
Sanoma Osakeyhtiön vuosikertomus vuodelta 1960 

Vuosi 1960 oli Suomes sa korkeakonjunktuurin aikaa. Tämä tuli näky-

viin myöskin Sanoma Osakeyhtiön kirjapainon toiminnassa, joka oli 

suuruudeltaan ennätysluokkaa. Samaten on yhtiön oma tuotanto, julkai

sut, säilyttänyt hyvin asemansa kilpailussa ja jopa noussutkin. Ilmoitus

tilanne on oll t hyvä. Television kilpailu ei ole sanottavasti vaikuttanut. 

E dellisen vuoden tuotanto oli jo korkeampi kuin sitä edellisen, mutta 

vuonna 1960 yhtiö ei olisi selvinnyt ollenkaan tehtävistään, jollei sillä 

olisi ollut ohjelmassaan suuria konehankintoja. Koneet saapuivatkin 

juuri oikeaan aikaan. Tästä huolimatta on ollut pakko antaa omiakin 

painatustöitä toisiin kirjapainoihin. Jos työllisyys jatkuu sellaisena kuin 

se oli kertomusvuoden kuluessa, on lähitulevaisuudessa ryhdyttävä uusiin 

konehankintoihin. Yhtiöllä on edessään suuria ratkaisuja: on päätettävä , 

ryhdytäänkö rakennustöihin Ludviginkadulla vai jatketannko rakentamista 

Pitäjänmäeltä hankituilla tonteilla. Tämä kaikki riippuu siitä, miten 

vuoden 1961 alussa tilanne kehittyy. Jos Suomeen leviää se lamakauden 

alku, joka on ollut havaittavissa ennenkaikke a Yhdysvalloissa, on tämäkin 

seikka otettava huomioon laskelmissa. 

Vuoden 1960 kuluessa jatkettiin investointia monessa muodossa. Mm. 

saatiin valmiiksi Pitäjänmäen uudella tontilla sijaitseva varastorakennus, 

jota voitiin jo käyttää vuoden viimeisinä p äivinä saapuneen lehtipaperin 

varastoimiseen. Samaten Ilkantie l3:ssa rakenteilla ollut asuintalo val

mistui, jl. asukkaat muuttivat taloon. Omia haarakonttoreita varten on 

ostettu omat huoneistot seuraavissa paikoissa: Helsingissä K ulosaaren 

Ostoskeskus Oy, Lappeenrannassa Lappeenrannan Valtakadunkulma, 

Mikkelissä As . Oy Maaherrankatu 2 ja Savonlinnassa As. Oy Kirkkokatu 10. 

Jakelukysymys on näiden uusien kanttareiden avulla huomattavasti paran

tunut, joskin jakelun aiheuttamat taloudelliset kustannukset ovat r askaat. 

Mutta on selvästi huomattavissa, että uudet jakelupisteet ovat tukeneet 

lehden levikkiä. Suurin piirtein katsoen on Helsingin Sanomat saatavissa 

miltei kaikkialla maassa jo ilmestymispäivänä. Yksistään lentoteits e 

on aamuisin kuljetettu 75 000 lehteä. 

Lehtilatomaa sa työ pysyi suunnilleen ennallaan. Ladottujen ja tait e ttujen 

kokosivujen määrä oli ll 498 (edellisenä vuonna ll 55 8 ), puolisivujen 

määrä oli 7 226 (edellisenä vuonna 6 096), sivumatriiseja puristettiin 
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yhte nsä 21 5 82 ( d ellis nä vuonna 19 4 72). Vi raitt n a siakkaitten 

matriisimäärä oli 85 920 kappal tta ( d llis nä vuonna 87 055). Val ttu

jen sivul vyj n määrä oli 96 981 kpl., minkä lisäksi val ttiin 38 261 

laattaa. 

Rataatiekoneissa painettiin vuonna 1960 ri l htiä 125 442 966 kappal tta. 

E dellis enä vuonna pain ttiin tosin 134 295 539 kappal tta, mutta siih n 

määrään sisältyi n. 15 miljoonaa kappal tta Maaseudun Tul vaisuutta. 

