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KYMIYHTYMÄ 
MLMHJLÖMUMRäN 
lUljUUtu 

Lehdessämme on jälleen kuulumisia 

Högforsin tehtaan tytärtehtailta. Muu 

tamassa vuodessa Heinolan tehtaasta 

on kasvanut suuri tehdosryhmä kolmine 

tehdashalleineen. Tällä kertaa esitte 

lemme niistä uusimman, johon keski 

tetään laitos- ja nestekaasuliesien val 

mistus. Hallin kokoonpanoradalla syn 

tyy jo nestekaasuliesiä, jotka tunnetaan 

markkinoilla Martta-nimisinä. 

Salon tehdas on myös äskettäin käy 

nyt läpi huomattavan laajennus- ja 

uudistusvaiheen. Messinkiventtiiliosas- 

ton siirryttyä uuteen holliin on valu- 

rautaventtiiliosasto saanut kokonaan 

haltuunsa vanhemman tehdassalin. 

Nämä laajennukset ja uudistukset 

kertovat osaltaan siitä yhtiömme me 

talliteollisuuden laajentumisesta ja tuo 

tantomenetelmien uudenaikaistamisesta, 

jotka on suoritettu sodanjälkeisenä 

ajanjaksona. Nyttemmin on Högforsin 

pitkäaikainen johtaja vuorineuvos Arppe 

siirtynyt eläkkeelle ja hänen seuraajak 

seen on isännöitsijäksi nimitetty dipl. 

ins. C. J. Cedercreutz. Vuorineuvos 

Arppen läksiäistilaisuudesta Högforsis 

sa muodostui mieleenpainuva työnjuhla. 

Ammattikoulumme uudesta opetus 

suunnitelmasta ja varsinkin siihen liit 

tyvästä aikuisammattiopetuksesta — 

työte kni I lisistä kursseista — on lehdes 

sämme kerrottu useaan otteeseen. Nyt 

temmin ensimmäiset työte kni lliset kurs 

sit ovat päättyneet. 33  vanhempaa 

ammattimiestä suoritti kurssit ja koke 

mukset olivat kaikin puolin erittäin 

myönteisiä ja samalla suuntaa antavia 

vastaista opetusta ajatellen. 

Kuusankosken tehtailla on alettu 

järjestää ns. omaisten päiviä. Niiden 

tarkoituksena on tutustuttaa yhtiöläis- 

ten lähiomaisia tehtaisiin ja 'perheen 

pään' työpaikkaan. 

Tällä työpöydällä joutuu jokai 
nen nestekaasu! ieden emaloitu 
ja polttolakattu osa yksityiskoh 
taisen tarkastuksen kohteeksi. 
Tarkastaja Vieno Torniainen 
työssään Heinolan tehtaan uu 
dessa kaasuliesihallissa. Liittyy 
kirjoitukseen "Uusi tehdashalli 
Heinolan tehtaalla" ss. 2 — 5. 



Varatuomari C. J. Ehrnrooth 60-vuotias 

tuksen puheenjohtajana. Hallituksen puheen 
johtajan tehtävän hoitaminen on tänä sodan 
jälkeisenä ajanjaksona ollut erittäin vaativaa 
ja taitoa sekä voimia kysyvää, varsinkin kun 
yhtiömme tuotantolaitosten uudistaminen ja 
laajentaminen on näytellyt yhtiön toiminnassa 
varsin keskeistä osaa. 

Suomen Puunjalostusteollisuuden piirissä 
varatuomari Ehrnroothille on uskottu monia 
muita luottamustehtäviä. Niinpä hän on Suo 
men Paperitehtaitten Yhdistyksen hallinto 
neuvoston varapuheenjohtaja, Suomen Puun 
jalostusteollisuuden Työnantajaliiton hallinto 
neuvoston jäsen, Teollisuus-Palon hallinto 
neuvoston ja hallituksen varapuheenjohtaja ja 
Saha-Palon hallituksen jäsen. Lisäksi hän on 
Oy Strömberg Ab:n hallituksen varapuheen 
johtaja, Oy Pohjoismaiden Yhdyspankin hal 
lintoneuvoston jäsen sekä Teollisuuden Auto 
ja Vastuuvakuutusyhtiön hallituksen jäsen 
monia muita luottamustehtäviä mainitsematta. 

Lehtemme pyytää kunnioittavimmin yhtyä 
onnitteluihin, vaikkakin pari päivää myöhäs 
tyneenä. 

Kymin Osakeyhtiön hallituksen puheen 
johtaja varatuomari C. J. Ehrnrooth täytti 
kesäkuun 17. päivänä 60 vuotta. 

Varatuomari Ehrnrooth on syntynyt Helsin 
gissä. Hän suoritti ylemmän oikeustutkinnon 
v. 1921 ja opiskeli Lontoossa vuosina 1923 — 
1924. Hän toimi asianajajana Helsingissä aina 
vuoteen 1945 saakka, jolloin hän antautui 
yksinomaan yhä lukuisammiksi ja vastuunalai- 
semmiksi käyneiden tehtävien hoitamiseen 
maamme teollisuus- ja liike-elämän johto 
paikoilla. 

Varatuomari Ehrnroothin laaja lakimies- 
kokemus, hänen syvällinen perehtyneisyytensä 
maamme teollisuuden eri aloihin ja maailman 
kauppaan, hänen kaukonäköisyytensä, harkit- 
sevainen ja hillitty luonteensa sekä nautti 
mansa arvonanto ovat tehneet hänestä keskei 
sen johtajapersoonallisuuden teollisuuden pii 
rissä. Erityisesti kohdistuvat kiitolliset ajatuk 
semme hänen painavaan ja merkitsevään osuu 
teensa oman yhtiömme johdossa. Jo v. 1936 
hän tuli yhtiömme hallituksen jäseneksi ja 
vuodesta 1945 lähtien hän on toiminut halli 



Uusi 
tehdashalli 
Heinolan 
tehtaalla 

Heinolan tehtaan uusinto osaa 

Vuonna 1952 alkoi Högforsin tehdas rakentaa Hei 
nolaan Nynäsin kartanon maalle uutta radiaattori- 
tehdasta, johon keskitettiin levyradiaattorien valmis 
tus. Tässä alkuvaiheessaan tehdas käsitti yhden suu 
ren tehdashallin varastoineen, konttoreineen ja asian 
mukaisine sosiaalisine tiloineen. Mutta tuskin tehdas 
oli ennättänyt kunnolla käyntiin, kun jo ryhdyttiin 
huomattaviin laajennuksiin. Radiaattorihallia jatket 
tiin ja sen viereen rakennettiin toinen suuri tehdas- 
sali teräslevykattiloiden valmistusta varten ja nyt 
temmin tähän tehdasryhmään kuuluu jo kolmaskin 
halli, jossa on aloitettu nestekaasuliesien valmistami 
nen. Myös konttorisiipi on osoittautunut ahtaaksi ja 
sitä on jatkettu 2-kerroksisella lisärakennuksella. 
Tämä tehtaan nopea laajentaminen on tapahtunut 
hyvin suunnitelmallisesti ja kokonaisuus vaikuttaakin 
erittäin ehjältä, tarkoituksenmukaiselta ja nykyaikai 
selta. Tehtaan paikkakin on ihanteellinen. Tasaisella 
pellolla on ollut riittävästi tilaa laajentamiselle. Myös 
kulkuyhteydet ovat mainiot, sillä tehtaan sivuitse kul 
kee Lahden — Heinolan valtamaantie sekä rautatie, 
johon tehdas on yhdistetty pistoraiteella. Ja vaikka 
tehdas on aivan kaupungin tuntumassa, on se kuiten 
kin tarpeeksi sivussa varsinaisesta asutuskeskuksesta. 
Tehdas vastaa siten nykyaikaiselle tehdassuunnittelulle 
asetettavia vaatimuksia, ja se on samalla edistänyt 
huomattavalla tavalla Heinolan kaupungin teollistu 
mista. 

Uusin tehdashalli, joka sijaitsee maantien puolei 
sella sivulla, on 120 metriä pitkä ja 50 metriä leveä. 

Sen rakentaminen aloitettiin syksyllä 1956 ja kuluvan 
vuoden alusta uusi osasto on vähitellen otettu tuo 
tannon palvelukseen. Käydessämme tutustumassa tä 
hän uuteen tehdashalliin sinne asennettiin parhail 
laan suurta 250 tonnin painoista Schuler-merkkistä 
puristinta paikoilleen ja toinen 90 tonnin puristin oli 
myös saapunut tehtaalle ja odotti asennusvuoroaan. 
Tähän saakka on tultu toimeen radiaattoripuolen pu 
ristimien avulla. Sen sijaan kaksi uutta levyleikkuria 
oli jo asennettu paikoilleen ja otettu käyttöön. 

Kaasuliesien valmistuksen varsinainen konetyö su 
pistuukin näihin kahteen vaiheeseen, teräslevyjen 
leikkaamiseen määrätyn suuruisiksi kappaleiksi ja 
niiden puristamiseen lopulliseen muotoonsa. Kumpikin 
työvaihe on suoritettava erittäin huolellisesti, sillä 
mittojen samoin kuin muotojen on ehdottomasti täs 
mättävä. Sen tähden jo tässä vaiheessa suoritetaan 
osien yksityiskohtainen tarkastus. 

Seuraavana työvaiheena on osien pintakäsittely, 
jota varten hallin yhteydessä on oma osastonsa. Ensin 
osat peitataan upottamalla ne teräslankahäkeissä 
peittaussammioihin. Kun rasva ja lika on poistettu, 
osat joko polttolakataan tai emaloidaan. Kumpikin 
käsittely tapahtuu omassa työhuoneessaan. Sekä polt- 
tolakan että emalin levittäminen kappaleiden pinnalle 
suoritetaan ruiskuttamalla, minkä jälkeen seuraa polt 
taminen. Tässä vaiheessa tarkastetaan jälleen jokai 
nen kappale, emaloitaessa kahdestikin, nimittäin poh- 
jaemaloinnin jälkeen sekä valmiiksi emaloituna. Kel 
volliseksi hyväksytty tavara pakataan laatikoihin ja 
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siirretään varsinaisen tehdashallin puolelle välivaras 
toon odottamaan viimeistä työvaihetta eli kokoon 
panoa. 

Kaasuliesien kokoaminen tapahtuu 70 metriä pit 
kän lamelli- ja rullaradan päällä. Parhaillaan oli me 
nossa kaasulieden "Martta 20 :n” valmistus. Työ oli 
jaettu viiteen vaiheeseen. Osat liitettiin toisiinsa ruu 
vien ja muttereiden avulla ja täten hahmottuviin lie 
siin asennettiin armatuurit, kaasuhanat ja polttimet 
putkineen. Vaikka valmistus onkin sarjatyön luon 
toista, vaatii se jokaiselta työntekijältä useita erilaisia 
työvaiheita sekä ennen kaikkea tarkkuutta. Kokoon- 
panoradan toisessa päässä näin syntynyt liesi joutuu 
sitten tulikokeeseen. Sitä tämä tarkastus on sanan- 
mukaisestikin, sillä nestekaasullekin avulla kokeillaan 
lieden kelpoisuutta ja samalla saadaan esiin mahdol 
liset vuodot. Liedet joutuvat vielä muullakin tavoin 
viimeistelytarkastuksen kohteeksi ja sen läpäisty ään 
ne pakataan pahvilaatikoihin ja ovat valmiit lähetet 
täväksi markkinoille. 

Lähitulevaisuudessa tullaan ottamaan käyttöön eri 
tyinen kattokuljetin, jonka riippuhyllyihin ladotaan 
liesien kokoonpanossa tarvittavat osat ja täten työn 
tekijät saavat ne automaattisesti kätensä ulottuville. 
Kaikki muutkin siirtovaiheet on suunniteltu mahdol 
lisimman joustaviksi ja tehokkaiksi. Teräslevyt saa- 

daan tehdassaliin suoraan nostureiden avulla ja kä 
sittelyvaiheissa käytetään kuljetuksessa trukkeja. 

Mainitsimme jo, että työn tuloksena syntyi neste- 
kaasuliesiä. Tämän uuden hallin pääartikkeleina tule 
vatkin olemaan sekä varsinaiset kaupunkikaasuliedet 
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Läheiseltä Pyssyharjulta 
Heinolan tehdas näkyy 
kaikessa komeudessaan ja 
kauniin maiseman kehystämönä 

Tehtaan konttorin 
tyylikäs lisärakennus 
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että nestekaasuliedet. Viimeksi mainittujen valmistus 
aloitettiin Lahdessa kolmatta vuotta sitten ja ne ovat 
tulleet suosituiksi. Kunhan niiden valmistus uudessa 
tehdashallissa on kehitetty täyteen laajuuteensa, esit 
telemme lähemmin nämä kätevät perheenemäntien 
toiveliedet, jotka tunnetaan jo nyt markkinoilla kotoi 
sella nimellä Martta. 

Tämän pääartikkelin ohella uudessa hallissa valmis 
tetaan teräksisiä lattiaritilöitä. Niitä on useita stan 
dardikokoja, mutta niitä valmistetaan myös tilaajan 
omien mittojen mukaan. Ritilöiden valmistus käsittää 
neljä työvaihetta: rainan leikkauksen, näin saatujen 
suikaleiden puristuksen, kasauksen ja hitsauksen. 

Yhtä luontevasti kuin uusi halli myös uusi konttori 
rakennus sopeutuu kokonaisuuteen. Tehtaan toiminnan 
laajentuessa alkuperäiset konttoritilat ovatkin osoit 
tautuneet riittämättömiksi. Uuden osan ensimmäiseen 
kerrokseen sijoitetaan myynti- ja näyttelyosasto ja 
toiseen kerrokseen teknillinen osasto, joka tähän 
saakka on toiminut teräslevykattilahallin yhteydessä. 

Tällä hetkellä on Heinolan tehtaalla henkilökuntaa 
n. 260. 

Alla vasemmalta lukien: 
Nestekaasuliedet syntyvät lopullisesti 
pitkän kokoonpanoradan ääressä. 
Aune Numminen suorittamassa lieden kokoamisen 
ensimmäistä vaihetta. 

Y lärivissä vasemmalta lukien: 
Asko Muhos leikkaamassa levyleikkurilla 
nestekaasulieden osia. 
Taimi Lehtokoski päällystämässä osia polttoemalilla. 
Erkki Lehtinen 'paistamassa' sähköuunissa 
emuloitavia osia. 



Alla vasemmalta lukien: 
Sirkka Selveniuksen käsissä liesi saa 'julkisivunsa'. 
Jaakko Karjalaisen tarkan kontrollin 
läpäisevät vain virheettömät liedet. 
Sellaiseksi on havaittu tämä liesi, 
jota Anna Lankinen ja Vieno Rämänen 
parhaillaan pakkaavat. 
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Konepajarakennus kuvattuna vanhalta 
puolelta päin 

Salon 
armatuuritehdas 

Alla olevassa tehdasnäkymässä hallitsee 
etualaa Salon armatuuritehdas 

vanhan tehdasosan jäädessä kuitenkin 
osittain koivurivin varjoon 

Salon kauppalan saviperäinen tasanko ei tarjoa kor 
keampaa maastokohtaa, mistä saisi yhdellä silmäyk 
sellä kokonaiskuvan Högforsin Salon tehtaasta. Mutta 
aivan verrattomaksi näköalapaikaksi osoittautui rau 
tatieaseman läheisyydessä sijaitsevan korkean vilja 
varaston kattotasanne kiivettyämme sieltä käsin kat 
somaan tehdasta. Tässä laajassa näkymässä teollisuu 

della onkin paljon sananvaltaa, sillä ratapihan välit 
tömässä läheisyydessä sijaitsee useita tuotantolaitok 
sia. Etualalla levittäytyy yhtiömme tehdas, Salon 
Valimosta kehittynyt uudenaikainen armatuuritehdas. 
Tämän kehityksen huomaa jo päältäpäin. Hyvässä 
järjestyksessä olevan tehdaspihan laidassa sijaitsee 
harmaaseinäinen ja hieman sokkeloinen vanha puoli, 
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Tällaiselta näyttää uusitussa ja laajennetussa 
koneistushallissa, jossa valmistetaan valurautaventtiilejä 

kun sen sijaan uusi, punatiilistä rakennettu yhtenäinen 
tehdasryhmä hallitsee kiistatta tehdaskuvaa. Jo nämä 
ulkoiset mitat osoittavat, että yritys on osoittautunut 
elinvoimaiseksi ja tarvinnut paljon uutta tehdastilaa. 

Viimeisen laajennuksen jälkeen uusi puoli onkin 
tilavuudeltaan 25.000 m 3 . Kuumapuristamoa ja peit- 
taamoa lukuun ottamatta tuotannollinen toiminta on 
kokonaan keskitetty uuteen tehdasrakennukseen. Sen 
viimeksi valmistuneesta tehdassalista, johon on siir 
retty messinkiventtiilien valmistus, olemme jo jokin 
aika sitten tehneet selkoa. Nyttemmin on myös raken 
nuksen ensimmäinen koneistushalli uusittu ja järjes 
tetty yksinomaan valurautaventtiiliosastoksi. Täten 
tehtaan kummallakin pääartikkelilla on nyttemmin 
oma valmistushalli. 

Tämän muutoksen avulla valurautaventtiiliosasto 
on saanut kaksi kertaa enemmän tilaa kuin tähän 
asti. Näin ollen koneet on voitu sijoittaa entistä tar 
koituksenmukaisemmin ja väljemmin ja venttiilien 
koneistaminen, kokoonpaneminen, vesipainekoetus 
sekä maalaus tapahtuu nyt mahdollisimman jousta 
vana ja rationalisoituna sarjatyönä. Myös konekanta 
on lisääntynyt neljällä sorvilla ja tehokkaalla moni- 
karayksikköporakoneella. Laadun tarkkailua on tehos 
tettu tarkkailun kohdistuessa sekä välivaiheisiin että 
valmiisiin tuotteisiin. 

Salon tehtaan henkilökunnan lukumäärä nousee 
nykyisin 170:een. 

