1. Mitä Nokian paperitehtaan pääluottamusmies Uolevi Kalliomäki teki eräänä talvena 1970-luvun
alkupuolella Nokia-yhtiön metsäteollisuudesta vastanneen varatoimitusjohtajan Kari Kairamon kanssa?
a) Juoksi alasti kilpaa Nokian edustuskartanon ympäri.
b) Laski pulkalla kilpaa alas leveää ja jäistä Emäkoskentietä.
c) Pelasi pokeria - panoksena pienen lisäurakan urakkahinnat.
d) Ampui ilmakiväärillä tehtaan ikkunoita rikki.
Oikea vastaus: a) Juoksi alasti kilpaa Nokian edustuskartanon ympäri. Tämä tapahtui saunaillassa, jonne
Kairamo oli kutsunut yhtiön luottamusmiehiä.
Kumpikin juoksi paljain jaloin. Voittajasta ei ole varmuutta, mutta todennäköisesti se oli Kalliomäki, joka
tunnettiin vanhana 800 metrin juoksijana. Kalliomäki oli syntynyt vuonna 1929 ja Kairamo vuonna 1932.
Saunaillassa oli syntynyt värikäs keskustelu, joka oli koskenut myös urheilua.
Kairamo asui tuolloin Nokialla. Hänestä tuli Nokia-yhtiön toimitusjohtaja vuonna 1974.

2. Yhtyneitten Paperitehtaitten urheilujoukkue oli vuonna 1958 Englannissa kilpailumatkalla paikallisen
Reed-paperiyhtymän joukkuetta vastaan. Mitä joukkueen jäsenet tekivät paluumatkalla työnantajan
käskystä?
a) Repivät ruotsalaisia sanomalehtiä.
b) Ostivat kukin kolme sadetakkia.
c) Lähettivät toimitusjohtajan nimissä postikortteja Suomeen.
d) Salakuljettivat broilerinmunia Suomeen.
Oikea vastaus: d) Salakuljettivat broilerinmunia Suomeen. Osa hajosi vaatteiden sekaan matkalaukkuihin,
mutta ehjinä tullin ohi saadut yli tuhat munaa kuljetettiin Helsinki-Vantaan lentoasemalta tehtaan autolla
hautomalaitokseen Simpeleelle. Salakuljetuskäskyn antoi toimitusjohtaja Juuso Walden, joka halusi jalostaa
White Sussex -broilerista uutta liiketoimintaa Suomessa. Tuontilupaa munille ei haettu eikä sitä olisi
todennäköisesti saatu Englannin huonon eläintautitilanteen vuoksi. Myöhemmin myös yhtiön soutajat,
jalkapalloilijat ja muut urheilijat salakuljettivat lisää munia, samoin Valkeakosken Hakan jalkapalloilijat
Juhani Peltosta myöten.
Ensimmäisenä broilerinmunia yritti salakuljettaa Yhtyneitten Paperitehtaitten arkkitehti, joka jäi kuitenkin
500 munan kanssa tullissa kiinni. Simpeleen broilerikanta oli suurimmillaan noin kahdeksan tuhatta.
Broilerit eivät kuitenkaan menneet kaupaksi ja lopulta niitä syötiin yhtiön vieraskerhoilla ja
työmaaruokaloissa kyllästymiseen asti. Broilerihanke lopetettiin 1960-luvun puolivälissä. Munat olivat
peräisin englantilaisen paperiagentuurin Lamcon toimitusjohtajan Philip H. B. Leggen farmilta, jossa Walden
vieraili toisinaan.
Niitä tuotiin myös Hollannista. Myös ankkojen ja hanhien munia tuotiin.
Yhtyneiden Paperitehtaiden ja Reed-yhtymän joukkueet kisasivat toisiaan vastaan vuosina 1945-1962,
vuorovuosin kummassakin maassa. Lajeina olivat maastojuoksu, viesti ja jalkapallo.