T od llisuudessa oli lisäys muitten l hti n osalta 4. 5%. H lsingin Sano

mien painosmäärä oli 92 404 886 kpl. (lis äys 2. 6%), Ilta-Sanomien 

21 942 180 kpl. (lisäys 5. 3%), Sana-lehd n 3 149 200 kpl., V ikkaajan 

2 8 71 500 kpl. ja Ylioppilaslehden painosmäärä 864 700 kpl. Tilapäis

lehtiä painettiin 75 7 500 kpl. ja erilaisia liitearkkeja 3 25 7 000 kpl. 

Vakituisia l e htiä paine ttiin rataaties sa kuusi ja tilapäis töinä seitsemän 

eri leht ä (ede llisenä vuonna vastaavasti 9 ja 2). 

Mitä tulee siviilipuolen aikakauslehtiin, oli niiden lukumäärä 19 726 262 

kpl. (lisäys 21. 7%, v. 1959 määrä oli nimittäin 16 209 900 kpl. ). Suurim

mat painotyöt olivat Viikkosanomat 8 252 700 kpl. ( e d llisenä vuonna 

7 409 200 kpl. eli lis ä ys 11. 4%}, Aku Ankka 4 981 000 kpl. ( d llis nä 

vuonna 3 987 000 kpl. eli nousu 26. 8%}, Valitut Palat 1 661 000 kpl. (edel

lisenä vuonna 1 8 14 000 kpl. li vähennys 8. 4%. V. 1961 on V a littujen 

Palojen tilausmäärä jälleen kohonnut}, M e Nais t l 402 000 kpl. (edelli

s enä vuonna 551 500 kpl. eli lisäys 154. 2%), Kansa Taisteli 670 000 kpl. 

(e d ellisenä vuonna 542 000 kpl. eli lisäys 23. 6%), M asi 477 000 kpl. 

(lisäy s 36. 3%) ja Suomen Työn T uotantouutis t, mikä on uusi työ, 886 000 

kpl. Näihin lukuihin on vielä lisättävä , että kirjojen lukumäärä, joka 

edellisenä vuonna oli vain 70 000 kpl., nousi k rtomusvuonna 294 775 kap

paleeseen. Tästä määrästä oli Uusi Tietosanakirja yli puolet , e li 

164 000 k pl. Vakinaisesti painettuj a lehtiä oli siviilipuolella Sl(v. 1959 

50) ja tilapäisjulkaisuja 3. 

ri osastoj en laskutus 

Vieraat työt 1959 1960 :!: % 

Lehtipuoli 1om 471.- 37 m-'773.- -65. 7 
Siviilipuoli 334 771 604.- 498 514 209.- +48. 9 

K u valaa ttalai to s '"'"'Tr2 ~0-;0;;0~8;.....:3r.;6r-:7~.:.....:-:___----=-.;l.;;;6_4~15~2;.:5~2:;.;·:..:-:__..:-~l~7...:.·.....:9:_ 
463 864 442.- 552 329 234 +19 

Omat työt (kust. lask. arvo) · · ·-

Lehtipuoli 1311388957.- 1519572026.- +15.9 

Siviilipuoli 125 801 834.- 130 349 331.- + 3. 6 

Kuvalaattalaitos 12 177 462.- 10 456 351.- -14. 1 
--~~~~~~----~~~~~~~~~~~-

1 449 368 253.- 1 660 377 708.- +14. 6 

Yllä olevasta taulukosta ilmen ee , e ttä kokonaislaskutus eri osastoilla 

oli 2 212 706 942 mk oltuaan e dellis enä vuonna l 903 232 695 mk. Laskutus 
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nousi siis 15. 6%. Kuvalaattalaitoksen laskutus on vähentynyt johtuen 

uusista liikevaihtoveromääräyksistä. Liikevaihtoveroa maksettiin 

v. 1960 27 538 973 mk (edellisenä vuonna 26 8 95 392 mk). Mainittu vero 

sisältyy ym.laskutussummiin. Jätepaperin myynnistä saatiin 11 644 585. -. ' 

Työntekijää kohti oli laskutus kirjapainossa melkein tasan 2 milj. mk ol

tuaan edellisenä vuonna l 885 000 mk. 

Sanomalehtipaperin hinta pysyi koko vuoden ajan samana, mk 35:25. 