Eino Virtanen tutkii vesipainekokeen avulla 
juuri valmistuneen luistiventtiilin kelpoisuutta 
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Il II II 

Työteknillisten kurssien oppilaat ja 
kurssien johtaja, rehtori Vil jo Tanner 

(eturivissä oikealla) 
kuvattuna viimeisenä koulupäivänä 

todistusten jaon jälkeen 

Ensimmäisten työteknillisten 
kurssien päättäjäiset 

huhtikuun lopussa. Koska tällainen 
tuotantopuolen ammattimiehille tar 
koitettu koulutusohjelma oli aivan 
uutta, odotettiin suurella mielen 
kiinnolla, miten kurssit tulisivat on 
nistumaan. Suunnitelmana ohjelma 
näytti onnistuneelta, mutta millai 
seksi se osoittautuisi käytännössä, 
miten onnistuttaisiin opetusmetodi 
selta kannalta ja olisiko kurssilai 
silla riittävästi harrastusta ja sit 
keyttä opiskeluun jokapäiväisen 
työnsä lomassa, näihin kysymyksiin 
voitiin saada lopullinen vastaus 
vain kokemuksen avulla. 

Nyttemmin ollaan tätä kokemusta 
rikkaampia ja yleisenä toteamukse 
na voidaan sanoa, että tulokset vas 
tasivat rohkeimpia toiveita. Ennen 
kaikkea tämä piti paikkansa mitä 
tuli oppilaitten osoittamaan innos 
tukseen ja edistymiseen. Minkään 
laista herpaantumista ei koko aika 

na ollut havaittavissa ja 33 miestä 
suorittikin tämän sekä yleisiä että 
teknillisiä aineita käsittävän varsin 
vaativan oppijakson. Opetusohjel 
man suhteen todettiin oltavan oi 
keilla raiteilla ja opetukselliselta 
kannalta katsoen saatiin arvokkai 
ta kokemuksia, joista on oleva hyö 
tyä vastaiselle opetukselle. Tulos 
oli siten joka suhteessa erittäin 
myönteinen. 

Työteknillisten kurssien juhlalli 
set päättäjäiset, johon oli kutsuttu 
myös kurssilaisten puolisot, pidet 
tiin ammattikoulun juhlasalissa 
huhtikuun 29. päivänä. Tilaisuu 
dessa oli myös läsnä vuorineuvos 
K. E. Ekholm ja teknillinen johtaja 
Björn Sucksdorff, osastopäälliköitä, 
koulun johtokunnan jäsenet ja 
kurssien opettajat. 

Työteknillisten kurssien päättä- 
jäispuheen piti vuorineuvos K. E. 

Päättynyt lukuvuosi merkitsi tär 
keätä käännettä ja kokeilua am 
mattikoulumme opetusohjelmassa. 
Poikien valmistava ammattikoulu 
on siirtymässä varsinaiseksi am 
mattikouluksi ja metalli- sekä puu- 
työlinjan osalta aloitettiinkin ope 
tus uuden suunnitelman mukaisesti 
jo viime syksynä, ja tulevana syk 
synä ohjelma laajenee käsittämään 
myös paperi- ja selluloosalinjat. 

Ammattikoulusta on tullut myös 
aikamiesten opinahjo, sillä kulunee 
na lukuvuonna on pidetty ensim 
mäiset työteknilliset kurssit paperi- 
ja selluloosa-alan vanhemmille am- 
mattimiehille. Nämä kurssit, joiden 
opetussuunnitelma käsitti 216 ope 
tustuntia jaettuna siten, että viikos 
sa oli neljä oppituntia ja kurssien 
lopussa 2-viikkoinen koulumainen 
kertaus- ja tenttijakso, alkoivat 
syyskuun puolivälissä ja päättyivät 
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nimenomaan alati teknillisemmäksi 
kehittyvää teollisuutta ajatellen on 
tullut suorastaan päivänkysymyk- 
seksi. Erehdytään suuresti, jos luul 
laan, että uudet koneet ja automa 
tiikka tekevät ihmisen toisarvoi 
seksi teollisessa toiminnassa. Jois 
sakin kohdin nämä koneet ja lait 
teet saattavat korvata ihmistyövoi 
man ja varsinkin keventää työhön 
liittyvän fyysillisen ponnistuksen 
osuutta, mutta näistä uudistuksista 
ei olisi vastaavaa hyötyä, ellei am 
mattitaito kasvaisi samassa suh 
teessa. Samalla tämä kehitys luo 
kokonaan uusia erittäin vaativia 
ammatteja. Teknillisen kehityksen 
hyväksikäyttäminen ei johda siten 
toivottuun tulokseen ilman vastaa 
vaa ammattitaidon nousua. 

Meillä täällä Kuusankoskella on 
ammattikoulumme ansiosta perin 
teitä ja arvokkaita kokemuksia, jot 
ka luovat vankan perustan, miltä 
voimme lähteä kehittelemään en 
tistä parempia ja uusien olosuhtei 
den edellyttämiä opetussuunnitelmia. 
Koulumme kunniaksi on yleensäkin 
sanottava, että se on aina pyrkinyt 
seuraamaan kehitystä ja ottamaan 

Ekholm. Hän mainitsi, että var 
maan kaikkein onnistuneimpia ja 
kauaskantoisimpia ratkaisuja yh 
tiömme piirissä on ollut tämän am 
mattikoulun perustaminen, mikä 
tapahtui jo 44 vuotta sitten. Siitä 
lähtien on valtaosa paikkakuntam 
me nuorista käynyt tämän koulun 
saaden siten harjaannusta kätevyy 
dessä sekä tärkeitä tietoja ja taito 
ja, joista heillä on ollut paljon hyö 
tyä tulevassa ammatissaan ja jotka 
ovat myös ohjanneet näiden nuor 
ten varttumista vastuuntuntoisiksi 
kansalaisiksi. 

Ammattikoulumme ja siitä saadut 
myönteiset kokemukset ovat kas 
vattaneet samalla yhtiömme ja 
paikkakuntamme yleistä mielipidet 
tä suhtautumaan harrastuksella am- 
mattikasvatuskysymyksiin. Tämä 
on erityisen tärkeätä varsinkin ny 
kyisenä ajankohtana, jolloin am 
mattikasvatus ja koulutustoiminta 

Vuorineuvos K. E. Ekholm 
pitämässä kurssien 

päättäjäispuhetta 

kulloisetkin tarpeet huomioon. Tätä 
ajan tasalla pysymistä ja mukautu 
mista osoittaa varsinkin nyttemmin 
tapahtunut muutos: koulumme ke 
hittyminen valmistavasta ammatti 
koulusta varsinaiseksi ammattikou 
luksi määrättyine linjajakoineen ja 
työteknillisten kurssien sekä mui 
den vastaavanlaisten ammattikurs- 

Nämä tyytyväiset ilmeet 
päättäjäisten kahvipöytien ääressä 
ovat myös osoituksena 
kurssien onnistumisesta 
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Selluloosamies Kalevi Pellava 
on vastaanottanut todistuksen 
rehtori Tannerin kädestä 

Paperilinjan kiitokset esitti 
koneenhoitaja Kaarlo Oksanen 

ja selluloosalinjan puolesta puhui 
voiteli ja Paavo Nurminen (alinna) 

den ensimmäisten työteknillisten 
kurssien opettajille. Ammattikoulun 
vakinaisten opettajien ohella kurs 
seilla on toiminut myös käytännön 
miehiä, jotka suorittavat jokapäi 
väistä työtään tuotantopuolella. 
Varmaan nämä opetustunnit ovat 
antaneet opettajillekin virkistävää 
vaihtelua ja olleet opettajienkin 
kannalta hyödyllisiä, koska niillä on 
tarjoutunut tilaisuus vaihtaa mieli 
piteitä jo pitkän aikaa kokemuksen 
koulua käyneiden ammattimiesten 
kanssa. 

Lopuksi vuorineuvos Ekholm koh 
disti erityisen kiitoksensa kurssi 
laisille, joilla on riittänyt harrastus 
ta ja sitkeyttä uutteraan opiskeluun 
jokapäiväisen vuorotyön lomassa. 
Tämä osoittaa selvästi kiintymystä 
omaa ammattityötä kohtaan ja pyr 
kimystä hallita paperin, selluloosan 
ja hiokkeen tekijöiden vaativat ja 
vastuunalaiset ammatit yhä parem 
min. Juuri tämä kurssilaisten anta 
ma esimerkki ja menestyksellinen 

sien liittäminen koulun opetusoh 
jelmaan. 

Tämä uudistus ei merkitse ainoas 
taan ammattiopetuksen tehostumis 
ta, vaan samalla se lähentää entistä 
enemmän koulua ja työpaikkaa toi 
siinsa. Tähän saakka koulu on luo 
vuttanut kasvattinsa tehtaisiimme 
ja sen jälkeen työ itse on saanut 
neuvoa tekijäänsä edelleen. Milloin 
on tarvittu lisää oppia, on se etu 
päässä täytynyt hankkia muualta. 
Nyttemmin aikamiehet, yhtä ja tois 
ta jo työnsä ääressä oppineet, pa 
laavat takaisin tänne koulun pen 
kille kartuttamaan sekä teoreettisia 
että käytännöllisiä tietojaan. 

Puhuja kohdisti tämän jälkeen 
kiitoksensa kaikille niille, jotka ovat 
olleet luomassa tätä uutta opetus 
suunnitelmaa. Ratkaisua etsittäessä 
ei ole voitu nojautua toisten anta 
miin esimerkkeihin, vaan se on ta 
pahtunut täysin itsenäisen harkin 
nan ja oman näkemyksen varassa. 
Puhuja esitti kiitoksensa myös näi 
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vastaisia kursseja suunniteltaessa, 
annettiin oppilaiden vastattavaksi 
kyselykaavake, jossa oli useita tär 
keitä kysymyksiä. Koska 29 oppi 
lasta 33:sta täytti kyselykaavak 
keen, on tällä tavoin saatuja vas 
tauksia pidettävä kurssilaisten var 
teenotettavana mielipiteiden il 
mauksena. 

Ensimmäinen kysymys koski 
kurssien tuntimäärää: oliko sitä li 
sättävä, vähennettävä vaiko pidet 
tävä ennallaan. Vastaukset olivat 
selvästi suuntaa antavia, sillä 93 
pros. oli sitä mieltä, että tuntimää 
rää oli lisättävä, eikä kukaan eh 
dottanut sitä vähennettäväksi. Kui 
tenkin vain 30 pros. ehdotti samal 
la oppimäärää lisättäväksi, joten 
yleinen toivomus oli, että tunti 
määrän lisäyksen avulla kurssi- 
ohjelman läpivieminen tehtäisiin 
helpommaksi. Yleisistä aineista, joi 
ta kurssiohjelmassa ovat matema 
tiikka, fysiikka, kemia ja teollisuus 
talous, runsas enemmistö esitti ma 
tematiikan ja fysiikan tuntimääriä 
lisättäväksi ja noin puolet toivoi 
samaa kemian opetukseen nähden. 

Käytännöllisten aineiden kohdalla 
katsottiin noudatetun opetussuunni 
telman tuntimäärien yleensä riit 
tävän. Poikkeuksena oli ' kuitenkin 
selluloosalinjan oppilaiden melko 
yksimielinen toivomus käytännöllis 
ten harjoitusten lisäämisestä. To 
dettakoon myös, että kolmasosa op 
pilaista esitti kotitehtävien lisää 
mistä. 

Perusteluina nimenomaan teo 
reettisten aineiden oppituntien li 
säämiseen mainittiin lähinnä se, että 
perustiedot osoittautuivat hatariksi, 
koska useiden kohdalta koulun 
käynti oli kaukana takanapäin ja 
koska muutoinkin useimmilta puut 
tuivat sellaiset teoreettiset perus 
tiedot, joita normaalikurssien ohjel 
ma tulee edellyttämään. 

Mitä opetustapaan tulee, toivoi 
vat useimmat, että luennoimista 
vältettäisiin samoin kuin liiallista 

Selluloosalinjan edustajana puhui 
voitelija Paavo Nurminen. Hän mai 
nitsi alun tuntuneen hankalalta, 
sillä olihan monen kohdalla kulunut 
kolmekin vuosikymmentä siitä, kun 
he olivat istuneet viimeksi koulun 
penkillä. Nyt on kuitenkin kurssit 
käyty kaikkien suureksi tyydytyk 
seksi ja varmaan myös hyödyksi 
niin kurssilaisten itsensä kuin yh 
tiön kannalta. Hän esitti oman kurs 
sinsa kiitokset opettajille, joille tä 
mä aikamieskoululaisten opettami 
nen ei ole suinkaan ollut mikään 
helppo tehtävä. 

Puheiden ja todistusten jaon lo 
massa ammattikoulun poikasoitto- 
kunta opettaja Alvar Korven joh 
dolla kajautteli reippaita säveliä ja 
tilaisuuden päätyttyä siirryttiin toi 
sen kerroksen aulaan päättä jäis- 
kahville. 

Kurssin suorittivat seuraavat 
työntekijät: 

S e l l u l o o s a l i n j a :  Kymin 
selluloosatehtaalta: Reino Inkeroi 
nen, Kaarlo Kallio, Lauri Koskinen, 
Antti Lampinen, Taito Linden, 
Pentti Mäkelä, Kalevi Pellava ja 
Yrjö Sorsa sekä Voikan selluloosa- 
tehtaalta: Unto Grönberg, Einar 
Hartikainen, Matti Iiskola, Paavo 
Nurminen ja Pentti Taavila. 

P a p e r i l i n j a :  Kymin paperi 
tehtaalta: Kalle Harju, Aimo Ingin- 
maa, Tauno Jokelin, Niilo Karjalai 
nen, Eino Koivula, Veikko Lahti 
nen, Martti Laitinen, Erkki Mali 
nen, Kalevi Niveri, Kaarlo Oksa 
nen, Veikko Pasi ja Matti Tohka 
sekä Voikan paperitehtaalta: Niilo 
Grönlund, Anssi Jout järvi, Hannu 
Korppi, Unto Koskinen, Mauri Pul 
liainen, Tuure Sihvola, Pentti Su 
honen ja Viljo Valtonen. 

Oppilaiden oma mielipide 
kursseistaan 

Jotta kurssilaisten omat käsityk 
set ja vaikutelmat kursseistaan saa 
taisiin mahdollisimman tarkoin koo 
tuksi ja siten tulisivat hyödyksi 

opiskelu on vahvistanut käsitystä 
siitä, että ammattikoulun uusi ope 
tussuunnitelma myös tältä aikuis 
opetuksen kohdalta on onnistunut 
ja että työväestömme piirissä osa 
taan antaa arvoa koulumme tarjoa 
malle ammattikasvatukselle uuden 
laajan opetussuunnitelman puitteis 
sa. 

Tämän jälkeen työteknillisten 
kurssien johtaja, rehtori Viljo Tan 
ner jakoi todistukset 33:lle kurssi 
laiselle. Hän mainitsi, että tämä 
todistusten jako oli erittäin miellyt 
tävä tehtävä, sillä on kunnioitetta 
vaa ponnistella menestyksellisesti 
seitsemän kuukauden ajan joka 
päiväisen ansiotyön ohella opintiel 
lä. Opiskelussaan kurssilaiset ovat 
osoittaneet kiitettävää harrastusta 
ja esimerkillistä innostusta. Puhees 
saan rehtori Tanner kosketteli myös 
ammattikoulun uutta opetussuunni 
telmaa. Ensi syksystä koulu saa 
poikaoppilaansa vuotta vanhempina 
ja tämä muutos luo kokonaan toi 
senlaiset edellytykset uuden, entistä 
tehokkaamman ja linjajakoisen ope 
tussuunnitelman käytäntöönottami- 
selle. 

Koneenhoitaja Kaarlo Oksanen 
luokkansa vanhimpana 'oppilaana’ 
puhui paperilinjan kurssilaisten 
puolesta todeten, ettei oppilailta ole 
puuttunut halua yrittää, vaikka 
tulokset eivät ehkä joka suhteessa 
olekaan johtaneet toivottuun tulok 
seen. Joka tapauksessa kurssit ovat 
avartaneet oppilaiden näköaloja ja 
monia tärkeitä asioita on opittu kat 
somaan ja ratkaisemaan aivan uu 
desta näkökulmasta. Hän esitti 
kurssilaisten kiitokset opettajille, 
jotka ovat osanneet aivan kuin kä 
destä pitäen ohjata oppilaansa kul 
loinkin esillä olleiden aineiden ja 
asioiden pariin. Puhuja kohdisti 
kiitoksensa myös yhtiölle, joka il 
maisen opetuksen lisäksi oli tuke 
nut tätä aikamiesten koulunkäyntiä 
erityisin kurssipalkkioin. 
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sia hyväksikäyttäen. Ensi syksynä 
tullaankin järjestämään kaikkiaan 
neljät kurssit, nimittäin kaksi kurs 
sia selluloosalinjalla ja kaksi kurs 
sia paperilinjalla. Selluloosalinjan 
kursseille otetaan myös kemiallisen 
teollisuuden työntekijöitä, joille 
yhteisten aineiden lisäksi tullaan 
antamaan oman alansa erikoisope- 
tusta. Toiset kursseista on tarkoi 
tettu vanhemmille ja toiset nuo 
remmille ammattimiehille. 

Ehdotus tuntimäärän lisäämisestä 
päätettiin ottaa huomioon. Oppilai 
den taholta esitettyä ehdotusta vii 
kon kestävän koulumaisen esikou 
lutuksen järjestämisestä heti kurs 
sien alussa pidettiin onnistuneena 
ja se päätettiin ottaa käyttöön. Tä 
män kouluviikon jälkeen opetus 
tunnit jatkuvat entiseen tapaan 
kahdesti viikossa kaksi tuntia ker 
rallaan ja kurssit päättyvät 2-viik- 
koiseen koulumaiseen kertaus- ja 
tenttikauteen. Tämän uudesti jär 
jestelyn avulla päästään n. 250 ope 
tustuntiin ja tuntimäärän lisäys 
koituu ammattilaskennon, fysiikan, 
kemian, paperi- ja selluloosatekno- 
logian sekä käytännöllisten harjoi 
tusten osalle. 

Monisteet kaikista luennoista tul 
laan jakamaan oppilaille etukäteen 
ja myös jälkikäteen ensimmäiset 
kurssit suorittaneille. Halukkaille 
tarjoutuu tilaisuus kurssikirjojen ja 
laskutikkujen ostamiseen. Kurssien 
aikana kirjat ja laskutikut ovat 
kyllä ilmaiseksi oppilaiden käytet 
tävissä, mutta ensimmäisiltä kurs 
seilta saatujen kokemusten mukaan 
useat ovat halukkaat hankkimaan 
kurssien päätyttyä ne itselleen. 
Opetuksen havainnollistamiseen ja 
syventävään keskusteluun opetuk 
sen yhteydessä tullaan kiinnittä 
mään entistä enemmän huomiota. 
Opetuksen havainnollistamista voi 
daankin edistää uusien laboratorio- 
opetustilojen, kojeiden, piirrosten, 
rainojen ja muiden nykyaikaisten 
opetusvälineiden avulla. Yleisten 

aineiden opetus tullaan puolestaan 
liittämään mahdollisimman kiin 
teästi teknillisiin aloihin siten, että 
sovellutukset ja kotitehtävät ote 
taan oman työympäristön piiristä. 
Myös kotitehtäviä tullaan lisää 
mään, mutta tämä lisäys tapahtuu 
vapaaehtoisuuden pohjalla. 

