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H Y V Ä T  Y H T I Ö L Ä I S E T  

Vuosi on jälleen 'päättymäisillään ja valmistaudumme vanhan sekä 
uuden joulun viettoon. Työn äänet hiljenevät ja koneiden pyörät pysäh 
tyvät. Näin tapahtuu vain muutaman kerran vuodessa ja sen tähden 
yhtiöläisperheessämme pyhät tuntuvatkin pyhiltä. 

Kaiken lisäksi me voimme antautua joulun viettoon tyytyväisin mie 
lin. Kulunut vuosi on ollut työntäyteistä aikaa. Tehtaamme ovat voineet 
toimia täydellä teholla ja monilla tuotannonaloilla on päästy uusiin tuo- 
tantoennätyksiin. Samoin uudisrakennustoiminta sekä tehtaiden piirissä 
että omakotialueilla on jatkunut menestyksellisesti. Tämän vuoden aikana 
saavuttamamme tulokset osoittavat, ettemme ole polkeneet paikoillamme, 
vaan menneet hyvä,n 'harppauksen eteenpäin. Yhteisin ponnistuksin olem 
me voineet luoda kestävää pohjaa tulevaisuutta varten. 

Kiitollisin mielin toivotan kaikille yhtymämme palveluksessa oleville 
ja heidän kotiväelleen samoin kuin eläkeläisvanhuksillemme hyvää joulu 

rauhaa ja menestyksellistä uutta vuotta. 

/ /  



Immanuel  
Matt. 1: 18 — 25. 

Moni puhuja voisi kokemuksestaan kertoa, 
miten hän välittömästi ennen puheensa alka 
mista on kuulijoittensa katseista joskus saatta 
nut lukea toivomuksen: kunpa sinulla olisi 
meille jotain todella hyvää ja lohdullista sanot 
tavana. 

Olemme jälleen eläneet jouluun. Adventtiaika 
ja sen valmistelut ovat jo takanapäin. Kat 

seemme ja odotuksemme yhä kiinteämmin koh 
distuvat itse pääjuhlaan ja siihen, mitä se meille 
tällä kerralla voisi antaa. 

Eri ihmisten joulun odotukseen sisältyy pal 
jon ja monenlaista. Ei ole mahdollista eikä tar 
peenkaan kaikkea tässä lähteä luettelemaan. 

Viittaamme vain kolmeen seikkaan. 
Ehkä ensimmäisenä joulun airueena jo mar 

raskuun lopulla meitä vastaan tulee kaupallinen 
joulu. Loistelias ja taitava mainonta on osannut 

kietoa melkein kaiken aineellisen välttämättö 
mien jouluilon tuojien” piiriin. Vaikka onkin 
ollut havaittavissa parempaa suunnitelmalli 
suutta ja entistä terveempää harkintaa joulu- 
ostoksien teossa, lienee kaupallinen joulu kui 
tenkin eräs pahimpia niistä painoista, jotka ovat 
peittämässä allensa joulun alkuperäistä ja 

oikeata sisällystä. 
Toinen odotuksen kohde on joulutunnelma. 

Se alkaa taas niinä hetkinä, jolloin aattoillan 
hämärtyessä joulukynttilät sytytetään. Merkil 
linen voima tuntuu joulutunnelmassa olevan. 
Koko koti, joka usein aikaisemmin on saattanut 
tuntua karulle ja arkiselle, on nyt suhteellisen 
vähäisin toimenpitein muuttunut tunnelmalli 
seksi ja juhlavaksi. Kun vielä joulupöydän anti 
met on saatu, koettu aattoon kuuluvat yllätyk 
set ja vanhat lapsuudenaikaiset joululaulut ja 
-leikit ovat palauttaneet mieliin menneitten jou 
lujen muiston, joulutunnelma on todella tihen 
tynyt ja aito. 

Mutta me odotamme tai ehkä paremminkin 
kalpaamme jotakin muutakin. Se mikä joulun 
vietossa on kaupallista ja sekin, mikä sisältyy 
joulutunnelmaan, on ainakin paljolta meidän 

oman uurastuksemme tulosta. Joulun sanoma 
puhuu kuitenkin lahjasta. Jouluevankeliumi, 

joka tänä vuonna luetaan Matteuksen evanke 
liumin ensimmäisestä luvusta, puhuu siitä, että 
Jeesus on Immanuel, Jumala meidän kanssam 
me. Ehkä ajattelet, että sinun kohdallasi täytyy 
olla iloinen ja tyytyväinen, jos joten kuten edes 
ulkonaisesti joulurauha ja -sopu säilyisivät. 

Matteuksen jouluevankeliumi on siitä merkil 
linen, että sen kertomus liikkuu alhaalla hipoen 
aivan arkisimpia elämän vaiheita ja huolia. Se 
ikään kuin suuntaa valokeilansa tämän elämän 
pulmien ja tuskien joukkoon valaistuksensa ja 
selvitelläksensä niitä. Se tahtoo osoittaa, että 
sinne, missä on hätää ja avuttomuutta, on jou 
lun Vapahtajalla asiaa. Matteus julistaa, että 
ei ole mitään niin häpeällistä, että se sulkisi 
Jeesuksen ulkopuolelle. Ei yksinäisyyttä, johon 
Immanuel, Jumala meidän kanssamme, ei ulot 
tuisi. Yksikään ihmiselämä ei ole niin tarkoi 
tukseton ja henkisesti tyhjä, ettei joulun sano 
malla olisi siihen tuotavana sisällystä ja pää 
määrää. 

Älä sen tähden yritä rakentaa jouluasi vain 
omien ponnistustasi varaan, vaan pyri myös 
odottamaan Jumalan sinulle valmistamaa lah 
jaa. Pysähdy touhussasi ja pysähdy sydämes 

säsi ja kuuntele, mitä Jumala sinulle on valmis 
tanut ja tahtoisi antaa. 

”Juuri meille kylmenneille 
Jeesus avuks tullut on. 
Kiitä, kiitä Herraa siitä, 
Usko, vaikk’ oot mahdoton . . .” 

Virsi 28. 

R u r i k  T a m m e k a s .  
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TOIMITUSJOHTAJA HEIKKI  REENPÄÄ 
60-VUOTIAS 

Kymin Osakeyhtiön hallituksen jäsen, toimi 
tusjohtaja Heikki Reenpää täyttää tammikuun 
19. päivänä 60 vuotta. Hän on syntynyt Helsin 
gissä, valmistui ylioppilaaksi Helsingin Suoma 
laisesta Yhteiskoulusta v. 1914 ja suoritti Kaup 
pakorkeakoulun loppututkinnon v. 1916. Aluksi 
hän toimi Yhtyneitten Paperitehtaitten kam 
reerina Pietarissa ja itsenäisyytemme pari en 
simmäistä vuotta Lontoossa Suomen Valtame 
rentakaisen Kauppa Oy:n palveluksessa. 

V. 1921 Heikki Reenpää palasi kotimaahan ja 
tuli samana vuonna Kustannusosakeyhtiö Ota 
van prokuristiksi ja aikakausilehtiosaston joh 
tajaksi. Täten hän antautui sukunsa perinteitten 
mukaisesti kirjankustannusalalle, josta sittem 
min onkin muodostunut hänen elämäntehtävän 
sä. Otavan apulaisjohtajaksi hänet nimitettiin 
v. 1928 ja isänsä prof. Alvar Renqvistin jälkeen 
toimitusjohtajaksi v. 1938. Otavan johtokunnan 
puheenjohtajana hän on ollut v:sta 1947. 

Otavan kehitys Heikki Reenpään toimitus joh 
tajakaudella on ollut merkittävä. Liikkeen tuo 
tanto ja sen palveluksessa olevan henkilökun 
nan luku on yli kaksinkertaistunut. V. 1955 yli 
tettiin myynnissä miljardin markan raja. Mai 
nittakoon, että Otavan syväpainossa, joka on 
maan vanhin ja suurin tämän alan painatuslai- 
tos, painetaan mm. Suomen Kuvalehti Kymin 
Oy:n valmistamalle paperille. Äskettäin on 

Otava rakentanut Keuruulle uuden suuritehoi 
sen kirjapainon ja henkilökunnalle asuntokylän. 

Heikki Reenpään aikana on Otava julkais 
sut monien kir j allisuutemme historiassa pysyvän 
sijan saaneiden kirjailijoiden teoksia. Mainitta 
koon vain sellaiset tunnetut kirjailijanimet kuin 
F. E. Sillanpää, Ilmari Kianto, Aino Kallas, Unto 
Seppänen ja Pentti Haanpää. Tietokirjojen jul 
kaiseminen on Otavan tuotannossa tärkeällä 
sijalla. Suurena kulttuuritekona on pidettävä 
’Tson Tietosanakirjan”, ”Pienen Tietosanakir 
jan” ja monen muun arvoteoksen kustantamista. 
Otava julkaisee vuosittain yli 300 eri kirjaa kap 
palemäärän noustessa lähes neljään miljoonaan. 
Tähän tarvitaan paljon paperia, ja Otava onkin 
maamme suurimpia paperinkuluttajia. Kustan 
nustoiminta on kehittänyt toimitusjohtaja Reen- 
päästä erinomaisen paperintuntijan, ja Kymin 
Oy., jonka hallituksen jäsen hän on ollut v:sta 
1951, on hänelle kiitollinen siitä, että se on saa 
nut käyttää hyväkseen hänen paperialan tunte 
mustaan. 

Toimitusjohtaja Heikki Reenpää on lukuisten 
alansa liikelaitosten ja yhdistysten johdossa. 
Vv. 1940 — 43 hän oli Valtion tiedoituslaitoksen 
päällikkönä. Hänen harrastuksiinsa kuuluvat 
kirjallisuuden ja taiteen ohella metsästys ja 
maanviljelys. 
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K L O O R I T E O L L I S U U T T A  
harjoitettu Kousaan saaressa yli puoli vuosisataa 

vasta kaksi vaatimatonta selluloosatehdasta ja ulko 
maillakin saadut kokemukset olivat vielä vähäisiä. 
Täten Kuusaan saaressa jouduttiin vaatimattomissa 
olosuhteissa ja taloudellisten huolten painamana 
suorittamaan uraauurtavaa työtä tällä uudella, sit 
temmin tärkeäksi tuotannonhaaraksi kehittyneen 
puunjalostusteollisuuden alalla. Kuusaan saaressa 
opittiinkin valmistamaan hyvää massaa, ja vuosi 
sadan vaihteessa päätettiin ryhtyä sitä, omin neuvoin 
myös valkaisemaan. V. 1902 alettiinkin selluloosa- 

Yllä: Klooritehdas kuvattuna yläjuoksulta päin. 
Äärimmäisenä oikealla näkyy osa uusinta kloori- 

tehdasta. 

Vuodesta 1872 alkaen, jolloin kreivi Carl Robert 
Mannerheimin perustama Kuusankoski Osakeyhtiö 
alkoi rakentaa Kuusaan saareen ruukkiaan, on teolli 
suus hallinnut tätä keskellä koskea sijaitsevaa kallio 
saarta. Saaren historia on menneiden vuosikymme 
nien aikana ollut monivaiheinen ja mielenkiintoinen. 
Se on sisältänyt sekä menestyksiä että vastoinkäy 
misiä. Tunnusomaista sille on ollut rohkea ja kek 
seliäs yrittäjähenki. Kun 1880-luvun alussa tehdas 
menetti tulipalossa ainoan paperikoneensa eikä yhtiö 
taloudelliseen ahdinkoon joutuneena kyennyt hankki 
maan kymmeneen vuoteen uutta, päätettiin hiomon 
ja pahvitehtaan rinnalle perustaa pieni selluloosa- 
tehdas. Maassamme oli siihen aikaan toiminnassa 
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tehtaassa valmistaa natriumhypokloriittia, jonka 
avulla valkaiseminen suoritettiin. Sittemmin sellu 
loosatehdas on muuttuneissa olosuhteissa joutunut 
hyljätyksi, mutta sen sijaan hypokloriitin valmista 
misesta on aikaa myöten kehittynyt tärkeä kemialli 
sen teollisuuden haara yhtiömme tuotannossa. 
Alkuaan vaatimattomasta hypokloriittiosastosta on 
kasvanut suuri tehdasryhmä, klooritehdas jalostus- 
osastoineen, joka hallitsee Kuusaan saaren yläjuok 
sun puoleista osaa. Viimeisen puolentoista vuoden 
aikana tehdasta on jälleen laajennettu ja uusi kenno - 
sali on vastikään päässyt aloittamaan tuotannollisen 
toimintansa. Sen tähden katsaus klooritehtaan kehi 
tykseen ja uuden osan esittely on juuri tällä hetkellä 
paikallaan. 

PLATINAKENNOISTA ÖRNHJELMIN 
ELOHOPEAKENNOIHIN 

Kun natriumhypokloriitin valmistus aloitettiin, ei 
sitä varten rakennettu omaa tehdasrakennusta, vaan 
tämä uusi kemiallinen osasto sijoitettiin Kuusaan 
selluloosatehtaan ullakolle. Kirjoitukseemme liittyvä 
kuva antaa käsityksen tästä maamme klooriteollisuu 
den uranuurtajasta. Kennot sijaitsevat puisten pila- 
reiden välissä ja katon kanna tinrakennelma osoittaa, 
että kysymys on vaatimattomasta ullakkotilasta. 
Natriumhypokloriitin valmistaminen ruokasuola- 
liuoksesta tapahtui Siemens-Schuckertin menetel 
män mukaan. Kennot, joita oli kaikkiaan 151 ja 
jotka oli sijoitettu viiteen sarjaan, olivat päältä avo 
naisia. Kennoissa oli katodina hiili ja anodina kallis 
arvoinen platinalevy. Suolaveden virratessa altaasta 
toiseen siitä tuli natriumhypokloriittia eli nestemäistä 
ainetta, jossa kloori oli yhtyneenä lipeään. Se käy 
tettiin sellaisenaan selluloosan valkaisemiseen, 

Natriumhypokloriittiosasto oli toiminnassa neljän 
nesvuosisadan, kunnes se v. 1927 korvattiin kannat 
tavammalla kloorinvalmistustavalla. Vaikka vanha 
laitos joutuikin romutettavaksi, oli sen rahallinen 
arvo edelleen suuri. Siinä oli nimittäin 21 kiloa plati 
naa ja kun se myytiin, saatiin sillä rahalla hankituksi 
uusi koneisto. Uutta klooritehdasta varten rakennet 
tiin vanhan suolamakasiinin paikalle oma erillinen 
rakennus, ja siten yhtiön kemiallinen teollisuus 
muodostui omaksi teollisuudenalakseen. Valmistus 
tavassa tapahtui perinpohjainen muutos. Käytäntöön 
otettiin nimittäin Krebsin parantama ns. Nelson 
kenno, joka toimii diafragma-menetelmän mukaan. 
Katodina on rei’itetty rautapelti, joka muodostaa säi 

liön ja joka on vuorattu asbestipahvilla. Anodina 
toimii astiaan upotettu grafiittisauva. Diafragma- 
menetelmän avulla saadaan kloori ja lipeä erilleen 
toisistaan, ja täten tehdas alkoi valmistaa kahta 
tuotetta. Kloori sidottiin kalkkiin ja siten syntynyt 
kalsiumhypokloriitti käytettiin selluloosan valkaise 
miseen, kun taasen lipeä kiinteäksi sulatettuna 
myytiin saippua- ja kutomatehtaille. Myöhemmin on 
keinosilkkiteollisuudesta tullut suurin lipeän ostaja. 
Aluksi tuotanto oli n. 1.000 tonnia klooria ja n. 
1.200 tonnia lipeää vuodessa. Tehdas oli kuitenkin 
suunniteltu laajempaa tuotantoa varten ja v. 1932 
hankittiin uusia suurempia diafragmakennoja. Sa 
manaikaisesti hankittiin koneisto kloorin muuttami 
seksi nesteklooriksi. 

Vuosi 1936 oli jälleen käänteentekevä klooritehtaan 
kehityksessä. Silloin hankittiin diafragmakennojen 
rinnalle ensimmäiset Krebsin ns. Solway-tyyppiset 
elohopeakennot, joiden avulla lipeä saatiin suola - 
vapaana ja korkeaprosenttisena. Diafragmamenetel- 
män haittana on nimittäin se, että siinä saadun lipeän 
alkalipitoisuus on pieni, mutta suolapitoisuus sen 
sijaan suuri, jonka johdosta se ennen käyttöä täytyy 
saada väkevämmäksi ja samalla suolavapaaksi haih 
duttamalla. Vuodesta 1936 lähtien kummatkin me 
netelmät olivat siis käytännössä. Tarvittiinpa jälkim 
mäistä varten uusi haihdutusosastokin, minkä joh 
dosta rakennettiin klooritehtaan tornimainen osa. 

Näiden laajennusten ansiosta tuotanto kas voi huo 
mattavasti nousten 1930-luvun lopulla 4.000 tonniin 
klooria ja 4.500 tonniin lipeätä. Kun sotien aikana 
selluloosan vienti tyrehtyi melkein kokonaan ja 
tuotanto vastaavasti väheni, oli kloorille keksittävä 
uusia menekkimahdollisuuksia, jos mieli pitää teh 
das käynnissä. Pulma ratkaistiin siten, että tehdas 
alkoi jalostaa kloorista useita tuotteita. Näin sai 
alkunsa sittemmin yhä laajemmaksi paisunut kloori- 
tehtaan jalostusosasto. 

Jatkosodan päätyttyä ja tuotannon päästyä nor 
maaliin käyntiin joutui klooritehdas jälleen uudistus 
ten kohteeksi. Osa diafragmakennoista hävitettiin ja 
tilalle asennettiin yhtiön kemiallisen teollisuuden 
päällikön, dipl. ins. Runar Örnhjelmin konstruoimat 
Solway-tyyppiset elohopeakennot, jotka olivat sekä 
teholtaan että hyötysuhteeltaan Krebsin kennoja 
paremmat. Krebsin kennojen betonivaluinen allas 
korvattiin rautaisella, joka oli päällystetty kumisuo- 
juksella. Tuotanto diafragmakennoilla lopetettiin 
v. 1948 ja elohopeakennojen tuotantoa nostettiin vas 
taavasti. Kuluvan vuoden aikana tapahtunut kenno- 
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Klooritehtaan edeltäjä, v. 1902 toimintansa aloittanut natriumhypokloriittilaitos Kuusaan selluloosatehtaan 
ullakolla. — Alla: Klooritehtaan Krebs-tyyppisiä diafragmakennoja, jotka ovat saaneet väistyä örnhjelmin 

kennojen tieltä. 

H? 
JiH*' I 
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kerroksessa voimalaitoksen puoleisessa päässä. Labo 
ratoriolla on käytettävänään kuusi tilavaa huonetta, 
jotka on varustettu asianmukaisin tutkimusvälinein. 

Konttorikin on päässyt aikaisemmasta tilanahtaudes 
taan uusiin viihtyisiin suojiin. Konttorin yhteydessä 
on myös neuvottelu- ja kirjastohuone. 

KLOORI JA NATRIUM 

Ennen kuin selostamme lähemmin kloorin ja lipeän 
valmistusta, meidän on syytä hieman kertoa näistä 
aineista. Sekä kloori että natrium ovat alkuaineita, 
jotka eivät kuitenkaan esiinny luonnossa vapaina, 
vaan aina toisiin aineisiin yhdistyneinä. Kloori kuu 
luu halogeneihin eli suolanmuodostajiin, toisin sanoen 
se yhtyy suoraan metalleihin, jolloin syntyy klori 
deja. Yleisimmin se esiintyy luonnossa yhtyneenä 
juuri natriumin kanssa. Tämä kemiallinen yhdistys 
on meille kaikille hyvin tuttu, koska se kuuluu joka 
päiväisiin tarpeisiimme. Se on nimittäin tavallista 
ruokasuolaa, jota tavataan suuret määrät valtameriin 
liuenneena ja monin paikoin maapalloa myös vuo 
rissa useiden satojen metrien paksuisina kerroksina. 
Kautta aikojen ruokasuola on näytellyt tärkeätä osaa 
ihmisen elämässä. Mutta kemiallisen teollisuuden 
kehittyessä sitä on ruvettu käyttämään monin ver 
roin enemmän teollisuuden raaka-aineena kuin ihmi 
sen taloudessa. 

Kloori on saanut nimensä kreikkalaisesta sanasta 
kloros, joka merkitsee vihreänkeltainen. Kreikkalai 
set eivät kuitenkaan tätä ainetta tunteneet, sillä se 
keksittiin vasta v. 1774 ja muutama vuosikymmen 
myöhemmin se voitiin todeta alkuaineeksi. Kloori on 
pistä vänhajuinen, erittäin myrkyllinen kaasu, joka 
nimensä mukaisesti on väriltään vihreänkeltainen 
Sen ominaispaino ilmaan verrattuna on 2,5, joten se 
on ilmaa raskaampaa. Sen kiehumispiste on suhteel 
lisen korkea, nimittäin — 34°, joten se on helposti 
nesteytettävissä. Sen tärkeimpiin ominaisuuksiin 
kuuluu aktiivisuus, kiivas yhtyminen useimpiin alku 
aineisiin, ja juuri tämä ominaisuus on tehnyt siitä 
tärkeän aineen kemiallisessa teollisuudessa. 

