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kurssitoimintaa selostetaan jälleen kah 

dessa kirjoituksessa. 

Högforsin tehdas on ollut mukana 

Työtehon suurnäyttelyssä esitellen nes 

tekaasu! ieden ja keskulämmityskatti- 

loiden ohella viimeiset uutuutensa, hak- 

keenpolttimen ja Perfecta-pumpun. 

Näyttelypaviljonki veti runsaasti väkeä 

puoleensa. 

Högforsilaisten piirissä on kaikenlai 

nen harrastustoiminta aina ollut vireä- 

tä. Keskuspaikkana on seuratalo, jossa 

lehtemme reportteri on käynyt tutustu 

massa erään maanantai-illan rientoi 

hin. 

Eräät musiikkijärjestöt ja urheilu 

seurat, joiden riveissä yhtiöläisiämme 

on paljon mukana, ovat täyttäneet 

merkkivuosia ja viettäneet tapahtumaa 

arvokkain juhlallisuuksin. 

Lehdessämme kerrotaan sanoin ja 

kuvin Tasavallan presidentin Urho 

Kekkosen vierailusta Kymintehtaalla 

marraskuussa. Tehdaskäynnin kohteina 

olivat Kymin selluloosatehdas, haih- 

duttamo ja höyrykeskuksen uusi suur- 

tehokattila. 

Työturvallisuudelle on annettu ta 

vallista enemmän palstatilaa. Tähän 

ovat antaneet aiheen onnistuneet työ 

turvallisuuspäivät sekä suurisuuntainen 

kaasusuojeluharjoitus. 

Aloitetoiminnan alalta kuuluu silloin 

tällöin ilahduttavia uutisia. Tällä ker 

taa esittelemme kaksi 'keksijää', Kymin 

paperitehtaan kehysnaulaamon varas 

tonhoitajan Yr jö Tähtisen ja etumies 

Martti Granathin Voikan rakennus 

osastolta sekä heidän palkitut aloit 

teensa. Ammattikasvatukseen liittyvää 
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Tasavallan presidentti Urho 
Kekkonen tutustumassa Kymin 
höyrykeskuksen uuden kattilan 
automatiikkaan. Hänen taka 
naan vuorineuvos K. E. Ekholm 
ja yhtiön teknillinen johtaja 
Björn Sucksdorff. 



Hyvät yhtiöläiset 

Riittämättömän kysynnän johdosta yhtiömme on ollut pakko 
rajoittaa päättymässä olevan vuoden aikana sanomalehtipaperin 
sekä Högforsin tehtaan tuotteiden valmistusta, mikä on aiheuttanut 
paljon huolta ja myös poikkeuksellisia järjestelyjä. Mutta jos kat 
selemme tätä vuotta yhtiömme kannalta laajemmasta näkökulmasta 
ja vertaamme sitä maamme yleiseen taloudelliseen tilanteeseen, 
lienee meillä myös syytä tyytyväisyyteen, sillä asiamme olisivat voi 
neet kehittyä huonompaankin suuntaan. Muilla tuotannonaloilla 
valmisteillamme on ollut kysyntää ja olemme voineet käyttää 
hyväksemme viime vuosien aikana tuotantolaitoksissa suoritta 
miamme uudistuksia. 

Minulla on vakaa käsitys, että yhtiöläisemme tajuavat hyvin 
nykyisen tilanteen, suhtautuvat asioiden kulkuun järkevästi ja 
rauhallisesti ja tuntevat kukin kohdaltaan vastuuta. Luottavainen 
mieliala onkin säilynyt, ja se on arvokas ominaisuus vastaisen 
varalle. 

Hyvät yhtiöläiset! Kiitän teitä tämän vuoden uurastuksestanne 
ja toivotan teille joulurauhaa sekä menestystä uudelle vuodelle. 
Lämmin joulu- ja uudenvuoden tervehdykseni myös eläkeläis- 
vanhuksillemme. 
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Joulun ilosanoma 
Matt. 1:18 — 25. 

Joulu, meidän kaikkien, pienistä lapsista har 
maahapsisiin vanhuksiin saakka, toivoma ja 
odottama juhla, saapuu jälleen luoksemme uskol 
lisen ja rakastavan ystävän tavalla. Tehtaan 
koneitten jylinä ja kaikki muut arkiset aska 
reet ja melu hiljenevät hetkiseksi. Kunpa voi 
simme nyt joulun saapuessa hiljentyä oikealla 
mielellä kuuntelemaan sen pyhää ja kallista 
sanomaa! 

Vaikka joulun sanoma on lähes pari vuosi 
tuhatta vanha, niin on se kuitenkin aina joka 
joulu ja joulujen välilläkin uusi ja tuore. Se 

kertoo Jeesuksesta, joka syntyi tänne maail 
maan köyhän nuoren parin esikoisena. Kuiten 
kin Hänen syntymisessään on jotakin ja pal 
jonkin erilaista kuin kaikkien muiden synty 

misessä. U skontunnustuksessakin ilmaisemme 
sen sanoilla: ”Minä uskon Jeesukseen Kristuk 
seen . . ., joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi 
neitsyt Mariasta.” Jeesus tuli tänne maan päälle 
taivaasta. Hän on Jumalan Ainosyntyinen Poika. 

Mitä varten Jeesus tuli tänne? Joulun sanoma 
kertoo, että Hän tuli tänne tuomaan pelastusta 
synnistä. Sitä tarvitsi ja yhäkin tarvitsee Juma 
lan omaisuuskansa Israel. Sitä tarvitsevat kaikki 
kansat, Suomenkin kansa. Sitä tarvitset synti 
senä sinäkin, tämän lukija, niin kuin minäkin. 

Yllä merkityssä 3:nnen vuosikerran joulu- 
evankeliumissa käytetään Jeesuksesta nimeä 
Immanuel, mikä merkitsee käännettynä: ”Ju 

mala meidän kanssamme”. Mitä tämä Vanhassa 
Testamentissa Jumalan Pojasta käytetty nimi 
lupaa, sen Jeesus-nimi, mikä merkitsee kään 
nettynä Vapahtajaa, täyttää. Jeesuksessa on 
meillä itsessämme suurilla, kadotustuomion an 
sainneilla syntisillä Puolustaja ja Välimies Py 
hän Jumalan istuimen edessä. Jeesus on raken 
tanut sillan kuilun yli, jonka synti on aiheut 
tanut Jumalan ja meidän välille. Vapahtajan 
kautta meillä on avattu tie taivaan kunniaan 
ja kirkkauteen, jonka tien synti on sulkenut. 

Joulun suuri ilosanoma on siinä, että pelastus 
Jeesuksessa, on tarjona kaikille, kaikkein huo- 
noimmaksikin itsensä tuntevalle. Niinhän Ju 
mala ilmoitti enkelinsä kautta: ”Minä ilmoitan 
teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kan 
salle.” Ei voi sen tähden olla mitään ihanam 
paa eikä valtavampaa sanomaa kuin on sanoma 
Jeesuksen syntymisestä hukkuvalle ihmiskun 
nalle pelastukseksi. 

Kyllä meillä on syytä ja kannattaa nöyrin 
ja kiitollisin mielin tänä suurena juhlana hil 
jentyä Vapahtajan seimen ääreen vastaanotta 

maan sydämeemme ja elämäämme Hänet, lah 
jojen lahjan, armon, autuuden ja ilon tuojan, 

Jeesuksen. Ei ole meillä ilman Jeesusta oikeata 
joulua. 
Vapahtajan nimessä rauhallista ja siunattua 

joulua jokaiselle tämän lehden lukijalle ja jo 
kaiseen kotiin. 
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Konttoripäällikkö L. Räihä 50-vuotias 

hyödyksi hänen vaativissa tehtävissään yh 
tiömme johdossa. 

Varsinaisen virkansa ohella konttoripäällikkö 
Räihä on joutunut hoitamaan useita tärkeitä 
luottamustehtäviä sekä yhtiömme piirissä että 
sen ulkopuolella. Niinpä hän on yhtymän eläke 
säätiön ja virkailijain eläkekassan hallitusten 
puheenjohtaja. Lisäksi hän on ammattikoulun 
johtokunnan varapuheenjohtaja, keskinäisen va 
kuutusyhtiön Eläke-Varman hallintoneuvoston, 
Kotkan Kauppakamarin hallituksen sekä työ 
valiokunnan, Kymenlaakson Terveyden Turva 
ry:n hallituksen ja Kuusankosken Säästöpan 
kin hallituksen jäsen, Pohjoismaiden Yhdys 
pankin Kuusankosken konttorin valvoja ja toimi 
jäsenenä Kuusankosken yhteiskoulun rakennus 
toimikunnassa, joka hoiti uuden koulutalon ra 
kennushankkeen. Hänen vapaa-ajan harrastuk 
sistaan mainittakoon ennen kaikkea metsästys. 

Henkilökuntalehtemme yhtyy kunnioittavim 
min niihin onnitteluihin, joita konttoripäällikkö 
Räihä saa vastaanottaa merkkipäivänään. 

Kymin Osakeyhtiön konttoripäällikkö, vara 
tuomari Lars (Lasse) Richard Gabriel R ä i h ä  
täyttää joulukuun 22, päivänä 50 vuotta. 

Konttoripäällikkö Räihä on syntynyt Huitti 
sissa. Tultuaan v. 1927 ylioppilaaksi Tampereen 
suomalaisesta yhteiskoulusta hän ryhtyi opis 
kelemaan lakia, suoritti ylemmän oikeustutkin 
non v. 1933 ja sai varatuomarin arvon v. 1935. 
Aluksi hän toimi ylimääräisenä esittelijänä 
Turun hovioikeudessa, mutta siirtyi v. 1937 
pankkialalle tullen Helsingin Osakepankin pro- 
kuristiksi. Kaksi vuotta myöhemmin hänestä 
tuli säästöpankkitarkastuksen vanhempi säästö 
pankkien tarkastaja ja v. 1943 hänet nimitettiin 
johtajaksi valtiokonttoriin. V. 1946 varatuomari 
Räihä siirtyi yhtiömme palvelukseen lakiasiain 
osaston päälliköksi. V. 1950 hänet nimitettiin 
koko yhtymän konttoripäälliköksi. 

Konttoripäällikkö Räihän monipuolinen pe 
rehtyneisyys rahataloudellisiin ja juridisiin 
kysymyksiin sekä hänen luontainen organisaa 
tiokykynsä ovat koituneet yhtiöllemme suureksi 
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Presidentti-vierailu 

Yhtiön teknillinen johtaja Björn Sucksdorff selostamassa 
presidentti Kekkoselle selluloosan valmistusta Kymin 

selluloosatehtaan edustalle sijoitetun kaaviokuvan avulla. 
Presidentistä oikealle tehtaan teknillinen johtaja P. Lindqvist, 

presidentin vanhempi adjutantti, kenraalimajuri 
Ragnar R. Grönvall ja vuorineuvos K. E. Ekholm 

Tasavallan presidentti Urho Kek 
konen ja hänen puolisonsa rouva 
Sylvi Kekkonen vierailivat Pohjois- 
Kymenlaaksossa lauantaina ja sun 
nuntaina marraskuun 8 — 9 päivinä. 
Vierailukäynnin päätapahtumana 
oli presidenttiparin läsnäolo Maa 
talousseurojen Keskusliiton 60-vuo- 
tisjuhlassa, joka pidettiin Kouvolan 
sivistys- ja urheilutalossa sunnun 
taina. Lauantai oli sen sijaan koko 
naan varattu Pohjois-Kymenlaakson 
esittelylle, ja Kouvolan ohella oli 
vat kohteina Valkeala sekä Kuu 
sankoski. 

Presidentti Kekkonen seurueineen 
saapui Kuusankosken kauppalan- 
talon edustalle klo 18 aikaan. Hä 
nen seurassaan nähtiin maaherra 
Artturi Ranta ja presidentin ensim 
mäinen adjutantti, kenraalimajuri 
Ragnar R. Grönvall. Ohjelman ra 
sittavuuden takia rouva Kekkonen 
ei voinut olla mukana Kuusankos 
ken kauppalan vastaanotolla enem 
pää kuin tehdaskäynnilläkään. 

Kauppalanvaltuuston istuntosaliin 
saavuttua esiteltiin presidentille 
kauppalanhallituksen jäsenet ja 
kauppalan johtavat virkamiehet. 
Tilaisuudessa oli läsnä myös vuori 
neuvos K. E. Ekholm. Kauppalan- 
johtaja J. Mikkonen toivotti presi 
dentin tervetulleeksi ja selosti ly 
hyessä puheessaan Kuusankosken 
kunnan muodostumista ja kehitystä 
kauppalaksi. Puheessaan hän totesi, 
että yhteistoiminta toisaalta kun 
nallisten elinten ja toisaalta yhtiön 
välillä on aina tapahtunut myön 
teisessä ja rakentavassa hengessä. 
Kauppalanvaltuuston puheenjohtaja 
Lauri Lahtinen ojensi presidentille 

nahkakansiin sidotun ja kauppalan 
vaakunalla koristetun Kuusankoski - 
kirjan. Keskustelun aikana presi 
dentti osoitti suurta kiinnostusta 
Kuusankosken kauppalan asioita 
kohtaan. 