Uusille kursseille ilmoittautuminen 

Kuten jo edellä mainittiin, tullaan 
syksyllä järjestämään neljät kurs 
sit. Paperi- ja selluloosatehtaiden 
sekä puuhiomoiden vanhemmille 
ammattimiehille tarjoutuu jälleen 
tilaisuus ammattitietoutensa kartut 
tamiseen, mutta samanaikaisesti 
aloitetaan kurssit nuoremmille am 
mattimiehille. Ja kuten mainittiin, 
myös kemiallisen teollisuuden työn 
tekijöillä on mahdollisuus pyrkiä 
kursseille oppilaiksi. 

Kurssit alkavat syyskuun lopussa 
ja kestävät huhtikuun loppuun. Kol 
men viikon ajalta, jolloin opetus on 
järjestetty koulumaiseksi, korva 
taan työansion menetys samoin pe 
rustein kuin kesälomapalkkaa mak 
settaessa ja muulta kurssiajalta 
maksetaan opintoavustusta vanhem 
pien ammattimiesten kursseilla 
3.000 markkaa kuukaudessa ja nuo 
rempien ammattimiesten kursseilla 
2.000 markkaa kuukaudessa. Kurs 
seille halukkaita kehoitetaan ilmoit 
tautumaan joko osastonsa päälli 
kölle tai hänen nimeämälleen insi 
nöörille heinäkuun 10. päivään men 
nessä. Viime syksynä kursseille pyr 
kineet, jotka saivat hyväksytyn pis 
temäärän, mutta eivät pyrkijöiden 
runsauden vuoksi mahtuneet, ote 
taan huomioon tällä kertaa kurssi 
laisia valittaessa. Muut oppilaat 
valitaan uuden sisäänpääsytutkin- 
non perusteella ottamalla samalla 
huomioon työn aiheuttamat olo 
suhteet. Yhdellä kertaa ei näet 
kursseille voida irroittaa liian mon 
ta saman alan ammattimiestä, vaan 
toiset joutuvat odottamaan vuo 
roaan. 

vierasperäisten sanojen käyttöä. 
Edelleen toivottiin, että keskustelul 
le jäisi enemmän aikaa. Runsaampi 
kirjallisuuden jakaminen seka kir 
jojen että luentomonisteiden muo 
dossa helpottaisi opiskelua ja vähen 
täisi muistiinpanojen tekemistä, mi 
kä useiden kohdalla pyrki viemään 
liiaksi aikaa ja siten häiritsi ope 
tukseen keskittymistä. 

Opetusjärjestystä pidettiin onnis 
tuneena. Eräät toivoivat, kuitenkin 
matematiikan opetuksen jakautu 
mista koko kurssien ajaksi. Samoin 
kiinnitettiin huomiota opetuksen 
havainnollistamiseen, ja mittariope- 
tuksessa toivottiin mikäli mahdol 
lista enemmän käytännöllisen puo 
len korostamista tehtaissa tapahtu 
van opetuksen avulla. 

Uusien kurssisuunnitelmien laatiminen 

saatujen kokemusten pohjalla 

Nämä erittäin myönteisessä hen 
gessä esitetyt toivomukset ja mieli 
piteet joutuivat sitten perusteellisen 
pohdinnan alaiseksi kokouksessa, 
jossa oli mukana insinöörejä, kurs 

sien opettajia, pääluottamusmiehet 
ja paperi- ja selluloosatehtaiden se 
kä puuhiomoiden luottamusmiehet. 
Koska eräät luottamusmiehistä oli 
vat olleet mukana kursseilla, olivat 
näin ollen myös oppilaat edustet 
tuina. 

Kokouksessa todettiin, että oppi 
laiden omasta mielestä kurssit oli 
vat vastanneet tarkoitustaan ja ol 
leet heidän ammattinsa kannalta 
hyödylliset. Jonkin verran ennak 
koluuloisia ajatuksia oli esitetty 
niiden työntekijöiden taholta, jotka 
eivät itse olleet mukana kursseilla, 
mutta näiden epäilyjen todettiin joh 
tuneen väärinkäsityksistä. Yleinen 
toivomus työntekijöiden keskuudes 
sa näyttää olevan, että mahdolli 
simman moni pääsisi osalliseksi 
näistä kursseista. 

Kokouksessa päätettiinkin jatkaa 
kurssitoimintaa laajennetun ohjel 
man puitteissa ja saatuja kokemuk 
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Opinto- ja neuvottelupäivien 
osanottajia avaustilaisuudessa 

Kymintehtaan virkamiesklubilla 

Palopäällystö 
koolla 

Yhtymämme palopäällystön opin 
to- ja neuvottelupäivät pidettiin 
huhtikuun 26. ja 27. pnä Kuusan 
koskella. Niille oli kutsuttu myös 
Kuusankosken tehtaitten palosuoje- 
luvalvojat, jotka osallistuivat palo- 
suojeluorganisaation jäsenille tarkoi 
tettuun ensimmäisen päivän esitel 
mätilaisuuteen. Ohjelmassa oli tällä 
kertaa esitelmien lisäksi mm. tutus 
tuminen Voikan paperitehtaan ja 
Voikan tehtaan palokunnan sam- 
mutuskalustoon sekä Voikan pape 
ritehtaalla suoritettu sammutuspeli, 
johon osallistuivat Voikan ja Ky 
mintehtaan palopäällystöt. 

Päivien avauksen Kymintehtaan 
virkamiesklubilla suoritti isännöit 
sijä Curt Cedercreutz. Lausuttuaan 
osanottajat tervetulleiksi näille 
seitsemänsille yhtymän palopääl 
lystön neuvottelupäiville hän koros 
ti erityisesti palopäällystön ja palo- 
suojelu valvojien hyvän yhteistyön 
merkitystä ja toivotti menestystä 
opintopäiville. 

Ensimmäisen esitelmän, jonka ai 
heena oli "Perustiedot ehkäisevästä 
palosuo j elusta palosuo j eluorganisaa- 
tion jäsenille” piti Tehdas-Palon 
tehdaspalokuntien tarkastaja, evers 
tiluutnantti O. Holm. Esitelmän joh 
dosta syntyi vilkas keskustelu, jossa 
käytetyissä puheenvuoroissa koske 
teltiin mm. kemiallisen teollisuuden 
alaan kuuluvien tehdaslaitosten 
sammutussuunnitelmia ja tiedustel 
tiin esitelmöitsijän mielipidettä niis 

tä. Evl. Holm vastasi, että tämä ky 
symys on vaikeasti ratkaistavissa, 
mutta että jo nyt on olemassa var 
sin selviä ohjeita, joita suoritetta 
vien tutkimusten perusteella laa 
jennetaan ja täydennetään. Edelleen 
keskusteltiin hitsausten aiheutta 
mista tulipaloista ja toimenpiteistä, 
joilla niitä voitaisiin vähentää. Eri 
tyisesti tähdennettiin keskustelussa 
palopäällystön sekä tehtaan insinöö 
rien ja mestarien kitkatonta yhteis 
toimintaa myös mahdollisen tuli 
palon sattuessa. Tämän jälkeen 
esitelmöi johtaja, dipl.ins. K. Stähl- 
ström aiheesta "Palo, sen laatu, 
kehitys ja alkusammutus, kunnes 
palokunta saapuu”. Asiallinen, piir 
roksin ja kuvin valaistu esitys he 
rätti suurta mielenkiintoa ja aiheutti 
niin monta puheenvuoroa, että kes 
kustelua varten varattu aika loppui 
kesken. Varsinkin kemiallisten ai 
neiden sammutuksesta sekä muun- 
toasemien sammutukseen soveltu 
vista sammutusaineista tehtiin lu 
kuisia tiedusteluja. Palon alkusam 
mutukseen nähden oltiin keskuste 
lussa sitä mieltä, että siihen on tie 
tenkin osaston omin voimin ryhdyt 
tävä heti tulen irti päästyä, mutta 
palokunnan saavuttua on sammu 
tustyön johto luovutettava palo 
päällikölle, jonka avuksi osaston 
insinööri tai mestari jää. 

Aamiaisen jälkeen palopäällystö 
tutustui Voikan paperitehtaan palo- 
suojelulaitteisiin, ja sillä aikaa kun 
seuraavan päivän sammutuspelin 

johto piti oman neuvottelutilaisuu 
tensa, kävivät muut osanottajat 
Voikan paloasemalla. Lauantaipäi 
vän ohjelmassa oli vielä palokun 
tien raivaus- ja hengenpelastus - 
välineitä käsittelevä rainaesitys evl. 
Holmin toimiessa selostajana. 

Sunnuntaina klo 9 alkoi sammu 
tuspeli Voikan paperitehtaan neu 
votteluhuoneessa. Pelin kohteena oli 
PK 6:n ja 7:n konesali. Peliä johti 
evl. Holm ja pääerotuomarina toi 
mi ins. Stählström. Paikallisina tuo 
mareina olivat palopäällikkö A. 
Karlin ja dipl.ins. A. Lindholm 
sekä sammutuspelin 'junailujen’’ 
suorittajina Voikan paperitehtaalta 
rullamies P. Hakkarainen, Voikan 
tehtaan palokunnasta palomestari 
A. Lukka sekä joukkueenjohtajat 
M. Kalso ja A. Häkkinen ja Kymin 
tehtaan palokunnasta joukkueen 
johtajat V. Mankki, A. Pulkkinen 
ja P. Nieminen. Harjoituksen pää 
tyttyä evl. Holm kiitti kaikkia osan 
ottajia asianharrastuksesta ja asial 
lisesta toiminnasta, ja ylituomari 
totesi harjoituksen onnistuneen hy 
vin. 

Iltapäivällä oli ohjelmassa kaksi 
esitelmää. Dipl.ins. N. Myrberg esi 
telmöi sähköstä tulipalon aiheutta 
jana ja ins. P. Nieminen vesivahin 
kojen torjumisesta. Esitelmänsä 
päätyttyä ins. Nieminen näytti kaksi 
Teollisuus-Palon vesivahinkojen 
torjumiskalustoja esittävää rainaa. 
Päivien päättäjäispuheen piti palo 
päällikkö E. Eloranta. 
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Yksi ryhmistä 
lähdössä Kymintehtaan pääportilta 
dipl.ins. S. von Troilin opastuksella 
kierrokselle ja sama ryhmä 
hylkypaperia jauhavan 
hydropulpperin äärellä 

Ensimmäinen omaisten päivä yh 
tiömme piirissä järjestettiin hela- 
torstaina ja Kymin paperitehdas sai 
kunnian aloittaa tällaisten päivien 
sarjan, joiden tarkoituksena on tu 
tustuttaa yhtiön tuotantolaitoksissa 
työskentelevien omaiset niihin paik 
koihin ja olosuhteisiin, joissa joko 
perheen pää tai joku muu perheen 
jäsen päivästä toiseen ja vuodesta 
vuoteen uurastaa koko perheen hy 
väksi hankkiakseen sille toimeen 
tulon eli, kuten tapana on sanoa, 
jokapäiväisen leivän. Kun omaisilla 
ei milloin tahansa ole mahdollisuut 
ta päästä käymään työpaikoilla, ei 
vät useimmat heistä ole täysin sel 
villä siitä, mitä niissä oikein tapah 
tuu, eikä käsityksen muodostami 
nen pelkästään työssä olevan per 
heenjäsenen kertoman perusteella 
aina ole helppo. Omaisten päivänä 
on heillä nyt tilaisuus omakohtai 
sesti tutustua asioihin ja paikan 
päällä todeta, mitä se ’ukko’ tai 

poika tai tytär siellä puuhailee. Ei 
vätkä sellaisetkaan tapaukset ole 
harvinaisia, että perheen äidin on 
syystä tai toisesta ollut pakko men 
nä ansiotyöhön, ja silloin mies ja 
lapset saavat nähdä, miten äiti 
hankkii tuloja perheen jokapäiväi 
siä tarpeita varten. 

Kymin paperitehdas oli huolella 
valmistautunut vastaanottamaan 
vieraansa ja näiden käyntiä varten 
oli laadittu yksityiskohtainen ohjel 
ma, joka sitten täysin piti paikkansa. 
Osanottajat oli jaettu yhdeksään 
suureen ryhmään, joista ensimmäi 
nen saapui lähtöpaikalle Kymin 
tehtaan pääportille klo 8.30 — 9.00 
välisenä aikana ja viimeinen klo 
17.30—18.00, joten liikettä oli käy 
tännöllisesti katsoen koko päivän. 
Mainitut suuret ryhmät oli jaettu 
vielä pienempiin osiin ja näiden op 
paina toimivat aamupäivällä insi 
nöörit M. Wangel, O. Yrjälä ja L. 
Gräsbeck sekä ylimestari A. Haka- 

Omaisten päivä 
Kymin 
paperitehtaalla 

Dipl.ins. 0. Yrjölän ryhmä 
seuraa arkinleikkuukoneen toimintaa 

Dipl.ins. M. Wangelin ryhmässä 
Olga ja Hugo Virtasella 
oli tilaisuus seurata tyttärensä 
paperin la j ittel i ja Eine Virtasen työtä 
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lainen ja salimestari A. Teittinen, 
iltapäivällä taas insinöörit H. Olan 
der, S. von Troil ja A. Aarikka sekä 
konttoripäällikkö T. Oljemark ja 
salimestari L. Yrjölä. 

Kun omaiset oli portilla toivotettu 
tervetulleiksi, lähdettiin tutustu 
maan käyntikohteisiin. Reitti oli 
kaikilla ryhmillä suunnilleen sama 
alkaen massankäsittelyosastosta ja 
päättyen paperivarastoon. Näiden 
välillä käväistiin hiomossa ja kone- 
saleissa, nähtiin paperi-, rotatio- ja 
leikkuukoneet sekä kiilloituskalan- 
terit ja tutustuttiin näppärien pa- 
perinlajittelijain työhön ns. Ameri- 
kansalissa. Ilmeisellä mielenkiinnol 
la seurattiin kaikissa kohteissa sekä 
koneiden että ihmisten työskente 
lyä, jota oppaat asiantuntemuksel 
la selostivat. Kiertokäynti päättyi 
valtavaan paperivarastoon, jonka 
toinen pää oli järjestetty viihtyisäk 
si 'kahvilaksi’. Siellä oli myös Ky 
min paperitehtaan tuotteiden pie- 

noisnäyttely, josta sai havainnolli 
sen käsityksen siitä, mihin maini 
tun paperitehtaan valmistamaa pa 
peria käytetään. Näytteillä oli mm. 
useita tunnettuja ulkolaisia ja koti 
maisia aikakauslehtiä, jotka paine 
taan Kymin paperitehtaan paperille, 
sekä kirjoja ja muitakin painotuot 
teita. Erityistä mielenkiintoa herät 
tivät kiinalainen seteliraha ja Bue 
nos Ayresin ainakin tiiliskiven pak 
suinen puhelinluettelo, joiden paperi 
oli täältä kotoisin. Tähän tutustu 
miskohteeseen varsinainen kierto 
käynti päättyikin. Lopuksi asetut 
tiin kahvipöytiin nauttimaan virkis 
tykseksi muutama kupillinen kuu 
maa herkullisten leivonnaisten ke 
ra. Kahvinjuonnin lomassa sosiaali- 
päällikkö Äke Launikari puhui 
omaisten päivän tarkoituksesta ja 
selosti tehtaan syntyä ja kehitystä 
nykyaikaiseksi suurtuotantolaitok- 
seksi sekä kiitti käynnistä, jonka 
hän toivoi vastanneen odotuksia. 

Ins. Wongelin ryhmä 
PK V l :n  ensimmäisen 

puristimen vierellä 
keskellään koneenhoitaja 

Martti Väkevä ja 
ins. v. Troilin ryhmä seuraamassa 

valmiin paperin tuloa 

Paperitehtaan tuotteiden 
pienoisnäyttely, 

johon tutustuttiin 
suurella mielenkiinnolla 
Kahvitarjoilun lomassa 

sosiaalipäällikkö Äke Launikari 
selosti tehtaan syntyä ja kehitystä 

r FAPIRtll ie 
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Eläkeläisten 
kevätjuhlat 

Juhlapuheen pitäjä, 
Inkeroisten tehtaan 
sosiaalipäällikkö 
V. A. Videnoja 

Kuusankosken 
Työväen Laulajat esiintyi 

Kuusaan seuratalon 
juhlassa 

H * 

Huhtikuun 20. päivänä Kuusaan 
ja Voikan seurataloissa vietetyt elä 
keläisten kevätjuhlat olivat saaneet 
vanhuuden lepoon siirtyneet työn 
veteraanit jälleen runsain joukoin 
liikkeelle. Niinpä Kuusaan seura- 
talon 380 numeroitua istumapaikkaa 
täyttyi jo hyvissä ajoin ennen tilai 
suuden alkamista ja tuoleja oli sa 
liin tuotava lisää satakunta, jotta 
kaikki pääsivät istumaan. Kun Voi 
kan seuratalossa järjestetyssä juh 
lassa oli noin 300 henkeä, niin voi 
daan sanoa, että lähes sataprosentti 
sesti olivat eläkeläiset kevätjuhliin 
sa saapuneet. 