Ruokasuolan toinen osapuoli natrium on luonnon 
yleisimpiä alkuaineita. Se kuuluu alkalimetalleihin, 
jotka ovat kevyitä, väriltään hopeanvalkoisia ja peh 
meitä. Sulamispiste on alhainen, natriumilla +98°. 
Alkalimetallit ovat metalleista epäjaloimmat ja yhty 
vät kiivaasti muihin aineisiin. Ruokasuolan lisäksi 
natriumia sisältävistä jokapäiväisessä käytössä tavat 
tavista aineista mainittakoon natriumhydroksidi eli 
lipeä, sooda ja glaubersuola. 

jen lisääminen on suoritettu samaa kenno tyyppiä 
käyttäen, joskin sitä on jälleen entisestään paran 
nettu. 

Muutamat luvut valaisevat sitä kehitystä, mikä 
kennojen suhteen on tapahtunut. Valmistettaessa 
platinakennoilla klooria tarvittiin kloorikiloa kohti 
sähkövoimaa 7 — 8 kWh ja suolaa 6 — 7 kiloa. Ensim 
mäisissä diafragmakennoissa olivat vastaavat luvut 
4,4 kWh ja 2,8 kg sekä suuremmissa diafragmaken 
noissa 3,95 kWh ja 2,1 kg. Nykyisillä kennoilla syn 
tyy kilo klooria 1,85 kilosta suolaa ja sähkövoimaa 
tarvitaan 3,85 kWh. Kun tuotanto oli aluksi vain 
300 — 400 tonnia natriumhypokloriittia vuodessa, nou 
see se nykyisin yhteensä n. 20.000 tonniin klooria ja 
lipeää. Samanaikaisesti on kloorin valmistamisessa 
tarvittavien työntekijöiden lukumäärä noussut seit 
semästä 55:een henkeen. 

KLOORITEHTAAN LISÄRAKENNUS 

Aikaisempien tehdaslaajennusten johdosta on kloo 
ritehtaan vanhin osa suurelta osalta jäänyt piiloon, 
ja viimeinen uudisrakennus on yhä kasvattanut tätä 
tehdaskompleksia. Uusi osa on rakennettu saaren 
Kuusaan rannan puoleiselle sivulle aivan voimalai 
toksen naapuruuteen. Saaren teollisuushistorian kan 
nalta juuri tällä paikalla on monivaiheinen mennei 
syys takanaan. Siltä kohtaa on ennen vanhaan kul 
kenut vesikouru selluloosatehtaaseen ja rakennuksen 
tieltä jouduttiin purkamaan entisen selluloosatehtaan 
keittämö ja tehtaan happotornit. Täten klooritehdas 
on vallannut itselleen elintilaa alkuunpanijaltaan 
vanhalta selluloosatehtaalta. 

Lisärakennus on tilavuudeltaan n. 17.200 m ja 
koko klooritehtaan ja jalostusosastojen tilavuus 
yhteensä yli 65.000 m 3 . Toiselta pitkältä sivultaan 
uusi rakennus liittyy suoranaisesti entiseen tehtaa 
seen siten, että kennosalin ja putkikerroksen koh 
dalla on seinän tilalla ainoastaan pilaririvi, joten 
vanha ja uusi puoli ovat välittömästi toistensa kanssa 
yhteydessä. 

Uusi kennosali ulottuu läpi koko rakennuksen 
ollen 60 metriä pitkä ja 15,5 metriä leveä. Kenno 
salin uudelle puolelle on sijoitettu 18 uutta ja 6 van 
haa kennoa, jotka samoin kuin vanhan puolen 21 
kennoa on modernisoitu. Kennoja on siten yhteensä 
45, mutta salissa on tilaa kaikkiaan 60 kennolle. Putki- 
kerros on saman levyinen kuin kennosali, mutta viisi 
metriä lyhyempi. Putkikerroksen alapuolella oleva osa 
on jaettu suolavaraston ja konttorin sekä laboratorion 
kesken. Konttori ja laboratorio sijaitsevat kahdessa 
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tapahtunut, alkaa jälleen sama kiertokulku. Koska 
vettä matkan kuluessa jonkin verran haihtuu, lisä 
tään kiertovesisysteemiin silloin tällöin vettä. 

Tätä suolaliuoksen kiertosysteemiä selvitellessämme 
sivuutimme sen vaiheen, jossa ruokasuolan hajotta 
minen klooriksi ja lipeäksi tapahtuu. Kun liuos joh 
detaan painesäiliöstä -|-77 o :een lämpöisenä kennoihin, 
alkaa varsinainen prosessi. Kloorikenno on rautainen, 
kumilla vuorattu ja kannella suljettu kouru, jonka 
pohjalla virtaa elohopea, ja sen yläpuolella vain vii 
den millimetrin päässä siitä riippuvat kennon kan 
teen kiinnitetyt grafiittielekrodit, joita on jokaisessa 
kennossa 48 kpl. Nämä grafiittilaatat ovat 80 mm 
paksuja. Ne kuluvat viikossa noin millimetrin ver 
ran kestäen käytössä n. 14 kuukautta, jonka jälkeen 
ne on korvattava uusilla. Niiden etäisyys elohopeasta 
on ulkoapäin säädettävissä. Kun kennoon johdetaan 
sähkövirta, toimivat grafiittielekrodit anodina ) + 
napoina) ja elohopea katodina ) — napoina). Suola 
liuoksen virratessa niiden välissä olevaa ahdasta ra 
koa pitkin, alkavat grafiittielektrodit vetää puoleensa 
negatiivisella varauksella varustettuja kloori-ioneja 
ja elohopea puolestaan positiivisella varauksella va 
rustettuja natriumioneja. Tällöin tapahtuu suolaliuok 
sen hajautuminen. Kloori ei tässä vaiheessa pääse 
yhdistymään mihinkään muuhun aineeseen ja se joh 
detaan imun avulla pois kennosta. Sen sijaan natrium 
liukenee kennon pohjalla virtaavaan elohopeaan ja 
muodostaa sen kanssa metalliseoksen, natriumamal- 
gamin. Tämän hajottaminen suoritetaan lipeäkennos- 
sa, joka sijaitsee kloorikennon vieressä. Lipeäkennos- 
sa on pituussuuntaan asetettuja hiililevyjä, jotka 
yhdessä amalgamin kanssa muodostavat oikosuljetun 
pariston. Kun natriumamalgami joutuu lipeäken- 
nossa vastaantulevan veden yhteyteen, muodostuu 
siinä veden hajotessa lipeää sekä vetyä. Näin synty 
neet lipeäliuos ja vetykaasu johdetaan pois kennosta 
kumpikin omaa tietään, kun sen sijaan elohopea, 
jota on jokaisessa kennossa n. 900 kg, nostetaan pum 
pun avulla kloorikennoon jatkamaan edelleen 
"ikuista” kiertokulkuaan. 

Näin ollen kennoparista, sekä primäärisestä kloori- 
kennosta että sekundäärisestä lipeäkennosta, saadaan 
kolmea eri tuotetta, klooria, lipeää ja vetyä. Vety pol 
tetaan höyrykattilassa ja tällöin saadaan höyryä niin 
paljon, että se tyydyttää koko klooritehtaan höyryn- 
tarpeesta kylmänä vuodenaikana kolmanneksen ja 
lämpimänä kaksi kolmasosaa. Näin tämäkään tuote 
ei joudu hukkaan, vaan voidaan muuttaa hyödylli 
seksi lämpöenergiaksi. Lipeä tulee kennoista 50- 
prosenttisena liuoksena, joka puhdistetaan suodatta 
malla. Tämän jälkeen lipeä on valmista ja se johde- 

RUOKASUOLAN HAJOTTAMINEN 

Ruokasuola voidaan hajottaa alkuaineisiinsa monin, 
tavoin. Yleisimmin se tapahtuu sähkön avulla eli 
elektrolyyttistä menetelmää käyttäen. Tämän peri 
aatteen mukaisesti valmistetaan myös klooritehtaas 
samme klooria ja lipeää. 

Tehtaan raaka-aineena on siis puhdas ruokasuola, 
joka on saatu merivedestä haihduttamalla. Suola, jo 
ka ostetaan Hollannista, kuljetetaan satamasta rau 
tateitse ja puretaan tehtaan suolavarastoihin. Tehtaan 
yhteydessä on neljä suolavarastoa, joihin voidaan 
varastoida n. 4.000 tonnia. Saman verran mahtuu 
entisessä Kuusaan puuhiomossa sijaitsevaan suola- 
varastoon. Kun suolaa tarvitaan kuukaudessa 1.500 
tonnia, voidaan varastoihin siten sijoittaa noin puolen 
vuoden tarve. Varsinkin talvisaikaan jääesteiden vai 
keuttaessa merikuljetuksia on suolan varastoiminen 
välttämätöntä. 

Suolavarastot itse tehtaalla toimivat samalla suo 
lan liuotusaltaina ja sen tähden niiden lattiat onkin 
rakennettu haponkestävistä keramikkalaatoista. Al 
taiden ja kennojen välillä toimii kiertovesijärjestel- 
mä. Altaissa kyllästetty suolaliuos pumpataan ken 
noihin, josta se menetettyään osan suolapitoisuudes 
taan palaa takaisin liuotusaltaisiin ja kyllästyy jälleen. 
Kyllästetyssä vedessä on suolaa 310 grammaa litrassa, 
josta määrästä kennoissa menetetään 40 grammaa. 
Liuoksen vahvuus tullessaan takaisin suolavarastoon 
on siis 270 grammaa suolaa litraa kohti. 

Tämä kiertokulku ei kuitenkaan ole mikään mut 
katon, päinvastoin siinä on monta tärkeätä vaihetta. 
Suolalla kyllästetty vesi virtaa aluksi kuoppaan, josta 
se pumpataan keräyssäiliöihin. Tämän jälkeen suo 
ritetaan liuoksen mekaaninen puhdistaminen erityi 
sissä suodatinlaitteissa. Sitten puhdas liuos pumpa 
taan varastosäiliöihin, sieltä edelleen lämmönvaihta- 
jan kautta painesäiliöön, josta vihdoin kennoihin. 

Paluumatkallaan kennoista takaisin suola-altaisiin 
laimentunut liuos joutuu jälleen monenlaisen käsit 
telyn kohteeksi. Nämä toimenpiteet aiheutuvat siitä, 
että liuos sisältää jonkin verran kloorikaasua, ja sen 
tähden liuoksen puhdistaminen on välttämätöntä. 
Suolaliuos johdetaan kennoista pieneen säiliöön, jossa 
siihen lisätään hieman suolahappoa. Tämän jälkeen 
happamaksi tehty liuos johdetaan tehtaan katolla 
sijaitseviin tyhjiösäiliöihin. Niissä kiehuu suurin 
osa suolaliuoksen kloorista pois ja loput poiste 
taan torneissa, joissa liuokseen puhalletaan paine- 
ilmaa. Tämän jälkeen suolaveden happamuus sääde 
tään lipeän avulla määrättyyn arvoon. Vasta nyt liuos 
johdetaan takaisin suola-altaisiin, ja kun kyllästys on 
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höyryä, josta se vapautuu kuivausosastolla. Täällä 
kloori joutuu ensin vesipesuriin ja sen jälkeen kol 
meen vahvalla rikkihapolla toimivaan kuivaustorniin, 
minkä jälkeen kloorikaasu on puhdasta ja kuivaa. 
Kaasu tiivistetään kompressorien avulla ja osa pai 
netaan johtoa pitkin suoraan Kymin selluloosateh- 

taan joko suoräan tankki vaunuun tai varastosäiliöi 
hin. Jos halutaan lipeäkiveä, haihdutetaan vesi suu 
rissa erikoisvaluisissa padoissa käyttämällä poltto 
aineena polttoöljyä tai kivihiiltä. 

Seuratkaamme tämän jälkeen tärkeimmän aikaan 
saannoksen kloorin vaiheita. Kloorin mukana on vesi 

Ylhäällä: Vasemmalla ole 
vissa suodattamissa puh 
distetaan kennoihin mene 
vä suolaliuos. Oikeanpuo 
leisessa kuvassa taustalla 
näkyvä putkisto kuuluu 
kennoista tulevan laimen 
tuneen suolaliuoksen kloo- 
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hienoja sähkölaitteita: oh- 
jaustaulu ja kosketintasa- 

suuntaaja. 

Oikealla: Kloorivarasto- 
säiliöitä kuvattuna säiliö- 

huoneen ylätasolta. 
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taalle tai suolahappopolttouuneille, kun taasen ylijää 
mä nesteytetään kondensaattoreissa ja johdetaan sen 
jälkeen kloorivarastosäiliöihin. 

Myös suolaliuoksesta ja nesteyttämisen yhteydessä 
saatu kloorikaasu otetaan talteen ja johdetaan hypo- 
kloriittiosastolle. Siellä se johdetaan kalkkimaitoon, 
jolloin valmistuu hypokloriittia. Se tapahtuu siten, 
että ensin sammutetaan kalkki kuumalla vedellä ja 
johdetaan hiekanerottajien kautta hypokloriitin val- 
mistustorneihin. Niissä kalkkimaito valuu kloori- 
kaasua vasten, jolloin kloori imeytyy kalkkimaitoon 
muodostaen kalsiumhypokloriittiliuosta. Tämä liuos 
on valmis käyttöön, kun sakka on säiliöissä lasehti- 
nut. Kirkas osa hypokloriittiliuoksesta pumpataan 
selluloosatehtaan valkaisuosastolle käytettäväksi sel 
luloosan valkaisemiseen samoin kuin kloorikaasukin. 

Tässä selostamamme kaikki eri vaiheet tapahtuvat 
suljetuissa tiloissa, joten ne eivät ole silmin nähtä 
vissä. Tehtaan koneiston muodostavat kennot, put 
ket, säiliöt, tornit, suodattimet, pumput ja kompres 
sorit, venttiilit, mittarit ja säätäjät sekä muut 
vastaavanlaiset laitteet. Suolaliuoksen muuttumista 
klooriksi ja lipeäksi ja siihen liittyviä muita ilmiöitä 
voidaan kuitenkin tarkoin seurata ohjaamosta käsin, 
jossa on monenlaisia mittareita ja automaattisia sää 

täjiä. Se on siten tavallaan koko tehtaan aivokeskus. 
Tehtaan sydämeksi voisimme taasen nimittää tehtaan 
sähkökeskusta. Sen muodostavat muuntaja, suuret 
tasavirtakatkaisijat ja kosketintasasuuntaaja. Muun 
taja muuntaa 10.000 voltin jännitteen 75 — 280 vol 
tiksi, jolloin virran voimakkuus voidaan nostaa 
20.000 amperiin. Muuntajan jälkeen sähkövirta kul 
kee mahtavia kuparikiskoja myöten kennoihin kos- 
ketintasasuuntaajan kautta, joka toimii niin kuin 
takaisku venttiili ja laskee virran vain yhteen suun- 
tan muodostaen tasavirtaa. Tämä sveitsiläistä val 
mistetta oleva kosketintasasuuntaaja on äskettäin 
saatu asennetuksi paikoilleen ja toiminut alusta läh 
tien moitteettomasti. Sen tasasuuntaushyötysuhde on 
96 pros., kun se vanhoilla pyörivillä tasasuuntaajilla 
oli ainoastaan 84 pros. Koneen teho riittää 60:lle 
kennolle. 

Tehtaan vuorokausituotanto on nykyisellään 45 
kennolla 27 tonnia klooria ja 30 tonnia lipeää. Vuosi 
tuotanto nousee 10.000 tonniin klooria ja 11.300 ton 
niin lipeää. Kloori käytetään suurimmaksi osaksi 
omissa tehtaissa. Jonkin verran sitä myydään veden- 
puhdistuslaitoksille. Lipeästä myydään suurin osa 50- 
prosenttisena liuoksena käytettäväksi selluloosan val 
mistukseen keinosilkkiteollisuutta varten. 
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Kloorin valmistuksesta nä 
mä miehet keskustelevat. 
Vasemmalta lukien kloori- 
tehtaan käyttöinsinööri 
Krister Brommels, ylimes 
tari Aarne Stadig ja apu 
laisinsinööri Stig Linder- 

borg. 

missäkin, sillä hänen valvova silmänsä hallitsee teh 
taan jokaista sopukkaa. Ja hän osaa kyllä läksynsä, 
sillä hän on ollut klooritehtaan vastaavana mestarina 
tehtaan perustamisesta lähtien eli v:sta 1927. Tänä 
lähes kolmen vuosikymmenen aikana hänen elämä 
kertansa on ollut melkein sama kuin klooritehtaan. 
Läheskään aina eivät tavalliset työpäivät ole riittä 
neet. Varsinkin alkuaikoina otti tehdas miehen koko 
naan. Harva se yö mestari hälytettiin tehtaalle jonkin 

KLOORINVALMISTAJIA 

Klooritehtaan tuotannollinen toiminta tapahtuu var 
sin automaattisesti, mutta muutamia kloorinvalmista- 
jia sentään tapaamme kiertokäyntimme aikana. Yli 
mestari Aarne S t a d i g  osuu vastaamme monta 
kertaa. Hän istahtaa näet konttoripöytänsä ääreen 
ainoastaan silloin, kun asiat niin välttämättä vaativat. 
Suurimman osan päivästä hän on tehtaassa, milloin 
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kiperän tilanteen takia. Mutta aikaa myöten koke 
mus kasvoi, ja kymmenen vuoden kuluttua oppivuo 
det alkoivat olla takanapäin. Nykyisin kaikki menee 
normaalia latuaan, toteaa Stadig mainiten samalla, 
että tehdas on myös teknillisessä mielessä näinä kol 
mena vuosikymmenenä kehittynyt huimin askelin. 

Avarassa kennosalissa, joka päivisin saa valoa kol 
mella sivulla olevista suurista ikkunoista sekä katto- 
lyhdyn ikkunoista ja pimeän aikana kirkkaista loiste- 
valaisimista, tapaamme työvuorossa kennomies Eero 
K a n k a r e e n .  Hän on toiminut kennomiehenä kym 
menen vuotta. Hänkin mainitsee, että tässä tehtävässä 
kokemus on paras kouluttaja. Kennomiehen tehtäviin 
kuuluu kennojen tarkkaileminen, hän mittailee läm 
pötiloja, tarkastaa, onko suolaveden ja veden tulo 
normaali ja toimiiko elohopeapumppu. Hänen apu 
naan on automaattinen hälytyssireeni, joka ulvahtaa 
häiriön sattuessa elohopean kierrossa. Samassa syttyy 
punainen hälytyslamppu palamaan vian saaneessa 
kennossa. Kennomies on tuossa tuokiossa paikalla, ja 
vika on tavallisesti nopeasti korjattu. Yleensä hänen 
työnsä on ainaista liikkeellä oloa. Kennojen ohella 
hän pitää huolta vety kattilasta ja käy putkikerrok- 
sessa sulkemassa tai avaamassa venttiilejä. Mutta vä 
liin tulee oikein tulenpalava kiire. Sähkövirta saat 
taa jostakin odottamattomasta syystä katketa, suola 
veden tulo pysähtyä tai kloorikompressoriin tulla 
odottamaton häiriö. Silloin on kennomiehen pystyt 
tävä arvioimaan tilanne oikein ja lähdettävä nopeasti 
ratkomaan syntynyttä kriisiä oikeasta päästä. Se on 

samantapaista huisketta kuin paperiradan katkeami 
nen paperikoneella. Kennomiehen tehtäviin ei kuulu 
ainoastaan kloorin valmistaminen, vaan vuoroviikoin 
hän on päivätöissä suorittaen kennojen korjaustöitä. 
Täten hän oppii tuntemaan kennonsa myös sisältäpäin, 
mikä täydentää hänen ammattitaitoaan kennomiehenä. 

Mutta vaikka kaikki näyttää sujuvan hyvin, niin 
asian laita ei ehkä sittenkään ole niin. Täytyy myös 
tietää, että kaasujen ja nesteiden prosenttimäärät ovat 
oikeita ja että prosessit ylipäänsä tapahtuvat niin 
kuin pitääkin. Meidän ollessamme kennosalissa saa 
puu kennojen luo laboratorioapulainen Eine S a v o l a  
mukanaan kumiletku ja teline, jossa on monenkokoi 
sia lasiputkia ja pulloja. Hän ottaa kennosta näytteitä, 
jotka hän tutkii huolellisesti. Tällä tavoin tutkitaan 
kolme kertaa vuorokaudessa kloorikaasun klooripitoi- 
suus, lipeän ja suolaliuoksen väkevyys ja monta 
muuta tärkeätä seikkaa. Eräitä määrityksiä suorite 
taan toisinaan useammankin kerran päivän kuluessa. 
Vaikeampien häiriöiden sattuessa myös käytöntark- 
kailulaboratorion työntahti tiukkenee, sillä sen on 
pystyttävä nopeasti selvittämään, ovatko prosentit 
kohdallaan tuotannon jälleen alkaessa. 