Neuvotteluissa, joita käytiin syksyllä 1960, sovittiin uudesta hinnasta, 

joka on alkaen 1. 1. 1961 mk 36. -/kg . Sanomalehtipap e rin kulutus nousi 

1960 n. miljoonalla kilolla. Koko ostomäärä oli 23 5 87 417 kg. Kun k oko 

kotimainen myynti oli 66 768 000 kg, oli yhtiömme osuus 35. 5% koko 

maan kulutuksesta. Helsingin Sanomat käytti paperia 21 500 000 kg 

(lisäys 12%) ja Ilta-Sanomat l 200 000 kg kuten ennenkin. Veikkaaja 

Sana käyttivät kumpikin vähän yli 100 000 kg. 

Siviilipaperia ja kartonkia kulutettiin vuonna 1960 3 550 000 kg, josta 

3 060 000 kg meni aikakauslehtiin. Suurimmat paperinkäyttäjät olivat 

Viikkosanomat 1 770 000 kg (ennen 1 490 000 kg), Aku Ankka 282 000 kg 

(ennen 226 000 kg), Valitut Palat 243 000 kg (ennen 250 000 kg), Kansa 

Taisteli 72 000 kg (ennen 6 8 000 kg) ja Me Naiset 296 000 kg (ennen 

158 000 kg). Suomen Työn Tuotantouutiset käytti paperia 93 000 k g. 

Painopapereitten hinnoissa ei tapahtunut vuoden kuluessa muutoksia, 

mutta vuoden 1961 alusta on korotus 2-7 % riippuen laadusta. Yhtiön 

suoraan tehtailta ostetun paperin, sanomalehtipaperi mukaanluettuna, 

rahallinen arvo oli mk l 077 051 703.-, oltuaan e dellisenä vuonna 

mk 949 275 903. -. 

Vuonna 1960 oli mustan rataahovärin kulutus 370 400 kg eli 15. 6 g paperi

kiloa kohti, edellisenä vuonna 330 620 kg elin. 15 g paperikiloa kohti. 

, Värillisiä värejä käytettiin 16 583 kg (v . 1959 12 457 kg eli lisäys 33. 1%). 

Värien hinnoissa ei tapahtunut korotuksia, mutta oman väritehtaan vaiku

tus vaikuttaa niiden markkamääräiseen alentumiseen. Siviilipuolella 

värinkulutus oli 42 869 kg (lisäys 26. 9 _!<g ), ja värin hinta, joka v. 1959 

oli keskimäärin 720 mk/kg, laski kertomusvuonna 695 markkaan kilolta. 

Kohopainoväreistä ostettiin kotimaasta 93 o/o, offsetväreistä 33 %, -

myyjämaat olivat Israel, H ollanti ja U. S. A . Kirjasinmetalleja oli vuoden 

lopussa varastossa 200 628 kg ( e dellis en vuoden vaihteessa 194 664 kg). 

Vuoden kuluessa on hankittu seuraavat koneet: Harris-Cottrell 4-väri

offsetrotaatiokone Yhdysvalloista, B oltex Graphica-kam era rastereineen, 

H ohlux-Makor kontaktirasterointilaite, filmileikkuri, Steinme s se & 

Stollbergin " Franken" -hiomakone ja Atlas-ilmakomp ressori ja Vibro 

moottoritärytin. K ohopainoon on hankittu Original Heidelberg 2-väriauto-
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maattipainokon ja Heid lb rg tiikeliautomaatti, sitomaan Rotor-B inder 

Himasidontakone ja 2 x 2 as maa B rehm r-sarjastiftauskon isiin, kuva

laattalaitoksee n Hirth-pikasyövyttäjä, laboratorioon Klimsch-Densomat 

densitometri, värit htaas een its valmist tut sekoittim t, siviililatomaan 

oikovedoskon e OLA ja s llofaanive doskon FAG-Standard. Sitä paitsi on 

vuoden 1960 aikana täyd nn tty l ehtilatomon kalustoa, hankittu pos titus

osastoon lehtien kuljetusrata ja käsinpistotuslaitteita sekä tehty korjauk

sia ja rakennettu vanhoj n kalustojen tilalle uusia, mm. 12 sivukonttoriin 

valmistettu 65 työpöytää, 28 hyllykköä, 50 jakelulaatikkoa , auton lavoja 

4 kappaletta jne. uto-osasto on kasvanut: on ostettu Opel Kapitän De 

Luxe henkilöauto, kaksi Mercedes-Benz pakettiautoa ja yksi Mercedes

Benz kuorma-auton alusta. 