Ohjelma oli tälläkin kertaa run 
sas ja vaihteleva. Torvisoittoa esitti 
kummassakin paikassa Kuusankos 
ken Työväen Soittajat kapellimes 
tari Pertti Huuhkon johdolla ja 
juhlapuheen piti Tampellan Inke 
roisten tehtaan sosiaalipäällikkö V. 
A. Videnoja. Molemmissa juhlissa 
esiintyivät vielä Marjatta ja Martti 
Pokela, joilla kitarainsa lisäksi oli 
mukanaan myös viulu ja harmonik 
ka. Juhlaväen toivottivat tervetul 
leeksi Kuusaalla sosiaalipäällikkö 
Äke Launikari ja Voikkaalla sosiaa 
lipäällikkö Aunis K. Kantonen. Kuo- 

'Suu messingillä' osoitetaan suosiota Pokeloille 

i 
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rolaulua esittivät Kuusankosken 
Työväen Laulajat musiikinopettaja 
Heikki Koskensepän johdolla sekä 
Voikan Sekakuoro, jota johti johta 
jaopettaja Paavo Laurikainen. Ru 
noja lausuivat Brita Lyytikäinen ja 
Hannele Manninen. Huomattava 
osuus ohjelman suorituksessa oli 
paikkakunnan naisvoimisteluseuroil 
la, joista Kuusankosken Naisvoimis- 
telijain tanhuryhmä esitti kolme 
rouva Mirjam Koskensepän ohjaa 
maa tanhua ja Kuusankosken Puh 
din tytöt vannevoimistelua sekä 
skottilaistanssin, joiden ohjauksesta 
vastasi rouva Salli Qvick. Voik- 
kaalla taas Voikan Naisvoimisteli 
jat  esitti rouva Liisa Paavolan oh 
jaaman ja johtaman hääpurpurin ja 

saman seuran pikkutytöt tipuleikin. 
Ohjelmanumeroiden välillä laulet 
tiin yhteisesti ja väliajalla jaettiin 
I kaikille juhlavieraille hedelmiä, ma- 
1 eisia sekä pienen paketin kahvia 
sisältänyt pussi. 

Näiden kevätjuhlien samoin kuin 
eläkeläisten joulujuhlienkin tarkoi 
tuksena on, kuten sosiaalipäällikkö 
Launikari tervehdyspuheessaan mai 
nitsi, osoittaa, että päivätyönsä suo 
rittaneet ja eläkkeelle siirtyneet yh- 
tiöläisvanhukset kuuluvat edelleen 
kin siihen yhteisöön, jota me olemme 
tottuneet kutsumaan yhtiöläisper- 
heeksi. Kiitollisista katseista ja läm- 
pimistä kädenpuristuksista päätellen 
tämä tarkoitus oli tälläkin kertaa 
saavutettu. 

Voikan sekakuoro 
huolehti kuorolaulusta 
'omalla' tahollaan 

Marjatta ja Martti 
Pokela kitaroineen 

Kevätjuhlaväkeä Voikan seuratalossa 
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Yhtiöläisnaisten yhteistoimintaa 

huonekaluja ja yhtiöläisnaisten ku 
tomia tekstiilejä käyttäen oli loih 
dittu nähtäväksi oikea ihannekoti 
olo- ja ruokailuhuoneineen, joissa 
raikkaat, kauniit värit sekä käytän 
nöllisyys yhtyivät sopusointuisella 
tavalla. Tekstiilitaiteilija Annikki 
Salmi esitelmöi tilaisuuden aiheesta 
ja esitteli näyttelyn. 

Pariin sataan nouseva nais joukko 
oli tyytyväistä kuulijakuntaa ja 
monta vihjettä saatiin jälleen kesä- 
lomaeväiksi. 

Kuusankoskelaisille yhtiöläisnai- 
sille ovat kerran kuukaudessa vie 
tettävät yhteiset tilaisuudet muo 
dostuneet odotetuiksi ja virkistävik 
si yhdessäolohetkiksi, jotka kerta 
kerralta ovat saaneet yhä suurem 
man ja suuremman nais joukon liik 
keelle. Kevättalven aikana on ko 
koonnuttu mm. Kalevalan päivän 
merkeissä, jolloin konsulentti Hilja 
Lahden opastuksella tutustuttiin 
kansallisruokiin ja pöytätapoihin. 
Maaliskuussa pohdittiin kauneuden- 

hoidollisia kysymyksiä, jolloin ter 
veyssisar, dipl.kosmetologi Aino 
Rusanen kosketteli esityksessään 
kauneuteen vaikuttavia ulkonaisia 
toimenpiteitä ja varatuomari Mar 
gareta Paalanen selvitteli asiaa si 
säisen kauneuden kannalta. Samas 
sa tilaisuudessa nähtiin myös rva 
Aili Sutisen suunnittelema manne- 
kiiniesitys "Asiallinen pukeutumi 
nen”, jonka selosti sosiaalitarkasta 
ja Toini Iivanainen. Yhtiöläisnaiset 
esiintyivät myös mannekiineina. 

Oheiset kuvamme ovat kevät 
kauden päättäjäistilaisuudesta 23. 4., 
jonka nimenä oli ”Koti pukeutuu 
kesäasuun”. Kevään kynnyksellä 
naisväelle ajankohtaista asiaa valai 
semaan oli Kuusankosken seuratalon 
saliin järjestetty näyttely, jonka 
suunnittelu oli tekstiilitaiteilija An 
nikki Salmen käsialaa. Näytteille 
asetetut yhtiöläisnaisten Kuusan 
kosken kutomolla valmistamat työt 
kertoivat omaa kieltään siitä ahke 
ruudesta, jolla kuluneen toiminta 
kauden aikana kotien kaunistuk 
seksi on aherrettu. Kodin runkona 

HIÄi 

Ylhäällä kuva kevätkauden 
päättäjäistilaisuudesta 

Vieressä näkymiä yhtiöläisnaisten 
Kuusaan kutomolla valmistamien 

töiden näyttelystä 
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Hiihtoharrastus- 
kilpailut 
Juantehtaalla 

Talven aikana sujuteltiin Juan 
tehtaalla suksilla myös hiihtohar- 
rastuskilpailuladuilla ja matkaa 
kertyi yhteensä 38.810 km. Mennyt 
talvi oli järjestyksessä viides, jol 
loin hiihtoharrastuskilpailuja on pi 
detty. Hiihdettäviä latuja oli neljä 
ja jakautuivat käynnit eri kohtei 
den kesken seuraavasti: Irvinlampi 
1909, Kaunisharju 1998, Tikanniemi 
419 ja Karkeinen 719. Tehtaan pal 
veluksessa olevista hiihti 98 henkeä 

r * " 

Kutomakurssi Juantehtaalla 
joukossa 3 nukkamattoa, käytävä- 
mattoa, pyyheliinakangasta, ruoka- 
ja kahviliinoja sekä sohvatyynyjä. 
Kurssille osallistui sekä aikaisem 
min kutoneita kuin myös aloitteli 
joita. Teoriatunteja pidettiin tarpeen 
mukaan. Päättä jäistilaisuus näytte 
ly ineen oli 1. 4. työpirtillä. 

Juankosken Marttayhdistys jär 
jesti talven aikana Juantehtaan työ- 
pirtillä kaksi kuukautta kestäneen 
kutomakurssin. Ohjaajana toimi ko- 
titeollisuusopettaja Aili Piispanen 
Kuopion Kotiteollisuusyhdistyksestä. 
Kurssilaisia oli kaikkiaan 12 ja he 
kutoivat mm. 9 kpl. isoja mattoja, 

ja lusikkapalkintoon ylettyi heistä 
peräti 42 (edellisenä talvena 31) eli 
42,9 % (34 %). Hiihtoharrastuskil- 
pailut alkoivat 5. 1. ja päättyivät 
3. 4. 

Lusikkapalkinnon saivat palve 
luksessa olevista seuraavat: Martti 
Ahonen 370 km, Anja Anttila 205 
km, Ester Hakkarainen 215 km, 
Veikko Hakkarainen 885 km, Aino 
Hartikainen 220 km, Jouko Heikki 
nen 355 km, Olavi Heikkinen 310 
km, Väinö Heikkinen 315 km, Han 
nes Hiltunen 170 km, Eino Hiltunen 
340 km, Raimo Hiltunen 315 km, 
Pentti Holopainen 345 km, Ilmari 
Issukka 428 km, Arvi Julkunen 320 
km, Eino Julkunen 310 km, Helvi 
Karppinen 210 km, Aaro Kokkonen 
(veteraanihiihtäjä) 300 km, Eino 
Korhonen 310 km, Toivo Korhonen 
380 km, Erkki Kuosmanen 370 km, 
Erkki Laaksonen 365 km, Reijo 
Makkonen 325 km, Aapeli Martikai 
nen 310 km, Pauli Martikainen 320 
km, Toini Myöhänen 205 km, Voitto 
Myöhänen 345 km, Eva Parviainen 
325 km, Olavi Pekkola 305 km, Helli 

v.: Seija Heikkinen 445 km, Leena 
Tuppurainen 395 km, Marketta Su 
tinen 280 km, Raija Julkunen 215 
km ja Eila Heikkinen 175 km; tytöt 
12 — 17 v.: Elina Parviainen 715 km, 
Sirpa Malmivuori 700 km, Auli 
Heikkinen 665 km, Pirkko Jokiranta 
540 km, Irma Lipponen 440 km ja 
Marjatta Tuppurainen 345 km; po 
jat 7 — 11 v.: Reijo Tuppurainen 440 
km, Eino Tuppurainen 410 km, 
Heikki Tapio Hiltunen 395 km, 
Pentti Partanen 345 km ja Matti 
Hirvonen 110 km; pojat 12 — 17 v.: 
Mauno Tuomainen 955 km, Matti 
Tuomainen 875 km, Olavi Parviai 
nen 825 km, Sulo Pekka Laaksonen 
590 km, Erkki Tuppurainen 315 km 
ja Veijo Partala 240 km. 

Hiihtäjien kesken arvotuista lo- 
mapalkinnoista pääsivät osallisiksi 
seuraavat tehtaan palveluksessa 
olevat: Veikko Hakkarainen, Olavi 
Heikkinen, Aapeli Martikainen ja 
Eero Tiainen. 

Osastojen välisessä kilpailussa pe 
ri voiton jo kolmannen kerran pe 
rätysten voima ja varasto keski- 
tuloksella 134 km saaden vuodeksi 
haltuunsa isännöitsijä T. Timgrenin 
lahjoittaman kiertopalkinnon. 

Osa hopealusikkapalkinnon 
saaneita tehtaalaisia 

Räsänen 250 km, Anja Satuli 235 
km, Kusti Savolainen 315 km, 
Lea Sivonen 200 km, Alpo Suhonen 
370 km, Eero Tiainen 330 km, Oiva 
Tirkkonen 470 km, Tauno Torvinen 
305 km, Veikko Tuomainen 390 km, 
Niilo Tuomela 373 km, Jouko Tup 
purainen 365 km, Veijo Vanninen 
424 km, Pauli Vartiainen 415 km ja 
Pertti Voutilainen 315 km. 

Aviopuolisoiden sarjassa palkittiin 
seuraavat viisi eniten hiihtänyttä: 
Julia Heikkinen 355 km, Taimi 
Heikkinen 345 km, Mirjam Torvinen 
315 km, Elma Hiltunen 280 km ja 
Vieno Julkunen 110 km. Lasten sar 
joja oli neljä, joissa palkittiin seu 
raavat eniten hiihtäneet: tytöt 7 — 11 
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Hallan 
eläkeläisten 
kuulumisia 
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Laulu kaikuu eläkeläisten 
kerhokokouksessa 

Eläkeläisiä teatteri-illassa seuratalossa 

kirkkoon on Jumalniemestä 4 km, 
eivätkä linja-autot käy matkan te 
koa helpottamassa. 

Seurakunnan järjestämien har 
taushetkien lisäksi on kerholassa 
kokoonnuttu säännöllisesti kerran 
kuussa virkistymään omien emän 
tien kattamien kahvipöytien ääres 
sä. Laulu luistaa erittäin hyvin. ”Ja 
lauluhan se mielen virkistää”, tuu 
maa rva Matilda Toivonen, kun hä 
nen 79:nnnen syntymäpäivänsä aa- 
tonaaattona viritettiin kerholassa 
syntymäpäiväsankarin kunniaksi 
laulu. Kokouksiin on aina hankittu 
jonkin verran ohjelmaakin, jotta 
yhdessäolo veisi ajatukset pois ta 
vallisesta arkiympäristöstä. Eläke 
läiset Erik Heikkilä ja Vilhelm Ny 
känen toimivat kerholan isäntinä ja 
Matti Viinikainen yhdysmiehenä 
seurakuntaan päin. Samassa talossa 
asuva rva Ida Laine hoitaa pää- 
emännän virkaa ja rva Elna Hurme 
kerhon rahavaroja. 

Kuukausikokousten välivaiheilla 
on naisilla oma askartelukerhonsa, 
joka on erikoisesti rouva Evo Weck- 

manin, Hallan eläkeläisten hyvän 
ystävän, sydäntä lähellä. Harpputyö 
sujuu muutamilla jo vallan käte 
västi ja huomattavia tuloksiakin on 
saatu. Virkkuutyöt ovat useilla etu 
alalla. Monenmonet sukat ja kintaat 
ovat tottuneet kädet kutoneet Hal 
lan marttojen hankkimista langois 
ta. Miehet valmistivat joulumyyjäi- 
siin kauniita kenkälusikoita, pyyhe- 
liinanaulakoita sekä kynttilänjalko 
ja. Pari kaunista hyrrää on varattu 
mallikappaleiksi syksyn toimintaa 
varten. 

Kerholassa on eläkeläisten mie 
luisaa kokoontua tapaamaan toi 
siaan ja viettämään rattoisia hetkiä 
yhteisten muistojen parissa. 

★ 

Hallan eläkeläisille esitti Karhu 
lan Työväen Näyttämö Hallan Seu 
ratalossa huhtikuun 10. pnä Kaarle 
Halmeen kirjoittaman kansanomai 
sen draaman "Murtuneita”, jonka 
aihe on tämän vuosisadan alkuvuo 
silta. Näytäntöön pääsivät eläkeläi 
set maksutta. 

Hallan eläkeläisistä asuu osa me 
ren tuntumassa Jumalniemessä, 
poissa vilkasliikenteisen Karhulan 
kauppalan valtaväyliltä. Siellä hil- 
jaiselämään siirtyneen vanhan Ju- 
malniemen sahan suurissa asuin 
rakennuksissa viettää vanhuuden 
päiviään noin 40 Hallan eläkeläistä 
aviopuolisoineen. Entisestä isän 
nöitsijän eli valttarin talosta he sai 
vat viime vuoden loppupuolella yh 
teiseen käyttöönsä kerhohuoneiston, 
joka on saatettu varsin kodikkaa 

seen asuun. Askarteluhuoneen puo 
lella on Jumalniemen vanhan kont 
torin jykevä pöytä tuoleineen ja 
varsinaisen kokoontumishuoneen 
puolta koristaa kaunis vihreä pirtti- 
kalusto kukka-aiheisine maalauksi 
neen. Adventtina Kymin seurakun 
nan kirkkoherra Rurik Tammekas 
piti ensimmäisen hartaushetken 
kerholassa. Kynttilöiden loisteessa 
monen vanhuksen mieli varmaan 
lämpeni todetessaan, että Jumal- 
niemessäkin nyt voidaan kokoontua 
yhteen hiljentymään elämän todelli- 
simpien arvojen edessä. Matkaa 
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Vuonna 1898 perustivat muuta 
mat urheiluun innostuneet henkilöt 
Hallaan urheiluseuran, joka sai ni 
mekseen Hallan VPK:n voimistelu 
ja urheiluseura. Tämän nimisenä 

seura toimi vuoteen 1925, jolloin 
entisen nimen perään liitettiin Visa, 
ja siitä lähtien seura on kantanut 
nimeä Hallan Visa, jolla se erityi 
sesti hiihdon ja painin alalla on 
tullut kuuluisaksi jopa oman maam 
me rajojen ulkopuolellakin. 

60- vuotis juhlaansa seura vietti 
toukokuun 4. pnä Hallan seuratalos 
sa. Kutsuvieraina oli tilaisuudessa 
läsnä mm. kaksi seuran perustaja 
jäsentä, El viira Pajala ja Ole Erik 

son, jotka kukitettiin. Juhlapuhees 
saan SVUL:n Kymenlaakson piirin 
puheenjohtaja, kansanedustaja U. 
Saariaho mainitsi mm., että 60 vuot 
ta on tarpeeksi pitkä aika näyttä- 

Juhlan avausseremonia. 
Visan kunniajäsen T. Länsimies 

toivottaa yleisön tervetulleeksi 

Hallan Visan 60-vuotisjuhla 

mään miten vahvalla pohjalla Hal 
lan Visa on toiminut ja jatkuvasti 
toimii. Ulkonaiset edellytykset eivät 
tällä saarella suinkaan ole olleet 
parhaat mahdolliset, mutta sisäistä 
intoa ja uskoa urheilun jaloon pää 
määrään on ollut sitä enemmän. 
Tämä juhla on merkittävä virstan 
pylväs sekä Hallan Visan toimin 
nassa että myös koko Kymenlaak 
son urheiluelämässä. Osaamme an 
taa sille oikean arvon. Juhlapuheen 
lisäksi oli tilaisuudessa runsaasti 
muutakin arvokasta ohjelmaa. 

SVUL:n ja sen Kymenlaakson pii 
rin tervehdyksen juhlaan toi kan 
sanedustaja Saariaho luovuttaen 
samalla piirin kultaisen ansio 
merkin Emil Weckstenille sekä ho 
peisen ansiomerkin Toivo Tanille. 
Hiihtoliiton johtokunnan jäsen Matti 
Talsi luovutti juhlivalle seuralle lii 
ton standaarin sekä Viljo Koske 
lalle ja Paavo Töröselle liiton prons 
sisen ansiomerkin. Suomen Painilii- 
ton puolesta tervehti seuraa toimin 
nanjohtaja Onni Sirenius luovut 
taen seuralle liiton hopeisen plake- 
tin sekä Vilho Roosille, Rainer Mä 
kiselle, Asser Olsenille ja Erkki 
Weckstenille liiton hopeisen ansio 
merkin. Pronssisen ansiomerkin 
saivat Tauno Räsänen, Allan Schaaf 
ja Jalo Koponen. Visan puheen 

johtaja Esko Virtanen ilmoitti seu 
ran päättäneen kutsua kunnia- 
jäsenekseen Hallan tehtaiden johta 
jan majuri Björn Weckmanin, jolle 

seuran kultainen ansiomerkki luo 
vutetaan hänen palattuaan kotiin 
matkoiltaan. Seuran 'ikuisen jäse 
nen’ merkki ojennettiin Sylvi Sau- 
riolle ja Rafael Olsenille. 

Vapaan sanan aikana esitettiin 
seuralle lukuisia onnitteluja. 