Kompressoriosastolla tapaamme nestekloorin valmis 
tajan Olavi S e p p ä l ä n .  Hän hoitelee Nash-kopmres- 
soreitaan, joiden avulla kloori imetään kenno-osas 
tolta ja tiivistetään. Sen jälkeen kun kloori on muut 
tunut nestemäiseksi kondensaattorissa, neste punni 
taan 500 kilon erissä ja johdetaan paineilman avulla 

Vasemmalla: Kennosalissa 
työskennellään. Kennomies 
Eero Kankare mittaamassa 
elohopean lämpötilaa ja 
laboratorioapulainen Eine 
Savola määräämässä kaa 

sun klooripitoisuutta. 
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mistaja Olavi Seppälä 
kompressoriosastolla vent- 
tiileittensä ja mittareittan 

sa parissa. 
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Kaksi kloorinvalmistajaveteraania, kemiallisen teolli 
suuden päällikkö Runar örnhjelm (oik.) ja kenno- 
mies Kaarlo Tuukkanen muistelevat naurusuin, mil 
laista oli kloorin valmistaminen tehtaan alkuaikoina. 
Nyttemmin Tuukkanen on jo eläkkeellä, mutta hä 
nestä kuuluu ikään kuin asiaan käydä silloin tällöin 

katsomassa tehdasta ja tervehtimässä "inssiä”. 

seen. Tuukkanen muistelee, että omien kenno jensa 
hajun kanssa kyllä pärjäsi, mutta pahimman katkun 
antoivat kaksi selluloosatehtaan happoputkea, jot 
ka kulkivat hypokloriittiosaston kautta. Suurin huoli 
oli kennomiehellä siihen aikaan platinalevyistä, ettei 
vät ne päässeet palamaan. 

Ensimmäiset diafragmakennot olivat vaikeahoitoi 
set. Ne lykkäsivät hajua ja pyrkivät räjähtelemään. 
Kerran oli Tuukkasen molemmilta puolilta räjähtänyt 
kenno, sen kuin kurat roiskahtivat kattoon ja mies 
jäi siihen kennojen väliin. Mutta selvittiinpä siitä 
niin kuin niin monesta muustakin tilanteesta. Nyt 
täällä on aivan toisenlaista, hienoa, hajutonta ja tur 
vallista, mutta niinpä tämän laitoksen kehittämiseksi 
onkin "haaskattu paljon järkeä”, toteaa Tuukkanen. 

Tuukkanen muistelee vielä niitä aikoja, jolloin teh 
taalle hankittiin ensimmäiset naamarit. Toinen oli 
saksalainen ja toinen venäläinen. Insinööri örnhjelm 
ja Tuukkanen päättivät kokeilla naamarien tehok 
kuutta ja menivät erääseen huoneeseen naamarit ja 
iso klooripullo mukanaan. Naamarit vedettiin päähän 
ja pullon korkki avattiin. Ei kauankaan, kun 
insinööri lähti ovea kohti ja huusi mennessään, 
että tule Tuukkanen nopeasti ulos, muuten kuolet. 
Mutta mikäs hätä oli Tuukkasella, sillä naamari oli 
pitävä, tosin raskas hengittää. Insinööri, ei tuota oi 
kein uskonut, saksalainen kun laski myrkkyä sisään 
sä, kunnes itse kokeili ja totesi Tuukkasen naamarin 
pitävyyden. Paljon on Tuukkasella juttuja klooriteh 
taasta ja kloorinvalmistamisesta. Mielellään hän niitä 
muistelee ja iloitsee vilpittömästi siitä kehityksestä, 
mikä klooritehtaassa on tapahtunut. 

säiliöihin. Seppälä kertoo, että hänen tehtäviinsä 
kuuluu lähes sadan mittarin tarkastaminen ja n. 300 
venttiilin hoitaminen. Kun hän kahdeksan vuotta sit 
ten joutui tähän tehtävään, tuntui hänestä tuiki mah 
dottomalta tehtävänsä oppiminen, mutta työ teki 
jäänsä neuvoo ja niin kävi tässäkin. Mittarit ja vent 
tiilit painuivat mieleen ja vähitellen niiden hoitami 
nen alkoi käydä automaattisesti. 

Palatessamme takaisin kennosaliin kohtaamme kloo- 
rinvalmistajaveteraanin Kaarlo T u u k k a s e n ,  joka 
äskettäin on siirtynyt eläkkeelle, mutta joka nyt on 
tullut tarkastamaan, miten uudet kennot toimivat 
Siinä kaksi kloorin valmista jaa, kemiallisen teollisuu 
den päällikkö Runar ö r n h j e l m  ja vanha kennomies 
Kaarlo Tuukkanen keskustelevat kloorinvalmistuksen 
synnyistä syvistä. He sekä ylimestari Stadig ovat 
työskennelleet yhdessä klooritehtaan perustamisesta 
alkaen. Heillä kaikilla oli jo "eväitä” mukanaan aloit 
taessaan yhteisen hommansa: insinöörillä Saksassa 
opitut tietonsa, mestarilla kokemusta selluloosan val- 
kaisuveden valmistamisessa kloorikalkista ja kenno- 
miehellä taasen selluloosatehtaan ullakolla hankittu 
kokemus natriumhypokloriitin valmistamisessa. Tuuk 
kanen oli näet ennättänyt olla tässä klooritehtaan 
edeltäjässä töissä toistakymmentä vuotta. Yhteisin 
tuumin on konstruoitu tämän ensimmäisen hypoklo- 
riittiosaston museomalli. Sitä tässä nytkin katsellaan, 
ja Tuukkanen kertoo ensimmäisistä kennoistaan. 
Kyllä nekin toimivat hyvin, kun vain huolella niitä 
hoiti. Kahdesti työvuoron aikana oli avonaisten ken 
nojen päälle laskettava hartsipitoinen suojakerros, 
joka esti myrkyllisen hajun tunkeutumasta huonee 
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Klooritehdas on uudisrakennuksen yhteydessä saanut uuden tilavan laboratorion. Yllä: analyyttinen labora 
torio, jossa laboratorioapulainen Kirsti Salonen on parhaillaan suorittamassa tehtaan tuotteiden laatutarkkai- 

lua. Alla: dipl.ins. Holger Hölisten ja laborantti Eeva Markkanen tutkimustöittensä parissa. 
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Pääkonttorin ja Kyniin paperitehtaan uuden 
paperivaraston läheisyyteen on tämän syksyn 
kuluessa kohonnut lähes 10.000 m 3 suuruinen 
tiilinen rakennus, joka liittyy yhtenä renkaana 
Kymintehtaan laajaan uudistusohjelmaan. 

Tämä uusi tulokas palvelee Kymin paperiteh 
taan tarpeita, sillä siihen sijoitetaan kehysnau- 
laamo lauta varastoineen. Vanha Kuusaan sahan 
yhteydessä toimiva kehysnaulaamo, joka on 
vanhanaikainen ja jonka sijainti on epäedulli 
nen, tullaan uuden valmistuttua lopettamaan. 
Uusi kehysnaulaamo saa rakennuksen 4.100 m 3 

suuruisen, lämpimän alakerroksen, ja 5.800 m 3 

suuruinen kylmä yläkerros tulee lantavaras 
toksi. Rakennus sijaitsee maastollisesti siten, 
että paperivaraston puoleisella pitkällä sivulla 
ratapenger on välikaton kohdalla. Täten Hal 
lasta rautatievaunuissa saapuva lautatavara 
voidaan helposti nostaa siltanosturin avulla 
suoraan vaunuista varastoon. Varastosta laudat 
lasketaan nosturilla lattiassa olevien aukkojen 
kautta kehysnaulaamoon. -Toisen sivustan seinä 
on huomattavasti korkeampi. Sen alaosassa 
kulkee korkea ikkunarivi, jonka kautta kehys 
naulaamo saa riittävästi valoa. Varastokerrok- 
sen kohdalla on kummallakin puolella mata 
lahko ikkunarivi. Konttorin puoleisessa pää 
dyssä on niin ikään suuri ikkuna ja oviaukko, 
josta voidaan ajaa trukeilla kehysnaulaamoon 
noutamaan kehyksiä paperitehtaan pakkaa 
moon. Rakennuksen toiseen päähän sijoitetaan 
asianmukaiset henkilöstöhuoneet. 

Rakennuksen on suunnitellut yhtiön teknilli 
nen osasto, ja arkkitehtipiirustukset on laatinut 
arkkitehti Helanderin toimisto. Lujuuslaskel- 
mat on tehnyt Oy Teollisuusrakenne — Industri - 
konstruktion Ab. Urakoitsijana on toiminut Oy 
Otia Ab. Rakennuksen perustan kaivaustyöt 
aloitettiin elokuun alussa ja perustustyöt saatiin 
valmiiksi vajaan kuukauden kuluessa. Ensim 
mäisen kerroksen katto valmistui 26. 9., vesi 
katon runkorakenne 11. 11. ja vesikattolaattojen 
asennus viikkoa myöhemmin. Muuraus suori 
tettiin viidessä viikossa ja valmistui marras 
kuun puolivälissä. Teräsbetonia valettiin 800 m 3 

ja betoniterästä tarvittiin 55 tonnia. Muotti- 
laudoitusta tehtiin 3.200 m 3 , ja kokonaistiili- 
määrä nousi 80.000 kappaleeseen. 

Uuden kehysnaulaamon harjannostajaisia vie 
tettiin 19. 11. Kuusankosken seuratalossa. Vie 
raat lausui tervetulleiksi rakennusosaston pääl 
likkö Unto Viherlaiho. Kymin paperitehtaan 
teknillinen johtaja Botho Estlander selosti 
puheessaan kehysnaulaamon rakennusvaiheita. 
Rakennus herättänee ehkä suuruudellaan huo 
miota, mutta niinpä se tuleekin palvelemaan 

U I  S I  KEHYSNAULAAMO 
HAlt.lASSAAN 
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paperitehdasta, jonka vuosituotanto nou 
see 80.000 tonniin ja josta määrästä puo 
let on arkkipaperia. Täten pakkaamisessa 
tarvittavien kehyksien tarve on niin suuri, 
että vuodessa kulutetaan tähän tarkoituk 
seen 1.200 standarttia puutavaraa eli 10- 
kertaisesti se määrä, mikä olisi tarvittu 
koko kehysnaulaamon rakentamiseen, jos 
se olisi rakennettu puusta. Lopuksi pu 
huja kiitti urakoitsijaa, arkkitehtitoimis 
toa, rakennusväkeä ja kaikkia, jotka 
muodossa tai toisessa olivat osallistuneet 
kehysnaulaamon rakentamiseen. Vastaava 
rakennusmestari Yrjö Kotikoski esitti Oy. 
Otia Ab:n kiitokset, ja työntekijöiden 
kiitokset julkitoi kirvesmies Otto Henttu. 

Kehysnaulaamo on viety kattoharjaan ja 
nyt on juhlan vuoro. Yllä Kymin paperi 
tehtaan teknillinen johtaja Botho Estlan 
der selostamassa rakennusvaiheita ja 
esittämässä kiitoksia hyvin suoritetusta 

työstä. 

TT 
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Viereisellä sivulla: 
Uusi kehysnaulaamo juhlalipu 
tettuna harjannostajaispäivä- 
nään. Viimeisiä kattolaattoja 
asetetaan paikoilleen harjannos- 

tajaispäivän aamuna. 
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t . . Pitkäaikaisesti palvelleita 

Johan Edvard Halme. 

tukkeja talvivarastoon nostettaessa. Vuonna 1906 hän 
siirtyi Kuusankosken sahalle toimien sielläkin alku 
vuosina tukkien ylösottajana sekä puutavaran mit 
taajana, höylän asettajana ja apulaistyönjohtajana 
vuoteen 1921, jolloin sahan koneistoa alettiin uusia 
ja tuotantoa lisätä. Tällöin hänet nimitettiin sahan 
vanhemmaksi työnjohtajaksi. Nykyiseen toimeensa 
lautatarhan, höyläämön ja kehystehtaan työnjohta 
jaksi hän siirtyi v. 1935. 

LEIKKUUKONEENKÄYTTÄJÄ 
TANELI LAINE 

Kymin paperitehtaalta tulee 5. 1. 56 olleeksi niin 
ikään 50 vuotta yhtiön palveluksessa. Hän on synty 
nyt 17. 1. 1884 Valkealassa. Työskentelynsä yhtiös 
sämme hän aloitti 25. 11. 1904 Kymin paperitehtaan 

PAPERIMESTARI JOHAN EDVARD HALME 

Voikan paperitehtaalta tulee 6. 1. 56 olleeksi 55 vuotta 
yhtiön palveluksessa. Hän on syntynyt 12. 6. 1885 
Valkealassa. 1. 5. 1900 hän tuli työhön Kymintehtaal- 
le, missä työskenteli useilla eri osastoilla, mm. sahalla 
sekä ulkotyö-, sähkö- ja paperiosastoilla vuoteen 
1913, jolloin siirtyi Voikan paperitehtaalle koneen 
hoitajaksi. Nuoremmaksi mestariksi hänet nimitet 
tiin v. 1919 ja vanhemmaksi mestariksi v. 1937. 

TYÖNJOHTAJA TAAVI HUGO HEISKALA 
Kuusankosken sahalta tulee 26. 12. 55 olleeksi 50 
vuotta yhtiömme palveluksessa. Hän on syntynyt 
19. 12. 1888 Iitissä. Kansakoulusta päästyään hän tuli 
tukkien uittajaksi ja ylösottajaksi Voikan sahalle 

/ n  
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Alvar Korpi. Hugo Heiskala. Taneli Laine. 
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Jalmari Tirronen. Rikhard Stenroos. Jalmari Virtanen. 

joissa hän on yhtäjaksoisesti koko 40 vuotta kestä 
neen palveluskautensa ollut. 

KORJAUSMIES JALMARI VIRTANEN 

Kymin ulkotyöosastolta tulee 22. 1. 56 olleeksi 40 
vuotta yhtiömme palveluksessa. Hän on syntynyt 
23. 2, 1892 Iitissä ja tullut v. 1916 purkaus- ja lastaus- 
töihin ulkotyöosastolle. Uskollisesti on hänkin koko 
ajan työskennellyt samalla osastolla, viimeiset 13 
vuotta korjausmiehenä. 

VIILAAJA JALMARI TIRRONEN 

Voikan korjauspajalta tulee 14. 2. 56 olleeksi 40 vuot 
ta yhtiömme palveluksessa. Hän on syntynyt 
14. 2. 1884 Jaalassa. Työnteon yhtiössämme hän 
aloitti 14-vuotiaana Kuusaan paperitehtaalla pak- 
kauskehysten naulaajana. Oltuaan välillä ' poissa 
yhtiöstä, hän meni työhön Läskelän tehtaalle, missä 
oli 14 vuotta eli talvisotaan saakka, jolloin tuli Voi 
kan korjauspajalle. Hän täyttää pian 72 vuotta, 
mutta korkeasta iästään huolimatta hän suorittaa 
tehtävänsä ahkerasti ja huolellisesti. Tirrosen vapaa- 
ajan harrastuksista mainittakoon musiikki. Hän kuu 
lui torvisoittokuntaan usean vuoden ajan. Metalli- 
työväen liiton jäsenenä hän on ollut nuoruudestaan 
saakka ja toimi Läskelässä ollessaan metallimiesten 
sikäläisen ammattiosaston puheenjohtajana. 

hollanteriosastolla. Oltuaan sitten 5 vuotta kiilloi- 
tuskalanterilla hän siirtyi v. 1930 leikkuukoneenkäyt- 
ta jaksi, jona on toiminut sekä Kymin että Kuusan 
kosken paperitehtaissa. 

AMMATTIKOULUN PUUTYÖNOPETTAJA 
KAARLO ALVAR KORPI 

Kymin talousosastolta tulee 22. 12. 55 olleeksi 40 
vuotta yhtiön palveluksessa. Hän on syntynyt 
17. 11. 1899 Kuusankoskella. Vuonna 1913 hän vain 
13-vuotiaana tuli työhön Kymin uiko työosastolle. 
Taipumukset viittasivat kuitenkin puualalle ja niinpä 
hänestä kehittyikin taitava mallipuuseppä, jona hän 
toimi vuoteen 1937. Tällöin hänet nimitettiin nykyi 
seen toimeensa yhtiömme ammattikoulun puutyön- 
opettajaksi. Monilukuinen on se poikajoukko, jolle 
Korpi on opettanut puutyön alkeet. Kun tavalliset 
opetuskeinot eivät ole kaikissa tapauksissa näyttäneet 
johtavan toivottuun tulokseen, ei hän ole jättänyt 
käyttämättä opetuksensa tehostamiseksi myös sydän 
tään. Juuri tämä seikka sekä hänen kumminlahjak- 
seen saamansa elämänymmärrys ovat häntä aina 
auttaneet menestyksellisesti selviytymään työkonei 
den ääressä häärivästä, usein vaihtuvasta oppilas- 
joukostaan. 

I. 
I 

PURKAJA RIKHARD STENROOS 

Kymin ulkotyöosastolta tulee 13. 1. 56 olleeksi 40 vuot 
ta yhtiön palveluksessa. Hän on syntynyt 27. 11. 1892 
Iitissä. Jo poikasena hän kävi suutarinopin, mutta 
kun se ala ei miellyttänyt, hän tuli 26. 7. 1915 
yhtiömme palvelukseen ulkotyöosastolle, jonka kir- 

Yhtiön johto pyytää kauttamme kiittää kaikkia 
edellä mainittuja työn veteraaneja heidän uskolli 
sesta uurastuksestaan yhtiön ja samalla koko yhteis 
kunnan hyväksi, ja toivottaa heille menestystä tule 
vien vuosien varalle. 
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Juho Mäkinen. Jalmari Kääpä. Hemming Heiskala. 

M e r k k i  ■ ■ ■ ■ a » p a i v i a 
noon. Yhtiömme palvelukseen hän tuli 1.11. 1942 
maatyömieheksi Aholan tilalle työskennellen siellä 
edelleenkin. 

60-VUOTIAITA 

Kuorma-autonkuljettaja Toivo Allan A u n e l a ,  
kuljetusosastolta, 25. 12. 55. Hän on syntynyt Iitissä 
ja tullut 1.1* 1923 Ky — Kuu ulkotyöosastolle sekatöi- 
hin. Jo seuraavana vuonna hän siirtyi puiden puh 
distajaksi Kymin puuhiomoon ja sieltä viiden vuoden 
kuluttua takaisin ulkotyöosastolle. Oltuaan sitten noin 
puolitoista vuotta Kymin höyryosastolla hiilenkär- 
rääjänä hän erosi 5. 4. 35 omasta pyynnöstään yhtiön 
palveluksesta. Syksyllä 1936 hän palasi kuitenkin 
takaisin, jälleen ulkotyöosastolle, mutta erosi taas 
11. 12. 37. Työskenneltyään sen jälkeen 5 vuotta 
muualla hän tuli kuorma-autonkuljettajaksi Kymin 
talousosastolle. Vastaavassa toimessa kuljetusosastol 
la hän on ollut 30. 4. 51 lähtien. 

Maalari Jalmari K ä ä p ä ,  Voikan rakennusosastolta, 
28. 12. 55. Hän on syntynyt Mäntyharjussa ja tullut 
yhtiömme palvelukseen ensimmäisen kerran v. 1912 
Voikan selluloosatehtaalle. V. 1919 hän kävi maala- 
rinopin ja tuli v. 1922 jälleen Voikkaalle maalariksi 
Voikan rakennusosastolle työskennellen siellä edel 
leenkin. 

Purkaja Paavali L e m p i ä i n e n ,  Kymin ulkotyö- 
osastolta, 12. 1. 56. Hän on syntynyt Uudellakirkolla 
ja tullut yhtiön palvelukseen 13. 11. 1919 Kymin ra 
kennusosastolle, mistä siirtyi Kuusankosken puuhio 
moon. Sen jälkeen hän työskenteli usealla osastolla, 
myös Voikan puolella. 1. 8. 36 hän siirtyi Kymin 
höyryosastolle hiilenkulj että jaksi, ja nykyisessä toi 
messaan purkajana ulkotyöosastolla hän on ollut vuo 
den 1943 huhtikuun alusta lähtien. 

Porttivahti Hugo J ä r v i n e n ,  Voikan talousosas 
tolta, 2. 2. 56. Hän on syntynyt Jämsässä. Yhtiömme 

70-VUOTIAITA 

Puhelunvälittäjä Aina Lovisa L i n d b e r g ,  Kymin 
talousosastolta, 1. 1. 56. Hän on syntynyt Lohjalla. 
Mentyään v. 1910 naimisiin hän muutti Voikkaalle, 
mistä seuraavana vuonna siirtyi Ky min tehtaalle. 
Yhtiömme palveluksessa rva Lindberg on ollut yhtä 
jaksoisesti 15. 6. 21 lähtien toimien koko ajan puhe 
lunvälittäjänä. Työ oli hänelle jo alusta pitäen tut 
tua, sillä ennen tälle paikkakunnalle tuloaan hän 
työskenteli 8 vuotta Virkkalan puhelinkeskuksessa. 
Aikoinaan rva Lindberg osallistui nuorisoseuratyö 
hön ja kuorotoimintaan. 

Viilaa ja Hemming H e i s k a l a ,  Voikan korjaus 
pajalta, 2. 1. 56. Hän on syntynyt Iitissä. Jo 12-vuo- 
tiaana hän aloitti työnteon Voikan puuhiomolla. 
Oltuaan sitten muutamia vuosia muualla, mm. Hovin- 
saaren selluloosatehtaalla Kotkassa sen rakennus 
aikana ja voimalaitosrakennuksella Pyhtäällä, hän 
tuli takaisin Voikkaalle ns. pienen voimalaitoksen 
rakennus- ja asennustöihin. Vuonna 1910 Heiskala 
meni Amerikkaan työskennellen siellä mm. kaivok 
sissa ja farmeilla. Viiden vuoden kuluttua hän palasi 
kotimaahan ja tuli jälleen yhtiömme palvelukseen, 
sillä kertaa koneitten korjaajaksi Voikan koskityö- 
osastolle. Korjauspajalle hän siirtyi v. 1931 ja oli 
mukana hiomon uuden kuorimon koneita asennet 
taessa. Kuorimon valmistuttua hän jäi sen koneiden 
huolto- ja korjausmieheksi ollen tässä toimessa edel 
leenkin. Monipuolisen ammattikokemuksen saaneena 
hän on hoitanut tehtävänsä taitavasti ja tunnollisesti. 
Heiskala kuului Kuusankosken kunnanvaltuustoon 
kunnan perustamisesta eli vuodesta 1921 alkaen vuo 
teen 1933 saakka sekä työväenopiston johtokuntaan 
opiston perustamisesta lähtien vuoteen 1945 asti. 