Kauppalantalosta presidentti Kek 
konen saapui vuorineuvos K. E. 
Ekholmin seurassa Kymintehtaan 
tehdasalueelle Kymin selluloosateh 
taan happotomin luo, jossa presi 
denttiä olivat vastaanottamassa yh 
tiön teknillinen johtaja Björn 

Sucksdorff ja selluloosatehtaan tek 
nillinen johtaja P. Lindqvist. Ulko 
salle oli sijoitettu selluloosan val 
mistuksen eri vaiheita esittävä kaa 
viokuva. Sen ääressä johtaja Sucks 
dorff selosti presidentille puun 
muuttumisen valkaisemattomaksi 
selluloosaksi. Tämän jälkeen siir 
ryttiin keittämän yläkertaan, jossa 
presidentti näki parhaillaan yhtä 
keittokattilaa täytettävän lastuilla 
sekä toisen juuri keitosta tyh 
jennettynä. Matka jatkui hissillä 
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pohjakerrokseen. Täällä esiteltiin 
presidentille tyhjennys- ja hapon- 
kiertokoneistoa. Presidentti, joka 
ennestäänkin oli varsin hyvin pe 
rillä selluloosan valmistuksesta, ih 
metteli massakyyppien suuruutta 
ja ihaili välikerroksessa keittokat- 

Tiukasta aikataulusta huolimatta 
Tasavallan presidentti ennätti 
keskustella monen työvuorossa 
olevan kanssa. 
Ylläolevassa kuvassa 
presidentin puhekumppanina 
selluloosatehtaan pesuosaston 
hoitaja Gunnar Vahteristo 

Haihduttamossa joutui 
presidentin haastateltavaksi 

haihduttaman hoitaja 
Markku Ahola 

. .  -i '' k 

I I *  Presidentti on saanut 
omien silmälasiensa lisäksi 
myös tummat suojalasit ja 
tarkkailee jäteliemen palamista 
uudessa kattilassa 

tiloiden komeata rivistöä. Kierto 
käynti jatkui pesuosastolle ja sieltä 
sihtiosaston kautta tehtaan eteisau 
laan. Täällä johtaja Sucksdorff esit 
teli jälleen kaaviokuvan avulla sel 
luloosan valkaisun. Valkaisuosas- 
toon tutustuttiin myös paikan päällä 
ja selluloosanäytteiden avulla esitel 
tiin presidentille selluloosan asteit 
tainen muuttuminen harmaasta hoh 
tavan valkoiseksi. Tämän jälkeen 
tarkasteltiin laboratoriossa seilu- 
loosanäytteitä ja tutustuttiin käy- 
tönvalvontaan. 

Selluloosatehtaasta matka jatkui 
haihduttamoon, jossa höyryosaston 
päällikkö B. Zimmermann oli kor 
keata vierasta vastassa. Haidutta- 
mon hoitotasolla todettiin, miten 
vastavirtaperiaatteen avulla 12- 
prosenttinen sulfiittijäteliemi väke 
vöityy 55-prosenttiseksi polttoai 
neeksi. Tehdaskäynnin viimeisessä 
kohteessa Kymin höyrykeskuksessa 
presidentti sai omin silmin nähdä 
tämän polttoaineen palavan uuden 
suurtehokattilan tulipesässä. Joh 
taja Sucksdorff selosti automaatti 
sesti toimivan kattilan erikoisuuk 
sia. Vaikka aikaa kiertokäyntiin oli 
käytettävissä rajoitetusti, ei ohjel 
maa tarvinnut miltään kohdin supis 
taa. Presidentti oli erittäin kiinnos 
tunut näkemästään ja kuulemastaan. 

Presidentti ja rouva Kekkonen 
sekä presidentin vanhempi adju 
tantti, kenraalimajuri Ragnar R. 
Grönvall olivat koko lauantai-illan 
yhtiön vieraina ja yöpyivät johto 
kunnan huvilassa. Vuorineuvos ja 
rouva Ekholmin presidenttiparin 
kunniaksi yhtiön puolesta tarjoa 
milla illallisilla olivat myös läsnä 
maaherra Artturi Ranta, kauppalan- 
valtuuston puheenjohtaja Lauri 
Lahtinen, kauppalanjohtaja J. Mik 
konen, teknillinen johtaja Björn 
Sucksdorff, isännöitsijä Curt Ceder - 
creutz ja konttoripäällikkö L. Räihä, 
kaikki rouvineen. 
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TYÖMATKÄUA 

TYÖ MIKALLA 

KOTONA 

KANKULLA 

keimpiakin odotuksia. Hän huo 
mautti, että tapaturmien torjunta 
työ on tehtävä, jonka suorittami 
nen kuuluu meille jokaiselle. Se on 
jokaisen työssä olevan yksityisen 
henkilön työhön oleellisesti kuuluva 
tärkeä osasuoritus. Omaksumalla 
tämän asenteen voimme jokainen 
omalta kohdaltamme suorittaa me 
nestyksellistä tor j untaty ötä. 

Kuusankosken tehtaitten tapatur 
matilastot viimeksi kuluneiden vii 
den vuoden ajalta osoittavat, että 
viisi työtovereistamme on menet 
tänyt henkensä ja 81 saanut pysy 
vän ruumiinvamman, näistä seitse 

män menettänyt yli puolet työky 
vystään. Vuosittain on keskimäärin 
n. 400 työntekijää ollut poissa 
työstä kolmesta päivästä aina 
useaan kuukauteen työssä sattuneen 
tapaturman johdosta. 

Puhuja jatkoi: "Jokainen meistä 
olisi saattanut olla yksi heistä. Jo 
kainen meistä voi millä hetkellä 
hyvänsä joutua saman kohtalok 
kaan tapahtuman eteen kuin edellä 
mainitut työtoverimme. Luulo, että 
tapaturma ei satu minun kohdal 
leni, on ehdottomasti hyljättävä. 
Sen sijaan tieto siitä, että teemme 
työmme aina oikealla tavalla ja oi- 

VMPPAUOOU 

<>k O//iSU 
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Työturvallisuuspäivät 
Kuusankosken tehtailla pidettiin 

työturvallisuuspäivät marraskuun 
11 — 14 päivien välisenä aikana. 
Tehtaitten turvallisuus johto oli laa 
tinut ohjelman yhteistyössä Teolli 
suus-Tapaturman kanssa. Työtur 
vallisuuden uutena valistusmuotona 
kokeiltiin tällä kertaa erityisten 
työpaikkatilaisuuksien j är j estämis 
tä. Niitä pidettiin yhdeksällä osas 
tolla ja niihin osallistuneiden luku 
määrä nousi 800: aan, mitä on pidet 
tävä erittäin hyvänä tuloksena. Oh 
jelma oli laadittu lyhyeksi, mutta 

samalla iskeväksi ja havainnolli 
seksi, joten jokainen mukana ollut 
sai varmasti uusia herätteitä ja 
vihjeitä. Lisäksi kuului päivien 
ohjelmaan kaksi turvallisuustoimi- 
kuntien kokousta, työturva llisuus- 
näyttely, jossa esiteltiin henkilö 
kohtaisia suojavälineitä, sekä työ- 
turvallisuusaiheisia elokuvanäytän 
töjä paikkakunnan elokuvateatte 
reissa. Päivistä saadut kokemukset 
olivat erittäin myönteisiä ja kehoit- 
tavat jatkamaan samaan suuntaan. 

Työpaikkatiloisuudet 

Alkajaisiksi sosiaalipäällikkö Äke 
Launikari toivotti osanottajat ter 
vetulleiksi ja lausui ilonsa siitä, 
että yleisömenestys vastasi roh- 

5 ,
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Työpaikkojen turvallisuustilaisuudet oli kansoitettu viimeistä 
sijaa myöten. Kuvamme Kymin paperitehtaan (yllä) 

ja klooritehtaan tilaisuuksista 
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Voikan keskusruokalassa 
seurataan silmä kovana 

työturva llisuuselokuvaa 

keassa hengessä, noudatamme eh 
dottomasti annettuja työ- ja tur 
vallisuusohjeita ja käytämme henki 
lökohtaisä suojavälineitä, antaa to 
dellisen turvallisuuden tunteen työ 
paikalle ja oikean pohjan tapatur 
mien torjuntatyölle”. 

Tämän jälkeen Teollisuus-Tapa 
turman tarkastaja dipl.ins. Olavi 
Saarinen esitti jokaiselle työnteki 
jälle tarkoitettua turvallisuustie- 
toutta mainiten ytimekkäässä pu 
heenvuorossaan seuraavaa: 

Työtapaturmat muodostavat var 
sinkin kaikkeen nykyaikaiseen, ko 
neellisin apuvälinein tapahtuvaan 
teolliseen työhön liittyvän epäkoh 
dan, josta koituvien ikävyyksien 
määrää on vaikea laskea ja kou- 
raantuntuvasti osoittaa. Tiedämme 
tosin tilastojen perusteella, että 
meidänkin pienessä maassamme 
sattuu vuosittain noin 110.000 sel 
laista työtapaturmaa, jotka ilmoi 
tetaan vakuutuslaitoksille ja joihin 
eivät yleensä sisälly aivan pienet 
vahingoittumiset. Tiedämme myös, 
että noin 300 näistä vahingoista 
päättyy joka vuosi ihmishengen 
menetykseen ja 1.000 — 1.200 pysy 
vään invaliditeettiin. Mutta miten 
paljon inhimillistä kärsimystä, ki 
pua ja surua, puutetta ja huolta 
sekä 'tulevaisuudensuunnitelmien 
romahtamista näiden tilastolukujen 
taakse kätkeytyy, sitä emme voi 
laskea emmekä mitata. 

Kokonaan emme voi työtapatur 
mista koskaan päästä niin kauan 
kuin teemme työtä, mutta var 
masti voimme saada niiden luku 
määrän huomattavastikin tähänas 
tista vähäisemmäksi, jos vain kaikki 
tehtailla työskentelevät myötävai 
kuttavat tässä kaikille yhteisessä 
asiassa. 

Kuten kaikki tietänette, on täällä 
jokaisella tehtaalla ja työosastolla 
oma turvallisuustoimikuntansa, jos 

sa teknillisen johdon, työnjohdon 
ja työntekijäin edustajat yhteisesti 
pohtivat toimenpiteitä työturvalli 
suuden edelleen kehittämiseksi. 
Mutta tarkoituksena ei suinkaan 
ole,, että tapaturmien ehkäisytoi- 
minta rajoittuisi vain näiden toi 
mikuntien määräajoin tapahtu 
vaan neuvonpitoon. Kun työtapa 
turmat aiheutuvat mitä moninai- 
simmista syistä ja usein sattuvat 
normaalista poikkeavissa työtilan 
teissa, vaaditaan vaaranmahdolli- 
suuksien havaitsemiseen jatkuvaa 
valppautta. Turvallisuustoimikun- 
nat yksinään 1 eivät voi saada ih 
meitä aikaan, Pyrkimyksenä onkin, 
että kaikki tehdas;- ja työosastoilla 
toimivat avoimin silmin katselisivat 
työympäristöä ja olosuhteita siellä 
sekä todetessaan epäkohtia puhui 
sivat niistä joko työnjohtajalle tai 
osaston turvallisuusmiehelle. Vain 
siten saadaan piilevät vaaranmah- 
dollisuudet ajoissa ilmi ja tarvit 
tavat turvallisuustoimenpiteet poh 
dinnan alaisiksi. 

Mutta kaikkien myötävaikutusta 
tarvitaan, jotta voisimme onnistua. 
Kovin paljon ei työturvallisuus kui 
tenkaan teiltä itsekultakin vaadi. 
Tarkoituksenani ei olekaan tyrkyt 
tää teille tapaturmantorjuntaa jon 

kinlaisena aatteena, jonka tulisi 
täyttää ajatuksenne. Toivon ennen 
kaikkea vain, että jokainen toimin 
nassaan ja varsinkin silloin, kun 
erilaiset vaihtoehdot ovat mahdol 
lisia, käyttäisi harkintaa ja tervettä 
järkeä. Kuvaannollisesti sanoen sen, 
joka aikoo heikolle jäälle, olisi 
harkittava, olisiko sittenkin vii 
sainta tehdä pieni kierros. Ja sen, 
joka aikoo livahtaa nosturissa riip 
puvan taakan alitse, olisi harkit 
tava, ennättääkö hän pois alta, jos 
taakka sattuisi putoamaan. Ja hä 
nen, joka esimerkiksi työmatkalla 
pyöräilee keskellä tietä tai sen va 
senta laitaa, olisi harkittava mah 
dollisuuksiaan autoa vastaan yh- 
teenajon sattuessa. 

Turvallisuuspäivien 'sielu' 
insinööri Olavi Saarinen 
Teollisuus-Tapaturmasta 
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Turvallisuustar kastaja P. Ander 
sen kiinnitti puheenvuorossaan läs 
näolijoiden huomion työmatka tapa 
turmiin, joita sattuu vuosittain n. 
80. Puhuja luetteli useita esimerk 
kejä näistä tapaturmista todeten 
samalla, että lisääntyneen katuva 
laistuksen samoin kuin parantunei 
den tieolosuhteiden ansiosta on työ- 
matkatapaturmien suhteen odotet 
tavissa vähennystä. Toisaalta taasen 
yleisesti käyttöön tullut mopedi on 
jo aiheuttanut useita onnettomuuk 
sia. On muistettava, että tieliiken- 
nemääräykset koskevat nykyisin 
kaikkia teillä liikkuvia. 