Seuran johtokunta laskee seppeleen 
kaatuneiden muistomerkille 
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JOHTAJAN VAIHDOS 
HÖGFORSIN TEHTAALLA 

Högforsin Tehtaan pitkäaikai 

nen johtaja, vuorineuvos Gustaf 

A r p p e  on 30. 4, siirtynyt eläk 

keelle. Hänen seuraajakseen 

Högforsin Tehtaan isännöitsijäksi 

on nimitetty dipl.ins. Carl Johan 

C e d e r c r e u t z ,  joka aikai 

semmin on toiminut yhtiömme 

Kuusankosken tehtaiden korjaus 

pajojen päällikkönä. 

Isännöitsijä C. J. Cedercreutz Vuorineuvos Gustaf Arppe 

Läksiäisjuhla vuorineuvos Arppen kunniaksi 

Huhtikuun 29. päivän iltana järjes 
tettiin Högforsin tehtaan seuratalossa 
juhlatilaisuus vuorineuvos Gustaf Arp 
pen ja hänen puolisonsa kunniaksi hei 
dän jättäessään paikkakunnan, jolla 
vuorineuvos Arppe on suorittanut mer 
kittävän elämäntyön toimiessaan lähes 
30  vuotta Högforsin tehtaan johtajana. 
Tilaisuudesta muodostui tunnelmalli 
nen ja mieliinpainuva jäähyväishetki, 

jossa kunniavieraitten lisäksi oli saapu 
villa noin 400 henkeä käsittävä juhla- 
vieraitten joukko. Näiden asetuttua pai 
koilleen saapui vuorineuvos Arppe puo 
lisoinen juhlahuoneeseen, missä heidät 
ohjattiin heille varatuille paikoille. Vä 
littömästi tämän jälkeen alkoi ohjelman 
suoritus. Tehtaan soittokunnan soitet 
tua A. Nygrenin johdolla kaksi kappa 
letta piti tehtaan teknillinen johtaja, 

Yli-insinööri E. Alander luovuttaa 
adressin vuorineuvos Arppelle. 
Hänen takanaan pääluottamusmies 
A. Aalto, luottamusmies A. Ekström 
ja ostopäällikkö O. Nordberg sekä 
tytärtehtaitten edustajat. 

- 11S 
J Hri-Jl 
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Vuorineuvos ja vuorineuvoksetar 
högforsilaistensa keskellä 

yli-insinööri E. Alander puheen. Palau- 
tettuaan mieleen ajan, jolloin vuorineu 
vos Arppe astui tehtaan johtoon, pu 
huja mainitsi, että silloin vallitsi maas 
samme parhaillaan lamakausi, minkä 
takia tehtaan tuotanto oli vaatimaton, 
työntekijämäärä pieni ja ulkomainen 
kilpailu voimakas. Tilanteen kohenta 
miseksi oli ryhdyttävä suuriin uudistuk- 
siiin. Tuotantoa laajennettiin ja han 
kittiin uusia koneita ja niinpä Hög 
forsin tehdas ja sen tuotteet kymme 
nessä vuodessa olivat kohonneet kan 
sainväliselle tasolle. Sota-ajat aiheutti 
vat sitten omat rajoituksensa, mutta 
pienestä työntekijäjoukosta huolimatta 
Högforsin tehdas kuitenkin kunnialla 
suoritti osuutensa maamme puolustuk 
sen hyväksi. Myös sotakorvausteollisuu 
desta selviydyttiin hyvin. Sen jälkeen 
ryhdyttiin Högforsin tehdasta laajenta 
maan liittämällä siihen ensin Salon ja 
Lahden tehtaat sekä viimeksi Heinolan 
tehtaat. Näin on tuotanto jaettu eri 
tehtaitten osalle ja kullakin niistä on 
omat tuotantosuuntansa, joiden valmis 
teet pystyvät kilpailemaan ulkomaisten 
tuotteiden kanssa. Selostettuaon sitten 
vuorineuvos Arppen osuutta myös sosi 
aalisten olojen ja laitosten kehittämises 
sä sekä hänen kiinnostustaan Hyvinkään 
—Karkkilan rautatietä kuin myös maa- 
ja metsätaloutta kohtaan puhuja sanoi, 
että vuorineuvos Arppe on aina anta 
nut arvoa alaisilleen, jotka ovat oppi 
neet tuntemaan hänet rehtinä esimie 

sa hyvin merkittävä. Minä pyydän kiit 
tää kuluneista vuosista ja toivotan Teil 
le, Herra Vuorineuvos, työntekijäin puo 
lesta terveyttä ja pitkää ikää. 

Tämän jälkeen luovutti lähetystö, jo 
hon kuului Högforsin, Salon, Lahden ja 
Heinolan tehtailta sekä Hyvinkään — 
Karkkilan rautatieltä kultakin yksi vir 
kaili jain ja yksi toimihenkilöiden edusta 
ja sekä työntekijäin edustajana luotta 
musmies, vuorineuvos Arppelle upean, 
kokonahkakansiin sidotun Högforsin 
tehtaan kehitystä sekä sanoin että hel 
sinkiläisen taiteilijan Eino Ruutsalon 
valmistamin puupiirroksin esittävän ad 
ressin, jossa oli yhteensä noin 400 vir 
kailijain, toimihenkilöiden ja luottamus 
miesten nimikirjoitusta. Adressin joh- 
dantotekstin luki yli-insinööri Alander. 

Soittokunnan kajautettua fanfaarin 
nousi vuorineuvos Arppe puhumaan. 
Hän kiitti osakseen tulleesta huomiosta 
ja kunnianosoituksesta sekä ystävälli 
sistä sanoista ja saamastaan muistolah 
jasta, joka, kuten hän mainitsi, tulee 
johdattamaan hänen ajatuksensa tänne 
Högforsiin ja tähän hänelle niin rak 
kaaksi käyneeseen ilmapiiriin. Lopuksi 
hän loi lyhyen katsauksen siihen ajan 
jaksoon, jona hän toimi Högforsin teh 
taan johtajana. Puheen päätyttyä seu 
rasi kahvitarjoilu, jonka aikana tehtaan 
orkesteri esiintyi E. Vahteran johdolla. 
Karkkilan Työväen Mieskuoron laulet 
tua sitten opettaja A. Leinon johdolla 
kolme laulua ja vuorineuvos Arppen 
kohdistettua vielä kiitoksen sanoja kai 
kille häntä muistaneille päättyi miel 
lyttävä yhdessäolo soittokunnan soitta 
maan loppumarssiin. 

henä. Lopuksi puhuja esitti vuorineu 
vos Arppelle Högforsin, Salon, Lahden 
ja Heinolan tehtaitten, maatalous- ja 
metsäosastojen sekä Hyvinkään — Kark 
kilan rautatien virkailijoiden ja toimi 
henkilöiden puolesta onnen ja menes 
tyksen toivotuksen. 

Työntekijäin puolesta puhui Hög 
forsin tehtaan pääluottamusmies A. 
Aalto lausuen seuraavaa: 

Herra Vuorineuvos. Kun Te nyt pit 
kän päivätyön jälkeen siirrytte pois 
tehtävästänne, minä Högforsin tuotan 
tolaitosten työntekijäin edustajana toi 
votan Teille leppoisaa elämän ehtoota. 
Runoilija on sanonut: Mikä ihmisen 
elämässä on parasta ollut, on se työtä 
ja vaivaa ollut. Erilaisissa tehtävissä 
olevien ihmisten työt ja vaivat ovat 
hyvin erilaisia. Pääsääntö pitää kuiten 
kin aina paikkansa, vaivoja ja vaikeuk 
sia on. Jatkuvasti muuttuva yhteiskun 
ta tuo tullessaan yhä uusia ongelmia 
ratkaistavaksi. Niin on puhtaasti teknil 
lisen kehityksen alalla ja niin on ollut 
myös ihmisten välisten suhteiden kehi 
tyksessä. Se olotila, jota me tällä het 
kellä pidämme luonnollisena työmarkki 
najärjestöjen kesken, ei myöskään ole 
syntynyt itsestään ja ilman vaivaa ja 
vaikeuksia, vaan on se vaatinut mittaa 
mattoman määrän työtä. Erilaisten nä 
kemysten yhteen sovittaminen ei aina 
ole sujunut naurussa suin. Mutta eteen 
päin on vaikeuksista huolimatta men 
ty. Varsinaisen tehtävänne ohella on 
Teiltä, Herra Vuorineuvos, riittänyt ai 
kaa ja voimia tälle yhteiskunnallisesti 
tärkeälle toimintasaralle. Henkilökoh 
tainen panoksenne on siinäkin suhtees 
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Kultamitalimiehet 
kaavaaja Erik Ekholm, 

insinööri Fredrik Nilsson 
ja varastonhoitaja Fridolf Granlund 

Mitalimiehiä 

Rouva Eva Cedercreutz kiinnittää 
ansiomerkin kaavaaja Ekholmin 
rintapieleen isännöitsijä Cedercreutzin 
seuratessa toimitusta (alhaalla) 

Tehtaan isännöitsijä dipl.ins. C. J.  
Cedercreutz toivotti merkin saajat ter 
vetulleiksi lausuen mm. seuraavaa: 

On harvinaista, että näin monta 
henkilöä suunnilleen yht'aikaa tulee ol 
leeksi 50 vuotta saman työnantajan 
palveluksessa ja yhä harvinaisemmiksi 
tällaiset tapaukset ajan mittaan muo 
dostuvat. Kun Te, hyvät päivänsanka- 
rit, aikoinanne ryhdyitte ansiotyöhön, 
tapahtui se hyvin nuorena, jopa vain 
1 2  vuoden ikäisenä. Nykyisin se olisi 
mahdotonta, koska oppivelvollisuuslaki 
jo asettaa sil le esteen, ja näin ollen 50 
vuoden palvelusajan saavuttaminen tu 
lee vastaisuudessa tapahtumaan huo 
mattavasti korkemmassa iässä. Kaikis 

Högforsin Tehtaan virkamieskerholla 
oli toukokuun 7. pnä juhlatilaisuus, 
jossa kaavaaja Erik E k h o l m ,  insinöö 
ri Fredrik N i l s s o n  ja varastonhoi 
ta ja  Fridolf G r a n l u n d  saivat yh 
tiömme kultaisen ansiomerkin puolivuo 
sisataisesta palveluksesta. Somalla o jen 
nettiin ensin mainitulle Tasavallan Pre 
sidentin hänelle suoma Suomen Valkoi 
sen Ruusun Ritarikunnan ensimmäisen 
luokan mitali kultaristein. Lisäksi sai 
kenttämestari Otto S a a r i n e n ope 
tusministeriön myöntämän Suomen ur 
heilun pronssisen ansiomitalin. Juhlaan 
oli kutsuttu mitalinsaajat puolisoineen 
sekä niiden osastojen päälliköt, joissa 
kunnavieraat työskentelevät. 

sa yrityksissä on jatkuvaisuus tärkeä, 
ja tästä jatkuvaisuudesta huolehtivat ne 
henkilöt, jotka kauan ovat yritystä pal 
velleet. He voivat kertoa nuoremmille 
polville menneistä ajoista ja luoda näil 
le taustan, jota vastaan he näkevät 
kehityksen kulun. Suusanallinen viesti 
nuorille on mieleenpainuvampi kuin k i r  
jallinen, ja ainakin omasta mielestäni 
on kiintoisaa kuulla paikkakunnan tai 
yrityksen tapahtumista menneinä aikoi 
na. Sen jälkeen puhuja kohdisti lämpi 
miä tunnustuksen sanoja kaikille kulta- 
merkin saaji l le kullekin erikseen ja 
esitti heille 50-vuotisesta uskollisesta 
ja hyvin suoritetusta työstä yhteiskun 
nan ja yhtiön kiitollisuuden sekä oman 
tervehdyksensä. Lopuksi hän kiitt i  kent 
tämestari Saarista, joka vuodesta 1935 
lähtien on ensiksi rakentanut ja sittem 
min hoitanut paikkakunnan urheilu 
kenttää. 

Puheen päätyttyä rouva Eva Ceder 
creutz kiinnitti ansiomerkit niiden saa 
jien rintapieleen. Tilaisuus päättyi kah 
vitarjoiluun. 

Voikan paperitehtaan äskettäin eläk 
keelle siirtynyt paperisalin emäntä Anni 
Elo, joka palveli yhtiötä yl i  50 vuotta, 
on saanut Suomen Valkoisen Ruusun 
Ritarikunnan I luokan mitalin kulta- 
ristein. 16.  5. Voikan klubilla järjeste 
tyssä juhlatilaisuudessa mitalin luovutti 
hänelle paperitehtaan teknillinen joh 
taja T. Z. Wiklund. Oikealla oleva 
kuva tästä harvinaislaatuisesta juhla 
tilaisuudesta. 
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Huhtikuun 11 .  pnö järjestettiin Sak 
salassa, metsäosaston teknillisen toimis 
ton konepajalla, juhlatilaisuus kahvi- 
tarjoiluineen alikonemestari Otto L i i  
m a t u n  kunniaksi. Hän tuli huhti 
kuun 1. pnä palvelleeksi yhtiötä 50 
vuotta ja tässä tilaisuudessa luovutet 
tiin hänelle yhtiömme kultainen ansio 
merkki. Kunniavieraalle piti metsän 
hoitaja Aaro Hiekkala puheen ja rouva 
Raili Hiekkala kiinnitti ansiomerkin 
hänen rintapieleensä. Saapuvilla olivat 
lisäksi eläkkeelle siirtyneet entiset met- 
säosastolaiset isännöitsijä Selim Ander 
sen, alikonemestari V. Manninen sekä 
kirvesmiehet H. Lepistö ja O. Turunen, 
jotka kaikki ovat saaneet kultaisen an 
siomerkin. 

■ 

Kymin selluloosatehtaan kuorimon 
esimiehen Otto Mäkisen kohdalla tuli 
50 yhtiöläisvuotta täyteen 3 1 .  5. Ky- 
mintehtaan virkamiesklubilla järjeste 
tyssä tilaisuudessa isännöitsijä Curt 
Cedercreutz kiitti häntä pitkäaikaisesta 
ja uskollisesti suoritetusta päivätyöstä 
ja kiinnitti yhtiön kultaisen ansiomita 
lin hänen rintapieleensä. 

Alla oikealla oleva kuvamme on juh 
latilaisuudesta, jossa dipl.ins. M. Wan- 
gel kiinnittää Suomen Valkoisen Ruu 
sun Ritarikunnan I luokan mitalin kul 
taristein työnjohtaja Hugo Heiskalan 
rintapieleen. Heiskala siirtyi hiljattain 
eläkkeelle palveltuaan yhtiötä yli puoli 
vuosisataa. 
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KUUSANKOSKEN TEHTAAT 

Iivari Kansikas Arvi Pöysä Yrjö Heikkilä IIVARI KANSIKAS 
vuoromestari Veikan puuhiomolta tulee 
12. 7. olleeksi 40 vuotta yhtiön palve 
luksessa. Hän on syntynyt 24. 6. 1899 
Valkealassa. Vuonna 1 9 1 7  hän tuli 
työhön Voikan puuhiomolle ja on ly 
hyttä aikaa lukuun ottamatta ollut us 
kollinen samalle osastolle, joten hän on 
nähnyt puuhiomon kasvun melkein 
nyrkkimyllystä nykyaikaiseksi suurtuo- 
tantolaitokseksi. Vuonna 1921 hänet 
nimitettiin vuoromestariksi ja siitä läh 
tien hän on toiminut tällä vastuunalai 
sella paikalla. Aikaisempina vuosina 
otti Kansikas aktiivisesti osaa urheilu 
seura- ja mestarikerhotoimintaan, mut 
ta nykyisin vie omakotitalo kaiken va 
paa-ajan. 

YRJÖ HEIKKILÄ 
tietyömies Kymin asunto-osastolta tulee 
20. 7. olleeksi 40 vuotta yhtiömme 

tettiin myöhemmin varastonhoitajan 
apulaiseksi. Janssonin vapaa-ajan har 
rastuksista on etualalla ollut seuratoi 
minta. Hän on Voikan Urheilu-Veik 
kojen perustajajäsen ja on saanut 
oman seuransa kultaisen sekä Suomen 
Painiliiton hopeisen ansiomerkin. Myös 
musiikki ja luonnontutkimus ovat kuu 
luneet hänen harrastuksiinsa. 

ARVI PÖYSÄ 
valimomestari Voikan korjauspajalta 
tulee 13. 9. olleeksi 40 vuotta yhtiöm 
me palveluksessa. Hän on syntynyt 30. 
6. 1901 Valkealassa. Vuonna 1 9 1 6  
hän tuli työhön Kymin korjauspajalle, 
mistä v. 1922 siirtyi valimoon vala 
jaksi. Nykyiseen toimeensa valimomes- 
tariksi hänet nimitettiin 1. 6. 1929. 

palveluksessa. Hän on syntynyt 5. 7. 
1900 Iitissä. Vuonna 1 9 1 6  hän tuli 
työhön rakennusosastolle ja on sittem 
min työskennellyt eri osastoilla, mm. 
Kymin ja Voikan selluloosatehtailla, 
Kymin ulkotyöosastolla sekä asunto- 
osastolla, viimeksi mainitulla osastolla 
vuodesta 1952 lähtien. 

