työntekijöitä siivous-
vimma ärsyttää, toisia ilahdut-
taa. 

Uponorin Nastolan tehtailla 
jo vuosina 2010–2012 käyttöön 
otettu 5S-menetelmä ulotetaan 
tänä vuonna toimistotiloihin.

Menetelmän on tarkoitus li-
sätä työn tehokkuutta ja turval-
lisuutta.

–�Kokemukset ovat olleet 
enimmäkseen myönteisiä. Kai-
kille työntekijöille siisteys ei ole 
niin luonteenomaista, mutta ku-
kaan ei ole halunnut palata van-
haan, kun sitä on kysytty, WCO-
koordinaattori Pauli Norta Upo-
norilta kertoo.

Lean-menetelmiä, joihin myös 
5S kuuluu, käytetään Suomes-
sa erityisesti tuottavassa työssä. 
Niillä pyritään poistamaan yli-
määräisiä kustannuksia ja huk-
kaa työpaikoilta. 5S perustuu 
kaiken turhan karsimiseen ja 
siisteyteen.

Viime vuosina ”leaneja” on 
tuotu yhä enemmän myös toi-

mistotyöhön ja terveydenhuol-
toon. Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiiri (HUS) käyt-
tää niitä jo lähes 30 hankkees-
sa. Menetelmien avulla on saa-
tu lyhennettyä päivystysjonoja 
ja kutistettua tiloja. HUS pyrkii 
laajentamaan menetelmät as-
teittain koko sairaanhoitopiiriin.

Kehitysasiantuntija Antti Il-
vonen ENW-konsultointiyrityk-
sestä on kouluttanut työyhteisö-
jä 5S:n käyttöön jo vuosia. Hä-
nen mukaansa työntekijöiden 
on tärkeää saada itse vaikuttaa 
työpisteidensä muutoksiin.

–�Työntekijä tietää itse parhai-
ten mikä toimii. Suunnitelles-
saan muutoksia hän myös si-
toutuu niihin.

Ilvosen työnantaja markkinoi 
5S:ää lähinnä turvallisuuden pa-
rantajana.

–�Kun työnteosta tulee entistä 
helpompaa, riskit vähenevät ja 
turvallisuus paranee. Samalla 
tehokkuus lisääntyy, mutta se 
ei saa olla lähtökohta.

Minimalismin ja tehokkuuden 
väliseen yhteyteen vannoo myös 
tehokkuusvalmentaja ja tietokir-
jailija Sampo Sammalisto.

–�Mitä vähemmän tavaraa, sitä 
helpommin ne löytyvät, ja työn-
teko on tehokasta.

Sammalisto on itse työsken-
nellyt 10 vuotta ilman paperia. 
Kaikki työhön liittyvä aineisto 
on järjestetty tietokoneen kova-

levylle tai pilvipalveluihin.
 –�Kaikki tieto on mielekkäis-

sä kansioissa, myös sähköpostit. 
Sammalisto ei usko pienen 

epäjärjestyksen lisäävän luo-
vuutta.

–�Toisinaan tällaisia tutkimus-
tuloksia nostetaan esiin, mutta 
itselläni ei ole asiasta kokemusta.

Lean-menetelmissä selvite-
tään ensin, mikä työpisteissä on 

välttämätöntä. Roskikseen jou-
tavat vanhat opaskirjat, ja varas-
toon harvoin käytetyt työkalut.

Henkilökohtaisia tavaroita, 
vaikkapa perheen kuvia ja vi-
herkasveja, Ilvonen ei lähtisi 

karsimaan.
–�Tässä saatetaan tehdä virhei-

tä ja ylilyöntejä, sillä työntekijän 
omat tavarat voivat lisätä työn 
viihtyisyyttä.

Ilvonen on itse työskennellyt 

aiemmin Perloksella, jossa 5S 
oli käytössä aktiivisesti. 

Siisteys kulkee käsi kädessä 
työhyvinvoinnin kanssa, vah-
vistaa Työterveyslaitoksen van-

hempi tutkija Valtteri Hongisto. 
Tehokkuuden ja siisteyden vä-
listä yhteyttä on kuitenkin vai-
kea mitata tieteellisesti. 

Mitattua vaikutusta on aina-
kin työpaikan lämpötilalla ja 
melulla.

–�Hyviksi koetut lämpötilat 
vaihtelevat 20–26 asteen välillä. 
Optimaalisin olisi 21–22 astet-
ta. Miehet pitävät viileämmästä 
kuin naiset.

Eniten työtehoa haittaavat 
turhat puheäänet, jotka häirit-
sevät etenkin avokonttoreissa. 

–�Työmuisti toimii parhaiten 
hiljaisuudessa. 

Kaikkia henkilökohtaisia ta-
varoita ei Hongistokaan työpis-
teistä veisi.