Päättä jäisnumerona esitettiin työ- 
turvallisuusaiheinen elokuva. Hy 
vän ennakkovalmistelun ja keski 
tettyjen esitysten ansiosta koko oh 
jelman läpivieminen ei kestänyt 
kuin runsaan puoli tuntia. 

T urvallisuustoimikuntien 
kokouksia 

Turvallisuuspäivien aikana Ky 
min paperitehtaan ja Kymin sellu 
loosatehtaan työturvallisuustoimi- 
kunnat pitivät yhteisen kokouksen 
ja Voikan puolella paperitehtaan 

Erikoisesti haluaisin kokeneiden 
ammattimiesten sydämelle asettaa 
vastuun uusista, vasta-alkavista 
työntekijöistä. Olemmehan kaikki 
aikoinamme olleet aloittein joita ja 
tiedämme, ettei silloin mielellään 
tulla toisilta pyytämään neuvoa ja 
opastusta, vaan mieluummin yrite 
tään omin päin ja valitettavan 
usein sillä seurauksella, että tapa 
turma sattuu. Jos itse ehkä olem 
mekin aikoinamme joutuneet tästä 
kärsimään, ei meillä silti ole mi 
tään syytä antaa tässä suhteessa 
vahingon kiertää. Ylipäänsä mei 
dän on yhdessä tehtävä työtä elääk- 

Karbiditehtaan 
työtapaturmaesimerkkiä selosti 
maisteri E. Kaartinen 

nen, karbiditehtaalla maist. E. Kaar 
tinen, Voikan paperitehtaalla ins. 
Erkki Kiviranta, Voikan rakennus 
osastolla rakennusmestari V. Lin 
den ja Voikan koskityömaalla dipl. 
ins. K. Rautiainen. Koska viimeksi 
mainitulla työmaalla ei ollut sattu 
nut tapaturmia, selvitteli ins. Rau 
tiainen tällaisiin työkohteisiin liit 
tyviä tyypillisiä vaaratilanteita. 
Eräissä esimerkkitapauksissa asian 
omaiset tapaturman uhriksi joutu 
neet valaisivat asiaa omakohtaisella 
selostuksellaan. 

Dipl.ins. Magnus Wangel 
ja rullamies Leo Kauhanen 
pohtivat viimeksi mainitulle 
sattuneen tapaturman syitä 

Kymin paperitehtaan ja puuhiomon 
sekä Kymin selluloosatehtaan 
työturvallisuustoimi kunnat 
yhteisessä kokouksessaan 

semme. Meidän on myös syytä yh 
dessä pitää huolta siitä, että jokai 
nen voisi päättää työpäivänsä ehkä 
väsyneenä, mutta tervein jäsenin. 

Varsin omakohtaisen sävyn an 
toi näille työpaikkatilaisuuksille 
jonkin omalla osastolla sattuneen 
työtapaturman selostus, jossa apuna 
käytettiin varta vasten piirrettyä 
rainakuvaa tai taululle tehtyä piir 
rosta. Selostajina toimivat kloori- 
tehtaalla dipl.ins. Stig Linderborg, 
Kymin (korjauspajalla dipl.ins. L. 
Kaira, Kymin paperitehtaalla dipl. 
ins. Magnus Wangel, kuljetusosas 
tolla dipLins. Olov Hixen, Voikan 
korjauspajalla ylimestari J. Voloti- 
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Kun paperi- ja selluloosateolli- 
suuttamme on viimeksi kuluneiden 
kymmenen vuoden aikana suuresti 
uudistettu ja laajennettu, on sa 
malla myös työturvallisuusnäkö 
kohdat koetettu ottaa huolellisesti 
varteen. Tapaturmatilastoista voi 
daankin todeta, että tuotantoluku 
jen huomattavasta kasvusta huoli 
matta tapaturmaluvut eivät ole 
nousseet, vaan esimerkiksi täällä 
Kuusankosken tehtailla ne ovat 
osoittaneet ilahduttavalla tavalla 
alenevaa suuntaa. 

Mutta tapaturman torjunta työ on 
laadultaan sellaista, ettei se tule 
koskaan valmiiksi. Ja varsinkin sil 
loin, kun luulemme työssämme on 
nistuneemme hyvin ja jäämme odot 
telemaan yhä parempia tuloksia, 
juuri silloin on takaisku useinkin 
tulossa. Turvallisuustyö vaatii jat 
kuvaa valppautta, alituista tilan 
teen seuraamista sekä omalla teh 
taalla että — mikäli mahdollista — 
myös muilla saman alan tehtailla. 
Jotta tapa turmantorj unta olisi jär 
kiperäistä ja tehokasta, sen tulee 
perustua kokemukseen, ts. siihen 
usein sangen murheelliseen aineis 
toon-, minkä sattuneet tapaturmat 
muodostavat. Aivan viime aikoina 
on paperi- ja selluloosateollisuuden 
piirissä sattunut hätkähdyttävän 
lukuisasti ihmishengen menetykseen 
johtaneita työtapaturmia, mm. Po- 
pe-rullaaj assa, voimansiirtolaitteilla, 
selluloosan pesukattilassa, kuljetti - 
milla, tavaran varastokäsittelyssä 
ja raideliikenteessä. Puhuja selvit 
teli yksityiskohtaisesti näitä tapa 
turmia havainnollistaen esitystään 
minäkuvien avulla. 

Esitelmöitsijä huomautti, etteivät 
nämä surulliset tapaturmat anna 
tietenkään mitään kuvaa selluloosa- 
ja paperiteollisuuden tapaturmati- 
lanteesta sinänsä, mutta poimin 
toina lyhyehkön ajan sisällä sattu 
neiden onnettomuuksien joukosta 
ne järkyttävällä tavalla osoittavat, 
ettei tapaturman, torjunta tämänkään 

pitkälle kehitetyn teollisuudenalan 
piirissä ole vielä valmiiksi hoidettu 
asia. Jatkuvasti tarvitaan lisää suo 
jalaitteita. Myös työn ohjauksessa 
ja valvonnassa on vielä runsaasti 
tehostamisen varaa ja työnteki 
jöiltä vaaditaan harkintaa ja valp 
pautta, jotta onnettomuudet voi 
taisiin välttää. Erityisesti tavaran 
siirto ja kuljetus, tapahtuipa se 
kuljettimilla tai kuljetusvälineillä, 
on miltei aina luonteeltaan vaaral 
lista ja vaatii turvallisuusnäkökoh 
tien jatkuvaa ja tinkimätöntä huo 
mioon ottamista. 

Insinööri Saarisen valaisevan esi 
telmän johdosta virisi molemmissa 
työturvallisuustoimikuntien ko 
kouksissa vilkas keskustelu. Vaikka 
hänen esimerkkinsä eivät sisältä 
neetkään yhtään tapausta Kuusan 
kosken tehtailta, löydettiin luonnol 
lisesti paljon yhtäläisyyksiä työti 
lanteissa. Osanottajat lausuivat tyy 
tyväisyytensä siitä, että he tällä 
tavoin olivat tulleet tietoisiksi sel 
laisista vaaran mahdollisuuksista, 
joita piilee myös meidän tehtail 
lamme. Selostetut esimerkit kehot 
tavat työnjohtoa ja työntekijöitä 
tähänastista suurempaan varovai 
suuteen ja valppauteen. 

Työturvallisuusnäyttely ja 
elokuvaesityksiä 

Teollisuus-Tapaturman toimesta 
oli päivien ajaksi järjestetty Kymin 
korjauspajan ruokailuhuoneeseen ja 
Voikan keskusruokalaan työturval 
lisuusnäyttely, jossa esiteltiin hen 
kilökohtaisia suojavälineitä, kuten 
suojapukuja, kaasunaamareita, hap 
pilaitteita, suojalaseja, kasvosuo- 
juksia, suojakenkiä ja -kypäröitä. 
Näyttelyaineisto herätti yleistä mie 
lenkiintoa niin työnjohdon kuin 
työntekijöiden keskuudessa. 

Paikkakunnan elokuvateattereissa 
esitettiin kuuden ilmaisen elokuva 
näytännön yhteydessä alkupaloina 
kolme turvallisuusaiheista elokuvaa. 
Näytännöissä oli katsojia runsaasti 
toistatuhatta henkeä. 

Turvallisuustarkastaja P. Andersen 
ja Kymin korjauspajan 
turvallisuustoimikunnan jäsen, 
hitsaaja Antti Tuominen 
tutkimassa suojavälinenäyttelyn 
erilaisia suojalasimalleja 

ja selluloosatehtaan työturvallisuus- 
toimikunnat kokoontuivat niin 
ikään vastaavanlaiseen neuvottelu 
tilaisuuteen. Edellisessä toimi pu 
heenjohtajana dipl.ins. Magnus 
Wangel ja jälkimmäisesssä ins. V. 
Pirttilä. Molemmissa kokouksissa 
dipl.ins. Olavi Saarinen esitelmöi 
paperi- ja selluloosateollisuudessa 
viime aikoina sattuneista vaikeista 
tapaturmista mainiten valaisevassa 
esityksessään seuraavaa: 

Puunjalostusteollisuus ja nimen 
omaan paperi- ja selluloosateolli- 
suus ovat teknillisesti kehittyneim 
mät teollisuudenalat maassamme. 
Tämän teollisuuden piirissä on myös 
järjestelmällinen, vapaaehtoinen ta- 
paturmantorjuntatyö saanut alkunsa 
ja sittemmin tehokkaaksi järjestel 
mäksi kehityttyään otettu käyttöön 
muillakin teollisuudenaloilla. Niin 
ikään tapaturmantorjuntaa koske 
van yleisen valistustyön alalla on 
puunjalostusteollisuus kulkenut 
kärjessä koettaen kehittää ja ottaa 
käyttöön uusia menetelmiä ja pyr 
kien siten herättämään kiinnostusta 
työturvallisuutta kohtaan kaikkien 
tehtailla työskentelevien keskuu 
dessa. 
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Kaasusuojelu- 
harjoiius 

Kuten lehtemme syyskuun nume 
rossa kerrottiin, on Kymintehtaalla, 
jossa joudutaan valmistamaan ja 
käyttämään vaarallisia myrkkyjä, 
tehostettu entisestään kaasuhälytys- 
järjestelmää. On otettu käyttöön 
uusia merkinantolaitteita, joiden 
avulla voidaan vaara-alueella ja sen 
lähistöllä oleville tiedoittaa kaasu- 
vaarasta mahdollisimman varhaises 
sa vaiheessa. 

Koehälytysten avulla nämä uudet 
merkinantolaitteet on jo opittu tun 
temaan ja erottamaan muista ää 
nistä ja klooritehtaan taholta on 
annettu ohjeet, miten hälytyksen 
sattuessa tulee menetellä. Mutta 
näitäkään varotoimenpiteitä ei ole 
katsottu vielä riittäviksi, vaan li 
säksi on tositilannetta jäljittelevällä 
kaasusuo j eluhar j oituksella pyritty 
kokeilemaan uutta järjestelmää 
käytännössä ja samalla hankkimaan 
arvokasta kokemusta pahimman 
mahdollisuuden varalle. Tällainen 
harjoitus pidettiin perjantaina loka 
kuun 24 päivänä Kuusankosken 
tehtaiden kemiallisen teollisuuden 
teknillisen johtajan Runar örn- 
hjelmin johdolla. 

Harjoitukseen osallistuivat kloori- 
tehtaan, paperitehtaan, selluloosa- 
tehtaan, korjauspajan ja pääkont 
torin ks-ryhmät, palokunnan ks- 
joukkueet ja kuljetusosaston häly- 
tysautot. Muilla osastoilla rajoitut 
tiin vain ovien sulkemiseen ja tuu- 
letuslaitteiden pysäyttämiseen. Etu 
käteen valmentauduttiin tilantee 
seen huolellisesti ja saatiin täten 
tarpeellista ks-koulutusta. Lisäksi 
valmennettiin joukko huomioitsi 
joita, joiden tuli määrätyissä koh 
din tarkkailla harjoituksen kulkua. 

Harjoitusta varten laadittiin seu- 
raava tilanne: Kloorisäiliö n:o 2:n 
nesteklooriputki oli todettu syöpy 
neeksi ja se oli uusittava. Uutta 
putkea paikoilleen asetettaessa ja 
miesten vetäessä kloori venttiiliä 
kiinni katkesi nesteklooriputki ja 
kloori pääsi suihkuamaan ulos. Täl 
löin miehet perääntyivät kaasunaa 
marien turvin kompressoriosastolle 
ilmoittaen tapauksesta tehtaan yli 
mestarille. Hän arvioi tilanteen siksi 
vaaralliseksi, että katsoi tarpeelli 
seksi kaasuhälytyksen antamisen. 
Hän suoritti hälytyksen asetyleeni- 
osaston hälytyskaapista. 

Jotta harjoitus olisi vaikuttanut 
mahdollisimman todelliselta, muo 
dostettiin paksu sumupilvi poltta 
malla sinkkikloridi-savurasioita. 
Savurasiat poltettiin asetyleeniosas- 
ton ja tetraosaston välisellä aukea 
malla. Tuuli puhalsi itä-kaakkoon 
ja pilvi liikkui sen mukana Ek- 
holminsillalle päin ja edelleen nou 
datellen suurin pirtein joen uomaa. 