Maatyömies Juho M ä k i n e n ,  maatalousosastolta, 
25. 1. 56. Hän on syntynyt Elimäellä. Oltuaan ensin 
kymmenkunta vuotta maataloustöissä Mustilan kar 
tanossa hän siirtyi samoihin hommiin Värälän karta 
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Lauri Kääriäinen. Paavali Lempiäinen. Hugo Järvinen. 

palvelukseen hän tuli 1. 10. 28 ja on työskennellyt eri 
osastoilla, mm. pitkän aikaa talousosastolla hevos- 
miehenä. Nykyiseen toimeensa hän siirtyi 14. 9. 53. 

Kierrekoneenhoitaja Lauri K ä ä r i ä i n e n ,  Voikan 
korjauspajalta, 6. 2. 56. Hän on syntynyt Valkealassa 
ja tuli yhtiömme palvelukseen 1. 12. 1914 Voikan 

selluloosatehtaalle. Työskenneltyään useissa eri teh 
tävissä hän siirtyi nykyiseen toimeensa Voikan kor 
jauspajalle. Kääriäisen vapaa-ajan harrastuksista 
mainittakoon erityisesti urheilu, jota hän nuorem 
pana aktiivisesti harrasti. Häntä on käytetty myös 
monissa toimitsijatehtävissä. Palokuntatyössä hän on 
ollut innolla mukana kuuluen yli 35 vuotta Voikan 
tehtaan palokuntaan. 

Kalanterikoneenkäyttäjä Elias T o h k a, Kymin pa 
peritehtaalta, 16. 2. 56. Kun hän tuli joulukuun 2. pnä 
olleeksi 40 vuotta yhtiömme palveluksessa, julkai 
simme hänestä kuvan ja henkilötietoja lehtemme 
viime numerossa, johon viittaamme. 

Lautatarhan, työläinen Viktor Y l ä t a l o ,  Kuusan 
kosken sahalta, 20. 2. 56. Hän on syntynyt Sippolassa. 
Yhtiömme palvelukseen hän tuli 14. 2. 1920 Kymin 
ulkotyöosastolle toimien kaksi vuotta lastaajana ja 
purkajana. 22. 3. 22 hän siirtyi Voikan rakennusosas 
tolle voimalaitoksen rakennustyöhön. Kuusankosken 
sahalle hän tuli 7. 5. 24 työskennellen aluksi vuoden 
verran tukkien sisäänajossa ja sen jälkeen raami- 
sahurina 22 vuotta sekä tukkivarastolla 4 vuotta. 
Viime vuodet hän on ollut lautatarhan työläisenä. 

Ammattikoulun metallityönopettaja Hugo L i n d  
q v i s t ,  Kymin talousosastolta, 20.2.56. Hän on syn 
tynyt Lempäälässä. Käytyään koulunsa kotipitäjäs- 
sään hän meni v. 1910 työhön Kaipion kassakaappi- 
tehtaalle, missä oli 2 2 vuotta oppipoikana. Työsken 
neltyään sen jälkeen eri metallitehtaissa hän tuli 
v. 1924 yhtiömme palvelukseen viilaavaksi Kymin kor 
jauspajalle ja nimitettiin vuonna 1940 nykyiseen 
toimeensa. Hän on ollut mukana monissa yhteisissä 
riennoissa. Mm. hän on kuulunut kunnanvaltuustoon 
vuosina 1945 — 50 ja kunnanhallitukseen vuodesta 
1941 lähtien sekä lukuisiin kunnallisiin lauta- ja joh 
tokuntiin. Metallityöväen liiton jäsenenä hän on ollut 
vuodesta 1915 ja sosialidemokraattisen puolueen puo 
lueneuvoston jäsenenä vuodesta 1940. Kymintehtaa- 
laisten työväenyhdistyksen johtokuntaan hän on kuu 
lunut pitkän aikaa ja toimii nykyisin yhdistyksen sih 
teerinä. Edelleen hän kuuluu Kuusankosken Osuus 
liikkeen edustajistoon ja hallintoneuvostoon ja on 
usein edustanut liikettä osuustoiminnallisten keskus 
järjestöjen kokouksissa. Hänen mieliharrastuksiinsa 
on aina kuulunut teatteri, ja kun Kuusankoskelle pe 
rustettiin kunnallinen teatteri, hänet valittiin sen joh 
tokunnan puheenjohtajaksi. 

Emilia P ö y s ä, maatalousosastolta, 20. 2. 56. Hän 
on syntynyt Mäntyharjussa. Vuonna 1936 hän tuli 
miehensä kanssa Eerolan kartanoon, missä hän on 
perheenemännän tehtäviensä ohella ollut yhtiön pal 
veluksessa erilaisissa maataloustöissä. 

Pauli Suhonen. Emilia PÖysä. Hugo Lindqvist. 
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Kalle Varis. Gustaf Johansson. Uuno Saloranta. Albin Savolainen. 

Siivooja Bertta J o h a n s s o n ,  Voikan talousosas 
tolta, 13.1.56. Hän on syntynyt Orimattilassa. 
Yhtiömme palvelukseen rva Johansson tuli 1.2.46 
Voikan seuratalon siivoojaksi ollen samassa toimessa 
edelleenkin. 

Insinööri Uuno Rafael S a l o r a n t a ,  asunto- 
osastolta, 14. 1. 56. Hän on syntynyt Turussa. Val 
mistuttuaan v. 1929 insinööriksi Tampereen teknilli 
sen opiston rakennusteknilliseltä osastolta hän työs 
kenteli aluksi konstruktiotoimistossa ja sen jälkeen 
vastaavana työnjohtajana Nurmon kunnalliskodin, 
Savion kansakoulun ja Heinolan kylpylaitoksen 
uudisrakennuksilla sekä Uudenmaan tie- ja vesi 
rakennuspiirin tie- ja siltarakennuksilla. Oltuaan sit 
ten Oy. Constructorin palveluksessa mm. valvomassa 
muuraustöitä Myllykosken paperitehdasta laajennet 
taessa hän seurasi vuoden verran opetusta Yhteis 
kunnallisessa Korkeakoulussa ja astui sitten Neuvot- 
televan Insinööritoimiston Consultingin palvelukseen 
työskennellen Lapuan Mäkelänkosken, Petsamon 
Nikkelin Jäniskosken ja Kymin Oy:n Aholankosken 
voimalaitosrakennuksilla. Yhtiömme palvelukseen 
hän tuli v. 1940 Kymin rakennusosastolle toimien 
aluksi Kuusankosken voimalaitosrakennuksella pää 
asiassa suunnittelupuolella, minkä lisäksi hänen teh 
täviinsä kuului betonilaboratorion hoito sekä kokeilu 
koevoimalaitoksella. Vuodesta 1945 lähtien hän hoiti 
Haukkasuon, Tähteen, Naukion ja Kymenrannan 
asuntoalueiden uudisrakennustöitä ja vuodesta 1948 
alkaen valvoi asuin- jä yleisten rakennusten, maan 
teiden, vesijohtojen ja viemärien korjauksia. Asunto- 
osastolle hän siirtyi v. 1952. Ins. Salorannan osal 
listumisesta yhteisiin rientoihin mainittakoon, että 
hän on ollut Kuusankosken kunnan tielautakunnan 
sekä omaisuuden tarkastus- ja arvioimislautakunnan 
jäsen ja toimi Kuusankosken Urheiluseuran puheen 
johtajana v. 1952 — 53 sekä Kuusankosken hyppyri 
mäen rakennustoimikunnan puheenjohtajana. Poh- 
jois-Kymen Insinöörit ry:n johtokunnan jäsen hän 
on ollut yhdistyksen perustamisesta eli vuodesta 1947 
lähtien ja puheenjohtaja vuodesta 1950 sekä Pohjois- 
Kymenlaakson Rakennusmestariyhdistyksen jäsen 
vuodesta 1941. 

Lipunmyyjä Lahja V a l t o n e n ,  Voikan talous- 
osastolta, 14. 1. 56 Hän on syntynyt Hämeessä. 

50-VUOTIAITA 

Sihtimies Pauli S u h o n e n ,  Voikan selluloosateh 
taalta, 22. 12. 55. Hän on syntynyt Valkealassa. 
Yhtiömme palvelukseen hän tuli v. 1923 Voikan sellu 
loosatehtaalle. Oltuaan välillä poissa yhtiöstä hän pa 
lasi v. 1927 takaisin, sillä kertaa Voikan rakennus 
osastolle, mistä seuraavana vuonna siirtyi jälleen Voi 
kan selluloosatehtaalle. 

Purkaja Eino Elias H a i m i ,  Kymin uiko työosas 
tolta, 28. 12. 55. Hän on syntynyt Valkealassa ja tullut 
yhtiön palvelukseen 20.4. 1922 Kymin ulkotyöosastol- 
le. Oltuaan välillä noin vuoden Kuusankosken paperi 
tehtaalla hän siirtyi ulkotyöosaston kautta rullamie- 
heksi Kymin paperitehtaalle, mistä hänet siirrettiin 
vastaavaan työhön Kuusankosken paperitehtaalle. 
Sieltä hän 27. 3. 28 erosi omasta pyynnöstään. 11. 9. 35 
hän palasi takaisin yhtiön palvelukseen Kymin ulko- 
työosastolle, ja siitä lähtien hän on pieniä poissaoloja 
lukuun ottamatta työskennellyt samalla osastolla. 

Riisinkään jä Rauha Elisabeth T a a v i t s a i n e n ,  
Kymin paperitehtaalta, 28. 12. 55. Hän on syntynyt 
Valkealassa. Yhtiön palvelukseen hän tuli ensimmäi 
sen kerran elokuun 25. pnä 1923 Kymin rakennus 
osastolle, jonka kirjoissa oli vajaan vuoden. Vuodesta 
1927 vuoteen 1936 hän oli Kymin paperitehtaalla 
riisinkäärijänä ja tuli samaan toimeen uudelleen 
1.8. 46. 

Sähköasentaja Albin S a v o l a i n e n ,  Kymin säh 
köosastolta, 1. 1. 56. Hän on syntynyt Ensossa. Työs 
kentelynsä sähköalalla hän aloitti heti kansakoulusta 
päästyään kotipaikkakunnallaan Enso-Gutzeit Oy:ssä. 
Oltuaan siellä töissä noin 8 vuotta hän meni Sähkö 
Oy. Alun palvelukseen ja tämä työsuhde kesti 17 
vuotta. Sen jälkeen hänen työpaikkoinaan olivat 
Kymenlaakson Sähkö Oy. Loviisassa sekä Sähkö ja 
Kone Savonlinnassa. Oltuaan välillä sotahommissa 
hän työskenteli valtion polttoainetoimiston palveluk 
sessa lisvedellä sekä Laiva Oy. Loviisan palveluk 
sessa, josta siirtyi nykyiseen toimipaikkaansa yhtiöm 
me sähköosastolle. 

Vahtimestari Gustaf J o h a n s s o n ,  Voikan talous - 
osastolta, 9. 1. 56. Hän on syntynyt Padasjoella. 
Yhtiömme palvelukseen hän tuli 15. 11. 34 Voikan 
seuratalon vahtimestariksi, jona on edelleenkin. 
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A 
Yrjö Pärssinen. Reino Juusela. Tyyne Merve. Toivo Ahonen. 

Yhtiömme palvelukseen hän tuli 12. 6. 1950 Veikan 
selluloosatehtaalle, mistä vielä samana vuonna siirtyi 
talousosastolle lipunmyyjäksi Kymenrannan saunalle. 

Osastopäällikkö, agronomi Kalle Frans V a r i s  
24. 1. 56. Hän on syntynyt siinä osassa Rautalammin 
pitäjää, joka nykyisin kuuluu Konneveden kuntaan. 
Tultuaan v. 1926 ylioppilaaksi Mikkelin yhteiskou 
lusta ja suoritettuaan saman tien asevelvollisuu 
tensa hän oli vuoden opettajatehtävissä, minkä jäl 
keen ryhtyi opiskelemaan Helsingin yliopistossa val 
mistuen agronomiksi v. 1933. Samana vuonna hän 
astui Enso-Gutzeit Oy:n palvelukseen toimien yhtiön 
nuoriso-opiston ja metsätyönjohtajakoulun johtajana, 
minkä ohella hän v. 1940 oli maanlunastuslautakun 
nan agronomi jäsenenä. Kymin Oy:n palvelukseen 
hän tuli syksyllä 1944 asutus osastolle ja myöhemmin 
hänet nimitettiin maatalousosaston, talousosaston ja 
asunto-osaston osastopäälliköksi. Agr. Varis on osal 
listunut erilaisiin kunnallisiin, yhteiskunnallisiin ym. 
rientoihin. Hän toimii Kuusankosken yhteiskoulun 
johtokunnan puheenjohtajana ja Kuusankosken ker 
hon puheenjohtajana, jona hän on ollut kerhon pe 
rustamisesta lähtien, ja kuuluu Kuusankosken re 
serviupseerikerhon, Maanomistajien liiton ja Kaup 
papuutarhaliiton johtokuntiin sekä Yksityisyrittäjien 
Kymenlaakson aluejärjestön hallitukseen. Aikaisem 
min hän kuului Kuusankosken kunnanvaltuustoon ja 
Kuusankosken kansallisseuran johtokuntaan. Mainit 
takoon myös, että hän toimii Itä-Suomen maanjako- 
oikeuden jäsenenä. Nuorempana hän harrasti aktiivi 
sesti yleisurheilua ja myös partiotoiminta kuului hä 
nen mieliharrastuksiinsa. 

Päähöyrynjakoaseman hoitaja Yrjö P ä r s s i n e n ,  
Kymin höyryosastolta, 5. 2. 56. Hän on syntynyt Vii 
purin läänin Pyhäjärvellä, Yhtiömme palvelukseen 
hän tuli v. 1928 Kymin höyryosastolle lämmittäjäksi, 
mutta erosi v. 1931. Jo seuraa vana vuonna hän tuli 
uudelleen palvelukseen ja on muutaman kuukauden 
poissaoloa kesällä 1933 lukuun ottamatta siitä lähtien 
yhtäjaksoisesti työskennellyt lämmittäjänä ja linja- 
miehenä ja toimii nykyisin päähöyrynjakoaseman 
hoitajana. 

Järjestelymestari Reino Rikhard J u u s e l a ,  rauta- 
tieosastolta, 7. 2. 56. Hän on syntynyt Tampereella ja 

tullut yhtiömme palvelukseen 5. 7. 1920 ”porapojaksi” 
Kuusankosken rakennusosastolle. Seuraavan vuoden 
helmikuussa hän siirtyi puutarhaan 1 ja sieltä vielä 
saman vuoden kesällä Kuusankosken ulkotyöosastolle 
vaunujen voitelijaksi. Oltuaan sitten vuoden raamien 
naulaa jana Kuusankosken sahalla hän tuli 19. 5. 23 
junailijan apulaiseksi Kymin raitiotieosastolle. Ase 
velvollisuutensa suoritettuaan hän palasi 7. 6. 27 sa 
malle osastolle junailijaksi. Vuodesta 1948 lähtien 
hän on toiminut järjestely mestarina mainitulla osas 
tolla, jonka nimi vuodesta 1952 alkaen muutettiin 
rautatieosastoksi. 

Paperityöläinen Laina K a r o n e n ,  Kymin paperi 
tehtaalta, 18. 2. 56. Hän on syntynyt Valkjärvellä. 
Yhtiömme palvelukseen hän tuli ensimmäisen kerran 
3. 5. 1939 puutarhateihin. Sen jälkeen hän työsken 
teli useaan otteeseen eri osastoilla, pääasiassa kesä 
aikana lomittajana. Nykyiseen toimeensa apulaiseksi 
leikkuukoneelle hän tuli 13. 1. 55. 

Rouva Tyyne M e r v e ,  os. Vartiala, 19.2.56. Hän 
on syntynyt Koivistolla, missä myös kävi koulunsa ja 
mistä naimisiin mentyään muutti Viipuriin. Jäätyään 
30-vuotiaana leskeksi hän kävi talouskoulun hank 
kiakseen toimeentulon itselleen ja pojalleen. Ansio- 
äidin taipaleen hän aloitti keittäjänä Viipurin Diako 
nissalaitoksella, mistä talvisodan tieltä siirtyi Helsin 
kiin. Siellä hän oli samassa toimessa Invalidisäätiössä 
vuoteen 1950, jolloin tuli yhtiömme lomakodin emän 
näksi. 

Työnjohtaja Toivo Hjalmar A h o n e n ,  Kymin 
ulkotyöosastolta, 20. 2. 56. Hän on syntynyt Valkea 
lassa ja tullut keväällä 1920 yhtiömme palvelukseen 
”porapojaksi” Kymin rakennusosastolle. Noin vuoden 
kuluttua hän siirtyi puusepän verstaalle, mistä kuiten 
kin työn vähyyden takia siirrettiin maalarinvers- 
taalle. Työn vähyys oli edelleenkin syynä siirtoon 
Kymin raitiotieosastolle. Siellä hän aloitti jarrumie- 
henä ja toimi myöhemmin veturinlämmittäjänä. Ase 
velvollisuutensa suoritettuaan hän palasi 1. 3. 27 ta 
kaisin raitiotielle junailijan apulaiseksi. Talvisodan 
päätyttyä hänet nimitettiin junailijaksi, mitä tointa 
hoiti 15. 9. 51 saakka, josta alkaen hän on ollut työn 
johtajana Kymin ulkotyöosastolla. Hän on toiminut 
usean vuoden ajan Koppelinnotkon — Mäyrämäen tie 
kunnan johtokunnan sihteerinä ja rahastonhoitajana. 
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Kesäu rh ei lu kauden päättäjäiset 
kävelleiden kesken. Arpa suosi seuraavia: Leni 
Mäenpää, Ky.pap., Lauri Koskipuro, spriitehdas, ja 
Aune Nieminen, ulkotyöosasto. 

Harrastuskilpailujen kankaisen hihamerkin saivat 
seuraavat (lyhennykset sulkujen sisässä: v = vaimo, 
t — tytär, p — poika) : 

Kullatulla leijonalla: Saara Hänninen, Ky.pap., 
Salli Perätalo, ulkotyöos. (v),  Eeva Railo, sell., Mirja 
Salminen, Kuu.pap. (v) ,  Vilma Siro, päälab., Ritva 
Vilenius, konttori, Pentti Laakso, Ky.korj. 

4:llä leijonalla: Sievä Pokki, rak.os. (v),  Sinikka 
Roitto, sos. os., Vieno Roitto, kloorit, (v),  Mirja Rusi, 
tal.os. (v), Kirsti Värrälä, sell. ( t ) ,  Oiva Backman, 
Kuu.pap., Torsten Nieminen, rak.os., Kalevi Ollila, 
Ky.korj., Yrjö Rajala, sell., Toivo Vainio, sähköos. 

3:11a leijonalla: Seija Backman, Ky.pap. (t),  Aune 
Lakimo, ulkotyöos. (v), Leena Ojanen, saha (t),  Liisa 
Puolakka, Ky.pap., Seija Puolakka, Ky.korj., Pirkko- 
Liisa Rainio, Ky.pap. (t),  Seija Rautomäki, kulj.os. 
( t) ,  Aira Rytteri, saha (t) ,  Liisa Räkköläinen, sell. 
( t ) ,  Kaija Toivonen, Ky.pap. ( t ) ,  Briitta Tähtinen, 
rak.os. ( t ) ,  Sirkka-Liisa Virtanen, asunto-os. ( t) ,  
Alpo Arola, sell., Martti Laitinen, Ky.pap., Matti 
Lundberg, varasto (p) ,  Jouko Pentikäinen, Ky.pap., 
Bror Perälä, Ky.korj., Viljo Pihlgren, Ky.korj., Klaus 
Seppälä, Ky.korj., Lasse Tuviala, rak.os. (p), Tauno 
Vähänen, Ky.pap. 