YRJÖ JANSSON 
varastonhoitajan apulainen Voikan va 
rastolta tulee 7. 8.  olleeksi 40 vuotta 
yhtiön palveluksessa. Hän on syntynyt 
30. 8. 1901 Kuusankoskella. Käytyään 
5 luokkaa oppikoulua hän tuli yhtiöm 
me palvelukseen v. 1 9 1 7  Voikan elin 
tarvikevarastolle. Asevelvollisuutensa 
suoritettuaan hän sai v. 1922 paikan 
Voikan varaston konttorissa ja nimi 

I 
KUUSANKOSKEN TEHTAAT 

G. I. Roos Eric Sundrocs 

ERIC SUNDROOS 

insinööri päälaboratoriosta täyttää 60 
vuotta 12. 7. Hän on syntynyt Turussa 
jo käynyt Turun ruotsalaista klassillista 
lyseota sekä Turun ruotsalaista lyseota 
tullen ylioppilaaksi v. 1919,  minkä jäl 
keen hän ryhtyi opiskelemaan Äbo Aka 
demin kemiallis-teknillisessä tiedekun 
nassa ja valmistui dipl. insinööriksi v. 
1923. Oltuaan sen jälkeen kaksi vuotta 

lutoimintaan. Vapaa-aikoinaan hän 
harrastaa postimerkkeilyä, purjehtimis 
ta ja musiikkia. 

professori Erik Hägglundin assistenttina 
Äbo Akademin puukemiallisella laitok 
sella hän tuli v. 1925 yhtiömme pal 
velukseen Kymintehtaan laboratorioon, 
missä edelleenkin työskentelee vanhim 
pana kemistinä. Varsinaisen virkansa 
ohella hän on hoitanut sademittaukset 
ja säähavainnot paikkakunnalla. Ins. 
Sundroos on kuulunut suojeluskuntaan 
ja osallistunut sodan aikana ilmasuoje- 

G. I. ROOS 
insinööri karbiditehtaalta täyttää 60 
vuotta 1 2. 7. Hän on syntynyt Ala 
vudella, käynyt koulua Kokkolassa ja 
Vaasassa ja päässyt ylioppilaaksi v. 
1917.  Opiskeltuaan Helsingin yliopis- 
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talousosaston konttorinhoitajana ja kir 
janpitäjänä. Kun yhtiö jatkosodan pää 
tyttyä joutui luovuttamaan siirto zäel le 
suurimman osan maatiloistaan, annet 
ti in maatalousosastolle uusia tehtäviä, 
joista hänelle uskottiin mm. Kuusan 
kosken puutarhojen sekä kaikkien si 
saryhtiöiden maatilojen ja puutarhojen 
kirjanpidot ja taloustarkkailut sekä 
v:sta 1957  lähtien myös Högforsin teh 
taan maatalousosaston vastaavat työt. 
Maatalousosaston tu rva II isuustoimi kun 
taan hän on kuulunut alusta pitäen. 
Hän on ollut jäsenenä Maatalousseu 
rojen Keskusliiton asettamassa komi 
teassa, jonka tehtävänä oli laatia yh 
denmukainen maata louski rjanpitojärjes- 
telmä koko maata varten. Kyminteh- 
taitten Kauppa Oy:n hallituksen jäse 
nenä hän oli vuosina 1943 — 47 ja kuu 
luu Tarmo-Framät Torkastusyhdistyk- 
sen hallitukseen v:sta 1951  lähtien. 
Hänen mieliharrastuksiaan on ollut ur 
heilu. Aktiiviurheilijana hän saavutti 
vuosina 1918  — 25 piirimestaruuksia 
korkeushypyssä sekä 3- ja 5-otteluissa. 
Ampujana hänellä on ti l i l lään useita 
ampujapiirin ja sk.-piirin mestaruuksia 
ja hänen ammunnassa kolmesta asen 
nosta 3x10 laukauksella v. 1938 saa 
vuttamansa piiriennätys 262 pistettä on 
vieläkin voimassa. Hän on kuulunut 
Kymenlaakson Ampujapiirin hallituk 
seen vuodesta 1938  lähtien ja saanut 
Ampujaliiton hopeisen ansiomerkin. 
Kuuusankosken Metsästäjien johtokun 
taan hän on kuulunut vuodesta 1946. 
Urheiluammunta on edelleenkin hänes 
tä mieluisinta, vaikka ei ole ollut tilai 
suutta sitä harrastaa. Viime vuosina on 
keilailu häntä eniten kiinnostanut. Hä 
nen muista harrastuksistaan mainitta 
koon piirustus, rakennusten suunnitte 
lu ja kananhoito. Hän osallistui vapaus 
sotaan sekä molempiin viime sotiin ja 
kuului aikoinaan suojeluskuntaan koko 
sk.-järjestön olemassaoloajan. 

tolle ja sieltä v. 1921  Kuusaan sahalle. 
Kymin selluloosatehtaalle hän tuli 27. 
1. 1922 päivätöihin ja siirtyi parin vii 
kon kuluttua vuorotyöhön sihtimiehek- 
si sekä v. 1 923 kuivauskoneelle. Sota- 
aikana hän oli komennuksella Kuusaan 
paperitehtaalla kreppikoneen hoitajana 
ja komennuksen päätyttyä Kymin sel 
luloosatehtaalla ylimääräisenä vuoro- 
mestarina vuoteen 1946, mistä lähtien 
hän on ollut nykyisessä toimessaan. 
Suominen kuului vuosina 1924 — 39 
tu rva 1 1 isuusto i mi kuntaan. Tunnollisena 
ja taitavana ammattimiehenä sekä 
hauskana seuramiehenä hän on pidetty 
niin työssään kuin sen ulkopuolellakin. 

tossa ja suoritettuaan med.fil. tutkin 
non hän teki v. 1920 opintomatkan 
Englantiin, minkä jälkeen ryhtyi opis 
kelemaan kemiaa Äbo Akademissa. 
Opintonsa päätettyään hän tuli kesällä 
1926 harjoittelijaksi Kuusaan selluloo 
satehtaaseen, mistä noin vuoden kulut 
tua siirtyi keskuslaboratorioon. Syksyllä 
1927 hänet otettiin vakinaiseen palve 
lukseen keskuslaboratorioon, missä toi 
mi assistenttina vuoden 1944 loppuun, 
jolloin siirtyi kemistiksi karbiditehtaal- 
le. Insinööri Roos kuului aikoinaan muu 
tamia vuosia Virkamiesklubin hallituk 
seen toimien klubin kirjastonhoitajana 
ja samoin hän kuului yhtiön konsertti- 
toimikuntaan. Hän osallistui vapaus 
sotaan ja oli mukana myös molemmissa 
viime sodissa saaden I I  luokan vapau 
denmitalin sekä muistomitalit. Hänen 
vapaa-ajan harrastuksistaan mainitta 
koon kasvitiede ja musiikki sekä ennen 
kaikkea puuhailu valmiin omakotitalon 
piirissä. 

MATILDA AHOMIES 
hylsänleikkaaja Voikan paperitehtaalta 
täyttää 60 vuotta 1 5. 7. Hän on syn 
tynyt Heinolassa. Yhtiömme palveluk 
seen hän tuli v. 1937 mokkamylläriksi 
Voikan selluloosatehtaalle, mistä v. 
1942 siirtyi paperitehtaalle. Työsken 
neltyään väli l lä puuhiomolla ja ulko- 
työosastolla hän tuli v. 1945 nykyiseen 
toimeensa hylsänleikkaajaksi. 

EINAR SUOMINEN 
varastomies Kymin selluloosatehtaalta 
täyttää 60 vuotta 14. 7. Hän on syn 
tynyt Jämsänkoskella, mutta ijuutti 
sieltä 7-vuotiaana vanhempiensa mu 
kana Lohjalle, joko sitten oli hänen 
varsinainen lapsuus- ja koulupaikka- 
kuntansa. Lohjalta hän muutti v. 1914  
Kymintehtaalle ja tuli 27. 4. 1 9 1 5  yh 
tiömme palvelukseen rakennusosastolle, 
mistä hän v. 1917  siirtyi Kuusaan sel 
luloosatehtaalle ja sieltä vajaan vuoden 
kuluttua Kuusaan paperitehtaalle. Siir 
ryttyään v. 1918  Kymin paperitehtaal 
le hän työskenteli rullankärrääjänä, 
rullamiehen apulaisena ja lopuksi rul- 
lamiehenä. Vuonna 1920 hän ol i  ulko- 
työosaston kirjoissa, mutta siirtyi jo 
syksyllä kirvesmieheksi rakennusosas 

RUDOLF LÄCKSTRÖM 
kirjanpitäjä maatalousosastolta täyttää 
60 vuotta 21.  7. Hän on syntynyt Tu 
russa. Käytyään 3-vuotisen kauppa- 
apulaiskurssin Turun kauppaopistossa 
hän työskenteli Turun Vaunutehdas C. 
Wrede & Co:n, valtionrautateiden va- 
rikkokonttorin ja Ab Crichtonin palve 
luksessa Turussa sekä Hotelli Kämpin 
varastonhoitajana ja kirjanpitäjänä 
Helsingissä. Oltuaan sen jälkeen maa- 
talouskirjanpitäjänä Sannäsin kartanos 
sa hän tuli 15.  10. 1925 samanlaiseen 
toimeen yhtiömme maatalousosastolle 
ja on ] .  5. 26 lähtien toiminut maa 

Rudolf Läcktsröm Einar Suominen Matilda Ahomies 

27 



Wäinö Atm Otto Nissilä Fabian Vesalainen 

FABIAN VESALAINEN 
paksulevyseppä Kymin korjauspajalta 
täyttää 60 vuotta 28. 7. Hän on syn 
tynyt Mäntyharjussa. Yhtiömme palve 
lukseen hän tuli v. 1926 Kymin kor 
jauspajalle. Vuonna 1929 hän siirtyi 
Kymin höyryosastolle lämmittäjäksi, 
mutta palasi v. 1937 takaisin entiselle 
osastolleen. 

LAURI LYSTI 
sukeltaja Voikan rakennusosastolta 
täyttää 60 vuotta 3. 8. Hän on synty 
nyt Joutsassa. Sukeltajan raskaan ja 
vaativan ammatin hän aloitti v. 1926 
oltuaan sitä ennen kirvesmiehenä. Lysti 
on työskennellyt monilla suurilla koski- 
ja voimalaitostyömailla. Yhtiömme pal 
velukseen hän tuli ensimmäisen kerran 
v. 1937 Keltin voimalaitostyömaalle. 
Nuorempana hän oli innokas painimies. 

SAIMI JÄRVELÄINEN 
siivooja Voikan paperitehtaalta täyttää 
60 vuotta 15. 8. Hän on syntynyt I i  
tissä. Yhtiön palvelukseen hän tuli v. 
1942 makuupussien valmistajaksi. Työs 
kenneltyään vuosina 1943 — 54 Voikan 
puuhiomolla hän siirtyi takaisin paperi 
tehtaalle toimien nykyisin siivoojana. 

OTTO SIMONEN 
työkaluvarastonhoitaja Kymin kuljetus- 
osastolta täyttää 60 vuotta 1. 9. Hän 
on syntynyt Tohmajärvellä. Oltuaan jo 
1 4-vuotiaasta alkaen ansiotyössä maa 
taloissa hän tuli v. 1 9 1 5  yhtiömme 
palvelukseen metsäosastolle, ajuriksi 
Läskelän tehtaille. Niiden siirryttyä v. 

toimistoon suunnitteluinsinöörin virkaan. 
Vapaa-aikoinaan hän on harrastanut 
musiikkia, postimerkkien keräilyä ja 
moottoriveneiden suunnittelua. Hän oli 
mukana vapaussodassa ja toimi talvi 
sodan aikana kranaattisorvaamon mes 
tarina. Viime sotaan hän osallistui i l 
matorjunta joukoissa. Suojeluskuntatoi- 
mintaan hän otti aikoinaan osaa saa 
den monta palkintoa moottorijoukkojen 
kilpailuissa, joissa kilpailulajeina olivat 
kartan'uku ja -piirustus, pistooliam- 
munta, suunnistus sekä autonajo. 

OTTO NISSILÄ 
kalanterinkäyttäjä Kymin paperiteh 
taalta täyttää 60 vuotta 3 1 .  7. Hän on 
syntynyt Valkealassa. Yhtiömme palve 
lukseen hän tuli 3. 7. 1924 Kymin pa 
peritehtaalle työskennellen rotatioko- 
neella apumiehenä ja myöhemmin käyt 
täjänä vuoteen 1941,  jolloin siirtyi kiil- 
loituskalanterille. Sen käyttäjäksi hä 
net nimitettiin v. 1950. Nissilä oli jä 
senenä ensimmäisessä tuotantokomi- 
teassa. Ammattiyhdsitystoiminnassa hän 
on ollut innokkaasti mukana ja kuuluu 
Kuusankosken Moottorikerhon perusta 
jajäseniin. 

WÄINÖ ALM 
suunnittelija teknilliseltä osastolta täyt 
tää 60 vuotta 29. 7. Hän on syntynyt 
Teerijärvellä. Suoritettuaan Turun teol- 
lisuuskoulun tutkinnon v. 1922 hän 
toimi piirtäjänä Ruonan Konepajassa 
Raahessa. Vuonna 1 925 hän muutti 
Kotkan Konepajalle, mistä 15.  8. 1927 
siirtyi Halla Ab:n palvelukseen suun 
nittelijaksi. Kymintehtaan piirustus- 
konttoriin hän tuli 15.  5. 1932. Täällä 
hän on tehnyt piirustuksia pääasiassa 
höyryosastoa ja Kymin selluloosateh 
dasta varten. Hänen suurimmista töis 
tään mainittakoon keskuskattilahuone, 
höyrynjakoasema, rumpukuorimo, sprii- 
tehdas, uusi kattilahuone, turpiiniase- 
ma ja haihduttamo. Vuonna 1956 hän 
siirtyi teknillisen osaston suunnittelu 

Lauri Lysti Otto Simonen Viljo Hinkkuri 
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Armas Kolkka Eino Puolakka Feedi Kuitunen 

1923 autokannnalle hän ryhtyi auto- 
mieheksi, kuljettaja-asentajaksi. Laske 
tan jäätyä luovutetulle alueelle hän 
tuli v. 1944 vastaavaan työhön Kuu 
sankoskelle. Simonen on toiminut kym 
menisen vuotta Kuusankosken sosiaali 
lautakunnan piirikaitsijana. 

VILJO HINKKURI 
kalanterinkäyttäjä Kymin paperiteh 
taalta täyttää 60 vuotta 4. 9. Hän on 
syntynyt Iitissä ja tullut yhtiön palve 
lukseen 18.  4. 1922 apukanttariksi 
Kuusaan sahalle, mistä v. 1927 siirtyi 
Kymin paperitehtaalle kiilloituskalante- 
rille. Kalanterinkäyttäjäksi hänet nimi 
tetti in v. 1933.  Vuosina 1945 — 57 hän 
toimi paperiammattiosaston pääluotta- 
musmiehenä, ja tuotantokomitean jäse 
nenä hän on ollut sen perustamisesta 
saakka. Kuusankosken tehtaitten avus 
tuskassan hallitukseen hän on kuulu 
nut vuodesta 1947 ja toimii nykyisin 
hallituksen puheenjohtajana. Kuusan 
kosken kauppalanvaltuuston jäsenenä 
hän on ollut vuodesta 1953 lähtien ja 
kuulunut Kouvolan työvoimapiirin neu 
vottelukuntaan. Vakaana ja harkitse 
vana miehenä häntä on paljon käytetty 
erilaisissa luottamustoimissa myös am 

mattiyhdistysliikkeessä, mm. hän on 
toiminut Kuusankosken paperiammatti 
osaston puheenjohtajana ja kuulunut 
SAK:n valtuustoon koko sotien jälkei 
sen ajan. Niin ikään hän on kuulunut 
paperiteollisuuden työntekijäliiton val 
tuustoon. Tunnollisena ja ahkerana 
työntekijänä sekä tasapuolisena ja mal 
tillisena neuvottelijana hän on saavut 
tanut sekä työnantajansa että työtove- 
reittensa luottamuksen. 

EINO PUOLAKKA 
huoltomies kuljetusosastolta täyttää 50 
vuotta 26. 6. Hän on syntynyt Kuu 
sankoskella ja tullut yhtiön palveluk 
seen v. 1927 Voikan rakennusosastolle, 
mistä v. 1928 siirtyi Kymin talousosas 
tolle autonkuljettajaksi. Nykyisessä toi 
messaan hän on ollut vuodesta 1952 
lähtien. 

ARMAS KOLKKA 
kalkkitornimies Voikan selluloosateh 
taalta täyttää 50 vuotta 2. 7. Hän on 
syntynyt Säkkijärvellä ja tullut yhtiön 
palvelukseen v. 1949 Voikan selluloosa- 
tehtaalle, missä on lyhyttä Kymin sel 
luloosatehtaalla oloaikaa lukuun otta 
matta koko ajan työskennellyt. 

FEEDI KUITUNEN 
vuoromestari Voikan selluloosatehtaalta 
täyttää 50 vuotta 6. 7. Hän on synty 
nyt Iitissä ja tullut yhtiön palvelukseen 
v. 1924 Kymin paperitehtaalle. Työs 
kenneltyään v:sta 1930 lähtien erilai 
sissa tehtävissä Kuusaan paperitehtaalla, 
Kymin — Kuusaan ulkotyöosastolla ja 
Kymin selluloosatehtaalla hänet nimi 
tetyn v. 1944  vuoromestariksi. Nykyi 
seen toimeensa Voikan selluloosateh 
taalle hän siirtyi V. 1945. 

PENTTI KILKKI 
työnjohtaja Kymin ulkotyöosastolta 
täyttää 50 vuotta 1 4. 7. Hän on syn 
tynyt Hirvensalmella, mistä v. 1 9 1 9  
tuli Kuusankoskelle. Yhtiömme palve 
luksessa hän on ollut ensin v. 1923 
Aholassa puutarhatöissä sekä vuodesta 
1925 lähtien Kymin ulkotyöosastolla, 
aluksi tilapäisenä työntekijänä ja vuo 
desta 1930 vakinaisena. Työskennel 
tyään kolmisen vuotta purkajana hänet 
nimitettiin v. 1933 työnjohtajaksi. 

VALTO TOIVONEN 
massankäsittelyosaston etumies Kymin 
paperitehtaalta täyttää 50 vuotta 19.  
7. Hän on syntynyt Valkealassa. Isänsä 

Valto Toivonen Reino Lindholm Pcntti Kilkki 
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Eino Lindqvist Lauri Nurminen Onni Tujunen 

Työskenneltyään sittemmin useilla 
muilla osastoilla hän siirtyi v. 1927 ny 
kyiseen toimeensa Voikan höyryosastol- 
le eristäväksi. Tujunen on harrastanut 
kuorolaulua. 

EINO LINDQVIST 
valssihioja Voikan korjauspajalta täyt 
tää 50  vuotta 20. 7. Hän on syntynyt 
Iitissä ja tullut yhtiömme palvelukseen 
v. 1927 Voikan paperitehtaalle. Ny 
kyiseen toimeensa hän siirtyi v. 1930. 