Sumutus alkoi klo 14.29 ja pari 
minuuttia myöhemmin hälytyskes- 
kuksesta annettiin kaasuhälytys ti 
lanteen edellyttämässä laajuudessa. 
Tällöin klooritehtaassa kaikki me- 
nettelivät saamiensa ohjeiden mu 
kaisesti. Tiedusteluryhmä lähti tut 

kimaan tilannetta kloorivarastossa 
ja sen antaman selostuksen perus 
teella meni paikalle vuorostaan 
korjausryhmä korjaten vuotokoh 
dan. Kolmas ryhmä suoritti teh 
taan haravoimisen. 

Paperitehtaalla, selluloosatehtaal 
la ja korjauspajalla meneteltiin 
myös tositilanteen mukaisesti. Palo 
kunta puolestaan riensi nopeasti 
vaara- alueelle ja suuntasi vesisuih 
kut vaarapilveen. Tilanteen vaati 
mista kuljetuksista huolehti kulje 
tusosasto, jonka konttorista käsin 
oltiin radiopuhelimen avulla yhtey 
dessä autoihin. 

Vaikka harjoitusta ei ulotettu 
koskemaan ulkotöissä olevia, suo 
rittivat huomioitsijat myös heidän 
keskuudessaan hälytyksen aikana 
tiedusteluja. Tällöin todettiin, että 
yleensä kaikki ymmärsivät häly 
tyksen oikein ja olivat tietoisia 
suojautumistoimenpiteistä. 

Välittömästi harjoituksen päätyt 
tyä harjoituksen johtajat, huomioit 
sijat sekä tarkkailijat kokoontuivat 
arvostelutilaisuuteen Koskelaan. 
Käydyssä keskustelussa todettiin, 
että harjoitus oli vastannut tarkoi 
tustaan ja antanut arvokkaita ko 
kemuksia. Ne huomioonottaen pääs- 
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Savurasiat on sytytetty 
ja paksu sumupilvi lähtee 
etenemään tuulen mukana 

* ■ 
(SMj I 

Palokuntalaiset seuraavat 
vaarakohteen välittömässä 

läheisyydessä tilanteen kehitystä 

Kumivarusteisiin ja suojakypäreihin 
pukeutuneet ja happinaamareilla 
varustetut miehet 
vuotokohtaa tutkimassa 

Peräkaneeiti 

TyÖturvallisuuspäivät samoin kuin 
kaasusuojeluharjoituskin toivat esiin 
uusia myönteisiä puolia. Tähän 
saakka työturvallisuusasioiden hoi 
taminen on pyrkinyt liiaksi rajoit 
tumaan niiden henkilöiden harteil 
le, joille se joko heidän virkansa 
tai luottamustehtävänsä puolesta 
suoranaisesti kuuluukin. Sen sijaan 
suuressa joukossa on saattanut ha 
vaita toisinaan passiivisuutta, jopa 
yliolkaisuutta työturvallisuustoimin 
taa kohtaan. 

Työturvallisuuspäiviä kohtaan il 
mennyt harrastus samoin kuin kaa- 
susuojeluharjoituksen aikana osoi 
tettu valppaus puhuivat aivan toi 
senlaisesta suhtautumistavasta. Työ- 
paikkatilaisuuksissa kokoushuoneet 
täyttyivät viimeistä sijaa myöten, ja 
vastaanottavaisempaa kuulijakun 
taa ei olisi voinut kuvitellakaan. 
Varmaan yhtenä tärkeänä syynä oli 
se, että nämä tilaisuudet pidettiin 
omalla osastolla ja että ne oli osattu 
virittää oman osaston henkeen. Pu 
huttiin juuri 'meidän asioistamme’, 
selostettiin 'meidän osastollamme’ 
tapahtunutta onnettomuutta ja 
eräissä tapauksissa asianomainen 

työtapaturman uhri osallistui omas 
sa persoonassaan tapauksensa kä 
sittelyyn. Tämä kaikki oli omiaan 
tuomaan työturvallisuuskysymykset 
paljon lähemmäksi, todella jokaisen 
oman työpaikan ääreen. Päiviltä 
saatu vaikutelma oli siten erittäin 
myönteinen ja oli omiaan vahvista 
maan käsitystä, että työturvallisuus- 
toiminta on saanut riveihinsä uutta 
innokasta joukkoa. 

Haluaisimme lopuksi katsella tätä 
tärkeätä kysymystä vielä eräästä 
laajemmasta näkökulmasta. Am 
mattikasvatukseen on tehtaissamme 
kiinnitetty paljon huomiota ja vii 
me aikoina ammattimies-nimitys 
on tullut yhä arvostetummaksi. 
Tuon käsitteen taakse kätkeytyy 
luonnollisestikin tärkeimpänä omi 
naisuutena ammattinsa taitaminen 
ja tehtävänsä näkeminen kokonai 
suuden tärkeänä osana, mutta var 
sin oleellisina seikkoina siihen kuu 
luu myös hyvän järjestyksen yllä 
pitäminen ja valpas huolehtiminen 
työturvallisuudesta. Siten oikea 
asenne työturvallisuutta kohtaan ei 
ole yksistään lakien, määräysten ja 
muiden välttämättömien seikkojen 
sanelema, vaan hyvään ammatti 
taitoon itsestään kuuluva ominai 
suus. 

tään uuden järjestelmän puitteissa 
vieläkin varmempiin tuloksiin. 

Harjoitusta seuraamassa oli lu 
kuisia asiantuntijoita ja ammattien 
tarkastuksen sekä työturvallisuus- 
toiminnan johtohenkilöitä, mm. 
teollisuusneuvos Olli Ollila kauppa- 
ja teollisuusministeriöstä, ammat 
tien ylitarkastaja Allen Järvenpää 
sosiaaliministeriöstä, ammattientar 
kastaja J. E. Puronen Lahdesta, 
apulaistarkastaja O. Kärkkäinen 
Jyväskylästä, dipl.ins. R. Saarnio 
Teollisuus-Tapaturmasta, dipl. insi 
nöörit S. Weckman ja H. Nyberg 
Puolustuslaitoksen tutkimuskeskuk 
sesta, majuri H. Katas ja kapteeni 
Ratia Kouvolan sotilaspiiristä sekä 
paikallisia poliisiviranomaisia. 
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Kaksi aloitteentekijää 
Aloitetoiminnan avulla saadaan 

silloin tällöin esiin sellaisia tekijä- 
miehiä, jotka ansaitsevat lähemmän 
esittelyn lehtemme palstoilla. Seu- 
raavassa kerromme kahdesta tällai 
sesta 'keksijästä’ ja heidän aloit 
teistaan. 

Kymin paperitehtaan kehysnau- 
laamon yläkerrassa tapaamme Yrjö 
T ä h t i s e n .  Hänen nykyisiin teh 
täviinsä kuuluu kehysnaulaamoon 
tulevan sahatavaran siirtäminen 
rautatievaunuista varastoon ja siel 
tä edelleen lattiassa olevan aukon 
kautta alakertaan kehysnaulaamon 
tarpeisiin. Lähes neljä vuosikym 
mentä kestäneen yhtiössä olonsa 
aikana hän on joutunut käsittele 
mään puuta monella muulla tavoin 
kuin tällaisina valmiina 'pakettei 
na’. Hän tuli jo poikasena Kuusaan 
sahalle, aloitti raamien kärrääjänä 
ja harjaantui vähitellen monitaitoi 
seksi sahan ammattimieheksi. Pit 
kän aikaa hän toimi särmääjänä, 
mutta teki sen lisäksi ylipäänsä 
kaikkea ammattityötä, mitä sahalla 
tarvittiin, oli tuollainen 'jokapaikan 
höylä’, jollaiseksi Tähtinen itseään 
leikkisästi nimitti. 

Yrjö Tähtinen ja hänen suunnittelemansa 
pakkauskehyksen muotti 
Keskellä olevat irroitettavat lisälaitteet 
ovat tarpeen ristivonnetta käytettäessä 

Tällä tavoin Tähtinen on joutu 
nut perehtymään puun käsittelyyn 
monelta 'kantilta’. Ja millä tavoin 
hän on ammattiasioihin paneutunut, 
siitä puhuu puolestaan neljä hänen 
tekemäänsä palkittua aloitetta. Ai 
kanaan hän suunnitteli parannuk 
sen lovista j aitoneeseen ja rakensi 
sen pienoismallinkin. Aloite todet 
tiin käyttökelpoiseksi, mutta kun 
koneella olisi ollut vain rajoitetusti 
työtä, ei keksintöä kannattanut to 
teuttaa. Palkinnon arvoinen se joka 
tapauksessa oli. Toinen palkittu 
aloite oli 'repsikan kelkaksi’ kutsut 
tu, eräänlainen suojalaite, joka esti 
märkien, liukkaitten tukkien kie- 
rähtämisen väärälle puolelle niitä 
nostolaitteella sahaan siirrettäessä. 
Kolmas aloite liittyi Tähtisen omaan 

koneeseen särmäyssirkkeliin, jonka 
terän ohjaustappien säätämiseen 
hän suunnitteli kätevän parannuk 
sen. 

Nämä keksinnöt ovat nyttemmin 
sahan mukana siirtyneet historiaan, 
mutta neljäs Tähtisen aloite, joka 
sekin juontaa alkunsa sahan yhtey 
dessä toimineesta kehysnaulaamosta, 
on koitunut uuden kehysnaulaamon 
hyödyksi. Tämä aloite liittyy erit 
täin tärkeään työvaiheeseen paperi- 
paalien pakkauskehyksiä valmistet 
taessa. Se tapahtuu siten, että kat 
kotut listat ja kimmet asetetaan 
kovalevystä ja puukehyksestä teh 
tyyn kehysmuottiin ja muotti ke- 
hysrakennelmineen työnnetään nau- 
lauskoneeseen, missä naulaaminen 
tapahtuu automaattisesti. 

Varjopuolena tässä sarjatyössä on 
ollut kehyksien eri kokojen run 
saus. Tämä taasen on luonnollisesti 
aiheutunut siitä, että ostajat mää 
räävät itse arkkikoon. Arkkimitto- 
jen erilaisuudesta johtuen onkin 
tarvittu toistasataa erikokoista 
muottia ja kun naulausvaiheessa on 
työpöydällä samanaikaisesti kolme 
muottia, on kokonaismäärä noussut 
lähes neljäänsataan. Niiden säilyt 
täminen ja järjestyksessä pitäminen 
on jo sinänsä ollut hankalaa. 

Muutama vuosi sitten Tähtinen 
alkoikin tuumia, miten asia voitai 
siin ratkaista yksinkertaisemmin. 
Hän suunnitteli uudentyyppisen ke 
hikon, jonka sivulista on siirrettävä 
ja jonka pitkittäissivuihin asetetaan 
niin ikään siirrettävät 'korvakkeet’. 
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Kuten tiedetään, joudutaan pak 
kasten yllättäessä vesivoimalaitos- 
temme veden sisääntuloaukkojen ää 
rellä taistelemaan useita vuorokau 
sia luonnonvoimia vastaan. Ilman 
kylmetessä vesi alkaa hyytyä ja 
jäähyhmä painuu voimalaitosten 
välppiä vastaan hidastuttaen ve 
den tuloa. Silloin ovat nopeat vasta- 
toimenpiteet tarpeen. Aseena käyte 
tään dynamiittia, jota pienin panok 
sin työnnetään pitkän salon nenäs 
sä alas hyhmän sekaan ja laukais 
taan. Tässä hyhmäsodassa on käy 
tetty monenlaisia välineitä, mutta 
niillä on ollut se vika, että dyna 
miitti on saattanut päästä liian lä 
helle välppiä väännellen niitä. 
Myös puoshaan varsia on siinä so 
dassa kulunut kuormakaupalla. 

Granath keksi kuitenkin yksin 
kertaisen mutta tehokkaan laitteen, 
jolla voidaan välttää välppien rik 
koutuminen ja jonka avulla pääs 
tään myös vähemmällä välineiden 
kulutuksella. Puoshaan paikalle hän 
suunnitteli uudenlaisen kiinnitys- 
laitteen. Se on varustettu jäykäh 
köllä jousella, joka pitää lujasti 
paikoillaan laitteeseen kiinnitettä 
vää n. 40 cm pituista puutikkua. 
Tämän päähän on sidottu räjähdys- 
panos, joka räjähtäessään katkaisee 
ainoastaan puutikun vahingoitta 
matta itse kiinnityslaitetta ja salkoa. 
Panoksen joutuminen liian lähelle 
välppiä vältetään taasen siten, että 
kiinnitysholkin ympärillä on halkai 
sijaltaan 15 cm suuruinen teräslevy. 
Se estää panoksen painumisen välp 
piä vasten. 

Granathin ’hyytöasetta’ on käy 
tetty Voikkaalla jo parin talven 
ajan ja se on todettu erinomaiseksi. 
Sen avulla on säästetty aikaa, työtä 
ja puusalkoja, ja se on kaikin puolin 

osoittautunut varmemmaksi kuin 
aikaisemmin käytännössä ollut tapa. 
Tämän talven alkaessa on myös 
Kuusankosken ja Keltin vesivoima 
laitoksilla otettu käyttöön Granathin 
suunnittelema laite. 

Martti Granath esittelemässä 'hyytöasettaan' 
Veikan puuhiomon padolla 

Jokaisen räjäytyksen jälkeen työnnetään hoikkiin 
uusi pienoispanoksella varustettu puutikku 

lutun kokoiseksi. Tämä nopeuttaa 
työtä ja suurta muottivarastoa ei 
enää ollenkaan tarvita. Aloittees 
taan Tähtinen sai 30.000 markan 
suuruisen palkinnon. 