2:11a leijonalla: Sirpa Backman, Ky.pap. ( t) ,  Kaisa 
Laine, kloorit., Laina Laukas, Kuu.pap. (v), Sirpa 
Lehtinen, Ky.pap. ( t) ,  Marja-Leena Makkonen, sell. 
( t) ,  Sirpa Mäkinen, ulkotyöos. ( t ) ,  Tuula Nikula, 
Ky.pap. ( t ) ,  Ellen Pallaskallio, rak.os. (v), Leena 
Peuhu, rak.os. ( t) ,  Seija Railo, sell. (t),  Marja Rusi, 
tal.os. (t),  Hellevi Rytteri, Kuu.saha (t) ,  Kaija Teit 
tinen, Ky.pap. ( t ) ,  Anja Tuviala, Kuu.pap., Lasse 
Andersson, Ky.korj., Lars Fredriksson, konttori (p), 
Olavi Jokelin, kulj.os., Raimo Karlsson, sell., Kauko 
Laakso, sell. (p),  Teuvo Laakso, sell. (p),  Harri 
Liukkonen, Ky.pap. (p),  Olavi Martikainen, sell., 
Aarno Nora, höyryos., Jorma Rautomäki, kulj.os. (p),  
David Rusi, tal.os., Kari Seppälä, saha (p),  Olavi Su- 
leva, Ky.pap., Tauno Talja, Ky.korj. 

l:llä leijonalla: Irma Haapasalo, konttori, Elli Huu 
hdo, sell. (v),  Tuija Jokinen, Ky.korj. ( t) ,  Ulla Kan 
kare, kulj.os. ( t) ,  Aune Kantanen, rak.os., Lilli 
Kirvesniemi, ulkotyöos. (v),  Alli Lahtinen, konttori, 
Anneli Lindqvist, Ky.pap., Oili Luoto, Ky.pap. ( t ) ,  
Lyyli Marttila, sell., Leena Nykänen, Ky.pap. (t),  
Terttu Pihlgren, konttori, Mirja Puntanen, laborat., 
Kirsti Pylkkänen, konttori, Rauha Raento, rak.os., 
Irja Rautomäki, kulj.os. (v) ,  Anna-Liisa Relander, 
Ky.pap. ( t) ,  Riitta Relander, Ky.pap. (t),  Helena 
Rusi, tal.os, ( t ) ,  Paula Rämä, kulj.os. ( t ) ,  Nelly Sih 
vonen, kulj.os. ( t) ,  Terttu Strid, kloorit, (t),  Terttu 
Stälhammar, höyryos. (t), Terttu Tamminen, kloorit., 
Alli Tyynelä, Ky.pap. (v), Raili Valjakka, Ky.pap., 
Helena Virtanen, Kuu.pap. ( t ) ,  Sirkka-Liisa Värrälä, 

KYMIN— KUUSANKOSKEN TEHTAITTEN 

kesäurheilukauden päättäjäiset pidettiin 25. 10. Kuu 
sankosken seuratalossa pääkonttorin huolehtiessa 
tällä kertaa järjestelypuolesta. 

Orkesteriyhtyeen soitettua aluksi pari kappaletta 
toivotti konttoripäällikkö, varatuomari L. Räihä kut 
suvieraat tervetulleiksi. Sen jälkeen seurasikin pal 
kintojen jako, jonka suorittivat sosiaalipäällikkö 
Veikko Salander ja liikuntaneuvoja Raine Valleala. 
Ensin jaettiin palkinnot kesämestaruuskilpailuista, 
joiden tulokset on tehdessämme aikanaan julkaistu. 
Työosastojen välisissä pesäpallokilpailuissa, jotka 
viime kesänä vaihteeksi otettiin kilpailuohjelmaan 
jalkapallon tilalle, sai I palkinnon Kymin korjaus 
pajan joukkue, jossa pelasivat Tauno Talja, Lasse 
Heikkilä, Reino Aro, Reino Pulkka, Alpo Nokkanen, 
Pauli Kilpiä, Bruno Nieminen, Lasse Andersson, 
Jorma Starck ja Unto Karonen, sekä II palkinnon 
maali verstaan joukkue, johon kuuluivat Erkki Hussi, 
Erkki Erkinharju, Jaakko Taskinen, Unto Kääpä, 
Pertti Levänen, Kalervo Markkanen, Pauli Heikkilä, 
Alpo Pentti, Niilo Katainen ja Taisto Ruusunen. 
Suunnistamiskilpailussa jakautuivat palkinnot seu 
raavasti: M-sarja: 1) Bror Perälä, korjauspaja, 56.46. 
2) N. Alm, klooritehdas, 1.14.53. 3) O. Aaltonen, rak.- 
os., 1.21.10. — M-sarja 35: 1) H. Hänninen, sähköos., 
1.52.47. — M-sarja 43: 1) U. Kantola, konttori, 1.19.53. 
2) A. Sepponen, talousos., 1.29.59. — Naisten sarja: 
1) Else Kantola, konttori, 1.29.59. 

Kävely- ja uintiharrastuskilpailuissa jaettiin aikuis 
ten sarjoissa palkinnot arvalla, edellisessä vähintään 
300 km kävelleiden ja jälkimmäisessä vähintään 
6.000 m uineiden kesken. Kävelyharrastuskilpailun 
naisten sarjassa ei arvontaa tarvinnut suorittaa, kos 
ka arvontaan oikeutettuja oli sama määrä kuin pal 
kintojakin. Palkinnot osuivat seuraaville: 

Kävelyharrastuskilpailu, naisten sarja: Aune Nie 
minen, ulkotyöos., Hilda Toivonen, spriit., Vilma 
Siro, päälab., Elli Tuukkanen, talousos., ja Liisa Puo 
lakka, Ky.pap. — Palveluksessa olevien vaimot: 
Mirja Rusi, talousos., Edith Ollila, sell., ja Maria Lai 
tinen, sell. — Miehet: Leevi Ollila, sell.., Emil Laiti 
nen, sell., Olli Suurmäki, Ky.pap., Pertti Tuviala, 
Ky.pap., ja Aimo Hakkarainen, kloorit. 

Uintiharrastuskilpailu, naisten sarja: Aira Nikula, 
Ky.pap., Aune Tuviala, Ky.pap., Kaisa Laine, kloorit., 
Vilma Siro, päälab., ja Raili Valjakka, Ky.pap. — 
Vaimot: Lilli Kirvesniemi, ulkotyöos., Ellen Pallas- 
kallio, rak.os., ja Terttu Tamminen, kloorit. — Mie 
het: Olavi Martikainen, sell., Raimo Mäkinen, sell., 
Viljo Pihlgren, Ky.korjausp., Kalevi Sormunen, mitt.- 
korj., ja Raimo Lindqvist, höyryos. 

Nuorten sarjoissa jaettiin 5 palkintoa tulosten pe 
rusteella. Tulokset on jo ennemmin julkaistu. 

Kymintehtaitten Kauppa Oy. oli lahjoittanut kolme 
lasiesinettä arvottavaksi kaikkien vähintään 100 km 
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sell., Viljo Erkkilä, varasto, ja Väinö Lehtinen, kor 
jauspaja. — Naiset: Eila Puljava, karbidi. — Vaimot: 
Lahja Sulkanen, puuhiomo, Aili Koskinen, puuhiomo, 
ja Toini Wass, ulkotyöos. 

Uintiharrastuskilpailu, miehet: Antero Taskinen, 
korjauspaja, Juha Puholainen, korjauspaja, Reino 
Sohiman, korjauspaja, Jorma Raschka, pap., ja Kaar 
lo Lahtinen, kulj.os. — Naiset: Veera Aalto, puuhio 
mo, Eila Puljava, karbidi, Terttu Tikkanen, sähkö, 
ja Iiris Laurila, pap. — Vaimot: Elisa Kääpä, karbidi, 
Lahja Sulkanen, puuhiomo, ja Elvi Ruusunen, kar 
bidi. 

Nuorten sarjoissa määräytyivät palkinnot aikai 
semmin julkaisemiemme tulosten perusteella. 

Kymintehtaitten Kauppa Oy:n lahjoittamat palkin 
not, jotka arvottiin kaikkien vähintään 100 km kävel- 
leiden kesken, joutuivat seuraaville: Anneli Inkeroi 
nen, pap., Joel Sipola, pap., ja Raili Turkkila, rak.os. 
Uintiharrastuskilpailuun osallistuneiden kesken arvo 
tun herätyskellon, jonka oli lahjoittanut kelloseppä 
Ahti Nurminen, voitti Pauli Lalu, rak.os. 

Kesämestaruuskilpailuista palkintoja saaneiden ni 
miä emme katso tarpeelliseksi toistaa, koska ne on 
julkaistu aikanaan kilpailuselostuksen yhteydessä. 

Osastojen väliset jalkapallokilpailut, A-sarja: Voit 
taja rakennusosasto, jonka joukkueessa pelasivat 
Paavo Smed, Matti Jankeri, Veikko Aranko, Raimo 
Sipola, Alpo Järvinen, Aatos Kansikas ja Reino Pek 
kola. — B-sarja: Voittaja selluloosatehdas (Lasse Var 
jonen, Kalevi Nummelin, Hannu Kääpä, Timo Heik 
kilä, Aake Hämäläinen, Alpo Sysmäläinen ja Erkki 
Tähtimö). 

Suunnistamiskilpailut, yleinen sarja: 1) Pertti 
Värjä, korjauspaja, 1.08.19. 2) Antero Taskinen, kor 
jauspaja, 1.21.47. — Yli 43-vuotiaat: 1) Veikko Nur 
minen, höyry, 1.19.24. 

Harrastuskilpailujen kankainen hihamerkki jaet 
tiin seuraaville (lyhennykset suluissa: v = vaimo, 
1 = lapsi): 

Kullatulla leijonalla: Erkki Gröndahl, korjauspaja, 
Vallu Vainio, karbidi, Kalevi Palander, puuhiomo, 
Hilkka Rajajärvi, ulkotyö (v), Laina Tiilinen, pap. 
(v). Ruth Ruusunen, pap. (v), ja Unto Pöyhönen, 
pap. (1). 

Neljällä leijonalla: Aatu Sipiläinen, korjauspaja, 
Aarno Joutjärvi, pap., Risto Paljakka, pap., Jorma 
Raschka, pap., Veikko Topo, höyry, Seppo Nurminen, 
rak.os., Eino Puranen, rak.os., Aili Koskinen, puu 
hiomo (v), Antti Storhammar, sell. (1), Rauno Stor- 
hammar, sell. (1), ja Juha Tenhunen, puuhiomo (1). 

Kolmella leijonalla: Erkki Aalto, kulj.os., Kaarlo 
Lahtinen, kulj.os., Juha Puholainen, korjauspaja, 
Kaarlo Räihä, korjauspaja, Pentti Ruusunen, karbidi, 
Jan Krzywacky, pap., Reijo Pilssari, pap., Oiva Hasu, 
talous, Kaarlo Koskinen, puuhiomo, Kaino Lindström, 
puuhiomo, Pentti Parvinen, rak.os., Elsa Krzywacky, 
pap. (v), Marja-Leena Koskinen, pap. (1), ja Pekka 
Oksanen, talousos. (1). 

Kahdella leijonalla: Sulo Jolkkonen, kulj.os., Unto 
Seppälä, kulj.os., Hannu Kääpä, korjauspaja, Hannu 

sell. (t),  Timo Apajasaari, Ky.pap., Reino Aro, 
Ky.korj., Ossian Blomqvist, höyryos., Teppo Frimo 
dig, sell., Kauko Helander, höyryos., Jouko Helenius, 
varasto (p),  Vilho Hämäläinen, mitt.korj., Pentti Jäp 
pinen, kloorit, (p),  Unto Karonen, Ky.korj., Reino 
Kivinen, Ky.korj., Toivo Kotilainen, rak.os. (p), 
Heikki Laakso, Ky.pap., Lauri Laakso, sell., Raimo 
Lindqvist, Ky.pap., Aarni Mattsson, Ky.pap. (p), 
Matti Michelsson, tal.os. (p) ,  Markku Mäkelä, a-kou- 
lu, Raimo Mäkinen, sell., Kauko Nokelainen, rak.os. 
(p), Pentti Nokelainen, rak.os. (p),  Taisto Porvari, 
sell. (p), Pertti Pulkka, Ky.korj., Matti Puntanen, 
rak.os., Unto Ruippo, Ky.pap., Timo Räkköläinen, 
sell. (p), Heikki Saulila, rak.os. (p), Hjalmar Sep 
pälä, saha, Kauko Simonen, kulj.os. (p), Kalevi Sor 
munen, mitt.korj., Leo Strid, kloorit, (p), Aarno 
Teittinen, Ky.pap., Teuvo Tuomi, Ky.pap., Tarmo Vi 
tikainen, varasto (p),  Emil Vuorela, Ky.pap., Lasse 
Kytö, saha (p). 

Lisäksi ovat seuraavat henkilöt kuudentena vuo 
tena suorittaneet viiden arvan vaatimukset: Aili 
Kaartinen, konttori, Aira Nikula, sell., Kirsti Pekko 
la, konttori, Hilda Toivonen, spriit., Elli Tuukkanen, 
tal.os., Sirpa Tuukkanen, tal.os. ( t) ,  Aune Tuviala, 
Ky.pap., Leo Kosonen, Ky.korj., Hjalmar Lahtinen, 
puuhiomo, ja Toivo Puhjo, Ky.pap. Mainittakoon, että 
kymmenen vuoden vastaavien suoritusten jälkeen 
harrastuskilpailujen osanottajille annetaan kullattu 
rintamerkki. 

Palkintojen ja hihamerkkien jaon päätyttyä tar 
jottiin kaikille läsnäolijoille makoisat pullakahvit. 
Kahvinjuonnin lomassa orkesteriyhtye soitti useita 
kappaleita ja mieskvartetti lauloi kolme laulua dipl.- 
ins. P.-G. Michelssonin johdolla. Ohjelmassa oli sit 
ten lystikäs 5 -henkisten nais- ja miesjoukkueiden 
välinen kiinalainen viestinkävely, jonka miehet voit 
tivat. Kun oli nähty muutamia urheilu- ym. aiheisia 
lyhytelokuvia, vietettiin loppuilta tanssin merkeissä. 

VOTKAN TEHTAITTEN 

vastaava tilaisuus pidettiin seuraavana päivänä eli 
26. 10. seuratalossa. Ohjelman aloitti täälläkin or 
kesteriyhtye, minkä jälkeen urheiluneuvoja Oiva 
Rautjärvi piti tervehdyspuheen. Neiti Anna-Liisa 
Jyrkänteen lausuttua runon esittivät Viestin naisvoi 
mistelijat kipparitanssin ja nti Jyrkänne lauloi muu 
tamia lauluja. Sitten astuivat komean palkintopöy- 
dän ääreen varatuomari Aunis K. Kantonen ja urhei 
luneuvoja Rautjärvi suorittamaan palkintojen jakoa. 
Ensin saivat palkintonsa kävely- ja uintiharrastus- 
kilpailuihin osallistuneet. Aikuisten sarjoissa arvot 
tiin palkinnot samoin perustein kuin Kuusankoskella, 
mutta arvonta tuli täällä kysymykseen vain kävely- 
harrastuskilpailun miesten sarjassa sekä uintiharras- 
tuskilpailun miesten ja vaimojen sarjoissa, koska 
muissa aikuisten sarjoissa arvontaan oikeutettuja oli 
joko yhtä paljon tai vähemmän kuin palkintoja. Pal 
kintoja saivat seuraavat: 

Kävelyharrastuskilpailu, miesten sarja: Pauli Veh- 
massalmi, sell., Anssi Joutjärvi, pap., Mauri Paljakka, 
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Muutoksia sairaskassan 
sääntöihin 

Kymin Oy:n Kuusankosken Tehtaitten Työläisten 
Sairaus- ja Hautausavustuskassan viime vaaliko 
kouksessa 18. 11. hyväksyttiin hallituksen ehdotus 
kassan uusiksi säännöiksi, jotka astuvat voimaan 
ensi vuoden alusta lukien. 

Uusissa säännöissä on kassan nimi lyhennetty muo 
toon "Kuusankosken Tehtaitten Avustuskassa”. Kun 
kassa on tähän saakka maksanut sairausavustusta 
kalenterivuosittain enintään 180 vuorokaudelta, ei 
kuitenkaan saman sairaustilan johdosta kuin 90 vuo 
rokaudelta, niin uusien sääntöjen mukaan maksetaan 
sanotut avustukset 12 ilta peräkkäiseltä kuukaudelta. 
Sairauspäivien maksimimäärät pysyvät entisellään. 
Jos jäsen on saanut 12 peräkkäisen kuukauden 
aikana sairausavustusta 90 vuorokaudelta, voi hän 
vasta seuraavan 12 peräkkäisen kuukauden aikana 
saada uudelleen sen sairaustilan johdosta avustusta, 
mikäli hän on välillä ollut yhtiön työssä vähintään 
kuukauden. Jos hänellä on ollut sairauspäiviä eri 
sairauksista 180 vuorokautta, on hänen välillä oltava 
yhtiön työssä vähintään kaksi kuukautta, ennen kuin 
uusi 12 kuukauden jakso alkaa. Milloin jäsenelle 
korvataan sairaanhoidon kustannuksia sellaiselta 
ajalta, jolloin hänen sairaustilansa ei estä häntä ole 
masta työssä, lasketaan avustusvuorokaudet siten, 
että jäsenen saaman sairaanhoidon kustannukset jae 
taan kassan edellisen toimintavuoden keskimääräi 
sellä sairauspäivärahalla. 

Hautausavustuksen määrä jäsenelle on 50 kertaa 
sairauspäiväraha ilman aikaisemmin noudatettua 
ylärajaa. 

Kultainen ansiomerkki 
Marraskuun 3. päivänä tuli varastoapulainen Ida 

Flinkhammar olleeksi puoli vuosisataa yhtiömme 
palveluksessa. Tänä merkkipäivänä pidettiin Kymin- 
tehtaan virkamiesklubilla juhlatilaisuus, jossa isän 
nöitsijä Curt Cedercreutz kiitti työnveteraania pit 
kästä ja ansiokkaasti suoritetusta päivätyöstä ja kiin 
nitti hänen rintapieleensä yhtiön 50-vuotisansiomer- 
kin. Tilaisuudessa oli kunniavieraan ja isännöitsijä 
Cedercreutzin lisäksi läsnä ostopäällikkö Erik Holm, 
varastonhoitaja Alvar Lundberg ja sosiaalipäällikkö 
Ake Launikari. 

Ida Flinkhammar on seitsemäs nainen, joka Kuu 
sankosken tehtailla on saanut yhtiön kultaisen ansio 
merkin. 

rak.os., Paavo Smed, rak.os., Toini Wass, ulkotyö (v), 
Kerttu Ukkonen, rak.os. (v), Elna Puranen, rak.os. 
(v), Maire Hämäläinen, sell. (v), Alli Joutjärvi, pap. 
(v), Betty Kääpä, karbidi (v), Veera Kääriäinen, 
karbidi (v), Laila Mäkelä, korjauspaja (v), Saimi 
Aalto, kulj.os. (v), Raili Ronkainen, kulj.os. (1), 
Terttu Simola, kulj.os. (1), Kari Vähänen, karbidi (1), 
Irmeli Vähänen, karbidi (1), Tuula Jokela, pap. (1), 
Miika Krzywacky, pap. (1), Marja Lehtinen, höyry 
(1), Marja-Liisa Aarnio, sähkö (1), Harri Paavola, 
puuhiomo (1), Eva-Kaarina Sulkanen, puuhiomo (1), 
Tuula Laalo, rak.os. (1), Liisa Mouhu, rak.os. (1), 
Helinä Ukkonen, rak.os. (1), Raimo Rantanen, ulko 
työ (1), ja Eila Raatikainen, ulkotyö (1). 

Kuudennen vuoden tulokseen ovat päässeet Erkki 
Knapp korjauspajalta sekä Vilho Laakkonen, Aake 
Tiilinen ja Armas Virtanen paperitehtaalta. 

Kun palkinnot ja hihamerkit oli jaettu, seurasi 
ohjelmassa filmiesityksiä ja kahvitarjoilu. Loppuilta 
oli varattu tanssille. 

Krzywacky, korjauspaja, Antero Taskinen, korjaus 
paja, Fontti Tiihonen, korjauspaja, Pertti Värjä, kor 
jauspaja, Teuvo Vanhalakka, korjauspaja, Uolevi 
Artokari, pap., Valde Göös, pap., Urho Rantaharju, 
pap., Olavi Rämä, pap., Veikko Lehtinen, höyry, Vil 
ho Taavitsainen, sähkö, Aimo Koikkalainen, sell., 
Elvi Ruusunen, karbidi (v), Eila Tiihonen, sell. (v), 
Kaarlo O. Lahtinen, kulj.os. (1), Marja-Leena Ron 
kainen, kulj.os. (1), Matti Tiihonen, korjauspaja (1), 
Risto Kamari, karbidi (1), Kaija Rönnberg, karbidi 
(1), Mauri Jokela, pap. (1), Kalevi Krzywacky, pap. 
(1), Pirkko Koskinen, puuhiomo (1), Raili Silvonen, 
puuhiomo (1), Ilkka Äkerblom, rak.os. (1), ja Marja- 
Terttu Liimatainen, ulkotyö (1). 

Yhdellä leijonalla: Arnold Järvinen, kulj.os., Pekka 
Arponen, korjauspaja, Pentti Kontkanen, korjaus 
paja, Aarne Kinnari, korjauspaja, Antti Mäkelä, kor 
jauspaja, Reino Sohiman, korjauspaja, Matti Kääpä, 
karbidi, Seppo Järvisalo, pap., Eino Lehtinen, pap., 
Iiris Laurila, pap., Olavi Salonen, sell., Veera Aalto, 
puuhiomo, Teuvo Paavola, puuhiomo, Pauli Lalu, 
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Jorma Niinikoski. Elis Lipero. 

M E R K K I P Ä I V I Ä  tajana, kunnes hänet v. 1946 määrättiin Päijänteen 
hoitoalueen aluemetsänhoitajaksi. Tällä metsäosas 
tomme organisation avainasemassa olevalla vaativalla 
paikalla hän on kasvanut kiinni siihen ympäristöön ja 
maakuntaan, jota hän kutsuu omakseen. Taitavana 
ammattimiehenä, lämpimänä luonnonystävänä sekä 
rauhallisena, oikeudenmukaisena esimiehenä ja työ 
toverina hän on saavuttanut niin alaistensa kuin 
ammattitoveriensa kunnioituksen. 