–�Yksilöllisyyden totaalinen 
karsiminen ei välttämättä so-
vi Suomeen.

Työn tehokkuus: 
Erilaiset järjestelyprojektit 
vyöryvät konepajoilta 
toimistoihin ja hoitoalalle. 

Nastolan Uponorin tehtailla on noudatettu 5S-menetelmää jo vuodesta 2010. WCO-koordinaattori Pauli Nortan mukaan kokemukset ovat olleet pääosin myönteisiä. Tuotanto-
päällikkö Harri Mikkola näyttää siistiä siivouskaappia.

PERTTI LOUHELAINEN

TIETOKULMA

Mikä ihmeen 
5S?

 � 5S on kehitetty Japanissa, 
jossa sitä on käytetty esimer-
kiksi Toyotan autotehtailla. 

 � Menetelmä on tarkoitettu 
työpaikkojen organisointiin, ja 
tavoitteena on kasvattaa työn 
tuottavuutta.

 � 5S-projekti perustuu sortee-
raukseen (työpaikalta poiste-
taan turhat tavarat), systema-
tisointiin (löydetään hyvät va-
rastointimenetelmät ja nime-
tään paikat selkeästi), siivouk-
seen (työpiste siivotaan päi-
vittäin), standardisointiin (so-
vitaan yhteiset siivouskäytän-
nöt) ja seurantaan (vakiinnu-
tetaan sovitut käytännöt).

JOENSUU

Joensuun keskustan lähistöltä 
löytyneen ruumiin henkilölli-
syys on varmistunut. Poliisi löysi 
vainajan yleisöhavainnon perus-
teella Linnunlahden venesata-
man edustalta niin kutsutuilta 
tekosaarilta.

Vainajan henkilöllisyys on 
varmistunut oikeuslääketieteel-
lisessä tutkimuksessa. Kysees-
sä on nuori nainen, joka katosi 
kuluvan vuoden maaliskuussa 
Joensuun keskustan alueelta.

Poliisi selvittää kuolinsyytä, 
eikä tapaukseen epäillä liitty-
vän rikosta.

Kadonnut nainen 
löytyi kuolleena 
Linnunlahdelta

Kotieläinpiha 
avaa lauantaina
JOENSUU
Marianne Hakala

Joensuussa sijaitsevan Sinkko-
lan kotieläinpihan avajaisia vie-
tetään lauantaina kello 14–16. 
Tilaisuus avataan eläinten ja lai-
dunten siunauksella, jonka jäl-
keen kesä avataan virallisesti. 

Avajaisissa on lapsille monen-
laista ohjelmaa, kuten ponirat-
sastusta 25 ensimmäiselle. Ta-
pahtumassa esiintyy Sinkkolan 
kesäteatteri, joka esittää muuta-
man laulun tulevasta näytelmäs-
tään Fedja-setä, kissa ja koira. 

Näytelmää esitetään kesän aika-
na kotieläinpihalla. Avajaisissa 
on myös possujen nimiäänestys, 
jonka tulos julkaistaan tapah-
tuman päätteeksi.

Kesän aikana kotieläinpihassa 
järjestetään muun muassa Joen-
suun 4H-yhdistyksen ja Teatte-
ri Traktorin leirejä sekä päivä-
leiritoimintaa alakoululaisille. 

Sinkkolan kotieläinpiha on 
avattu jo tiistaina 13. toukokuu-
ta, ja se on avoinna 3. elokuuta 
asti. Kotieläinpiha on auki tiis-
taista sunnuntaihin kello 9–17, 
ja sinne on vapaa pääsy. 

Sinkkolan kotieläinpihan avajaisissa muun muassa äänestetään 
possulle nimeä.

PETRI PULLI

JOENSUU

Joensuun Noljakassa Väinölän-
tiellä sijaitsevan asunnon sei-
nää on vaurioitunut tulipalossa. 

Asunnon omistaja sai tiedon 
vaurioista tiistai-iltana vuok-
ralaiseltaan. 

Omistajan mukaan vuokra-
lainen on asunut asunnossa 
maaliskuun alusta asti. 

Vuokralainen on kertonut 

asunnon omistajalle, ettei hän 
ole ollut asunnossa moneen 
viikkoon.

Seinä vauroitui tuleen sytyte-
tystä sermistä. Omistajan mu-
kaan asunnon palovaroitin oli 
revitty irti katosta.

Lisäksi asunnosta on viety 
elektroniikkaa, ja lisäksi taka-
pihan lyhtyjä oli viskottu ym-
päriinsä.

Poliisin mukaan tapausta tut-
kitaan vahingontekona ja var-
kautena. 

Poliisi jatkaa tapauksen tut-
kimista. 

Asunnon seinä 
vaurioitui tulipalossa
Noljakassa