Voikan puolella on tänä vuonna 
saanut suurimman palkinnon 17.500 
mk aloitteestaan etumies Martti 
G r a n a t h  rakennusosastolta. Hän 
kin kuuluu niihin miehiin, jotka 
ovat joutuneet suorittamaan monen 
laisia kätevyyttä vaativia töitä. En 
nen kaikkea hän on betonimies ja 
hoiteleekin nykyisin rakennusosas 
ton betoni- ja laastiasemaa, mutta 
hän on ollut myös kirvesmiehen 
hommissa ja joutunut suorittamaan 
monenmoisia muitakin työkomen 
nuksia. Tuollaiseen erikoistehtä 
vään liittyy hänen aloitteensakin. 

Nämä poikkilautojen pidikkeet on 
tehty sitkeästä teräslevystä. Aluksi 
aloitteentekijä ajatteli, että myös 
pohjan tulisi olla metallinen, nimit 
täin kevytmetallista. Koekappaleet 
jo tehtiinkin, mutta lopulta päädyt 
tiin kuitenkin kovalevyn käyttöön. 
Aloite on hiljalleen kypsynyt ja 
parantunut. Tähtinen suunnitteli 
muottiin myös säädettävät laitteet 
sellaisen pakkauskehyksen tekemis 
tä varten, jossa käytetään ristivan- 
netta. Tähtisen keksintöä on kokeil 
tu perusteellisesti ja todettu se ny 
kyisessä muodossaan erinomaiseksi. 
Näitä uusia muotteja on kehysnau- 
laamolla nykyisin 27 kpl ja vähem 
mälläkin tultaisiin toimeen, mutta 
osa pidetään varalla. Käden kään 
teessä voidaan muotti muuttaa ha 
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Ins. Tuovinen selostaa 
kurssilaisille 

röntgenkuvan 
avulla koehitsauksen 

tulosta 

Ins. Basilier 
suorittamassa 
koehitsauskappaleen 
röntgenkuvausta 

Hitsaajien koulutus korjauspajoilla Lisäksi on otettava huomioon, 
että useimmat korjauspajoillamme 
suoritettavat hitsaukset ovat erit 
täin tärkeitä ja vaativia, varsinkin 
sellaiset, joista riippuu tehtailla 
työskentelevien työturvallisuus. 

Korjauspajoillamme käytetään 
sekä kaasu- että sähköhitsausta. 
Kaasuhitsausta käyttävät varsinkin 
kuparisepät ja putkisepät, jotka 

joissamme työskentelevät hitsaajat 
joutuvatkin suorittamaan useam 
manlaisia hitsauksia kuin hitsaajat 
yleensä metalliteollisuudessa. 

suorittavat itse kaasuhitsaustyöt. 
Sähköhitsausta tarvitaan pääasial 
lisesti levy- ja putkitöissä. Useim 
mat levy- ja putkisepät osaavat 
puolestaan käsitellä sähköhitsaus- 
laitteita ja suorittavat myös itse 
hitsauksia. Kuitenkin sähköhitsauk- 
sille asetetuista suuremmista vaati 
muksista, sähköhitsaustaidon vai 
keudesta, hitsaustöiden paljoudesta 
ja eräistä muista seikoista johtuen 
on osoittautunut tarkoituksenmu 
kaiseksi, että tärkeitä sähköhitsauk- 
sia suorittavat vain näihin töihin 
erikoistuneet varsinaiset hitsaajat. 

Kuusankosken tehtaiden kaltai 
sissa olosuhteissa esiintyy mitä mo 
ninaisimpia hitsaustehtäviä. On hit 
sattava tavallista terästä, hapon- 
kestävää terästä, valurautaa, alu- 
minia ym. metalleja, säiliöitä, muo- 
toteräsrakenteita, putkistoja, paine 
astioita jne. Näin ollen korjauspa- 
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Ajatelkaamme vain paineastioita, 
korkeapaineputkia, happoputkia ja 
muita vaarallisia aineita sisältäviä 
laitteita. 

Paineastioiden ja -putkistojen 
valmistuksesta on yleistä turvalli 
suutta ajatellen annettu useita ase 
tuksia, joissa on yksityiskohtaisia 
määräyksiä mm. hitsauksesta. Ase 
tuksen alaisia laitteita saavat hit 
sata ja korjata vain sellaiset hitsaa 
jat, joilla on asetuksen lähemmin 
määrittelemä pätevyys. Tämän pä 
tevyyden hitsaaja voi saavuttaa ke 
hittämällä ammattitaitoaan päivit 
täisessä työssään. Koska kuitenkin 
korjauspajoissamme ei ole jatku 
vasti tällaista harjoittelumahdolli 
suutta esimerkiksi paineastiahit- 
sauksissa, on hitsaajien ammattitai 
toa pyrittävä kohottamaan ja yllä 
pitämään myös kurssimaisen kou 
lutuksen avulla. 

Hitsaajan pätevyys todetaan kaksi 
kertaa vuodessa suoritettavan hit- 
sauskokeen avulla. Tällaisessa hit- 
sauskokeessa joutuu hitsaaja hit 
saamaan n. 400 mm pituisen pysty- 
sauman. Tämä koehitsaus arvostel 
laan, paitsi silmämääräisen tarkas 
tuksen, myös röntgenkuvauksen 
perusteella. Arvosanat ovat yhdestä 
viiteen. Arvosanan 4 saanut on oi 
keutettu suorittamaan kaikkein 
vaativimpiakin painehitsauksia. Ar 
vosana 5 on paras ja edellyttää 
käytännöllisesti katsoen täysin vir 
heetöntä hitsiä. 

Kuusankosken tehtaiden hitsaa 
jille on järjestetty useita hitsaus - 
kursseja. Viimeksi lokakuussa toi 
meenpantiin viikon kestävä paine 
astia- ja korkeapaineputkihitsauk- 
sen erikoiskurssi, johon osallistui 
kuusi Kymin ja neljä Voikan kor 
jauspajan hitsaajaa. Opettajina toi 
mivat ESAB’in hitsauksen opetta 
jat. Kurssilaiset Ole Lehtinen ja 
Pentti Fält saivat koehitsaukses- 
taan korkeimman mahdollisen arvo 
sanan 5 myös muiden päästessä 
varsin tyydyttäviin tuloksiin. 

A. A. 

ä «.I 

Käytönvalvontaa oppimassa 
Dipl.ins. Stig Hansenin (vas.) 
opastuksella perehdytään kemian 
salaisuuksiin 

Massa-analyysin pulmakysymyksiä 
ratkotaan 

Lehtemme viime numerossa ker 
roimme parhaillaan menossa ole 
vista työteknillisistä kursseista ja 
julkaisimme pari kuvaa ammatti 
koulun uudesta laboratorioluokasta, 
jossa kemian opetukseen liittyvät 
harjoitustyöt suoritetaan. Tämän 
kertaiset kuvat ovat samasta pai 
kasta, mutta oppilaina on ’uusia 
kasvoja’. Syksyn kuluessa on ni 
mittäin pidetty myös käytöntark- 
kailijain kurssi, järjestyksessä jo 
viides vuodesta 1955 lähtien, jol 
loin tämä koulutus ammattikou 
lussa aloitettiin. Käytönvalvonta- 
tehtävät selluloosa- ja paperiteh 
taissa ovat jatkuvasti lisääntyneet 
ja siksi tarvitaan lisää alan ammat 
timiehiä. 

Kurssi kesti seitsemän viikkoa 
tuntimäärän ollessa 310, josta puo 
let teoreettista opetusta ja puolet 
käytännöllisiä laboratorioharjoituk 
sia. Päättäjäiset pidettiin joulukuun 
5 pnä. Tällöin sai todistuksen 17 
nuorta miestä, joista 6 Voikan pa 
peritehtaalta, 4 Kymin selluloosa- 
tehtaalta, 3 Voikan selluloosateh 
taalta ja 4 päälaboratoriosta. 
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Högfors-tunnuksin varustettu 
tyylikäs näyttelypaviljonki 

Högfors 
Työtehon 
suurnäyttelyssä 

daan käyttää. Poltinta valmiste 
taan kaikkiaan kuutta eri kokoa. 
Ne sopivat sellaisinaan kaikkiin 
tehtaan markkinoilla oleviin valu 
rautako ttiloihin 35 m 2 ja teräskatti- 
loihin 28 m 2 tulipintaan saakka. 

Näyttelyssä oli esiteltävänä pie 
nin malli, joka oli näyttelyhuonees- 
sa asennettu Teho II kattilaan. Pol 
tin on valmistettu teräslevystä. Sii 
hen kuuluu ilmajäähdytteinen muu 
rattu polttopesä puhaltimineen ja 
tuhkaluukkuineen, täyttösuppilo 
luukkuineen sekä lämpötilansäädin, 
joka ohjaa puhaltimen moottoria. 
Kun suppilo on täytetty hakkeella, 
suljetaan täyttöluukku tiiviisti. Polt 
timen takaosassa oleva tuhkaluukku 
avataan ja sen kautta polttopesä 
sytytetään käyttäen apuna kuivia 
lastuja tai pilkkeitä. Kun tuli palaa 
hyvin, suljetaan luukku kunnolli 
sesti ja puhallin käynnistetään. Sii 
tä alkaen hoitaa lämpötilansäätäjä 
automaattisesti puhaltimen käynnin 
pysäyttämällä sen, kun kattilaveden 
lämpötila nousee säätimeen asetet 
tuun ylärajaan ja jälleen käynnistä- 

Messuhallissa ja messukentällä 
pidettyyn kolmanteen Työtehon 
suurnäyttelyyn osallistui Högforsin 
tehdas omalla osastolla. Tehdas oli 
tällä kerralla keskittynyt esittele 
mään lämmityslaitteita. Tämän 
vuoksi oli messukentälle rakennettu 
oma näyttelyrakennus, jota lämmi 
tettiin vastikään valmistuneella 
hakkeenpolttimella. Messuvieraat 
saivat näin käytännössä nähdä tä 
män uutuuden. 

Högforsin tehtaan näyttelyosaston 
oli suunnitellut Kuvamainos Oy. 
Mustaksi maalatun rakennuksen 
päädyssä ja yläpuolella loisti pu 
naisena nimi "Högfors”. Rakennuk 
sen julkisivu oli melkein kokonaan 
lasi-ikkunaa. Sisällä olivat näytteil 
lä nestekaasullesi sekä Minor H, Te 
ho II ja Karkki-keskuslämmityskat 
tilat. Lisäksi olivat näytteillä Per- 
fecta lämpöjohtopumppu sekä polt- 
tolakatut valkoiset radiaattorit. Per- 
fecta-pumppu on tarkoitettu keskus- 
lämmityslaitteiden lämpöjohtoveden 
kiertopumpuksi. Sitä valmistetaan 
lähes 20:ssa maassa, mutta meillä se 

on uutuus. Pumppu on keskipakois- 
tyyppiä. Pumppu ja moottori ovat 
kartionmuotoisessa suojuksessa, jon 
ka kärjessä olevasta ikkunasta voi 
daan todeta moottorinakselin pyö 
rimissuunta. Voitelua ei tarvita, 
sillä pumpun vesi kiertää mootto 
rissa voidellen sen. Pumppu voi 
daan asentaa sekä vaaka- että pys 
tysuorassa asennossa olevaan put 
keen. Perfecta-pumpun etuisuuksiin 
kuuluu miellyttävä ulkomuoto, ra 
kenteen yksinkertaisuus, käyttö 
varmuus ja tehokkuus. 

Päähuomio kiintyi kuitenkin hak- 
keenpolttimeen. Sen avulla lämmi 
tettiin näyttelyhuone, jonka tilavuus 
oli 150 m 3 . 

Pienpuun käytön lisääminen ja 
taloudellinen käyttö on viime ja ku 
luvana vuonna ollut varsin keskei 
senä kysymyksenä esillä. Säästettäi- 
siinhän tämän puulaadun taloudelli 
sella käytöllä runsaasti ulkolaista 
valuuttaa. Högfors on myös kiinnit 
tänyt tähän seikkaan huomiota ja 
valmistanut polttimen, jossa pien 
puuta hakkeeksi valmistettuna voi 
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Ylhäällä öljypolttimella varustettu 
Minor I I  keskuslämmityskattila 
ja vieressä lähikuva hakkeenpolttimesta 

mällä, kun veden lämpötila on las 
kenut muutaman asteen. 

Puhaltimen ilmavirta kulkee polt 
timon vaipassa olevien kanavien 
kautta ensiö- ja toisioilmasuutti- 
miin. Samalla se jäähdyttää poltinta 
ja tulee esilämmitetyksi n. 150° 
C:een. Esilämmitetyn ilman ansiosta 
on myös kostean hakkeen palami 
nen moitteetonta. Ensiöilmasuutti- 
mista ilma tulee suurella nopeu 
della polttoaineen pintaa vasten, 
jolloin syntyy kiivas palaminen. 
Muuratun palamiskammion korkeas 
sa lämpötilassa palavat myös hiili 
vety- ja tervakaasut, joten puusta 
saadaan irti enemmän lämpöä kuin 
tavallisessa tulipesässä. Kun puhal 
lin pysähtyy, saa poltin suuttimien 
kautta savupiipun vedon aiheutta 
masta alipaineesta johtuen sen ver 
ran ilmaa, ettei tuli sammu. 