60-VUOTIAS 

Metsätyönjohtaja Frans V a l k a m a  Leppävirralla 
21. 1. 56. Hän on syntynyt Pomarkussa. Oltuaan A. 
Ahlström Oy:n palveluksessa metsätyönjohtajana 1. 
12. 17 lähtien hän muutti 15. 6. 35 Läskelä-yhtiÖn pal 
velukseen Suojärven piiriin toimien siellä metsä- 
työnjohtajana vuoteen 1940, jolloin siirtyi Kuopion 
hoitoalueen Kurkimäen piiriin. Hänen tehtävänään 
on ollut osto- ja omien metsien hakkuu- ja ajotöiden 
valvominen sekä uitto- ja niputustyöt Leppävirran 
pohjoispuoleisella vesialueella. Valkama tunnetaan 
erittäin ahkerana, oikeudenmukaisena ja ammattitai 
toisena työnjohtajana, jolle työ on kaikki kaikessa. 

50-VUOTIAITA 

Metsätyönjohtaja Elis Armas L i p e r o  Keski- Suo 
men hoitoalueen Korpilahden piirissä 26. 12. 55. Hän 
on syntynyt Rautalammin pitäjässä ja tullut Kymin 
Oy:n palvelukseen 1. 9. 1930 metsätyönjohtajaksi sil 
loin perustettuun Korpilahden piiriin, aluksi Kosken- 
päälle ja myöhemmin Korpilahden Tikkalaan, missä 
toimii edelleenkin. Hiljaisena ja ahkerana uurasta 
jana hän on saavuttanut niin esimiestensä kuin alais- 
tensakin täyden luottamuksen. 

Aluemetsänhoitaja Jorma E. N i i n i k o s k i  28.1. 
56. Hän on syntynyt Tampereella. Ylioppilaaksi hän 
tuli Kouvolan yhteiskoulusta v. 1927. Hänen isänsä 
oli jo niihin aikoihin vanha kymiyhtiöläinen. Suori 
tettuaan metsänhoitotutkinnon Niinikoski palveli Ky 
min Osakeyhtiössä työnjohtajana v. 1931 — 32. Oltuaan 
välillä yksityismetsäjärj estojen palveluksessa hän 
astui v. 1935 jälleen Kymin Oy: n palvelukseen ja toi 
mi apulaismetsänhoitajana Kuopiossa vuoteen 1939 
sekä sen jälkeen Juantehtaan hoitoalueen metsänhoi 

M A N A N  M A J O I L L E  

PIIRITYÖNJOHTAJA YRJÖ RANTANEN 

Marraskuun 20. pnä kuoli Helsingin Kirurgisessa 
sairaalassa ankaran taudin murtamana piirityönjoh- 
taja, metsäteknikko Yrjö R a n t a n e n  Uudenmaan 
hoitoalueen Lohjan piiristä. Hän oli syntynyt 12. 9. 
1903 Kylmäkoskella ja tullut metsäosaston palveluk 
seen 1.4.45. Sekä esimiestensä että työtoveriansa ja 
alaistensa pitämänä, aina palvelusalttiina ja rehtinä 
metsämiehenä hän jätti jälkeensä vaikeasti täytettä 
vän aukon. 

Poismennyttä jäi suremaan puolison ja tyttären 
lisäksi suuri ystäväpiiri. 
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Vanjärven eläkeläiset men 
neitä jouluja muistelemassa. 

Vanjärven eläkeläiset muistelevat menneitä jouluja 
Joka kerran kun maa on saanut ensimmäisen lumi- 

peitteensä, tulee joulu vaistomaisesti mieleen. Niin 
tapahtui jälleen eräänä marraskuisena aamuna ajaes- 
samme pitkin Vanjärven tietä tehtaan eläkeläiskotia 
kohti. Tällöin juolahti mieleemme ajatus jututtaa 
vanhuksia menneistä jouluista sekä niistä tavoista ja 
tottumuksista, jotka heidän lapsuutensa ajan jouluille 
olivat oleellisia. Perille päästyämme ja kuulumiset 
vaihdettuamme kävimmekin heti asiaan. Kesti kui 
tenkin jonkin aikaa, ennen kuin alkukankeudesta ja 
arkailusta oli selvitty, mutta sitten alkoi juttu luistaa 
ja muistelmia kertyi vaikka millä mitalla. 

Kertojista nuorin ja eloisin oli Ida M a t t i l a .  Hän 
on syntyisin 9-lapsisesta perheestä läheltä Tammelan 
rajaa. Isä oli pappilan maiden vuokraaja ja tuli kuu 
luisaksi mm. paikkakunnan viimeisen karhun kaata 
jana. Näin monilapsisen perheen joulunvietosta oli 
paljonkin kerrottavaa. Joulun edellisen ajan tapahtu 
mista oli siivous tärkein. Kun se oli saatu loppuun 
suoritetuksi, tuotiin ladosta valtaisa olkikupo pihalle. 
Jouluaterian jälkeen oljet kannettiin pirttiin ja sitten 
se lasten leikki alkoi. Kun vielä naapurista kertyi 
samanikäisiä, oli tupa joskus aivan täynnä lapsia. 
Nukkumisesta ei juuri ollut väliä. Täytyi vain pitää 
varansa, että ehti mukaan, kun aamuyöstä lähdettiin 
joulukirkkoon Lopelle. Ellei syystä taikka toisesta 
voitu lähteä, piti isä jouluhartauden sekä omalle että 
naapurin joukolle. Kertojalle jäi lapsuutensa jouluista 

valoisat ja lämpimät muistot, jotka ovat seuranneet 
häntä Vanjärven eläkeläiskotiin saakka. 

Nyt puuttui kertomukseen Selma K o s k i n e n ,  
jonka jouluun kynttilät ovat aina lyöneet leimansa. 
Nykyajan ihminen, joka vain menee kauppaan ja 
ostaa sieltä mieleisensä väriset, pituiset ja paksuiset 
kynttilät, ei ymmärrä sitä hartautta, jolla ennen joulu- 
kynttilät valmistettiin. Niiden teko Koskisen per 
heessä kuului Selman tehtäviin. Työn suorittamiseen 
tarvittiin keppi, sydänlankoja ja sulaa talia sisältävä 



taa, kuivia kuusenhakoja, vettä ja puinen sanko. 
Vain jouluksi ja juhannukseksi pidettiin tällainen 
suursiivous. Sannalla, kuusenhavuilla ja vedellä lat 
tia hierrettiin niin valkoiseksi kuin puu voi tulla, lii 
ka vesi "lyötiin” kiinni rättiin ja niin hohti lattia puh 
tauttaan. Kertoja muistaa monet kerrat kiinnittä 
neensä kuivat kuusenhavut jalkojensa alle ja täten 
luistelemalla auttaneensa lattian hankaamisessa. 
Hauskaahan se oli, sillä työhän kävi silloin kuin 
tanssien. 

Mutta miehistä siivous oli kauhistus. Näin totesi 
Juho Ö h m a n  ja kertoi, että siivouksen ajaksi mie 
het kaikkosivat metsään hakemaan joulukuusia ja 
karjalle rehua. Hevoset saivat jouluna kauroja. Leh 
mille laitettiin myös tavallista paremmat jouluruoat. 
Kaikki nämä työt oli tehtävä ennen kello 12 joulu 
aattona. Sen jälkeen vallitsi joulun rauha. 
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puupytty. Vaakasuoraan keppiin pantiin pari sydän- 
lankaa roikkumaan ja ne kastettiin sulaan taliin. Vä 
liin jäähdyttämällä ja taasen taliin kastamalla lisään 
tyi kynttilän paksuus kerros kerrokselta. Aikaa ja 
uutteruutta tämä puuha vaati. Tali jäähtyi välillä 
puupytyssä, jolloin se täytyi sulattaa uunin rauta- 
padassa. Mutta valmista tuli. Viimeiseksi tehtiin 
useampihaaraiset kynttilät, jotka jo vaativat taitoakin. 
Kun tikusta riippuvat kolme peruslankaa olivat saa 
neet pohjatalinsa, yhdistettiin äärimmäisinä olevat 
keskimmäiseen jonkin verran tikun alapuolelta ja 
kastamista taliin jatkettiin. Näin valmistui 3-haarai- 
nen juhlakynttilä. 5 — 6-haaraisten teko vaati jo suur 
ta kokemusta. Kun niistä onnistuttiin saamaan sopu 
suhtaisia ja kauniita, saattoi tekijä olla työstään ylpeä. 
Tällainen kynttilä pantiin aina ikkunalle palamaan, 
kun lähdettiin joulukirkkoon. 

Joulusiivous on jäänyt erityisesti Sofia R a n t a s e n  
mieleen. Siivousvälineisiin kuului siihen aikaan san 

1 

Taikoja tehtiin myös jouluna. Niistä muisti Sally 
S a i n i o  ainakin erään, jota hän tyttönä oli kokeil 
lut. Kaksi peiliä asetettiin pöydälle vastakkain n. 15 
cm etäisyydelle toisistaan. Niiden väliin pantiin kaksi 
palavaa kynttilää. Muut valot sammutettiin ja huo 
neessa yksin oleva nuori neito tuijotti peilien ja kynt 
tilöiden muodostamaan solaan. Jos hän näki alttarin, 
näki hän myös tulevan miehensä hahmon tuossa pei 
lien ja kynttilöiden valomeressä. Näin lienee kerto 
jallekin käynyt, vaikka hän oli lisäksi käyttänyt 
apuna vielä vanhaa kansanloitsua, jota ei kuitenkaan 
enää muistanut. 

Kaikesta kävi selville, että joulun muistot olivat 
eläkeläiskodin asukkaille rakkaita. Varmasti tänä 
jouluna yhteisen kuusen ympärillä vanjärveläisten 

ajatukset jälleen palaavat 50 — 70 vuoden takaisiin 
muistoihin. Ovathan muistot se paratiisi, jonne saa 
ja jonne kannattaa palata. 

29 



H ö g f o r s i n  r u u k i n  h i s t o r i a a  
IV 

Vuosisadan vaihteesta ensimmäisen maailmansodan alkuun 
Edellisessä luvussa olemme kertoneet, kuinka 1800-luvun viimeinen vuosikymmen oli 

Högforsin ruukille taloudellisista vaikeuksista huolimatta nousun ja kehityksen aikaa. Vali 
mon suorituskykyä lisättiin, konepajateollisuus astui yhä enemmän etualalle ja uudella läm- 
pöteknillisellä osastolla oli aivan perustavaa laatua oleva merkitys tehtaan tulevaisuudelle. 
Högforsin ruukin rinnalle syntynyt Wattolan puuhiomo oli tervetullut tuotantolaitos vahvis 
taen yhtiön taloudellista asemaa. 

Lämpöteknillisellä osastolla oli sen sijaan riittävästi 
tilauksia ja toiminta jatkui entiseen tapaan. 

Auttajaksi tässä kriisivaiheessa osoittautui Watto- 
lan puuhiomo. Hiomoteollisuus oli kokonaan riippu 
vainen vientimarkkinoista, ja vuosisadan alussa 
hiokkeen hinnoissa — päinvastoin kuin sahatavaran 
— tapahtui melkoinen nousu. Se aiheutui lähinnä 
siitä, että Saksassa ja Skandinaviassa vallinneen kui 
vuuden johdosta puuhiomoiden voimansaanti vaikeu 
tui aiheuttaen supistuksia tuotannossa. Wattolassa oli 
kuitenkin samoihin aikoihin hyviä vesikesiä ja hiok 
keen avulla voitiin korvata Högforsin tehtaan heik 
koja konjunktuureja. Rahavaikeudet olivat kuitenkin 
suuret, ja velkojen vähentämiseksi oli pakko turvau 
tua metsänmyyntiinkin. 

V. 1903 päästään Högforsissa vihdoin parempiin 
tuloksiin. Markkinatilanteessa ei kylläkään tapahtu 
nut sanottavia muutoksia, mutta tehtaan uusien ko 
neiden ja parempien työtapojen avulla kyettiin lisää 
mään tuotantoa ja vastaavasti pienentämään kustan 
nuksia. Mainittuna vuonna hankittiin ensimmäiset 
hydrauliset kaavauskoneet. Tämä vuosi oli myös 
sikäli tehtaan aikakirjoihin vietävä, että silloin teh 
das ryhtyi ensimmäisenä Suomessa valmistamaan 
radiaattoreita, käänteentekevää amerikkalaista läm- 
pöpatterimaliia. Radiaattoreita seurasi pian ensim 
mäinen keskuslämmityskattila. Näin olivat nähneet 
päivänvalon nämä artikkelit, jotka myöhemmin tu 
livat niin tärkeiksi Högforsin tehtaan tuotannossa. 
Asennustyöt olivat kuitenkin yhä etualalla ja lämmi 
tys- sekä tuuletuslaitteita asennettiinkin jatkuvasti 
useihin suuriin rakennuksiin etupäässä Helsingissä. 

Vähitellen kotimarkkinatilanne alkoi kirkastua. 
Venäjän — Japanin sota aiheutti noususuhdanteen ja 
vuoden 1905 valtiollisilla levottomuuksilla suurlak- 
koineen oli myös elvyttävä vaikutuksensa talouselä 
mään. Vuodesta 1906 muodostui jo hyvä vuosi Hög- 

MAAOMAISUUS JA OSAKEPÄÄOMA KASVAVAT 

Högforsin Tehdas ja Wattolan Puuhiomo Osake 
yhtiön laajeneminen kuvastuu 1890-luvun viimeisinä 
vuosina myös maanhankinnoissa ja osakepääoman ko 
rottamisessa. Pyhäjärveltä ja Pusulasta ostettiin 
useita maatiloja silmällä pitäen ennen kaikkea Wat- 
tolan puuhiomon raaka-aineen saannin turvaamista 
pitkällä tähtäimellä. Nämä kaupat samoin kuin teh 
daslaitosten laajentaminen aiheuttivat lyhytaikaisten 
velkojen kasvua, joten osakepääoman korottaminen 
osoittautui välttämättömäksi. Osakepääoma, joka 
v. 1894 ruukin muututtua osakeyhtiöksi oli 350.000 
markkaa, nousi vuoteen 1898 mennessä miljoonaan 
markkaan. Vanhat osakkeenomistajat merkitsivät 
suurelta osalta uudet osakkeet, mutta mukaan tuli 
myös jokunen uusikin nimi. Näistä mainittakoon 
ennen kaikkea kamarijunkkari, varatuomari Hjalmar 
Linder, joka myöhemmin tuli näyttelemään merkit 
tävää osaa Högforsin tehtaan historiassa. 

UUSI VUOSISATA SAAPUU 

1900-iuku alkoi huonoin entein. Suomen tärkeim 
män vientiartikkelin sahatavaran hinnoisssa tapahtui 
huomattava lasku, mikä vaikutti lamauttavasti maan 
talouselämään. Tätä lamakautta oli omiaan pahenta 
maan Venäjän nopeasti paisunut raudantuotanto. 
Koska minkäänlaista tullimuuria Venäjän ja Suomen 
välillä ei ollut olemassa, tunkeutui venäläinen rauta 
Suomen markkinoille ja sitä myytiin hintoihin, jotka 
alittivat Suomen rautatehtaiden valmistuskustannuk 
set. Onneksi Högforsin tehdas oli jo ennättänyt pur 
kaa raudanvalmistusteollisuutensa säästyen siten pa 
himmasta pälkähästä, mutta vaikeudet tuntuivat sen 
rautajalosteidenkin myynnissä. Tilanne paheni siinä 
määrin, että vuosina 1901 ja 1902 valimossa ja vers 
taassa työskenneltiin vain neljä päivää viikossa. 
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Avara paja. Kuva on vuosi 
sadan vaihteen tienoilta. 
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TUOTANTO KASVAA 

Seuraavat seitsemän vuotta ennen ensimmäisen 
maailmansodan puhkeamista olivat suurin piirtein 
kehityksen ja vakaantumisen aikaa Högforsin histo 
riassa. Se ei kylläkään tapahtunut suoraviivaisesti, 
vaan jyrkästikin polveillen. Niinpä esimerkiksi 
ensimmäisen vuosikymmenen taitteessa vallitsivat 
heikot konjunktuurit. Kuitenkin kokonaisuutena kat 
soen voidaan tätä sodan edellistä aikaa pitää 
suotuisana kehityskautena. Sitä osoittavat tuotanto 
luvutkin. Kun liikevaihto ei ollut v. 1906 yltänyt 
vielä aivan miljoonaan markkaan, oli se maailman 
sodan aattovuonna jo 1.890.000 markkaa ja brutto- 
voitto 546.000 markkaa. 

Tähän suotuisaan tulokseen ei ollut kuitenkaan 
päästy ilman jatkuvia ja määrätietoisia ponnistuksia. 
Tänä aikana kiinnitettiinkin tuotantokoneiston uusi 
miseen ja työmenetelmien parantamiseen jatkuvasti 
suurta huomiota. Valimoa laajennettiin pariinkin 
kertaan, ja valimo sai ajanmukaisen keernakuivaa- 
mon, uuden kupoliuunin, sulatuskyvyltään 8 — 10.000 
kg tunnissa ja siihen kuuluvan puhallinkoneen sekä 
hiekanpuhallinkoneen täydellisine pölynpoistolaittei- 
neen. Myös verstas sai lisätilaa, rakennettiin varas 
toja, uusi voimalaitos, uusi konttori ja asuinraken 
nuksia sekä virkailijoille että työläisille. Tätä luet 
teloa voisi jatkaa pitemmällekin, mutta tämäkin jo 
osoittaa, että yritystä johdettiin määrätietoisesti 
uudenaikaisessa hengessä ja yrityksen tulevaisuuteen 
luottaen. 

fors-yhtiölle. Liiketoiminnan kokonaislaskutus lä 
henteli silloin miljoonaa markkaa nettovoiton nous 
tessa yli 100.000 markan. 

WOLTER RAMSAY JÄTTÄÄ HÖGFORSIN — 
OSCAR PIRHOSESTA TOIMITUSJOHTAJA 

V. 1906 Wolter Ramsay sai kutsun Tampereen Pel 
lava- ja Rauta-Teollisuus Osake-Yhtiön toimitusjoh 
tajaksi. Hän hyväksyi tarjouksen ja luopui Högfor 
sistaan, jonka hyväksi hän oli uurastanut kaksikym 
mentä vuotta parasta miehuuttaan. Tosin hän ei 
sanonut lopullisia hyvästejä, sillä pian hänet valittiin 
Högfors-yhtiön johtokunnan jäseneksi. Häntä on 
luonnehdittu viimeiseksi klassillisen tyylin ruukin 
patruunaksi Högforsissa, mutta samalla tärkeäksi 
välitysmieheksi siirryttäessä uuteen aikaan. Högfor 
sissa saamansa kokemus oli hänelle verrattomaksi 
hyödyksi, kun hän ryhtyi luomaan Tampellasta suur- 
yhtymää. 

Wolter Ramsayn ehdotuksesta Högforsin toimitus 
johtajaksi tuli yhtiön monivuotinen prokuristi Oscar 
Pirhonen, myöhemmin Pohjolan-Pirhonen. Hän oli 
tullut Högforsin palvelukseen nuorena miehenä jo 
1880-luvulla ja vuodesta 1902 lähtien Gustaf Ram 
sayn jälkeen hän oli toiminut yhtiön konttoripääl 
likkönä. Koska hän ei ollut saanut teknillistä koulu 
tusta, tuli johtokuntaan teknilliseksi neuvonantajaksi 
teollisuushallituksen intendentti, insinööri Karl 
Appelberg. Johtokunnan puheenjohtajan tehtävät 
joutuivat August Ramsayn asiantunteviin käsiin. 
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Sisäkuva Wattolan puuhio 
mosta. (Kansallismuseon ko 

koelmat.) 

ASENNUSTOIMINTA LAKKAUTETAAN. — 
LÄMPÖALAN TARVIKKEIDEN TUOTANTO 

KASVAA 

Högforsin tehdas oli jo muutaman vuoden ajan 
saanut tuntea kilpailun kiristyneen asennusalalla. 
Varsinkin ulkolaisista liikkeistä oli paljon harmia. 
Tilanne kiristyi siinä määrin, että esimerkiksi Porin 
konepaja, joka oli ollut Högforsin tehtaan ankara 
kilpailija asennusalalla, mutta jonka kanssa oli saatu 
myös yhteissopimuksia aikaan, luopui lämpöteknilli- 
sestä alasta. Högfors ei kuitenkaan antanut periksi, 
ja vuosina 1909 ja 1910 sillä oli vielä suuria asennus 
töitä suoritettavanaan. Pian tultiin kuitenkin siihen 
tulokseen, että asennustyöt oli jätettävä erikoisliik 
keille ja tehtaan lämpö- ja saniteettiteknillisen alan 
toiminta suunnattava kokonaan tarvikkeitten valmis 
tamiseen. Niiden tuotannossa olikin ilmennyt jo ilah 
duttavaa nousua ja v. 1911 tehty kolmikantasopimus 
Ab. Rob. Huber Oy:n ja Ab. Vesijohtoliike Oy:n 
kanssa lisäsi edelleen Högforsin tämän alan mahdol 
lisuuksia. Tässä sopimuksessa molemmat asennusliik- 
keet sitoutuivat ostamaan lämpöjohtotarvikkeensa 
Högforsista sillä ehdolla, että Högfors lopettaisi toi 
mintansa asennusalalla. 

