Sinulle on uskottu salaisuus
bodari aikana uskotaan jokaiselle työntekijälle määrättyjä tie
toja. Nt saattavat koskea omaa työtäsi, työpaikkaasi, työsi
laatua ja määrää, uusia koneita, tilauksia jne. Kaikki ne ovat
yhtä tärkeitä.
Näitä tietoja älä kerro kenellekään! Viranomaiset kyllä huo
lehtivat siitä, että jokainen, jolle asia kuuluu, saa siitä tiedon
aikanaan. Sinä älä siitä huolehdi!

TYÖNTEKIJÄ! OLI PAIKKASI JA ASEMASI MIKÄ TAHANSA: VAIKENE!
TYÖPAIKKASI ULKOPUOLELLA ÄLÄ PUHU TYÖASIOISTA!

Sinä et ole huhujen levittäjä.
Mutta tiedätkö, miten perätön huhu syn
tyy? Se voi saada alkunsa aivan todenperäisestäkin tiedosta, joka tulee kerrotuksi.
Seuraava kertoja värittää sen omalla taval
laan, seuraava yhä omallaan, ja neljännen
kertojan kohdalla on jo syntynyt HUHU.
Sen vuoksi karta puhumassa kaikkea, mitä
ei ole virallisesti tiedoitettu! Muuten tahtomattasikin joudut huhujen alkuunpanijaksi.

Sellainen ihminen, joka heti kertoo tietonsa
kaikille, on juoruilija. Hän luulee tiedoillaan
herättävänsä

huomiota

ja

ihailua.

Tosi

asiassa ihmiset osoittavat häntä sormeliaan
ja sanovat: "Tuo lörppäkieli ei osaa pitää
mitään omana tietonaan.”

NOUDATA SUOMALAISTA PERUSHYVETTÄ: OLE VIISAASTI V A ITI

Vakoilija lähestyy ystävänä.
Pahin seuraus tietojen levittämisestä on se, että ne ennen pit
kää joutuvat vakoilijan korviin.

Muista, ettei vakoilija kulje

konnan vaatteissa. Ei — hän tulee luoksesi ystävänä, jonka
kanssa on hauska puhua luottamuksellisesti työasioista ja sa
laisuuksista.
Vihollisella on monta vakoilijaa, ja he koettavat urkkia myös
sinun tietosi. Kun jokainen heistä kuulee jotakin, on vihollisen
helppo suorittaa yhteenlasku ja tietää kaikki.

Salainen ase
Vakoilu on vihollisen salainen ase. Meidän
vastaiskumme on viisas vaitiolo. Se tekee
tyhjäksi vihollisen yritykset urkkia tietoja,
ja siksi se ei saa pettää yhdenkään suoma
laisen kohdalla.
Ole vaiti!

Ä lä m yöskään kysele, sillä
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velvollisuus
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vaiti.

Sovi ystäviesi ja työtoveriesi kanssa:

” Me puhumme jostakin muusta!”

S u o m a ). K irja U . S e u ra n K ir ja p . O y .