Näyttely vieraiden kiinnostus polt- 
timeen oli suuri. Paitsi hintaa tie 
dusteltiin, miten usein haketta täy 

Hakkeenpolttimen ympärillä 
parveili yhtenään 

innokkaita näyttelyvieraita 

tyy lisätä vuorokauden aikana. 2 — 
3 kertaa riittää riippuen ulkoilman 
lämpötilasta. Näyttelyssä poltin toi 
mi 12 tuntia yhdellä täytöllä, mut 
ta ulkona oli silloin lämpöasteita. 

Yleisöä kulki jatkuvana virtana 
näyttelyhuoneessa. Varsinkin maa 
laistalojen isännät näyttivät olevan 
erityisen kiinnostuneita hakkeen 
käytöstä. Heille uusi poltin luokin 
kokonaan uusia mahdollisuuksia 
pienpuun taloudelliseen käyttöön. 

Useat metsänhoitoyhdistykset ovat 
ottaneet hakkeen käytön edistämi 
sen toimintaohjelmaansa. Högforsin 
Tehtaalla vieraili mm. 28. 11. ja 
1. 12. retkikuntia tutustuen hakku 
riin, lämmityskattiloihin ja hakkeen- 
polttimiin. 

Nyt kun tarpeelliset laitteet hak 
keen valmistamiseksi ja polttami 
seksi ovat olemassa, on pienpuusta 
muodostunut kotimainen polttoaine, 
joka menestyksellä kilpailee tuonti- 
polttoaineiden kanssa. 
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Entisestä leivintuvasta ovat 
radioamatöörit saaneet itselleen 
askartelupajan 

Seuratalon näyttelijöitä 
lavalla ja kulissien takana 

vuoroaan odottelemassa 

Maanantai-ilta 
Högforsin 
seuratalossa 

Alhaalla vasemmalta lukien: 
"Nuorena vitsa väännettävä", 
tuuminevat Leo Savolainen 
ja hänen tyttönsä kauniita 
rottinkikoreja punoessaan 

Nuoria 'laivanrakentajia' 
seuratalon askartelupajassa 

väkeä omia tärkeitä kokouksiaan 
pitämään. Pysyttelemme tässä kui 
tenkin vain nuorten parissa. 

Tullessamme saliin oli koripallo- 
harjoitus kiihkeässä käynnissä. Pe 
laajia oli tenavista pitkänhuiskei- 
siin nuorukaisiin saakka. Pelaajien 
ikäerosta huolimatta ottelu sujui 
luontevasti ja kaikesta huomasi, 
että vanhemmat pyrkivät opasta-, 
maan nuorempiaan pelitaidon salai 
suuksissa. 

Pian oli pelaajien luovutettava 
kuitenkin sali toisiin tarkoituksiin. 

Olemme aikaisemmin kertoneet 
torstai-rllan vietosta Högforsin teh 
taan seuratalossa ja esitelleet Tors- 
taikerhon sekä Teknillisen kerhon. 
Mutta reportteri ei tee hukkamat- 
kaa, poikkesipa tähän taloon minä 
viikon iltana tahansa, siksi vilkasta 
ja monitahoista toiminta on tämän 
talon suojissa. 

Tällä kertaa kerromme seurata 
lon maanantai-illasta, ei edes kai 
kesta näkemästämme, sillä kuvis 
samme esittämien nuorten lisäksi 
kokoontui taloon vanhempaakin 

* 

18 



I i 

Mutta askarreltiinpa talossa 
muuallakin, nimittäin kivijalassa 
sijaitsevassa askartelupajassa. Siellä 
nuoret pojat värkkäsivät Teuvo 
Nikkisen ohjaamina purjeveneitä 
ja muita perheen nuorimmille sopi 
via joululahjoja. Osuipa silmiimme 
myös hauskoja rautalangoista teh 
tyjä lehtihäkkyröitä, tupakkapöy- 
tiä, lamppuja ja muuta lahjaksi so 
pivaa pikku tavaraa ja saimme 
kuulla, että ne olivat ammattikou 
lulaisten myyjäisiään varten val 
mistamia. Rahat tulevat oppilaskun 
nan harrastustoiminnan hyväksi. 

Kaikkea maanantai-illan nuorten 
askarteluohjelmaa emme nähneet 
kuitenkaan seuratalossa, vaan mei 
dät ohjattiin läheisyydessä sijaitse 
vaan entiseen leivintupaan. Sen oli 
vat vallanneet radioamatöörit, jotka 
teknikkojen Veikko Myllylän ja 
Erkki Moilasen ohjaamina puuhai 
livat tämän kehittävän harrastuk 
sen parissa. 

Eipä ollut illassa valittamista. 
Nykyisin puhutaan paljon nuorison 
hyväksi tehtävästä työstä. Näke 
mämme ja kuulemamme kulki mie 
lestämme juuri oikeita latuja. Oli 
reipasta toimintaa, kehittäviä har 
rastuksia, innostavia ohjaajia ja 
paljon reippautta uhkuvaa nuori 
soa. 

3-osaista kansannäytelmää "Talosta 
ja torpasta" ja rohkenemme ennus 
taa, että högforsilaiset tulevat tä 
män näytelmän parissa viettämään 
rattoisia iltoja. 

Leo Savolainen ennätti vaihtaa 
illan kuluessa vielä toistamiseen 
kin roolia ja tapasimme hänet 
eräässä kerhohuoneessa opasta 
massa sieviä neitosia rottinki- 
töiden parissa. Tämä hauska askar 
telu on tullut erittäin suosituksi ja 
työt ovat kauniin kiitoksen arvoi 
sia. 

Näyttämön puolelle kokoontui jäl 
leen reipas joukko, mutta jo ulko 
muodon ja ilmeiden perusteella 
päättelimme, että nämä ovat niitä 
Högforsin kuuluja näyttelijöitä. Vii 
me vuosien aikana ovat tehtaan 
nuoret ahkerasti näytelleet, useita 
kokoillan näytelmiäkin ja kiitolli 
selle salintäyteiselle yleisölle. Lii- 
kuntaohjaaja Leo Savolainen on 
välillä muuttanut hieman titteliään, 
nimittäin näytelmäohj aa jaksi ja 
saanut innostuneesta joukostaan ih 
meitä irti. Parhaillaan harjoiteltiin 

Reippautta uhkuvia koripallonpelaajia 
ottelun päätyttyä 
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Vanha klubi- 
rakennus purettu 

Tehdaslaajennusten ja tehdas 
alueen uudestijärjestelyjen yhtey 
dessä on moni vanha, muistorikas 
rakennus Kymintehtaalla saanut 
siirtyä muistojen joukkoon. Viimek 
si tämä kohtalo on tullut vanhan 
klubirakennuksen osaksi. Koskelan 
valmistuttua virkamiesklubi pääsi 
muuttamaan uuteen huoneistoon, ja 
tehdasrakennusten, teiden ja raitei 
den puristukseen joutunut klubi- 
rakennus sai purkutuomion, mikä 
nyttemmin on jo toteutettukin. 

Aikanaan tässä rakennuksessa 
sijaitsi yhtiön kauppa, jota piti 
kauppias Thure Lindblad. Hänen 
rakennettuaan tehtaan portin toi 
selle puolen oman kauppatalon edel 
linen annettiin virkamiesklubin 
käyttöön. 8. 11. 1910 rakennus vihit 
tiin virkamiesklubiksi koko johto 
kunnan ollessa silloin läsnä. V. 1916 
talo rakennettiin uudestaan ja laa 
jennettiin arkkitehti Selim Lind 
qvistin piirustusten mukaan. Neliö 
mäisen rakennuksen arkkitehtooni 
set piirteet: matala nelilapekatto, 
jonka päällä oli pienempi katto 
ikään kuin hattuna pään päällä, 
koristeelliset nurkkalaudat, ikkuna- 
kehykset ja matalareunustaiset par 
vekkeet sekä alaosassa makaava ja 
yläosassa pystylaudoitus säilynevät 
kauan nykypolven muistossa. 
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Kymenlaakson sosiaalipäälliköt koolla 

Kymenlaakson sosiaalipäälliköt ja 
vastaavia tehtäviä hoitavat virkai 
lijat ovat usean vuoden ajan ker 
ran tai kahdesti vuodessa kokoon 
tuneet keskustelemaan oman alansa 
kysymyksistä. Viimeksi tällainen 
tilaisuus pidettiin Kuusankosken 
tehtailla marraskuun 26 pnä. Osan 
ottajia oli saapunut 13:lta tehtaalta 
yhteensä 16. 

Päivien keskeisimpänä kysymyk 
senä oli ensi vuoden alusta voimaan 

astuvan uuden työturvallisuuslain 
yksityiskohtainen selvittely. Tämän 
lisäksi keskusteltiin kotitaloustoi- 
minnan merkityksestä ja mahdolli 
suuksista teollisuuden sosiaalitoi 
minnan työmuotona sekä työssä 
käyvän nuorison vapaa-ajan har 
rastustoiminnan kehittämismahdol 
lisuuksista. Neuvottelutilaisuuden 
päätyttyä tutustuttiin kutomoon ja 
askartelupajaan. 

Kuvassa kokouksen osanottajat. 
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20-vuotiskonsertista muodostui kuo 
ron huomattavin saavutus sen tä 
hänastisella taipaleella. Solistina 
esiintyi oopperalaulaja Matti Lehti 
nen, ja tilaisuutta juhlisti myös 
kuoron lipun vihkiminen. Viime 
vuodet ovat olleet kuorolle ilmeistä 
kehityksen ja nousun aikaa ja lau 
lajien joukkokin on kasvanut lähes 
60:een. Kuoron johtajina ovat toi 
mineet hrat Veikko Miettinen, Olavi 
Miettinen, Reino Paalanen ja nykyi 
sin musiikinopettaja Heikki Kos- 
kenseppä. Kuoron puheenjohtajana 
on hra Esko Mattila. 

Kuusankosken Orkesteri on toi 
minut itsenäisenä orkesteriyhdis 
tyksenä vuodesta 1945, mutta on 
v. 1928 perustetun työväenopiston 

orkesterin suoranainen jatkaja. Or 
kesterin perusti opettaja Frans 
Nyrke, joka johti sitä kaksi vuosi 
kymmentä. Taitavana ja innokkaa 
na musiikkipedagogina hän kasvatti 
ympärilleen uskollisen soittaja jou 
kon ja loi vankan perustan nykyi 
selle 40 soittajan vahvuiseksi kas 
vaneelle orkesterille. V:sta 1949 on 
orkesteria johtanut maisteri Veikko 
Talvi. Konserttimestarina on dipl. 
ins. Allan Aalto ja puheenjohtajana 
hra Vilho Kosonen. Juhlakonsertis 
saan orkesteri soitti vaativan ohjel 
man. Solistina oli viulutaiteilija 
Arno Granroth. 

Yhtiön onnittelut kummassakin 
juhlakonsertissa esitti sosiaalipääl- 
likkö Äke Launikari. 

Juhlakonsertti merkitsee musiik 
ki] ä r j  eston toiminnassa tervetullut 
ta kohokohtaa. Se kannustaa har 
joittamaan, antamaan parastaan, ja 
yleisömenestyskin on taattu. Kun 
kaiken lisäksi tuollaisen konsertin 
puitteet ovat tavallista juhlavam 
mat, saa tilaisuus innostavan kult- 
tuurijuhlan luonteen. 

Kuluvana syyskautena on Kuu 
sankoskella ollut kaksikin juhla 
konserttia. Marraskuun 1 pnä vietti 
Kuusankosken Työväen Laulajat 
20-vuotisjuhlaansa ja kaksi viikkoa 
myöhemmin antoi Kuusankosken 
Orkesteri juhlakonsertin paikka 
kunnan 30-vuotisen orkesteritoimin 
nan merkeissä. 

Kuusankosken Työväen Laulajien 
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Voihan Urheilu-Veikot 
40-vuotias 

niensa yhteydessä maaottelukatsas- 
tuksen kahdessa sarjassa. 

40-vuotis juhlaansa seura vietti 
sunnuntaina lokakuun 20 pnä. Aa 
mulla suorittivat johtokunnan jä 
senet kunniakäynnin sankarihau 
dalla laskien sille seppeleen ja sa 
moin myös edesmenneiden kunnia 
jäsenten haudoilla sekä vanhalla 
että uudella hautausmaalla. Iltapäi 
vällä pidettiin seuran juhlakokous, 
jossa hyväksyttiin ehdotus seuran 
kultaisten ja hopeisten ansiomerk 
kien jaosta. Varsinaisessa 40-vuo- 
tisjuhlassa Voikan Seuratalossa oli 
runsaasti arvokasta ohjelmaa. Juh 
lapuheen piti sos.pääll. Ake Launi- 
kari. Vapaan sanan aikana esitet 
tiin seuralle mm. Suomen Painilii- 
ton onnittelut ja ojennettiin sille lii 
ton myöntämä hopeinen plaketti 
tunnustukseksi sen Suomen painin 
hyväksi suorittamasta työstä. Liiton 
hopeisen ansiomerkin saivat Esko 
Eloranta ja Sakari Kossila sekä 
pronssisen ansiomerkin Simo Kero 
ja Veikko Topo. SVUL:n Kymen 
laakson piiriltä sai seura onnittelu 
jen ohella vastaanottaa piirin stan 
daarin ja seuran jäsenistä Woldi 
Gräsbeck sai kultaisen sekä Sakari 
Kossila, Esko Eloranta, Veikko 
Nurminen ja Nilo Kallio hopeisen 
ansiomerkin. Onnittelut esitettiin 
lisäksi mm. Kymin Oy:n puolesta. 