LAURI NURMINEN 
kunnostusryhmän esimies Kymin kor 
jauspajalta täyttää 50 vuotta 25. 7. 
Hän on syntynyt Valkealassa. Yhtiöm 
me palvelukseen hän tuli v. 1923 Ky 
min rakennusosastolle kopiosorvaajaksi. 
Oltuaan sittemmin työssä eräil lä muilla 
osastoilla hän siirtyi v. 1931  Kymin 
korjauspajalle vii laajaksi ja nimitettiin 
3 1 .  3. 58  kunnostusryhmän esimiehek 
si. Hän on kuulunut varajäsenenä tuo- 
tantokomiteaan ja hoitanut useita vuo 
sia Kymin korjauspajan luottamusmie 
hen tehtäviä. Nurmisen vapaa-ajan 
harrastukset ovat monet. Erityisesti ne 
ovat kohdistuneet yhteiskuntaelämän 

moninaisiin kysymyksiin ja niinpä hän 
onkin ja vieläpä varsin keskeisellä ta 
valla joutunut mukaan erilaisiin yhtei 
siin rientoihin. Mainittakoon niistä 
mm., että hän on kauppalan työllisyys- 
lautakunnan jäsen, toimii työväenopis 
ton johtokunnan puheenjohtajana ja 
kuuluu Kymintehtaan kansakoulun joh 
tokuntaan, jonka pitkäaikainen pu 
heenjohtaja hän on. Ammattiyhdistys- 
riennoissa hän on ollut aktiivisesti mu 
kana ja joutunut sielläkin näkyville pai 
koille. Niinpä hän on Kuusankosken 
ammatillisen paikallisjärjestön varapu 
heenjohtaja sekä sen edustajiston ja työ 
valiokunnan jäsen, ja Kuusankosken 
metallityöväen ammattiosaston puheen 
johtajana hän on ollut jo monia vuo 
sia. Hänen osallistumisestaan puolue- 
toimintaan mainittakoon, että hän on 
Kuusankosken sos.dem. kunnallisjärjes 
tön varapuheenjohtaja ja kunnallistoi- 
mikunnan jäsen ja kuuluu Kymintehtaa- 
laisten työväenyhdistykseen, jonka pu 
heenjohtajana hän myös on toiminut. 
Eikä urheilutoimintakaan ole ollut hä 
nelle vierasta, jota todistaa se, että 
hän on kuulunut Kuusankosken Kisaan 
niin kauan, että on saanut vapaajäse- 
nen oikeudet. 

jälkiä seuraten hän tuli yhtiön palve 
lukseen 20. 11 .  1923 Kuusaan ulko- 
työosastolle. Oltuaan välillä parisen 
vuotta poissa hän tuli 10. 3. 27 nykyi 
seen toimeensa Kymin paperitehtaalle. 
Retkeilyn ja matkailun harrastajana 
Toivonen on kuulunut Kuusaan Latuun 
sen perustamisesta lähtien. 

REINO LINDHOLM 
vuoromestari klooritehtaalta täyttää 50 
vuotta 19. 7. Hän on syntynyt Janak 
kalassa, mistä v. 1931  muutti Kuusan 
koskelle. Täällä hän oli aluksi pari 
vuotta pääkonttoria rakentaneen ra 
kennusliikkeen palveluksessa ja tuli sit 
ten työhön klooritehtaan kenno-osas 
tolle, mistä seuraavana vuonna siirtyi 
kompressoriosastolle. Vuonna 1944 hä 
net nimitettiin varavuoromestariksi ja 
1948 vakinaiseksi vuoromestariksi, mis 
sä toimessa on edelleenkin. Hän on 
ollut mukana eräillä ammattialansa 
erikoiskursseilla. 

ONNI TUJUNEN 
eristäjä Voikan höyryosastolta täyttää 
50  vuotta 20. 7. Hän on syntynyt Val 
kealassa ja tullut yhtiömme palveluk 
seen v. 1922 Voikan uitto-osastolle. 

Vilho Laakkonen Arvo Häkkinen Sven Eklund 
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Mikko Heinonen Emil Tynys Aarne Virtanen 

MIKKO HEINONEN 

voitelija Voikan puuhiomon kuorimoita 
täyttää 50 vuotta 12. 8. Hän on syn 
tynyt Mäntyharjussa ja tullut yhtiömme 
palvelukseen v. 1927 Voikan talliosas- 
tolle, mistä v. 1938  siirtyi puuhiomolle. 
Voitelijana kuorimalla hän on toiminut 
vuodesta 1 947 lähtien. 

LAURI RIHU 

kiisunpolttaja Kymin selluloosatehtaalta 
täyttää 50 vuotta 18.  8. Hän on syn 
tynyt Mäntyharjussa ja tullut yhtiöm 
me palvelukseen 27. 4. 55 Kymin sel 
luloosatehtaalle kiisuosastolle, missä 
edelleenkin työskentelee. 

EINARI PAULANKO 

sähköasentaja Voikan sähköosastolta 
täyttää 50 vuotta 23. 8. Hän on syn 
tynyt Valkealassa. Yhtiön palveluk 
seen hän tuli v. 1925 Voikan sähkö- 
korjaamolle, missä työskentelee moot 
toreiden käämijänä. 

ALEKSANTERI HIETAMIES 

lämmittäjä Voikan höyryosastolta täyt 
tää 50 vuotta 1 2. 9. Hän on syntynyt 
Ylämaalla ja tullut yhtiömme palveluk 
seen v. 1935 Voikan höyryosastolle. 
Työskenneltyään sittemmin pari vuotta 
karbiditehtaalla hän siirtyi v. 1947 
nykyiseen toimeensa lämmittäjäksi Voi 
kan höyryosastolle. 

johtajana Voikan selluloosatehtaan kor 
jauspajalla hän on ollut vuodesta 1950 
lähtien. 

VILHO LAAKKONEN 

reservimies Voikan paperitehtaalta täyt 
tää 50  vuotta 27. 7. Hän on syntynyt 
Puumalassa. Vuonna 1927 hän meni 
työhön Läskelä Oy:n Leppäkosken teh 
taille, mistä v. 1940 siirtyi Voikan ra 
kennusosastolle. Oltuaan väli l lä poissa 
hän tuli v. 1946 takaisin, sil lä kertaa 
Voikan ulkotyöosastolle. Sieltä hän seu- 
raavana vuonna siirtyi paperitehtaalle 
nykyiseen toimeensa. Läskelässä olles 
saan Laakkonen kuului palokuntaan. 

ARVO HÄKKINEN 

mestari kuljetusosastolta täyttää 50 
vuotta 30. 7. Hän on syntynyt Iitissä 
ja tullut yhtiön palvelukseen v. 1922 
Kymin — Kuusaan ulkotyöosastolle. Työs 
kenneltyään useaan eri otteeseen Kymin 
• — -Kuusaan talli- ja ulkotyöosastoilla 
sekä kuljetustehtävissä hän siirtyi vuo 
den 1938 alusta autonkuljettajaksi ta 
lousosastolle. Vuonna 1948 hänet ni 
mitettiin mestariksi Voikan talousosas 
tolle tehtävänään auto- ja hevoskulje- 
tusten järjestely. Ansioistaan autoalalla 
hänelle on myönnetty AK:n hopeinen ja 
kultainen ansiomerkki. Hän on kuulu 
nut palokuntaan yl i  20 vuotta ja kuu 
lui suojeluskuntaan sen lakkauttamiseen 
saakka. Häkkinen on ottanut osaa mo 
lempiin sotiin ja on sotilasarvoltaan 
ylikersantti. 

SVEN EKLUND 

mestari Voikan korjauspajalta täyttää 
50 vuotta 6. 8. Hän on syntynyt Lo 
viisassa ja tullut yhtiömme palveluk 
seen v. 1923 Kuusaan sahalle, mistä 
somana vuonna siirtyi Kymin korjaus 
pajalle ja sieltä v. 1937 ylivoiteli jaksi 
Kymin selluloosatehtaalle. Vuonna 
1945 hänet nimitettiin työnjohtajaksi 
Kymin korjauspajalle tehtävänään kloo 
ritehtaan korjauksien valvonta. Työn 

AARNE VIRTANEN 

rakennusmestari teknilliseltä osastolta 
täyttää 50 vuotta 11 .  8. Hän on syn 
tynyt Valkealassa ja tullut yhtiömme 
palvelukseen 29. 9, 1924 vii laajan 
oppilaaksi Voikan korjauspajalle, mistä 
v. 1926 siirtyi piirustushorjoittelijaksi 
Voikan rakennusosastolle. Käytyään 
Helsingin teknillisen koulun, jonka 
huonerakennusosastolta hän sai päästö 
todistuksen v. 1934, hän työskenteli 
työnval . ontatehtävissä Voikan paperi 
tehtaan ja seuratalon uutisrakennuk- 
silla. V. 1937 hän siirtyi Kymin asuin- 
rakennusosastolle ja sieltä v. 1940 
Kuusankosken uuden voimalaitoksen 
rakennustyömaalle. Kymin rakennus- 
piirustuskonttoriin hän tuli v. 1945. 
Virtanen on ollut Suomen Rakennus- 
mestariliiton jäsen vuodesta 1934. Hän 
on Pohjois-Kymenlaakson rakennus- 
mestariyhdistyksen perustajajäsen ja 
monivuotinen sihteeri sekä puheenjohta 
ja vuodesta 1957. Hän toimi rakennus 
piirustuksen opettajana työväenopistos 
sa vuosina 1936 — 50. Opintomatkan 
Ruotsiin pohjoismaisille rakennuspäivil- 
le hän teki v. 1950. Hän on ollut Voi 
kan Urheilu-Veikkojen jäsen vuodesta 
1926, kuulunut seuran johtokuntaan ja 
ollut toimihenkilönä eri jaostoissa. Kuu 
sankosken Mieslaulajiin hän on kuulu 
nut vuodesta 1 947. 

HÖGFORSIN TEHDAS 

EMIL TYNYS 

kirvesmies Heinolan tehtaan rakennus 
osastolta täytti 60 vuotta 8. 5. Hän 
on syntynyt Luumäellä ja tuli yhtiön 
palvelukseen 1.  7. 1956. 

SYLVI OKSANEN 

yl ilajittelija Kymin paperitehtaalta täyt 
tää 50 vuotta 12. 8. Hän on syntynyt 
Iitissä. Yhtiön palvelukseen hän tuli 
1 1 . 2. 1926 lajitteli jaksi Kymin paperi 
tehtaalle ja nimitettiin ylilajittelijaksi 
12. 8. 27. 
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Tyyne Stähl Aarne Elosalmi Fanny Kaajala 

AUKUSTI HEINONEN 
seppä tehtaan pajasta täyttää 60 vuot 
ta 12. 7. Hän on syntynyt U.l. Pyhä 
järvellä ja tuli tehtaan palvelukseen 
5. 6. 1915  hiomoon. Sieltä hän parin 
vuoden kuluttua siirtyi sepäksi pajaan, 
missä on työskennellyt yhtäjaksoisesti 
43 vuotta. 

TYYNE STÄHL 
siivooja valimosta täyttää 60 vuotta 
18. 8. Hän on syntynyt U.l. Pyhäjärvel 
lä. Jo lapsena hän oli useaan otteeseen 
erilaisissa töissä tehtaalla ja tuli vaki 
naiseen palvelukseen v. 1934 työsken 
nellen nykyisin siivoojana alavalimossa. 

LEMPI LEHTINEN 
siivooja Heinolan tehtaan pintakäsitte- 
lyosastolta täytti 50 vuotta 12. 6. Hän 
on syntynyt Sysmässä ja tuli tehtaan 
palvelukseen 2. 5. 57. 

AARNE ELOSALMI 
valimotyöntekjiä tehtaan valimosta 
täyttää 50 vuotta 4. 7. Hän on synty 
nyt Vihdissä ja tullut tehtaan palve 
lukseen 2. 9. 35. Oltuaan välillä usean 
vuoden muualla hän palasi v. 1950 ta 

kaisin työskennellen ensin valajana 
messinkivalimossa, kunnes kuluvan vuo 
den alussa siirtyi lll-valimoon hiekan- 
kuljetushihnojen hoitajaksi. 

FANNY KAAJALA 
kassanhoitaja Heinolan tehtaalta täyt 
tää 50 vuotta 12. 7. Hän on syntynyt 
Helsingissä. Suoritettuaan keskikoulu 
ja kauppakoulututkinnot hän työsken 
teli kirjanpitäjänä helsinkiläisissä liik 
keissä, kunnes 23. 11 .  1942 tuli yh 
tiömme palvelukseen kassanhoitaja- 
kirjanpitäjäksi Lahden tehtaalle. Sieltä 
hän 15. 2. 54 siirtyi nykyiseen toi 
meensa kassanhoitajaksi Heinolan teh 
taalle. 

GUNNAR VENDEL1N 
mallipuuseppä mallipuuseppäosastolta 
täyttää 50 vuotta 1 8. 7. Hän on syn 
tynyt Helsingissä ja tullut yhtiön pal 
velukseen 3. 7. 1923 samaan toimeen 
missä nykyisinkin on. Vendelin toimi 
tehtaan palokunnan pääl likönä vuosina 
1948—56. 

ARVO ILMANEN 
ammeenvalaja valimosta täyttää 50 
vuotta 21.  7. Hän on syntynyt U.l. Py 

häjärvellä ja tuli tehtaan palvelukseen 
15. 6. 1923. Oltuaan sitten vuosina 
1929 — 31 työssä muualla hän palasi 
takaisin tehtaan valimoon, missä työs 
kentelee edelleenkin kaavaten ja valaen 
ammeita. 

OLAVI AALTONEN 
kivityöntekijä rakennusosastolta täyt 
tää 50 vuotta 30. 7. Hän on syntynyt 
Hyvinkäällä ja tullut yhtiön palveluk 
seen 4. 12. 1942 tehtaan valimoon. 
Oltuaan väli l lä pari vuotta töissä muual 
la hän palasi 18.  10. 48 takaisin, sillä 
kertaa rakennusosastolle. 

HILJA KILPIÖ 
vahtimestari konepajakoululta täyttää 
50 vuotta 9. 8. Hän on syntynyt Sor 
tavalassa. Yhtiön palvelukseen hän tuli 
1. 3. 1945 keernaosastolle, mistä 31.  
1. 52 siirtyi konepajakoulun ja sen 
oppilasasuntolan vahtimestariksi. 

UUNO SALMINEN 
kärrääjä valimosta täyttää 50 vuotta 
9. 8. Hän on syntynyt Pusulassa. Yh 
tiön palvelukseen hän tuli 14. 3. 1951 

Gunnar Vendelin Arvo liinanen Kaija Pentikäinen 
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Janne Korhonen Antti Kariluoto Toivo Ahonen 

petti toimintansa, hän tuli vuoden 1931 
alusta yhtiömme palvelukseen vanhem 
maksi työnjohtajaksi Päijänteen hoito 
alueen Heinolan piiriin, missä edelleen 
kin työskentelee. 

JANNE KORHONEN 
metsätyönjohtaja täyttää 50  vuotta 29. 
7. Rautavaaran Hankamäessä. Jo  15-  
vuotiaasta lähtien hän on ollut yhtiöm 
me palveluksessa, aluksi tilapäisenä 
metsä- ja uittotyönjohtajana. Vakinai 
seksi työnjohtajaksi hänet nimitettiin 
1.  9. 1926. Korhonen tunnetaan erit 
täin tunnollisena metsämiehenä ja hän 
on saavuttanutkin sekä työnantajansa 
että alaistensa täyden luottamuksen. 

HALLAN TEHTAAT 

EMMA REDSVEN 
kimpien vastaanottaja täyttää 60 vuot 
ta 23. 7. Hän on syntynyt Sippolassa 
ja tullut yhtiön palvelukseen v. 1928 
sahalle työskennellen koko ajan pää 
asiassa kimpipuolella. 

ANTTI KARILUOTO 
kivimies täyttää 60 vuotta 8. 9. Hän 
on syntynyt Joutsassa ja tullut yhtiön 

palvelukseen v. 1926 soodan polttajak 
si selluloosatehtaalle. Vuonna 1940  hän 
erosi, mutta palasi v. 1946 takaisin ja 
on siitä lähtien työskennellyt kivimie- 
henä. 

HILMA HÄMÄLÄINEN 
sekatyöläinen täyttää 60 vuotta 15.  9. 
Hän on syntynyt Kymissä ja tullut yh 
tiön palvelukseen v. 1924 sahalle kuo- 
rijaksi. Työskenneltyään sittemmin 
eräillä muilla osastoilla hän siirtyi v. 
1954 rakennusosastolle. 

rakennusosastolle, inistä v. 1953 siirtyi 
valimoon työskennellen siellä hissinkul 
jettajana sekä hiekkakuivaamossa kär 
rääjänä. 

KAIJA PENTIKÄINEN 
puristeja Lahden tehtaan kaasuliesi- 
osastolta täyttää 50 vuotta 1 3. 8. Hän 
on syntynyt Kuokkalassa ja tullut yh 
tiön palvelukseen 16. 4. 1956 samaan 
toimeen missä nykyisinkin on. 

MAUNO NYMAN 
valuntarkastaja puhdistamosta täyttää 
50 vuotta 18.  8. Hän on syntynyt U.l. 
Pyhäjärvellä. Yhtiön palvelukseen hän 
tuli 1 .  8. 1926 ja on työskennellyt 
mm. puhdistamossa ja liesiosastolla, 
viimeiset kaksi vuotta tarkastajana 
puhdistamossa. 

METSÄOSASTO 

TOIVO AHONEN 
metsätyönjohtaja täyttää 60 vuotta 23. 
7. Heinolassa. Hän on syntynyt Iitissä. 
Oltuaan Vuolenkoski Ab:n palvelukses 
sa metsätyönjohtajana vuosina 1918— 
24 ja piirityönjohtajana 1924 — 30 eli 
siihen saakka, kun mainittu yhtiö lo 

ALBERT KORJUS 
talonmies täyttää 60 vuotta 20. 9. 
Hän on syntynyt Kymissä. Työskennel 
tyään ensin merkkipoikana ja sen jäl 
keen jonkin aikaa sahalla lämmittäjä 
nä hän siirtyi v. 1921 lautatarhalle 
tapuloitsijaksi. Nykyisessä toimessaan 
hän on ollut vuodesta 1955 lähtien. 

EINO KOSTAMO 
mallipuuseppä täyttää 50 vuotta 20. 7. 
Hän on syntynyt Terijoella ja tullut yh 
tiön palvelukseen v. 1927 rakennus 
osastolle. Vuodesta 1929 lähtien hän 

Hilma Hämäläinen Albert Korjus Eino Kostamo 
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Eino Myöhänen Raine Mäkinen 

siirtyi rakennusosastolle kirvesmieheksi. 
Myöhänen on kuulunut kunnan raken 
nuslautakuntaan ja ollut Juankosken 
Osuusliikkeen hallituksen jäsenenä vuo 
desta 1942 alkaen. Hän on saanut yh 
tiön 25-vuotisansiomerkin. 