Vuosikertomukseen liitetään kuten aikaisempinakin vuosina Pitäjänmäen 

teollisuuslaitoksen erikoiskatsaus. Tässä yhteydessä mainittakkon kui _ 

tenkin, että omien kemikaalien valmistus jatkui ja nousi valmistettujen 

liuosten määrä 88 635 litraan, oltuaan edellisenä vuonna 77 161 litraa. 

Mainittakoon, että v . 1960 oli kotona valmistettujen kemikaali n keski

hinta mk 4 7:30/l oltuaan e dellis enä vuonna mk 51: 90/l. Kemikaalien 

markkamääräinen käyttö oli 4 192 000 mk (edellisenä vuonna 3 990 000. -). 

Tästä määrästä oli 40% kotimaisia, joiden osuus olin. 5% suur mpi 

kuin edellisenä vuonna. Liimaa käytettiin 14 507 k g , mistä 83. 3% oli omaa 

valmis t e tta. Valokuvausmateriaalin kulutus n ousi rahallisesti 7. 7 mil

joonaan markkaan oltuaan edellis enä vuonna 6. 9 miljoonaa markkaa. 

Ilmoitustilanne oli kuluneen vuoden aikana huomattavasti muuttunut edel

lisestä vuodesta. Helsingin Sanomien ilmoitusmetrimäärä oli v. 1960 

26 680. ll (edellisenä vuonna 22 026. 11); Uuden Suomen, Hufvudstads

bladetin ja Suomen Sos ialidemokraatin vastaavat luvut olivat yhteensä 

26 007 .9 6 m (22 558.76 m ). Ilmoitusten lukumäärä Helsingin Sanomissa 

oli 3 76 5 75 (v . 1959 34 7 506). Muilla mainituilla kolmella lehdellä oli 

ilmoituksia yht ensä 137 071 (v. 1959 129 383). Helsingin Sanomien 

ilmoituslisäys oli siis 29 069, kun muid n kolmen lehden lisäys oli yh

teensä 7 688. Helsingin Sanomien ilmoitusten prosentuaalinen osuus leh

den koko alasta oli v . 1960 58% (edellisenä vuonna 53. 2%), Uuden Suomen 

39. l% (35. 5%), Hufvudstadsbladetin 39.5 (37. 5) ja Suomen Sosialidemo

kraatin 22. 1 (22). Helsingin Sanomien koko vuotuinen sivumäärä oli 

ll 4 9 8 (edellisenä vuonna 10 340), ja keskimääräinen sivuluku oli 32. 57 

sivua. Lehtien koko ilmoituslaskutuksen määrä oli mk 1 555 122 521. -. 

K oko kuluneen vuoden ajan vallitsi teollisuuslaitoksissamme työrauha. Sen 

sijaan työpaikoissa tapahtui tiettyjä muutoksia. Vuoden lopussa päätettiin 

suorittaa palkkoihin 4 %:n korotus kirjapainoalalla, jolloin sovittiin samal

la, että seuraava korotus tapahtuu, kuten muillakin a loilla, vuoden 1962 
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alusta, jolloin korotus tulee olemaan 3. 5%. Näin ollen ovat palkat sovitut 

koko työrauhasopimuksen jäljellä olevaksi ajaksi elinkustannusindeksin 

enää vaikuttamatta palkkoihin. Työrauhasopimusta ei ole vielä uudistettu, 

joskin neuvotteluja siitä on käyty. 

Teknillisen puolen työpalkat olivat yhteensä 672 137 897 mk oltua an edel

lisenä vuonna mk 599 835 692. -. Teknillisen puolen henkilökunta k ä sitti 

vuoden vaihteessa 1 109 henkilöä (edellisenä vuonna 1 033). Ammattioppi

laita oli 70 (edellisenä vuonna 65). Talon koko henkilökunnan m ä ärä oli 

1544 henkeä, toimituksessa oli toimittajia 108. Jakajia oli sen lis ä ksi 

810. Eläkelistalla oli 31. 12.60 yhteensä 64 eläkkeensaajaa, 

Sosiaaliset kulut olivat mk 121 757 470. -. Yhtiön lääkärinä toimi edelleen 

tri Elli Leikola, jolla oli apunaan kaksi terveys sisarta. Heidän työnsä 

käy ilmi seuraavista numeroista: poliklinikkakäyntejä oli yhteensä 10 793, 

kotikäyntejä 124, tuberkuloosipotilaita oli kirjoissa 18, erilaisia labora

toriotutkimuksia suoritettiin 2 250, tapaturmia sattui 290, ammattitauteja 

ei esiintynyt laisinkaan. Suuren henkilökunnan huomioon ottaen oli sai

raalloisuus sen keskuudessa varsin vähäistä. Vuoden aikana suoritettiin 

pienois röntgenkuvaus ja isorokkorokotus. 