Kaksi kuukautta sitten juhli Vei 
kan Urheilu-Veikot perustamisensa 
40-vuotismuistoa. Ajatukset palau 
tuivat tällöin vuoteen 1918 ja sen 
tapahtumiin, jotka osaltaan antoivat 
sysäyksen uuden urheiluseuran pe 
rustamiselle myös Voikkaalle. Kan 
salaissodan yhtenä seurauksena 
maamme urheiluväki oli jakaantu 
nut kahteen vastakkaiseen leiriin, 
jotka kumpikin tahollaan ryhtyivät 
jatkamaan siitä, mihin yhteisvoimin 
oli siihen mennessä päästy. 

Heinäkuun 24 pnä 1918 kokoontui 
Voikan kylän VPK:n talolle noin 35 
henkilöä, jotka pääasiassa olivat 
kahden Voikkaalla silloin toimin 
nassa olleen urheiluseuran nuorem 
pia jäseniä. Yksimielisesti päätettiin 
perustaa uusi seura ja A. Tuome 
lan ehdotuksesta hyväksyttiin sen 
nimeksi Voikan Urheilu-Veikot. 
Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi va 
littiin K. Paalanen ja johtokuntaan 
hänen lisäkseen Anni Kossila, Mart 
ta Naukkarinen, N. Viinikainen, A. 
Tuomela, J. Kero, E. Mättö, J. Kos 
sila ja L. Kääriäinen. Syksyllä saa 
tiin seuralle oma merkkikin, jonka 
luonnos oli nti Fanny Laakkosen 
käsialaa. 

VUV:n toimintaohjelmaan ovat 
kuuluneet kaikki tärkeimmät ur 
heilumuodot, kuten yleisurheilu, 
voimistelu, hiihto ja mäenlasku, 
paini, nyrkkeily, uinti sekä jalka-, 
jää- ja pesäpalloilu. Eräillä aloilla 
näistä on päästy saavutuksiin, jot 
ka ovat tehneet VUV:n nimen tun 
netuksi maamme rajojen ulkopuolel 
lakin. Myös seuran naisvoimisteli 
jat ovat niittäneet mainetta muual 
lakin kuin vain kotipaikkakunnalla. 
Vuonna 1951 seuran nais jaosto muo 
dostui kuitenkin itsenäiseksi seu 
raksi, joka Voikan Naisvoimisteli- 
jat-nimisenä liittyi SNLL:ään. Viisi 
vuotta aikaisemmin, nimittäin tam 
mikuussa 1946, olivat seuran pal 
loilijat perustaneet oman erikois 
seuran, Pallo-Peikot. Nämä 'leik 
kaukset’ tekivät kyllä kipeätä, 
mutta yhteistyö molempien elinvoi 
maisten seurojen kanssa on muo 
dostunut varsin hedelmälliseksi. 
Nykyisin elää paini VUV:ssä jäl 
leen nousukauttaan ja seuralla on 
useita edustuskelpoisia niskanvään- 
täjiä jopa maaottelujakin silmällä 
pitäen. Vuonna 1953 seura sai yh 
dessä Viestin kanssa järjestääkseen 
SM-kilpailut ja 40-vuotisjuhlapai- 

VUV:n johtokunta 
40-vuotisjuhlakokouksessa. 
Istumassa vas. lukien 
Veikko Nurminen, Sakari Kossila, 
Woldi Gräsbeck ja Mauri Palmu, 
seisomassa Matti Jankeri, 
Urho Markkanen, Simo Kero, 
Veikko Topo ja Niilo Kallio. 
Kuvasta puuttuvat Yrjö Brunila, 
Pekka Kossila ja Kalle Nummelin 
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Eversti Aarne Kiira 
juhlapuhetta pitämässä 

Juankosken Kuohu 
25-vuotias 

Perustamisensa 25-vuotisjuhlaa 
Juankosken Kuohu vietti lokakuun 
26 päivänä. Aamulla kävi seuran 
lähetystö laskemassa seppeleen san 
karihaudalle ja kukkalaitteet pitkä 
aikaisten toimihenkilöiden haudoil 
le. Pääjuhla pidettiin samana iltana 
Juantehtaan seuratalossa. Juhla al 
koi Juantehtaan torvisoittokunnan 
esittämällä Lippulaululla, jonka ai 
kana valtakunnan ja seuran liput 
tuotiin saliin. Tervehdyspuheen piti 
seuran puheenjohtaja Ilmari Is- 
sukka, minkä jälkeen opettaja Toi 
vo Korhonen esitti opettaja Eino 
Oksalan säestämänä yksinlaulua. 
Ylihoitaja Ella Leinosen lausuttua 
Uuno Kailaan runon "Pallokentäl 
lä” esitti varastonhoitaja Eero Lip 

ponen seuran 25-vuotishistoriikin. 
Seuranneen väliajan jälkeen piti 
SVUL:n Pohjois-Savon piirin pu 
heenjohtaja, eversti Aarne Kiira 
juhlapuheen kosketellen siinä ur 
heilun fyy sillistä ja henkistä merki 
tystä sekä sen isänmaalle tekemiä 
palveluksia. Juankosken Mieskuo 
ron ja seuran tanhuujien esiinnyt 
tyä seurasi ansiomerkkien jako. 
SVUL:n hopeisen ansiomerkin sai 
mestari Lauri Lönnmark ja seuran 
ansiomerkin Olli Kakkinen, Leena 
Horjander, Ferd Kortelainen sekä 
Hannes Laitinen. Vapaan sanan ai 
kana esitettiin seuralle lukuisia on 
nitteluja. Loppusanat lausui ins. 
Kalle Paananen ja tilaisuus päät 
tyi Savolaisen lauluun. 

Heinäkuun 16 pnä tuli kuluneeksi 
25 vuotta Juankosken Kuohun pe 
rustamisesta. Mainittuna päivänä 
vuonna 1933 kokoontui Juantehtaan 
seuratalossa 60 henkeä käsittänyt 
joukko urheilun kannustamia hen 
kilöitä ja tällöin perustettiin urhei 
luseura, joka sai nimekseen Juan 
kosken Kuohu. Jo ensimmäisenä 
vuotena liittyi seuraan yli 100 jä 
sentä. Siitä alkaen on seuran toi 
minta jatkuvasti kehittynyt ja 
laajentunut. Nykyisin sen toiminta 
ohjelmaan kuuluvat yleisurheilu, 
pesäpallo, hiihto, mäenlasku ja yh 
distetty kilpailu sekä uusimpina 
urheilumuotoina luistelu ja lento 
pallo. Jäsenluku on viime vuosien 
aikana vaihdellut 320 — 350 välillä. 

Näkymä 25-vuotisjuhlasta 
tehtaan seuratalossa 
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Urheilukauden 
päättäjäiset 

pidettiin Kymin tehtaalla 28. 10. ja 
Voikan tehtaalla 30. 10. Ensimmäi 
sen kerran järjestettiin päättäjäis- 
tilaisuudet kahdessa osassa siten, 
että aikuisilla ja nuorilla oli juh 
lansa eri aikoina vaikkakin sama 
na päivänä. Kymintehtaalla oli juh 
lapaikkana seuratalo, Voikkaalla taas 
aikuisilla seuratalo ja nuorilla Yr- 
jönojan kerhotalo. Kaikissa tilai 
suuksissa oli runsaasti aikaa vie 
neen palkintojen ja hihamerkkien 
jaon lisäksi erilaista ohjelmaa sekä 
aikuisille kahvitarjoilu, kun taas 
nuorempaa juhlaväkeä kestittiin 
leivoksilla ja limonaadilla. 

Palkintoja jaettiin kolmesta har- 
rastuskilpailusta sekä kesämesta- 
ruuskilpailuista, osastojen välisistä 
jalkapallokilpailuista ja suunnistus 
kilpailuista. Lisäksi jaettiin hopea 
lusikka sellaisille harrastuskilpailui- 
hin osaaottaneille, jotka kuluvan 
vuoden aikana olivat saavuttaneet 
yhteensä viiteen arpaan oikeutta 
van tuloksen, kuitenkin siten, että 
arpoja oli kertynyt vähintään kah 
dessa harrastuskilpailussa. Hopea 
lusikan sai Kymintehtaalla 115 ja 
Voikkaalla 83 harrastuskilpailuissa 
mukana ollutta. Muita palkintoja 
oli vieläkin enemmän, yksistään 
Kymintehtaalla kokonaista 202 kap 
paletta, joten komeat olivat palkin- 
topöydät molemmilla tehtailla. 

Harrastuskilpailujen hihamerkke- 
jä "meni kaupaksi” kaikkiaan 352 
kappaletta, joista Kymintehtaalla 
223 ja Voikkaalla 129. Hihamerkeis- 
tä oli kullatulla leijonalla varustet 
tuja Kymintehtaalla 19 ja Voik 
kaalla 12. Voikkaalla oli jaettavana 
myös yksi 10-vuotisjuhlamerkki, 
jonka sai Paavo Vähänen karbidi- 
tehtaalta. 

Urheileva selluloosatehdas 

Marraskuisena iltapäivänä oli 
Koskelaan kokoontunut joukko 
reippaita miehiä. Istuuduttiin kah 
vipöytään ja heti alkajaisiksi pidet 
tiin juhlallinen seremonia, josta sel- 
visi, millä asialla tässä oltiin. Ky 
min selluloosatehtaan joukkue oli 
voittanut — "tapansa mukaan’’, 
sanottiin myöhemmin pöytäkeskus- 
telussa — Kymintehtaan osastojen 
välisen jalkapallosarjan, ja tehtaan 
teknillinen johtaja, insinööri P. 
L i n d q v i s t  halusi kiittää voit 
toisaa joukkuetta. Hän totesi, että 
voitto oli osoitus hyvästä harras 
tuksesta ja yhteispelistä sekä mai 
niosta joukkuehengestä. Hän ilmoit 
ti lahjoittaneensa muistopokaalin, 
josta kilpaillaan Kymin selluloosa- 
tehtaan jalkapallojoukkueen pelaa 
jien kesken. Pokaali on kiertopal 
kinto ja sen saa kunakin pelikau 
tena haltuunsa se Kymin selluloo 
satehtaan jalkapallojoukkueen jä 
sen, joka on osoittautunut parhaaksi 
pelaajaksi. Valinnan suorittaa jouk 
kue itse. Pokaalin saa omakseen se, 
joka on voittanut sen kolme ker 
taa. Insinööri Lindqvist toivoi po 

kaalin osaltaan ylläpitävän sellu 
loosatehtaan reipasta urheiluhen- 
keä ja ojensi pokaalin joukkueen 
parhaaksi valitulle keskustukimies 
Reino Värrälälle. Paavo Vesalainen 
puhui joukkueen puolesta kiittäen 
insinööri Lindqvistiä. hänen osoitta 
mastaan kannustavasta harrastuk 
sesta tehtaan väen urheilutoimin 
taa kohtaan. 

Kahvinjuonnin lomassa muistel 
tiin tehtaan urheiluhistorian ta 
pahtumia. Joukkueen huoltaja Oiva 
Värrälä muisti vielä kuin eilisen 
päivän sarjaottelun kahden vuosi 
kymmenen takaa. Silloin oli sellu 
loosatehtaan jalkapallojoukkue an 
karassa ottelussa voittanut kor 
jauspajan. Entisajan ottelut olivat 
kuulemma rajumpia ja kovapot- 
kuisempia kuin nykyisin. Vilahteli 
Urho Niemen ja monen muun sel 
luloosan sitkeätekoisen urheilijan 
nimi ja todettiin, että vaikka ol 
laankin 'myrkkytehtaan’ miehiä, 
niin kunto on säilynyt teräksisenä. 
Punottiin myös uusia suunnitelmia 
ja päätettiin laajentaa urheiluhar 
rastusta muillekin aloille. 

% M 
Ylhäällä: Ins. P. Lindqvist ojentaa 

pokaalin Reino Värrälälle 

Urheilu oli tietysti puheenaihe 
kahvipöydän ääressä istuttaessa 
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KULTAMITALIMIES 

Koneenhoitaja Arttur N u m m e l i n  
Kymin paperitehtaalta sai Koskelassa 
24. 1 1 .  järjestetyssä tilaisuudessa vas 
taanottaa yhtiön kultaisen ansiomerkin 
sen johdosta, että hän mainittuna päi 
vänä tuli olleeksi 50 vuotta yhtiön 
palveluksessa. Merkin kiinnitti hänen 
rintapieleensä isännöitsijä Curt Ceder- 
creutz. Tilaisuudessa olivat lisäksi läsnä 
insinöörit M. Wangel ja A. Lundin 
Kymin paperitehtaalta sekä sosiaali- 
päällikkö V. Salander. 

FABIAN FRIMAN 
varastomiesten etumies Kymin keskus 
varastolta tulee 13. 2. olleeksi 50 vuot 
ta yhtiömme palveluksessa. Hän on 
syntynyt 29. 3 .  1892 Elimäellä ja tul 
lut 17. 11 .  1908 työhön Kuusankos 
ken ulkotyöosastolle ollen ensin noin 7 
vuotta hevosmiehenä ja sen jälkeen 
noin 5 vuotta lastaus- ja purkaustöissä. 
Kymin keskusvarastolle hän siirtyi 15.  
6. 20 tavaran ulosantajaksi ja toimii 
nykyisin myös varastomiesten etumie- 
henä. 