Yhtiön johto saattoi pian havaita, että tehtaan 
lämpöteknillisen alan suunnanmuutos oli ollut vii 
sasta. Kysyntää ei ollut ainoastaan asennusliikkei- 
den, vaan myös suoranaisten kuluttajien taholta 
ympäri maan. Högforsin liikevaihdon nousu ennen 
maailmansotaa johtuikin suurelta osalta nimenomaan 

MARKKINAT JAETAAN 

Suomen metalliteollisuus oli joutunut tuon tuosta 
kin kokemaan vastatuulta. Se ei ollut aiheutunut 
yksinomaan talouselämän yleisistä heilahteluista, vaan 
markkinoilla oli ilmennyt myös epätarkoituksen 
mukaista kilpailua. Jotta maan metalliteollisuuden 
tuotanto ja markkinat voitaisiin vakauttaa, perustet 
tiin v. 1908 August ja Wolter Ramsayn tarmokkaiden 
toimenpiteiden ansiosta Suomen Metalliteollisuus- 
konttori. Sen jäsenyritysten kesken pyrittiin siihen, 
että jokainen tehdas voisi keskittyä eräiden erikois 
alojen sarjavalmistukseen. Sillä tavalla katsottiin 
voitavan vapautua tarpeettomasta ja voimille käy 
västä kilpailusta. Samalla pyrittiin kilpailukykyisem 
miksi ulkolaisten tuotteiden kanssa sekä laatuun että 
hintaan nähden. 

Högforsin tehdas sai osalleen talous- ja rakennus- 
valutavaran, höyrypadat, kaikenlaiset rattaanpyssyt, 
myllykoneistot, lihamyllyt ja silppu- ja heittokonei 
den sekä puimalaitteiden rautaosat. Mitä tuli tehtaan 
lämpöteknillisen osaston alaan kuuluviin töihin, oli 
vat Högfors ja Ab. Rob. Huber Oy yksimielisiä 
markkinoiden jakamisesta. Ne oikeutettiin keskinäi 
sen sopimuksensa mukaan suorittamaan lämmitys- ja 
saniteettiteknillisiä asennuksia ja valmistamaan 
alaan kuuluvia tarvikkeita. Näistä toimenpiteistä oli 
Högforsin tehtaalle hyötyä, joskin on muistettava, 
etteivät läheskään kaikki metalliteollisuudenharjoit- 
tajat liittyneet metalliteollisuuskonttoriin, joten epä 
vakaisuutta murkinoilla oli yhä olemassa. 
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mutta vaikean taloudellisen aseman vuoksi ei kuiten 
kaan voitu tehdä mitään yrityksen rahoittamiseksi. 

Tässä kuolleessa pisteessä rautatiehanke oli aina 
vuoteen 1907 saakka. Silloin Hjalmar Linder, Kytä- 
jällä asuva rajanaapuri, ilmoitti yhtiölle, että hänen 
tarkoituksensa oli rakentaa kapearaiteinen rautatie 
Hyvinkäältä Kytäjän maiden halki Högforsin teh 
taalle. Högfors-yhtiö oli puolestaan valmis tukemaan 
hänen ratahankettaan. Linder ei kuitenkaan katsonut 
Högforsin taloudellista tukea riittävän suureksi, ja 
hän keskeytti radan rakentamisen, kun se oli vedetty 
hänen kartanoonsa saakka. Neuvottelut jatkuivat ja 
lopuksi päätettiin perustaa osakeyhtiö, jonka pääoma 
olisi 800.000 markkaa ja joka ottaisi haltuunsa val 
miin rataosan ja rakentaisi puuttuvan sekä sen jäl 
keen vastaisi koko linjan liikenteestä. Osakeyhtiö 
syntyikin ja radan rakentaminen jatkui. Jo elokuussa 
1911 voitiin ensimmäinen juna lähettää Hyvinkäältä 
Högforsiin. Radan juhlallinen vihkiminen tapahtui 
seuraavan vuoden helmikuussa. Radan rakentaminen 
oli tullut maksamaan 38.000 markkaa kilometriä koh 
den, mikä oli vain noin kolmannes siitä, mitä nor- 
maaliraiteiset radat samoihin aikoihin tulivat Suo 
messa maksamaan. 

Radan valmistuminen oli Högforsin kannalta suo 
rastaan käänteentekevä. Rahtikulut alenivat 85 — 
90.000 markasta 27—30.000 markkaan vuodessa, sa 
malla kun toimitusten tehokkuus ja täsmällisyys 
suuresti lisääntyivät. Pitemmällä tähtäimellä katsot 
tuna rautatie varmisti Högforsin kilpailu- ja kehi 
tysmahdollisuudet ja vaikutti siten ratkaisevasti 
tehtaan tulevaisuuteen. 

lämpöteknillisen alan tarvikkeiden lisääntyneestä 
tuotannosta ja menekin kasvusta. 

MELKOISTA LASKUA WATTOLAN 
KANNATTAVUUDESSA 

Verrattuna Högforsin valimon ja konepajan vilk 
kauteen tänä seitsenvuotiskautena oli tapahtumien 
kulku Wattolan puuhiomossa sen sijaan aivan päin 
vastainen. V edensaanti oli kutakuinkin normaali, 
mutta hintojen kehitys oli oikukasta ja etupäässä 
epäsuotuisaa. Puuhiomon taloudelliset tulokset olivat 
kin vuosi vuodelta huononlaisia, eivätkä läheskään 
vastanneet aikaisemmin saavutettuja. Painopiste oli 
siis ratkaisevasti siirtynyt takaisin metalliteollisuu 
den puolelle. 

HÖGFORS SAA KAPEARAITEISEN RAUTATIEN 

Högforsin toiminnan yhtenä välttämättömänä edel 
lytyksenä oli paremman rautatieyhteyden saaminen 
maan rautatieverkostoon. Tuotteet rahdattiin hevos 
kyydillä Hyvinkään — Hangon radan varteen ja se 
merkitsi suuria lisäkustannuksia. Jo 1800-luvun puo 
lella oli pohdittu rautatiekysymysta ja suunniteltiin 
leveäraiteisen radan rakentamista Helsinki — Ota- 
lampi — Högfors — Forssa — Jokioinen. Kun tästä suun 
nitelmasta ei tullut mitään, kohdistettiin toiveet ra 
dan rakentamiseen, joka kulkisi Högforsista Numme 
lan kautta Kauklahden asemalle Helsingin ja Kar 
jaan väliselle, silloin rakennettavaksi päätetylle ra 
dalle. Yhtiön toimesta tämä rataosa tutkittiin ja 
paalutettiin sekä laadittiin kustannuslaskelmat, 

■ f ’ - ' L .. _ _  _ i 
...l , a 

Maalaisia ja tehtaalaisia kau 
panteossa Högforsin toripäi 

villä. 
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U r h e i l u k u u l u m i s i c i  
5 p. 2) Leo Leppänen 2 p. 3) Matti Jousisto, kpk, 2 p. 
— Yli-ikäm.: 1) Veikko Vuolas, va apu, 7 p. 2) Väinö 
Aalto, va, 6 p. 3) Juuso Koppanen, va, 3 p. — Ikäm.: 
1) T. Siren, va apu, l p .  — Alle 18-v.: 1) Unto Aalto, 
puhd., 8 p. 2) Veikko Jousisto, liesi, 7 p. 3) Pentti 
Aho 6 p. 

Topografikartta: Yleinen sarja: 1) Matti Jousisto, 
kpk, 8 p. 2) Yrjö Lingman, va ko, 7 p. 3) Onni Hir 
vonen, katt., 6 p. — Ikäm. 1) T. Siren, va ko, 4 p. 2) 
Nils Öster, kontt., 2 p. — Yli-ikäm.: 1) Juuso Koppa 
nen, va, 4 p. 2) Väinö Aalto, va, 3 p. 3) Kauko Lilje 
gren, katt., 3 p. — Alle 18-v.: 1) Veikko Jousisto, 
liesi, 3 p. 2) Unto Aalto, puhd., 3 p. 

MAASTOJUOKSU 
Maastojuoksussa oli mukana 20 juoksijaa ja tulos 

taso muodostui kohtalaiseksi. 
Yleinen sarja, 6 km: 1) Veikko Kankare, malli, 

20.53. 2) Mikko Elvas, va ko, 21.35. 3) R. Varalahti, 
va ko, 21.52. — 21-v. 6 km: 1) Heimo Berg, kpk, 20.33. 
2) Olli Topio, kpk, 23.05. — 18-v., 4 km: 1) Eino Berg, 
kpk, 14.53. 2) Into Luoto, kontt., 17.40. — Ikäm. 4 km: 
1) Arvo Astala, va, 14.25. 2) Olavi Kahila, va, 14.48. 
3) Veikko Vuolas, va ko, 16.45. — Yli-ikäm.: 1) Toivo 
Lehtonen, rak., 17.39. 2) Mauno Koskinen, liesi, 17.53. 
3) Väinö Aalto, va, 18.56. 

HARRASTUSUINTI 

Harrastusuinti suoritettiin 25. 6. — 31. 7. välisenä 
aikana ja oli se kilpailuohjelmassa vasta ensimmäisen 
kerran. Osanottajien lukumäärä kohosi 150:een, 
joista puolet oli naisia. Harrastus oli siten yllättävän 
runsas. 5 arvan tulokseen pääsivät seuraavat: Aino 
Kervinen, Hilda Koski, Aino Vahlsten, Kaisa Kylmä- 

Viime kesän urheilutoiminta tehtaan piirissä oli 
jatkuvasti noususuunnassa, mikä näin jälkikatsausta 
tehdessä on erittäin mieluisa todeta. Eniten oli osan 
ottajia kävely- ja uintiharrastuskilpailuissa eli yli 
400. Kaikkiaan osallistui eri kilpailumuotoihin syys 
kuuhun mennessä 893 henkilöä. 

HARRASTUSKÄVELY 

Kävelykilpailu alkoi 1. 5. ja päättyi 10. 6., minkä 
jälkeen suoritettiin palkintojen arvonta. Huonoista 
olosuhteista huolimatta kertyi varsinkin 5:n arvan 
suorituksia huomattavasti enemmän kuin aikaisem 
milla kerroilla, mikä osaksi johtunee myöskin uudesta 
palkintojärjestelmästä. 5:een arpaan pääsivät osalli 
siksi seuraavat: Naiset: Anja Andersson, Sirkka Vah- 
tera, Hilkka Kylmäkorpi, Inga Kuosmanen, Anja 
Sarlin, Evi Tanner, Evi Mikkola, Marjatta Lingman, 
Aini Kylmäkorpi, Aili Hellgren. Irmeli Fredriksson 
ja Aili Saarinen. Miehet: Armas Hissa, Eino Koivisto, 

Pentti Heikkonen, Reijo Laakso, Yrjö Lingman, 
Veikko Kankare, Heimo Berg, Eino Berg, Ari Moi 
lanen, Arvo Astala, Mauno Koskinen, Mikko Elvas, 
Rainer Var älähti, Teuvo Peltola, Lauri Tammilehto, 
Veikko Vuolas, Auvo Astala, Väinö Aalto, Eino Aalto 
ja Kauko Liljegren. Kotiväki: Edith Rickman, Kari 

Liljegren, Auvo Lindgren ja Erkki Mäntynen. 

SUUNNISTUS 

Suunnistajille järjestettiin jälleen kolme valkoisen 
kartan pistesuunnistusta sekä kaksi topografikartan 
kilpailua. Tulokset muodostuivat seuraaviksi: 

Pistesuunnistus: Yleinen sarja: 1) Pentti Harjula, 
kontt., 7 p. 2) Onni Hirvonen, katt., 7 p. 3) Yrjö Ling 
man, vako, 4 p. — Alle 21-v.: 1) Heimo Berg, kpk, 

M E R K K I P Ä I V I Ä  merkonomiksi. Högforsin Tehtaan palvelukseen hän 
tuli v. 1917. Toimittuaan 4 vuotta aseman kirjurina 
hän siirtyi perustetun maatalousosaston kirjanpitä 
jäksi, jossa toimessa on edelleenkin. Tämän lisäksi 
hän toimii tehtaan paragon-myynnin tilintarkastajana. 
Rouva Hartman on erittäin ansiokkaasti ottanut osaa 
Suomen Punaisen Ristin ja Mannerheimliiton toimin 
taan. Högforsin Tehtaan Virkamieskerhon jäsenenä ja 
rahastonhoitajana hän on toiminut kerhon perustami 
sesta lähtien. Lisäksi hän on hoitanut lukuisten yhdis 
tysten luottamustoimia. Hänen muista harrastuksis 
taan mainittakoon matkailu, kuorolaulu, seuranäytel 
mät ja taide. 

HEINOLAN TEHTAAT 

50-VUOTIAITA 
Siivooja Aini Elisa S a l m i n e n  kattilaosastolta 

19.11.55. Hän on syntynyt Haapavedellä ja tullut 
15. 8. 55 siivoojaksi kattilaosastolle. 

Levynleikkaaja Lempi Sofia G u s t a f s s o n  Puko- 
radiaattoriosastolta 22. 1. 56. Hän on syntynyt Ypä- 
jällä ja tullut 18.6. 54 tehtaan palvelukseen. 

Vera Hartman. 

60-VUOTIAS 
Merkonomi Vera H a r t m a n  maatalousosastolta 

1. 2. 56. Hän on syntynyt Karkkilassa. Käytyään Hel 
singin vanhan suomalaisen tyttökoulun hän siirtyi 
opiskelemaan Turun kauppaopistoon, josta valmistui 
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Högforsin ja Heinolan lento 
pallojoukkueet ottelun jäl 

keen. 

E. Jumppanen, va a, 11.45. — Ikäm. kuula: 1) U. Nur 
mi, kp, 10.99. 2) P. Vaarasalo, kontt. 10.32. 3) V. 
Aalto, va, 9.14. — 1.000 m viesti: Valimon apu 2.24.4. 

JALKAPALLO 
Tehtaan osastojen välinen jalkapallosarja aloitet 

tiin hyvissä ajoin keväällä, mutta loppuratkaisut siir 
tyivät kuitenkin aina elokuun alkuun saakka, jolloin 
liesi, konepaja, konttori ja valimon apuosastot selvit- 
telivät välinsä loppuotteluissa. Voittajaksi suoriutui 
liesi, toiseksi sijoittui konepaja ja kolmanneksi kont 
tori. Voittaneessa joukkueessa pelasivat Savonen, 
Nikander, E. Aarnio, E. Meri, I. Saaristo, V. Jousisto, 
V. Enström ja V. Lahtinen. Ystävyysotteluja pelattiin 
Salossa, Helsingissä ja Rajamäellä. Menestys oli 
vaihteleva, mutta pääasia oli, että saatiin oppia peli 
taitoa suurilla kentillä. 

PESÄPALLO 
Pesäpallossa pelattiin ystävyysottelu Heinolan teh 

taita vastaan sekä Heinolassa että Karkkilassa. Mo 
lemmat ottelut päättyivät meidän joukkueemme voit 
toon. 

UINTI 
Uintikilpailut pidettiin tänä vuonna tavallista 

aikaisemmin ja erittäin suotuisissa olosuhteissa. Siitä 
kai johtuikin, että osanottajia oli tavallista runsaam 
min. Tulokset: 

Yleinen 50 m vu.: 1) Sulo Hirvonen, kattila, 35.00. 
2) Urho Kasurinen, kp, 36.4. 3) Matti Latva, em., 39.2. 
— Yleinen 100 m vu: 1) Paavo Stenroos, kp, 1.36.00. 
2) Keijo Tuomi, kontt., 1.45.00. 3) Auvo Astala, va, 
1.46.00. — 5x50 m viesti: 1) Konepaja 3.40. 2) Kpk 
3.58.0. 3) Valimo 3.58.2, 4) Konttori 4.02.2. — Alle 
18-v. 50 m vu: 1) Unto Aalto, puhd., 48.2. — Naisten 
50 m vu: 1) Vuokko Järvinen, kotiv., 48.2. 2) Inga 
Kuosmanen, kontt., 51.8. 3) Marjatta Niemi, malli, 

korpi, Kalevi Vahlsten, Laura Suominen, Jouni Tam 
melin, Anna-Liisa Aalto, Anna-Liisa Lindfors, Eija 
Pikkarainen, Taisto Hasselman, Väinö Aalto, Veikko 
Vuolas, Rainer Varalahti, Pekka Hakala, Reijo Kil 
piö, Arvo Vahlsten, Lauri Tammilehto, Reijo Vehma 
nen, Arvo Astala, Auvo Astala, Mauno Koskinen, 
Yrjö Lingman, Onni Sjöholm ja Mikko Elvas. 

YLEISURHEILU 

Varsinainen yleisurheilukausi tehtaan puitteissa 
aloitettiin vasta heinäkuun lopulla, jolloin pidettiin 
myös tehtaan kesämestaruuskilpailut. Osanotto niihin 
oli melko runsas, mutta tulostaso jäi edelliseen ke 
sään verrattuna huomattavasti heikommaksi. Tulok 
sia: 

110 m aidat: 1) Aki Brusin, kpk, 18.2. 2) Eero Meri, 
sä, 19.1. 3) Harri Kurki, 19.3. — 17-v. korkeus: 1) V. 
Halinen, liesi, 160. 2) R. Uusitalo, kontt., 155. 3) H. 
Kurki, kpk, 155. — 17-v. 100 m: 1) P. Laitinen, kpk, 
12.6. 2) V. Jousisto, liesi, 12.9. 3) R. Uusitalo, kontt., 
13.0. — 19-v. 100 m: 1) V. Voronoff, kpk, 12.6. 2) A. 
Roininen, kpk, 12.8. 3) R. Melava, kpk, 13.3. — 19-v. 
kiekko: 1) V. Jousisto, liesi, 36.70. 2) V. Halinen, 
liesi, 35.85. 3) R. Laakso, kpk, 30.80. — Korkeus: 1) 
Antero Roininen 165. 2) Teuvo Peltola 165. 3) Sulo 
Mäntylä 160. — 1500 m: 1) H. Berg, kpk, 4.34.2. 2) E. 
Larila, va a, 4.35.4. 3) M. Elvas, va a, 4.35.5. — 
Ikäm. 1500 m: 1) Arvo Astala, va, 4.50.2. 2) 
O. Kahila, va, 5.01.0. 3) M. Koskinen, liesi, 
5.30.0. — 19-v. 1500 m: 1) Olli Heinonen, kpk, 
4.41.2. — Kiekko: 1) K. Isaksson, läh., 33.66. 2) M. 
Jousisto, kpk, 31.07. 3) E. Jumppanen, va, 29.67. — 
Pituus: 1) Voitto Juutila, em., 5.79. 2) Antero Roini 
nen, kpk, 5.79. 3) Timo Koppanen, kpk, 5.56. — Ikäm. 
pituus: 1) Ville Eskolin 5.47. 2) L. Lindroos, malliv., 
5.29. 3) M. Koskinen, hiomo, 3.80. — Kuula: 1) K. 
Isaksson, em., 12.27. 2) P. Stenroos, konep., 11.96. 3) 
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J u a n k o s k e n  r akennussuunn i t e lma  
van Juankosken — Viinijärven radan Virraslahden 
kohdalla. Maantie tulee ylittämään vesistön Koivu- 
kosken kohdalla. Tien suunta on jo tutkittu. Sen 
sijaan entinen tie jää kokoojatien luontoiseksi. Sen 
mutkia oiotaan ja se tullaan aikanaan luonnollisesti 
muutoinkin kunnostamaan. Nykyisen kapearaiteisen 
radan pohjaa on suunniteltu käytettäväksi tiemaana. 
Keskustie on osittain levennetty niin paljon, että on 
mahdollisuuksia puistoistutuksiin. Toreja ja aukioita 
on suunniteltu seuraavasti: Asematori, Tehtaantori, 
Osulan aukio ja linja-autojen tarvitsema aukio.. 

Asuma-alue jakautuu puistojen sekä maatalous- 
ym. alueiden erottamiin asumasoluihin, kuten asema- 
kaavallisesti nykyisin sanotaan. Suurin osa asutuk 
sesta on omakotimaista. Torien varsille on kuiten 
kin esitetty muutamia 3-kerroksisia asuin- ja liike 
taloja ja yhtiön maille 1- ja 2-kerroksisia raken 
nuksia. Asuma-alueen keskus on suunniteltu Tehtaan- 
torin, kirkon, tulevan keskuskansakoulun ja Asema- 
torin seuduille. Tehtaantorin ympäristöstä muodos 
tunee hallinnollinen keskus kunnantoimistoineen ja 
muine julkisine rakennuksineen. 

Alueen vesihuolto lienee eräs hankalimmin toteu 
tettavia seikkoja. Kunnassa on jo valmisteilla täydel 
linen vesihuoltosuunnitelma, jonka puitteissa aiotaan 
erikseen ratkaista alueen vedensaanti ja viemäröinti. 

Teollisuusalue sijaitsee Pikonlahden tienoilta ny 
kyisen tehtaan padon alapuolelle asti ja pienteolli 
suusalue radan itäpuolella sekä Karjalankosken 
teollisuusradan vieressä. Urheilukentän ympäristö 
jää urheilu- ja puistoalueeksi, ja Juanlammin ran 
taan on varattu alue uimarantoja sekä leikkikenttiä 
varten. Nuottiniemi on suunniteltu virkistys- ja 
luonnonpuistoalueeksi. 