Vuoden aikana on varoja siirretty E läkerahastoon mk 40 000 000. -. Muu

ten selviää vuositulos oheisista omaisuus- ja tulostaseiden otteista, 

joiden mukaan vuositulos osoittaa voittoa mk 118 536 362. -, mihin sum

maan sisältyy edellisen vuoden saldo mk 53 852 552 ....... Yhtiökokoukselle 

ehdotetaan, että osinkoa jaetaan 200 mk osaketta kohti eli yhteensä 

mk 23 669 200. -. Vararahasto d l:een ehdotetaan siirrettä väksi 10 000 000. 

ja käyttörahastoon 20 000 000.- sekä jätettäväksi tulostilille 64 867 162. -. 

Vuoden aikana menetti yhtiö kuoleman kautta Helsingin Sanomien ansioitu

neen levikkipäällikön Toivo Helojärven. Hänen muistoaan kunnioitta a yhtiö 

kiitollisin mielin. 

Yhtiön johtokuntaan ovat kuulune e t varatuomari A arne • astr~n puheenjoh ..... 

tajana, ministeri Eljas Erkko varapuheenjohtajana, ja jäs eninä rouva 

Violet E rkko, rouva Patricia S eppälä, herra Yrjö Niiniluoto ja herra 

A atos Erkko. Erovuorossa ovat varatuomari A arne Castren ja rouva 

Patricia Seppälä. Varsinaisina tilintarkastajina ovat toimineet eversti 

G. Taucher ja toimittaja V. V. K ilpi. VaratUintarkastajana on ollut pankin

johtaja .Martti Tulonen. Vuosi-ja kuukausitilintarkastajana on toiminut 

kauppat. lis. KHT A imo A utio. 

H e lsingissä , maaliskuun 6 päivänä 1961 
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Vas t aavaa 

Varsi11ain e1 

Raho itus omai suu s 

Rahat j a pankkisaatavat 
Ti l isaami set 

Kä ,yttöojaai suus 

a i neelline n 

Tontit ja naa- alueet 56 . 553 . 56 5 :-
Lisäys 50 .11 8 . 960 :-
Rakennuks et 426 . 453 . 968 :-
Lj_ stiys 1U2 . U10 . 99 1 :-

528 . 464 . SJ5 9 :
Poistot 12 . 6t 9 . 567 :
Konee t · ja kalu s tot 152 . 447 . 942 :

Li ~liy s 49 . 167 . J80 :-

20 1 . 615 . 822 :-
Poisto t 60 . 484 . 7 6 :-

Ai ·1ee ton 

Os akl:e e t 

====== 

83 . 54 7 . 456 :-
255 . 052 . 562 :-

106 . 672 . 525 :-

515 . 775 . 592 :-

14 1 .1 ) 1 . 076 :-

338 . 600 . 0 18 :-

16 . 8U3 . 43 9 :-

7 6:.5 . 579 . 193 :-

L-) 1 , 973 . 0 22 :