ARMAS VARTIAINEN 
rautatien työmies täyttää 50 vuotta 
14. 9. Hän on syntynyt Säyneisessä. 
Tehtaan palvelukseen hän tuli maan- 
viljelysosastolle hevosmieheksi 27. 8. 3 8  
ja on sittemmin työskennellyt sekä teh 
das- että apuosastoilla, viimeksi rauta 
tiellä. 

PENTTI HUTTUNEN 
syrjäsahuri täyttää 50 vuotta 16. 9. 
Hän on syntynyt Juankoskella. Yhtiön 
palveluksessa hän oli ensimmäisen ker 
ran jo v. 1920 ja sen jälkeen hän on 
työskennellyt Juantehtaan eri osastoilla 
sekä metsäosastolla. Tehtaalla palvele 
mastaan ajasta hän on suurimman 
osan ollut sahalla. Huttuselle on us 
kottu lukuisia luottamustoimia, mm. 
hän on kuulunut kunnanvaltuustoon 
vuosina 1938 — 45 ja 1954 — 56, kun 
nanhallitukseen kymmenisen vuotta se 
kä tielautakuntaan ja ollut kunnanhal 
lituksen edustajana eri lautakunnissa. 
Urheilutoiminnassa hän on ollut mu 
kana sekä aktiivisena urheilumiehenä 
kuin myös V.- ja u. -seura Pyrkivän joh 
tokunnassa toimien sen puheenjohtaja 
na ja rahastonhoitajana. Laulumiehenä 
hän on kuulunut Juankosken Työn- 
laulajiin. Koska Huttusen vapaa-ajan 
harrastuksia on erityisesti kalastus, on 
häntä tarvittu Juantehtaan Urheilu- 
kalastajissakin, jonka johtokuntaan hän 
kuuluu. Samoin hän kuuluu Juankosken 
■ — -Vuot järven — Nilsiän Kalastusseuran 
johtokuntaan. Nuorempana hän harrasti 
myös näyttämötoimintaa. Hän on saa 
nut yhtiön 25-vuotisansiomerkin. 

KISSAKOSKEN TEHDAS työskenteli puuseppänä, ja mallipuu- 
seppänä hän on ollut vuodesta 1940 
alkaen. 

VEIKKO LAANTI 
kirvesmies täyttää 50  vuotta 7. 8. Hän 
on syntynyt Vehkalahdella ja tullut yh 
tiön palvelukseen v. 1925 sekatyömie- 
heksi lautatarhalle. Oltuaan väli l lä 
työssä eräillä muilla osastoilla hän siir 
tyi v. 1944 kirvesmieheksi rakennus 
osastolle. 

TAUNO HUSU 
kuormaaja täyttää 50 vuotta 13.  8. 
Hän on syntynyt Kymissä ja tullut yh 
tiön palvelukseen v. 1923 rautatyö- 
mieheksi selluloosatehtaalle. Oltuaan 
sitten vuoden verran ulkotyöosastolla 
hän siirtyi v. 1942 lautatarhalle lastaa- 
jaksi. Hän on työskennellyt myös taap- 
laajana ja toimii nykyisin kuormaajana. 

RAINE MÄKINEN 
asettaja täyttää 50  vuotta 18 .  9. Hän 
on syntynyt Ristniemellä ja tullut yh 
tiön palvelukseen v. 1923 sahalle. 
Työskenneltyään väli l lä eräillä muilla 
osastoilla hän palasi v. 1935 takaisin 
sahalle terottajaksi. Asettajana hän on 
toiminut vuodesta 1 940 lähtien. 

LUDVIG SALMINEN 

vii laaja täyttää 70 vuotta 22. 7. Hän 
on syntynyt Lempäälässä ja tullut yh 
tiön palvelukseen 5. 1. 1920 Kymin 
selluloosatehtaalle, mistä hän 15. 10. 
22 muutti Kissakosken tehtaalle. Hänet 
tunnetaan ahkerana ja erittäin tunnol 
lisena työntekijänä. 

JUANTEHDAS 

ANNA VINNI 
kokoojakoneenhoitaja täyttää 60 vuot 
ta 3 .  9. Hän on syntynyt Salmissa. Jat  
kosodan jälkeen hän muutti Juankos 
kelle ja tuli tehtaan palvelukseen 13. 
11.  48  puuhiomoon, missä edelleenkin 
työskentelee. 

EINO MYÖHÄNEN 
kirvesmies täyttää 50  vuotta 24. 8. 
Hän on syntynyt Juankoskella ja tuli 
tehtaan palvelukseen 1 . 6. 22 ulkotyö- 
osastolle. Sittemmin hän paria pientä 
keskeytystä lukuun ottamatta työsken 
teli useilla eri osastoilla, kunnes v. 1937 

Pentti Huttunen Veikko Miettinen 
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Kesämestaruus- 
kilpailut 

pidetään elokuun 30. ja 31. p:nä 
Voikkaalla. Kilpailujen ohjelmassa 
on miesten yleisurheilu sekä naisten 
1 entopallo. Yleisurheilukilp ailuj en 
sääntöjä on huomattavasti muutet 
tu. Ensiksikin tehtaat on jaettu kah 
teen sarjaan, joista ensimmäiseen 
kuuluvat suuret tehtaat, joiden 
työntekijämäärä on vähintään tuhat 
henkeä, ja toiseen sarjaan pienet 
tehtaat eli sellaiset, joissa työsken 
telee alle 1.000 henkeä. Kilpailu- 
lajeina ovat tänä kesänä suurten 
tehtaitten sarjassa 100 m, 800 m ja 
3.000 m juoksut, 1.000 m viestin- 
juoksu, pituushyppy, korkeushyppy, 
kuulantyöntö ja keihäänheitto, kun 
taas pienet tehtaat kilpailevat 100 
m ja 3.000 m juoksussa, pituushy 
pyssä ja kuulantyönnössä sekä 4X 
100 m viestinjuoksussa. Pistelasku- 
tapa pysyy tässä sarjassa ennallaan, 
mutta suurten tehtaitten sarjassa 
muuttuu siten, että pisteet lasketaan 
samoin kuin esim, maaotteluissa eli 
7 — 5—4— 3 — 2—1, viestinjuoksussa 
7—5—3. 

J alkapallomestaruuskilp ailuissa tu 
lee olemaan mukana sama määrä 
joukkueita kuin viime kesänä eli 7. 
Nämä on jaettu kahteen lohkoon 
siten, että I:ssä lohkossa pelaavat 
Voikka, Heinola ja Juantehdas ja 
toisessa lohkossa Kymintehdas, Hög 
fors, Salo ja Halla. Mestaruus rat 
kaistaan lopullisesti loppusarjassa, 
johon I:stä lohkosta pääsee paras 
joukkue ja II:sta lohkosta kaksi 
parasta. 

Sääntöjen muutoksen tarkoitukse 
na on aikaansaada suurempi kiin 
nostus kilpailuja kohtaan sijoitta 
malla selvästi eri tasolla olevat 
tehtaat omaan ryhmäänsä. Koska 
myös ns. pienillä tehtailla on vai 
keuksia joukkueensa kokoonpanossa, 
on lajeja niiden kohdalta vähennet 
ty ja ohjelmaan sisältyy vain yksin 
kertaisia ja yleisesti harrastettuja 
lajeja. Pistelasku sen sijaan on ollut 
pakko pitää entisellään, koska ei 
edeltäpäin voida tietää kuinka mon 
ta tehdasta kulloinkin on mukana. 
Myös pienten tehtaiden edustajat 
kilpailevat yhtymän henkilökohtai 
sista mestaruuksista yhteisissä la 
jeissa ja molemmat viestinjuoksut 
otetaan nyt huomioon pistelaskussa. 

lemaansa saakka toimien viime vuodet 
sähkökoneiden käämijänä Kymin säh- 
kökorjaamolla. Ruoho suoritti asevel 
vollisuutensa Viestipataljoonassa v. 
1936 ja ylennettiin mekanikkoaliupsee- 
riksi. Hän oli mukana sekä talvi- että 
jatkosodassa ja haavoittui 29. 11 .  41 
Kuusjärvellä, mistä seurasi, että hänen 
oikea jalkansa oli amputoitava sääres 
tä. Jatkosodassa hän palveli radiome- 
kanikkona saaden II luokan vapauden 
mitalin ja IV luokan vapaudenristin ja 
ylennettiin reservissä kersantiksi. Vai 
kean vammansa takia hän suoritti v. 
1944 mittarinkorjaus- ja sähkömootto 
rin käämijän kurssin Invalidisäätiön 
ammattioppilaitoksessa. 

Ruoho oli innokkaasti mukana sota 
invalidien järjestötoiminnassa, mm. hän 
kuului Sotainvalidien Veljesliiton Kuu 
sankosken alaosaston johtokuntaan. 
Myös Kuusankosken Kalastusseuran toi 
mintaan hän otti innolla osaa saaden 
ongintakilpailuissa palkintojakin. Luon 
teenomaista hänen sitkeydelleen ja pe- 
räänantamattomuudelleen oli mm. se, 
että hän rakensi v. 1950 omakotitalon. 
Rauhallisen ja avuliaan luonteensa 
vuoksi hän oli pidetty sekä invalidivel- 
jiensä että työtovereittensa kuin myös 
muidenkin kanssaihmistensä keskuu 
dessa. 

Vainajaa kaipaavat lähinnä puoliso 
ja poika. 

Huhtikuun 2. päivänä kuoli Kuu 
sankoskella vaikean sairauden uuvut 
tamana henkilöautonkuljettaja Armas 
David N i e m i n e n  Kymin talous- 
osastolta 52 vuoden ikäisenä. Hän oli 
syntynyt 13.  1. 1906 Iitissä. Yhtiöm 
me palvelukseen hän tuli 3 1 .  3. 1932 
rakennusosastolle, mistä 25. 7. 33 siir 
tyi  Kymin paperitehtaalle leikkuuko- 
neen käyttäjäksi. Talousosaston kirjoi 
hin kuuluvana henkilöautonkuljettajana 
hän toimi 16. 12. 44 lähtien aina sai- 
rastumiseensa saakka. 

Nieminen tunnettiin työhönsä vaka 
vasti suhtautuvana autonkuljettajana 
ja hän hoiti tunnollisesti kaikki hänelle 
uskotut tehtävät. Hän oli saanut AK:n 
hopeisen ansiomerkin. 

Poismennyttä jäi lähinnä suremaan 
puoliso. 

Huhtikuun 9. päivän vastaisena yönä 
kuoli Pohjois-Kymen sairaalassa äkilli 
sen sairauden murtamana sähköasenta 
ja Leo Teodor R u o h o  Kymin sähkö 
osastolta 43 vuoden ikäisenä. Hän oli 
syntynyt 22. 2. 1915 Iitissä. Käytyään 
ammattikoulun hän aloitti työskente 
lynsä sähköosastolla v. 1932 ja samal 
la osastolla hän oli yhtäjaksoisesti kuo 

Armas Nieminen Leo Ruoho 

44 lähtien. Miettinen on kuulunut teh 
taan palokuntaan jo nuoresta pitäen ja 
tehtaan torvisoittokuntaan vuodesta 
1923 sekä Juankosken Maatalouskerho- 
yhdistyksen johtokuntaan vuodesta 1 952 
toimien sen sihteerinä koko ajan. Li 
säksi hän on kuulunut eri kuoroihin ja 
kuuluu nykyisin Juankosken Mieslau 
lajiin. Hän on saanut yhtiön 25-vuotis- 
ansiomerkin. 

VEIKKO MIETTINEN 
kirjuri täyttää 50 vuotta 28. 9. Hän 
on syntynyt Nilsiässä. Tehtaan palve 
lukseen hän tuli 10. 1. 25 sahalle, 
mistä v. 1932 siirtyi kartonkitehtaa 
seen. Siellä hän palveli useissa eri am 
mateissa, viimeksi kartonkikoneen va- 
rahoitajana. Nykyisessä toimessaan kir 
jurina korjauspajalla hän on ollut 4. 5. 
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Toimituksen 
tuolilta 

jarrut päälle, olisimme tuossa tuo 
kiossa umpikujassa. Mutta olisi 
täydellinen erehdys luulla, että ih 
misen osuus pienenisi. Päinvastoin 
hänen ammatinhallintansa on li 
säännyttävä samassa suhteessa. Hä 
nen on aina pyrittävä olemaan ko 
neensa herra. Ja sen aseman saa 
vuttamiseksi hänen on alati ponnis 
teltava. 

Ja ihmisluonto on onneksi niin 
merkillinen, että kun tuossa pyrki 
myksessään onnistuu, niin se tuot 
taa iloa ja tyydytystä. Se on työn 
tuottamaa iloa, ammatin osaamisen 
ja hallitsemisen tuottamaa tyydy 
tystä. Ja kun se edes silloin tällöin 
pääsee pilkahtamaan tajutuksi to 
dellisuudeksi, niin hyvä on. Se luo 
valoa arkipäiväiseen harmauteen 
ja ihminen oppii arvostamaan työ 
tään ja aikaansaannoksiaan juuri 
niin kuin tuleekin. Työ tarjoaa hä 
nelle todellista elämänsisältöä eikä 
ole jonkinlainen välttämätön paha. 

* 

Useimmissa tapauksissa työ muut 
tuukin kuin toiseksi luonnoksi. Kun 
keskustelee jonkun vanhan yhtiö- 
läisen kanssa, niin mistäpä hän 
osaisi puhua luontevammin kuin 
omasta työstään. Miten olivat asiat 
ennen, miten nyt. Kyllä siinä juttua 
riittää ja kerronnalla on niin oma 
kohtaisesti eletty leima, ettei voi 
erehtyä sen aitoudesta. Siinä puhu 
taan koneista kuin ne olisivat elä 
viä olentoja. Siinä kuvataan muu 
tamalla sattuvalla sanalla työympä 
ristöä, työtovereita ja ’herroja’. Ei 
siinä kaihdeta vastoinkäymisiäkään, 
mutta emme ole kuullut yhtään sel 
laista keskustelua, jonka sävy olisi 
kielteinen. Kyllä tuo pitkä työpäivä 
on muodostunut elämäksi, joka on 
antanut palkan ohella myös henkis 
tä sisältöä ja rikkautta. 

* 

Näin puhuvat meille vanhat, jotka 
ovat joutuneet työpaikoilleen pal 

jon pienemmin pohjatiedoin ja ope 
tuksin kuin me tämän polven ihmi 
set. Itse työ on siten ollut heidän 
pääasiallinen opettajansa, mutta 
neuvokkuudellaan, har j aantumisel- 
laan ja uutteruudellaan he ovat 
oppineet vaativia ja vastuunalaisia 
ammatteja. 

Sama kokemuksen koulu on yhä 
välttämätön, mutta muuttuneissa 
olosuhteissa on sitä täydennettävä 
koulutuksen tarjoamin mahdolli 
suuksin. Siitä meidän ammattikou 
lumme uudessa opetussuunnitelmas 
sa onkin kysymys ja siksi koulun 
käynti on ulotettu käsittämään 
myös aikuisammattikasvatuksen. 
Tällä tavoin koulu ja työssä saatu 
kokemus täydentävät toinen tois 
taan. 

Perästä kuuluu. Näin lopetimme 
tämän palstamme naputtelun ker 
ran viime syyspuolella kertoessam 
me opin saunaan lähteneistä aika- 
miespojistamme, työteknillisiä kurs 
seja käyvistä ammattimiehistämme. 
Muistui siinä mieleen Seitsemän 
veljeksen aherrus aapiskirjojensa 
parissa. Mutta samalla saimme sen 
vaikutelman kuin olisivat nämä 
meidän veljeksemme olleet parem 
minkin Laurin ja Eeron sukulaisia. 

Oikeassa olimmekin. Nyt on opin 
saunan tuliset löylyt otettu, anka 
rat vihtomiset vihdottu, ja siinä 
löylykilvassa on selviytynyt mies 
kuin mies. 

Perästä kuuluukin siten vain pelk 
kää hyvää. Alkuhankaluuksien jäl 
keen opiskelu alkoi sujua yhä tu 
loksellisemmin ja 33 miestä kävi 
kurssinsa loppuun ja sai kouraansa 
todistuksen. Mutta pelkällä järki- 
kullalla siinä ei pärjätty, vaan sa 
malla tarvittiin aimo annos yritte 
liästä mieltä, sitkeyttä ja päättäväi 
syyttä. Ja sitä näytti näillä miehillä 
olevan ja heidän antamansa esi 
merkki kelpaakin seurattavaksi. 

♦ 

Nämä kurssit osoittivat selvääkin 
selvemmin, että tehtaassa työsken 
televä tuntee mielenkiintoa ammat 
tiaan kohtaan ja haluaa oppia sen 
yhä paremmin. Tämä on tärkeä to 
teamus, sillä kovin yleiseksi on 
päässyt juurtumaan ajatus, että 
kone on kaikkivaltias ja sen äärellä 
työskentelevä ihminen vain jonkin 
lainen välttämätön pelinappula. 
Tällainen näkemys on kuitenkin 
harhaanjohtava. Koneita kyllä tar 
vitsemme, entistä suurempia, pa 
rempia ja nopeammin pyöriviä. Jos 
koettaisimme tässä suhteessa lyödä 

Mutta onpa myös kuulunut epäi 
leviä ja arvostelevia ääniä. On pul 
pahtanut esille vanha väite, että 
teoria ja käytäntö ovat kaksi eri 
asiaa. Kyllä se paperin tekeminen 
opitaan koneen ääressä eikä koulun- 
penkillä. Ja kukapa väittäisi, etteikö 
sitä koneen parissa opittaisi, mutta 
ei ole kirjoista, laskutikuista, luen 
noista, opettajan ja oppilaiden väli 
sistä ammattikeskusteluista ja käy 
tännöllisistä harjoituksista opittu 
tietokaan pahitteeksi. Ammattimie 
hen näköalat avartuvat, kuten kurs 
silaiset yksikantaan totesivat. Tällä 
tavoin saadaan uutta tietoa, jonka 
avulla voidaan kartuttaa ammatti 
taitoa. 

* 

Nyt ovat kuitenkin koulut ja 
kurssit päättyneet ja myöhässä ollut 
kesä puhjennut vihdoin vehmaim- 
milleen. Valmistaudutaan Jussin 
päivän viettoon ja useimmilla on 
kesälomakin parhaalla puolella. 
Toivotamme kaikille lukijoillemme 
antoisaa ja virkistävää kesää. 

T u o m o  