Asemakaavan asutuista kohteista vievät suuren 
osan omakotialueet. Keskustaan onkin suunniteltu 
tontit 572 omakotirakennusta varten. Näiden talojen 
asukasmääräksi on arvioitu 2.860 eli yli puolet 
koko keskustan asukasmäärästä. Uusia teitä joudu 
taan rakennussuunnitelma-alueelle tekemään 18,7 
km, ja vanhoja teitä joutuu hylättäväksi 2,3 km. 
Yhteensä on suunnitelma-alueella teitä 34,8 km. 
Omakotipalstat vievät alueesta 16,2 %, teollisuus- ja 
varastoalueet 10,3 %, rakentamaton alue 26,3 %, vesi 
alueet 14,5 % sekä tie- ja liikennealueet 11,7 %. 

Juankosken keskuksen rakennussuunnitelma on 
lopullisesti valmistunut ja vahvistettaneen lähiaikoi 
na. Se käsittää Juantehtaan ja kirkon välittömän 
ympäristön sekä Uudenkylän alueen ollen pinta-alal 
taan n. 590 ha, josta yhtiön maita n. 300 ha. Suunni 
telma on laadittu 5.200 asukkaan tarpeita varten. 
Kun suunnitelman käsittävällä alueella asui v. 1954 
n. 1.600 asukasta, on siten otettu huomioon väki 
luvun kasvaminen yli kolminkertaiseksi entisestään. 

Rakennussuunnitelman on laatinut ja mittaustyön 
valvonut insinööri Aulis Hartikainen. Se perustuu 
osittain Kymin Osakeyhtiön toimesta aikanaan teh 
tyyn Juankosken tehdasyhdyskunnan yleiskaavaan. 
Arkkitehtitoimisto Liijeqvist-Helander laati nimittäin 
jo v. 1949 yhtiön omistamille maille tehtaan läheisyy 
dessä ja Kar jalankoskella yleisasemakaavan ja osalle 
tätä rakennussuunnitelmaluonnoksen, jonka kunta 
lähetti v. 1952 lääninhallituksen hyväksyttäväksi. 
V. 1951 Juankosken valtuusto pyysi puolestaan Kuo 
pion lääninhallitukselta rakennussuunnitelmaa pitä 
jän keskustaa varten. Myöhemmin kunta ja Kymin 
Oy esittivät, että yhtiön toimesta laadittu suunnitel 
ma liitettäisiin maanmittaushallituksessa tehtävään 
rakennussunnitelmaan, mikä ehdotus otettiinkin 
huomioon. 

Suunnitelmaan kuuluu, että Juankosken aseman ja 
Karjalankosken välille tullaan rakentamaan nor- 
maalilevyinen rata. Tämä ei suinkaan merkitse sitä, 
että rata rakennetaan samassa yhteydessä Siilinjär 
ven — Juankosken radan kanssa, vaan joskus tulevai 
suudessa. Ratapiha-alueelta lähtevät raiteet tehtaalle 
ja Pikonniemeen. Mikäli kanavasuunnitelma tulee 
vielä ajankohtaiseksi, on kanavan paikka ajateltu 
suunnitelma-alueen länsipuolelle. 

Kaavin — Nilsiän maantie on johdettu kulkemaan 
yhdyskunnan eteläpuolitse siten, että se ohittaa tule- 

JBANTIfflsAS STRÖMSDAL 

kaksi kertaa, samoin Heinolan tehtaat ja lopuksi 
aivan syyskesällä sisäottelussa Lohjan Kalkkiteh- 
taan joukkue. Tulevaisuus näyttää siis suhteellisen 
valoisalta yhtymämme ensi kesän kisoja ajatellen. 
Toivotaan vaan, että innostus pysyisi ainakin entisel 
lään tai vieläkin lisääntyisi. 

Miesten lentopalloilusta mainittakoon kotihäviö 
Rajamäelle 3 — 0 ja vastaavasti yllättävä voitto Raja- 
mäellä 3 — 0. 

56.00. — Ikäm. 50 m vu: 1) Auvo Astala 50.6. — Yli- 
ikäm.: 1) Väinö Aalto, va, 39.0. 2) Mauno Koskinen, 
liesi, 1.11.6. 

LENTOPALLO 

Naisten lentopalloharrastus on jatkunut sangen 
vilkkaana koko vuoden ja tuloksiakin on jo alkanut 
näkyä. Useita ystävyysottelu jakin on ehditty pelata 
yhtymän kilpailujen lisäksi. Salon tehtaat on voitettu 

36 



i Ml 

I, u 
/ ’ / V / 

Yllä Juankosken rakennus suunnitelmakartta, joka osoittaa millaiseksi paikkakunta on vastaisuudessa kehit 
tyvä. Asutus keskittyy useihin ns. asumasoluihin, jotka ovat erillään toisistaan. Täten säilyy väljyyden 
tuntu eikä luonto tule karkoitetuksi asutuksen ulkopuolelle. Ratapihan pohjoispäästä lähtevät pistoraiteet 
Pikonniemeen ja teollisuusalueelle, eteläpäästä Karjalankoskelle ja Viinijärvelle. Kaavin — Nilsiän maantie 

kulkee asutuksen eteläpuolitse ylittäen vesistön Koivukosken kohdalla. 
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jälkeen rakennusosastolle ollen viimeksi yövartijana. 
Yli 54-vuotisen palveluskautensa aikana ei hänen 
tarvinnut olla sairauden takia poissa töistä. Vikman 
on saanut yhtiön 25- ja 50-vuotisansiomerkit. 

60-VUOTIAS 

Saksimies Johannes H i l t u n e n  12.2.56. Hän on 
syntynyt Juantehtaalla, missä hänen isänsä oli teh 
taan palveluksessa. Jo 9-vuotiaana hän tuli ensim 
mäisen kerran tehtaan töihin hiiliuuneille eli ”sikuri- 
tehtaalle”. Yli 37-vuotisen palveluskautensa aikana 
hän on ehtinyt olla työssä miltei kaikilla osastoilla. 
Hän on saanut yhtiön 25-vuotisansiomerkin. 

50-VUOTIAS 

Kassanhoitaja rouva Saga Ingegerd W e s t e r  
l u n d  22. 12. 55. Hän on syntynyt Mikkelissä. 
Juantehtaan palvelukseen hän tuli Helsingistä vuon 
na 1946 kirjeenvaihtajaksi. Oltuaan välillä muuta 
man vuoden kotirouvana hän jatkoi entisessä toimes 
saan, kunnes hänet vuonna 1953 nimitettiin kassan 
hoitajaksi. Varsinaisen toimensa ohella hän on erin 
omaisena talousihmisenä toiminut yliemäntänä yhtiön 
juhlissa, mm. vanhusten joulujuhlissa, sekä virka- 
mieskerholla ulkomaalaisten ja muiden vieraiden 
käydessä Juantehtaalla. 

Kalle Vikman. Johannes Hiltunen. 

M E R K K I P Ä I V I Ä  
7 5- VUOTIAS 

Eläkeläinen Kalle Leopold V i k m a n  31. 1. 56. 
Hän on syntynyt Juankosken Koivukoskella, joka sii 
hen aikaan kuului Nilsiän pitäjään. Juantehtaan pal 
veluksessa hän oli jo silloin, kun tehtaalla oli 150- 
vuotisjuhlat. Tällöin hänen tuntipalkkansa maata 
lousosaston palveluksessa oli 6 penniä. Työpäivän 
pituus oli silloin aamusta klo 4:stä iltaan klo 20:een 
eli 16 tuntia, kun taas tehtaan puolella löysit kestivät 
12 tuntia. Maatalousosastolta Vikman siirtyi sotien 

Y L I  N E L J Ä N  V U O S I K Y M M E N E N  T A K A A  

Oheinen valokuva on vuo 
delta 1913. Se esittää Juan 
tehtaan silloisia johtajia ja 
virkailijoita. Istumassa oikeal 
ta sähköttäjä ja konttoristi 
Heikki Sauren, teknillinen 
johtaja, insinööri Georg von 
Alfthan, isännöitsijä Bruno 
Jalander, tehtaan kaupan joh 
taja, luutnantti Tor Ström 
berg, kasööri Paul Guseff ja 
maatalousosaston päällikkö, 
agronomi G. Hultman, seiso 
massa oikealta tilanhoitaja 
K. V. Roth, konepajan mes 
tari Edvard Lundberg, kont 
toristi (aikaisemmin masuu 
nimestari) Robert Rissanen, 
puuhiomon mestari Kaarlo 
Granberg, kirjanpitäjä Axel 
Wallendorff ja "metsäpomo” 
August Kakkinen. Kuvan on 
lähettänyt julkaistavaksemme 
Tellervo Laitinen. 

& 

V ~ r 
F / 

38 



TOIMITUKSEN TUOLILTA 
Talvi tuli tänä vuonna yllättämällä. Marraskuun 

lumi otti kerrankin pysyäkseen. Aikaisin päästiin 
myös pakkasen makuun, joten tässä on jo pitkän 
aikaa oltu talven tuntumassa. Mukavammalta se 
tuntuukin kuin pitkäveteinen, märkä ja pimeä syksy. 

Itsenäisyyspäivänä tuiversi totinen lumipyry. Sopi 
hyvin sellaisen päivän ohjelmaksi. Sellaistahan se on 
ollut vuosisadasta toiseen tällä Suomenniemellä asu 
minen. Tuiskussa ja tuulessa olemista, vastuksien ja 
vaikeuksien voittamista. Mutta varmaan on sillä 
ollut tarkoituksensakin. Voimat ovat varttuneet, sisu 
sitkistynyt ja vapaudenrakkaus vahvistunut. 

On kuultu sitä kuusta, jonka juurella asunto. Tuon 
kuusen oksistossa on soinut suurten salojen ikuinen 
sävel. Ja sitä on osattu myös herkin korvin kuulla. 
Se on virittänyt korven asukkaan mielen vastaan 
ottavaiseksi ja herättänyt hänen mielikuvituksensa. 
Eikä se ole aina jäänyt omaksi sisäiseksi elämykseksi, 
vaan puhjennut sanalliseksi ilmaukseksi, runoksi, 
josta on koostunut valtava aarteisto, Suomen kansan 
muinaiset runot. 

Nuo runot osoittavat, että rinnan elämisen taiste 
lun kanssa on hoidettu myös hengen sarkaa. Se on 
tehty omin sisäisin edellytyksin ja vaatimattomissa 
ulkonaisissa olosuhteissa, mutta siitä huolimatta tulos 
on ollut jotakin ainutlaatuista. Se osoittaa herkisty 
nyttä sisäistä näkemystä, taiturillista sananviljelyä, 
suurta henkistä rikkautta. 

Sellaisten esi-isien ja -äitien jälkeläisiä olemme 
me, jotka nyt tätä maata viljelemme ja rakennamme. 
Vaikeuksien kanssa olemme mekin saaneet kamp 
pailla, mutta sittenkin me olemme kuin rintamaiden 
lapsia menneiden aikojen korpikansaan verrattuna. 
Me olemme saaneet elää juuri sitä aikaa, jolloin 
maallemme ja kansallemme on koittanut itsenäisyys, 
jolloin vihdoin kypsä hedelmä on pudonnut käsiim 
me. Leipäkin on meidän aikanamme muuttunut le 
veämmäksi ja riittoisammaksi. 

Tämänkertainen itsenäisyyspäivämme sattui poik 
keuksellisen juhlalliseen ajankohtaan. Kunnioitettu 
presidenttimme, suuri valtiomies Juho Kusti Paasi 
kivi täytti 85 vuotta ja vähän sen jälkeen saavutti 
säveltä jämestarimme Jean Sibelius vielä korkeam 
man iän, kokonaista 90 vuotta. Nämä merkkipäivät 
eivät ole herättäneet kiitollisia ajatuksia ainoastaan 
meidän pienen kansamme keskuudessa, vaan kaik 
kialla maailmassa. Onnentoivotusten äänenpainot 
ovat olleet niin sydämellisen vilpittömiä, että har 
voin sellaista tapaa. Pienelle kansalle, joka on ajan 
myrskyissä joutunut tuntemaan itsensä lastuksi lai- 
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Paavo Perkiönmäki. 

85-VUOTIAS 

Eläkeläinen Hilda S e p p o n e n  23.1.56. Hän on 
syntynyt Jäppilässä. Ensimmäisen kerran hän tuli 
yhtiöön v. 1914 tiilitehtaalle, missä työskenteli muu 
tamia vuosia. Hallan selluloosatehtaalle hän tuli v. 
1920 sekatyöhön ja siirtyi eläkkeelle v. 1939. 

60- VUOTIAITA 
Eläkeläinen Ernest N i e m i n e n  12.1.56. Hän on 

syntynyt Kotkassa. Hallan selluloosatehtaalle hän tuli 
v. 1926 ja siirtyi lautatarhalle leikkaajaksi v. 1931. 
Viimeksi hän toimi lautatarhalla vaunujen korjaajana 
ennen siirtymistään eläkkeelle, mikä tapahtui tänä 
vuonna. 

Kyllästäjä Viljam S u h o n e n  27.2.56. Hän on 
syntynyt Säämingissä. Hallan lautatarhalle hän tuli 
työhön ensimmäisen kerran v. 1930 ja työskenteli silla 
erää kolmisen vuotta. Muutaman vuoden poissaolon 
jälkeen hän tuli v. 1937 takaisin lautatarhalle taaplaa- 
jaksi ja työskentelee nykyisin kuivaamolla kyllästä- 
jänä. 

50-VUOTIAITA 
Siivooja Tekla T a l l g r e n  26.1.56. Hän on syn 

tynyt Vehkalahdella ja tuli yhtiöön kesällä 1954, 
mutta joutui keskeyttämään työnsä tapaturman vuok 
si. Keväällä 1955 hän tuli uudelleen työhön lautatar 
halle, missä edelleenkin työskentelee. 

Kirvesmies Paavo P e r k i ö n m ä k i  6. 2. 56. Hän 
on syntynyt Kymissä. Työhön selluloosatehtaalle hän 
tuli v. 1927 ja työskenteli silloin parisen vuotta, min 
kä jälkeen erosi. Uudelleen hän tuli v. 1940 höylää 
mölle kirvesmieheksi ja siirtyi v. 1950 kirvesmieheksi 
rakennusosastolle työskennellen siellä edelleenkin. 

Lautatarhantyöläinen Martta F o r s s e l l  16.2.56. 
Hän on syntynyt Kotkassa. V. 1938 hän tuli ensim 
mäisen kerran lautatarhalle ollen enimmäkseen kau- 
sitöissä. Vuodesta 1949 lähtien hän on työskennellyt 
yhtämittaisesti lautatarhalla. 



Miten on meidän aikuisten laita? Huomaammeko 
tuon talvipäivän vetovoiman? Meillähän on kullakin 
työmme ja toimemme ja sen johdosta paljon vähem 
män aikaa, mutta ei kuitenkaan niin vähän, ettem 
mekö myös ennättäisi hetkiseksi ulos raikkaaseen 
talvisäähän, jos vain tunnemme tuon houkutuksen 
kyllin selvästi. 

Taitaa kuitenkin ylipäänsä olla siten, että useilta 
pyrkii ulkoilu rajoittumaan pakollisiin matkoihin, 
etupäässä kodista työpaikalle ja sitten työvuoron 
päätyttyä takaisin kotiin. Useimmiten sekin matka 
tehdään kiireen tuntuisesti, joten siinä ei ote paljon 
kaan oikean ulkoilun makua. Vuodesta toiseen me 
netellään näin. Kesäisin tietysti oleskellaan enemmän 
ulkosalla, mutta määrätietoinen, urheiluhenkinen 
ulkoilu ei kuulu ohjelmaan. Tämä huomautus ei tie 
tenkään koske urheiluhulluja ja suurta harrastus - 
urheilijoiden joukkoa, vaan "nukkuvien puoluetta”, 
joka on vielä monin verroin edellisiä suurempi. 

Näitä nukkuvia tässä tahtoisimme herätellä. Koe 
tamme samalla saada itsemmekin hereille. Kyllähän 
se niin on, että ihminen on luotu liikkumaan. Ja 
liikkuuhan se ihminen nykyisinkin, mutta apostolin- 
kyyti on alkanut jäädä pois muodista. Kaikenlaisilla 
muilla vempeleillä siirtelee itseään paikasta toiseen 
ja hokee että kiire on. Kyllä siinä reipas, huoleton 
liikunta, oman terveyden ja kunnon vaaliminen tah 
too jäädä sivuseikaksi. 

Me tehdasväki kuulumme siihen joukkoon, jolle 
erikoisesti pitää puhua liikunnasta. Useimpien työ 
tapahtuu tehtaan seinien sisäpuolella ja ulkonaolo 
rajoittuu tavallisesti vain työmatkoihin, joista mai 
nitsimme. Sitä suuremmalla syyllä pitäisi harrastaa 
ulkoilua, joko kävellen tai hiihtäen. Sillä tavoin 
kukin hankkii itselleen ilmaiseksi sellaista pääomaa, 
josta on hyötyä nyt ja tulevaisuudessa. Terveys, 
hyvä kunto ja reipas mieli, kas siinä tavoittelemisen 
arvoinen päämäärä, jonka saavuttamisessa reippailu 
ja ulkoilu ovat parhaimpia keinoja. 

Kun yhtiömme sosiaaliosastot julistavat jälleen 
tämän talven hiihtoharrastuskilpailun, niin mukaan 
vain jokainen, joka kynnelle kykenee. Ja jos joku ei 
välittäisi tällaisesta kilpailutouhusta, niin laatikoon 
oman reippailuohjelman. Pääasia on, ettei löisi lai 
min oman maallisen majansa kunnossa pitämistä ja 
kuntouttamista luonnollisimmalla tavalla. * 

Hyvät lukijat! Olemme jälleen joulun kynnyksellä 
ja vanha vuosi vetelee viimeisiä virsiään. Toivotam 
me teille kaikille hyviä joulunpyhiä ja reipasta 
mieltä uuden vuoden taipaleelle lähdettäessä. 

T u o m o .  

nehilla, tällainen ystävällisen huomion kohteeksi 
joutuminen merkitsee vielä paljon enemmän kuin 
jollekin suurelle kansalle. * 

Olemme kaikki kuunnelleet näinä aikoina radiossa 
tavallista tarkkaavaisempina Sibeliuksen musiikkia. 
Jokaiselle eivät varmaankaan ole hänen sinfoniansa 
avautuneet. Taidekasvatuksemmehan on vielä niin 
nuorta, joten ei voi liikoja vaaliakaan, mutta yksi ja 
toinen sävel on epäilemättä jokaista lämmittänyt. 
Olkoon se sitten Finlandia, Valse triste, joku kuoro - 
tai yksinlaulu. Sibeliushan lähestyy kuulijaansa 
sekä suuren että pienen muodon mestarina. Hän lä 
hestyy meitä joka joulunakin. Laulamme ”En etsi 
valtaa loistoa” ja ”On hanget korkeat nietokset”. Niin 
teemme jälleen tänä jouluna. Laulakaamme tällä 
kertaa nuo laulut muistamalla niiden säveltäjää. * 

Tavallisesti pysymme lestissämme naputellessamme 
tämän toimituksen palstan. Edellä olevat tähdenvälit 
lienevät kuitenkin paikallaan, vaikka ne menivät 
varsinaisten aiheittemme ulkopuolelle. Ja sattuuhan 
tässä olemaan vielä tilaa omille asioillekin. 

Mieluisaa on todeta, että yhteistoiminnallakin on 
sijansa tässä riidankäryisessä maailmassa. Mutta me 
tarkoitammekin tällä maailmalla omia pieniä yhdys 
kuntiamme. Silmiimme osuu viime Tiedoituslehdestä 
uutisia naisten touhuista. Joulumyyjäisiä puuhates 
saan ovat naisten kerhot ja yhdistykset lyöttäytyneet 
yhteen. Tällä tavoin saadaan aikaan oikeat joulu 
markkinat. Tavaraa kertyy paljon ja kansa lähtee 
liikkeelle. Näin heikommallekin yrittäjälle tarjoutuu 
tilaisuus oman kortensa kekoon kantamiseen, kun 
sen sijaan omin voimin ei tällaisesta esiintymisestä 
olisi tullut mitään. Toivottavasti tämä esimerkki 
tarttuu muihinkin järjestöihin. * 

Palaamme jälleen tuohon talviseen säähän, josta 
alussa mainitsimme. Parhaillaankin hienokseltaan 
pyryttää. Tuolla tavalla leppoisasti ja pehmeästi. 
Lumisadehan saattaa toisinaan olla kuin hupaisaa 
leikintekoa. Maisema on peittynyt vitivalkoiseen 
vaippaan, joka hienokseltaan paksunee. Ilma on rai 
kasta. On reipas talvinen sää. 

Toisin sanoen on sellainen päivä, jolloin lapset 
koulusta kotiin palattuaan ja hätäisesti syötyään 
ryntäävät ulos. He osaavat antaa arvon tällaiselle 
talvipäivälle. Syntyy latuja ja hyppyreitä ja kelkka - 
mäkiä. Ei muistu mieleen huomisen päivän läksyt ja 
muut huolet. Eletään vain tätä hetkeä ja otetaan 
siitä irti kaikki mahdollinen. 
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