rnt=l~l~~~~~~~~f§~~ 

S A JO r.1 A 0 S A 1< EY H T 1 Ö 

Omaisuust a se 1. 1 .1 96 0 

Vas t a ttavaa 

/ 

Vie r as pähmna 
Lylly t aj_k?-i nen 

Tilivela t 
ankkive l a t 

0. ingot 

O sc.l~epäc.-to a 

Vararahastot 

Voittova r a t 
Voi t to ed . vuosi lta 

Voitto v . 1959 

======== 

482 . 8 24 . 190 :-
64 . 606 . 731 :-

362 . 915 :-

118 . 346 . 000 :-

357 . 75 5 . 671 :-

4 1 . 39 1~ . 96 2 :-

58 . 759 . 870 :-

547 . 793 . 83 6 :-
56 . 905 . 33 3 :-

476 . 10 1. 671 :-

10lJ . 154 . 83 2 :-



Varsinaiset kulut 

Vu okrat 
Korkokulut 
Verot 

Poistot 

K u l u t 

Muut varsinaiset kulut 

Tilivuoden vo i tto 
mk 

S A N 0 ~ A 0 S A !< EY H T ! Ö 
T U L 0 S T A S E 

Joulukuun 31 pnä 1960 
T u o t o t 

12.351 . 586: -
11 . 808 . 899 :-
48 . 927 . 575 :-

Tuotot liikkeen harjoittamisesta 

Korkotuotot 

12 5 . 057 . 815 : -
310 . 948 . 936 :-

64 . 683 . 810 : -
573 . 77 8 . 621 :-

Osingot 

563.659 . 905 :-
4 .152.1 32 :-
5 . 966 . 584 :-

573 · 778 . 621 :-
================== =-===========--=== 

UUST A .E 

Joul ukuun 31 pnä 1960 

V a s t a a v a a 

Varsi ain en omaisuus 

Rahoitus omaisuus 
Rahat ja pankkisaatavat 

Tilisaamiset 

Vaih to-omaisuus 
Raaka - j a tarveaineet 

Käyttöontaisuus 

Aineellinen 
Tontit ja maa - alueet 

lisäys 

Rakennukset 515 . 775 . 592 :-
lisäys 90 . 204 . 641 :-

605 . 980 . 233: -

25 . 586 . 227 :-
303 .7 68 . 848 :-

106 . 672 . 525 :-

poistot 13 . 753 . 465: - 592.226 . 768: -
Koneet ja kalust o 

1 4 1 • 1 3 1 . 07 6 : -
lisäys 180 . 571 . 448 :-

321 . 702 .5 24 :-
poistot 111 . 304 . 350 :- 210 . 398 . 174 :

Ain eeton 

329 . 355 .075 :-

24 . 584 . 074-:-

909 . 297 . 467 :-

Osakk ee t 79 . 419 . 044 :
mk 1 . 342 . 655 . 660 :-

Vuo sivaihto 
Palkat 

mk 3 . 440 . 368 . 020:
mk 1 . 243.979.496 :-

=========-========= 

V a s t a t t a v a a 

Vieras pä äoma 
Lyhytaikainen 

Tilivelat 
Pankkivelat 

Osingot 
Siirtyvä t erät 

Oma pääorua 
Osakepääoma 
V a r ar a.h a s t o t 

Voitt o 
Voitt o edellisiltä vuosilta 

Tilivuoden v oitto 
/ 

588 . 307 . 903 :-
89 . 998 . 75 1:-

26 2 . 100 : -

11 8 . 346 . 000 : -
377 . 325 . 049 :-

53 . 852 . 552 :-
64-. 683 . 810 : -

678.568 . 754 :-
49 . 879 . 495 :-

495 . 671 . 049 :-

118 . 536 . 362 :-

mk 1 . 342 . 655 . 660 :-
=================== 

f~gissä moaliskuun 6 pnä 196 1 
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Tilintarkastuskertomus 

Sanoma Osakeyhtiön yhtiökokouksen 4.3.1960 valitseraina 
olemme suorittaneet yhtiön vuoden 1960 t il i n t arkast ksen ja 

esi tärnme la.usuntonarnme seuraavaa: 
Allekirjoittanut Autio0~ilivuoden aikana suorittamissa.an 

tarkastuksissa todennut, että yhtiön kirjanpito on asianmu
kaisesti tositettu ja hoidettu. 

Tulostase osoittaa tilivuodelta voittoa 64.683.810 mk. 
Kuluihin sisältyy 40 milj. mk:n siirto yhtiön eläkesää tiöön. 

Omaisuus on arvostettu yhtiön vakavaraisuutta silmälläpi
täen. Kassa- ja pankkitilit ovat t äsmänneet kassan sekä raha
laitosten tiliotteiden kans sa. Arvopaperit ovat asianmukaises
ti säilössä ja vakuutukset ovat hoidetut. 

Vararahastoihin sisältyy johtokunnan käyttövaroja 52.208 .764 
·mk. 

Edellä esitetyn perusteella ja kun yhtiötä käsi tyksemme mu
kaan on hoidettu taitavasti ja menestyksellisesti, ehdotamme 
yhtiökokoukselle, että tilinpäätös vahvistattaisiin ja tilivel
vollisilla myönnettäisiin vast uuvapaus . 

Puollamme johtokunnan ehdotusta voittovarojen käyttämisestä. 

Helsingis sä maaliskuun 9 pnä 1961 
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