EMIL BECKLIN 
laitosmies Kymin talousosastolta tulee 
16. 2. olleeksi niin ikään 50 vuotta 

yhtiömme palveluksessa. Hän on syn 
tynyt 11.  6. 1892 Nastolassa ja oli 
vain 4-vuotias vanhempiensa muuttaes 
sa Kuusankoskelle. Jo 14-vuotiaana 
hän tuli työhön Kuusaan asuinrakennus- 
osastolle, mistä syyskuussa 1909 siirtyi 
Kymin rakennusosastolle. Oltuaan sen 
jälkeen parin vuoden ajan prässipoi- 
kana ja rullamiehen apulaisena Kymin 
paperitehtaalla hän palasi huhtikuussa 
1913 takaisin rakennusosastolle ja siir 
tyi sieltä maaliskuussa 1916  korjaus 
pajalle. Laitosmiehenä talousosastolla 
hän on ollut 13.  7. 1956 lähtien. 

UUNO VALTO 
putkiseppä Kymin korjauspajalta tulee 
6. 1. olleeksi 40 vuotta yhtiömme pal 

veluksessa. Hän on syntynyt 16. 10. 
1901 Iitissä. Työskentelynsä yhtiössäm 
me hän aloitti v. 1917  Kymin raken 
nusosastolla. Oltuaan sittemmin työssä 
eräil lä muillakin osastoilla hän siirtyi 
v. 1921 nykyiseen toimeensa Kymin 
korjauspajalle. 

ALINA EROLA 
paperinlaj itteli ja Kymin paperitehtaalta 
tulee 22. 12. olleeksi 40 vuotta yhtiöm 
me palveluksessa. Hän on syntynyt 17. 
12. 1898 Iitissä ja tullut 20. 2. 1 9 1 7  
työhön Kuusaan paperitehtaan paperi- 
saliin. Suurimman osan palvelusajastaan 
hän on kuitenkin työskennellyt Kymin 
paperitehtaalla. 

•f 

Uuno Valto Fabian Friman Emil Becklin 
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Hanna Hartikainen Alina Erola Viktor Kauppi Einar Raita 

VIKTOR KAUPPI 
rahtitarkastaja Voikan konttorista tulee 
10. 2. olleeksi 40 vuotta yhtiön palve 
luksessa. Hän on syntynyt 27. 7. 1 899 
Valkealassa. Käytyään Kotkan kauppa 
koulun hän tuli 20. 5. 1917  kirjuriksi 
Voikan ulkotyöosastolle, mistä v. 1918  
siirtyi Voikan varastoon. Suoritettuaan 
kauppaopiston kurssin hän tuli 20. 5. 
21  uudelleen yhtiöön Voikan tehtaan 
varaston hoitajaksi. Rahtitarkastajana 
hän on ollut v:sta 1952 lähtien. 

EINAR RAITA 
maalari Kymin rakennusosastolta tulee 
4. 2. olleeksi 40 vuotta yhtiömme pal 
veluksessa. Hän on syntynyt 6. 12. 1895 
Iitissä ja tullut v. 1 9 1 4  työhön Kuu- 
saan rakennusosastolle. Muutamia ly 
hyitä katkoja lukuun ottamatta hän on 
työskennellyt yhtäjaksoisesti mm. Ky 
min selluloosatehtaalla ja Kymin ulko- 
työosastolla. Nykyisessä toimessaan 
maalarina Kymin rakennusosastolla hän 
on ollut vuodesta 1925 lähtien. 

HANNA HARTIKAINEN 
rullantekijä Kymin paperitehtaalta tu 
lee 29. 1. olleeksi 40 vuotta yhtiömme 
palveluksessa. Hän on syntynyt 1. 1. 
1897 Nilsiässä. 26. 4. 1915  hän tuli 
lajittelijaksi Kymin paperitehtaalle ja 
samalla osastolla hän onkin sitten koko 
tähänastisen palveluskoutensa työsken 
nellyt. Hän on ollut eri tehtävissä pa- 
perisalissa, mm. käärijänä, merkkaaja- 
na ja lajittelijana sekä vuodesta 1947 
lähtien rullantekijänä. 

KUUSANKOSKEN TEHTAAT 

KALLE KUMPULAINEN 
muurari Voikan rakennusosastolta täyt 
tää 60 vuotta 28. 12. Hän on synty 
nyt Pihtiputaalla ja tullut yhtiömme 
palvelukseen v. 1951 samalle osastolle, 
mil lä nykyisinkin työskentelee. Kumpu 
lainen edustaa laajaa ommattimiessu- 
kua. Mm. eräällä rakennuksella Mikke 
lissä heitä oli 1 1 serkusta muurareina. 
Jo neljännessä polvessa hän harjoittaa 
ammattiaan. Hänen muurauskauhansa 
on heilunut sananmukaisesti 'aina 
Hangosta Petsamoon'. Hän on hoita 
nut alansa luottamustehtäviä useita 
vuosia. 

MAUNO SALOMAA 
kirvesmies Kymin asunto-osastolta täyt 
tää 60 vuotta 3. 1. Hän on syntynyt 
Iitissä. Yhtiömme palvelukseen hän tuli 
marraskuussa 1925 Voikan selluloosa- 
tehtaalle työskennellen siellä 5 vuotta, 
minkä jälkeen erosi, mutta palasi 15. 1. 
47 takaisin nykyiseen toimeensa. 

TOIVO KORHONEN 
sekatyöntekijä klooritehtaalta täyttää 
60 vuotta 8. 1. Hän on syntynyt Kuh 
moisissa, missä myös jo 1 3-vuotiaana 
aloitti ansiotyössä käynnin. Oltuaan 
sen jälkeen useissa eri työpaikoissa hän 
tuli yhtiömme palvelukseen v. 1928 
Kuusankosken rakennusosastolle. Hän 
on työskennellyt myös ulkotyöosastolla 
ja Voikan korjauspajalla sekä Kymin 
ja Kuusaan selluloosatehtailla. Kloori- 
tehtaalle hän siirtyi v. 1936 haihdutus- 
osastolle ja työskentelee nykyisin varas- 
tomiehenä. 

LAURI LAHTINEN 
esiviivaaja Kymin paperitehtaalta täyt 
tää 60 vuotta 14. 1. ja tulee 23. 1.  
olleeksi 40 vuotta yhtiön palveluksessa. 
Hän on syntynyt Jaalassa ja tullut 
26. 5. 1913  työhön Kuusaan rakennus 
osastolle. Oltuaan sittemmin muutamia 
vuosia eräil lä muilla työosastoilla hän 
siirtyi 29. 8. 24 Kymin paperitehtaalle 
arkkipakkariksi. Viivaajana hän on 
toiminut vuodesta 1938 lähtien ja nimi 
tettiin esiviivaajaksi v. 1954. Lahtinen 

on jo nuoresta pitäen ollut innokkaasti 
mukana monissa yhteisissä riennoissa, 
jotka ovat suuntautuneet yhteiskunta 
elämän eri aloille. Erityisesti on mai 
nittava hänen mukanaolonsa Kuusan 
kosken kunnan ja myöhemmin kauppa 
lan hallintoelimissä: yhtäjaksoisesti 24 
vuotta valtuuston jäsenenä ja nykyisin 
sen puheenjohtajana sekä parikym 
mentä vuotta kunnallislautakunnan — 
nykyisen kauppalanhallituksen — jäse 
nenä, josta ajasta monia vuosia myös 
puheenjohtajana ja varapuheenjohtaja 
na. Hän on kuulunut lukuisiin kunnal 
lisiin lauta- ja johtokuntiin, mm. Kuu 
sankosken kansakoulun johtokuntaan 
yhtäjaksoisesti 3 0  vuotta, toiminut val 
tiollisten ja kunnallisten vaalien vaali 
lautakuntien puheenjohtajana ja ollut 
erilaisissa edustustehtävissä. Seurakun 
taelämässäkin hän on ollut mukana 
kuuluen jäsenenä Kuusankosken seura 
kunnan kirkkovaltuustoon. Myös työ 
väen järjestötoiminnassa hänet on näh 
ty näkyvillä paikoilla. Jo yli 40 vuotta 
sitten hän liittyi Kuusankosken sos.dem. 
työläisnuoriso-osastoon ja myöhemmin 
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PEKKA LESKINEN 
vii laaja Kymin korjauspajalta täyttää 
60 vuotta 22. 1. Hän on syntynyt Muu- 
ruvedellä ja tullut yhtiön palvelukseen 
v. 1920 vii laajaksi Kymin korjauspa 
jalle, joten hän on koko tähänastisen, 
lähes 40 vuotta kestäneen palvelus- 
kautensa ollut saman työosaston kir 
joissa. Leskinen osallistui aikoinaan 
jääkärilikkeeseen saaden sotilaskoulu 
tusta Saksassa Lockstedt'in leirillä. 
Hän on harrastanut kielten opiskelua 
työväenopistossa, jonka eri opintopiirei- 
hin hän on kuulunut opiston perusta 
misesta alkaen. 

KAARLO TAIMINEN 
puiden mättäjä Kymin puuhiomosta 
täyttää 60 vuotta 1 . 2. Hän on syn 
tynyt Lapptröskissä. Yhtiön palveluk 
seen hän tuli 1 .  11. 1922 Eerolan kar 
tanoon maanviljelystöihin ja työskente 
l i  sittemmin Kymin rakennusosastolla, 
mistä v. 1926 siirtyi Kymin puuhio 
moon. Oltuaan väli l lä Kuusaan voima 
laitostyömaalla ja Kymin paperiteh 
taalla hän tuli v. 1946 takaisin Kymin 
puuhiomolle. Toiminen kuuluu niihin 
omakotirakentajiin, jotka ensimmäisinä 
muuttivat asumaan Kymenrannan oma 
kotialueelle. 

EVERT JOKIMIES 
apumies Kymin rakennusosastolta täyt 
tää 60 vuotta 3. 2. Hän on syntynyt 
Valkealassa. Yhtiön palvelukseen hän 
tuli ensimmäisen kerran v. 1 9 1 6  työs 
kennellen useilla eri osastoilla. Vuodes 
ta 1941 lähtien hän on ollut yhtäjak 
soisesti työssä, mm. Voikan rakennus 
osastolla ja Voikan paperitehtaalla, 
mistä si irtyi nykyiseen toimeensa. 

EEVA SILJANDER 
valkopesulan silittäjä Kymin talous- 
osastolta täyttää 50 vuotta 25. 12. 
Hän on syntynyt Valkealassa ja tullut 

yhtiön palvelukseen 25. 9. 1928 Ky 
min selluloosatehtaalle. Työskennel 
tyään sittemmin Kuusaan puuhiomossa 
ja Kymin paperitehtaalla hän siirtyi 
13.  1 1 . 44 silittäjäksi kemialliseen pe- 
sulaitokseen. Tämän laitoksen muutut 
tua yksinomaan valkopesulaksi hän jäi 
hoitamaan entistä tehtäväänsä. 

EERO HOLMBERG 
maalari Kymin rakennusosastolta täyt 
tää 50 vuotta 26. 1 2. Hän on syntynyt 
Iitissä ja tullut yhtiön palvelukseen v. 
1 922. Yhtäjaksoisesti hän on työsken 
nellyt vuodesta 1939 lähtien, mm. 
Voikan rakennusosastolla ja Kymin sel 
luloosatehtaalla sekä vuodesta 1943 
Kymin rakennusosastolla. 

VIENO RYÖPÄS 
leikkauskoneen apunainen Kymin pape 
ritehtaalta täyttää 50 vuotta 26. 12. 
Hän on syntynyt Valkealassa ja tullut 
yhtiön palvelukseen 1. 9. 1954 Kymin 
ulkotyöosastolle, mistä 12. 10. 54 siir 
tyi Kymin paperitehtaalle hylsänleik- 
kaajaksi. Nykyisessä toimessaan hän 
on ollut 12. 9. 55 lähtien. 

OIVA HASU 
mylläri Voikan talousosastolta täyttää 
50 vuotta T7 . 1 2. Hän on syntynyt 
Valkealassa ja tullut yhtiön palveluk 
seen v. 1926 Voikan rakennusosastolle. 
Oltuaan välillä poissa yhtiöstä hän tuli 
v. 1934 takaisin samalle osastolle, 
mistä sitten välittömästi siirtyi auton 
kuljettajaksi talousosastolle. Myllärinä 
hän on ollut vuodesta 1948 lähtien. 
Hosu oli aikaisemmin innokas paini- 
mies ja nykyisin hän on uskollisesti 
mukana yhtiön harrastuskilpailuissa. 

PAAVO LAAKSO 
paperinlastaaja Voikan paperitehtaalta 
täyttää 50 vuotta 28. 12. Hän on syn 
tynyt Iitissä ja tullut yhtiön palveluk 
seen 4. 6. 1923 Voikan ulkotyöosastol- 

Kuusankosken työväenyhdistykseen, jon 
ka puheenjohtaja hän nykyisin on. Kuu 
sankosken paperityöntekijäin ammatti 
osastoon hän liittyi v. 1923 ja on hoi 
tanut osaston puheenjohtajan ja rahas 
tonhoitajan tehtäviä. Kuusankosken 
Säästöpankin isännistään hän on kuu 
lunut pankin perustamisesta alkaen ja 
toimii nykyisin sen isännistön pu 
heenjohtajana. Myös Kuusankosken 
Osuusliikkeen edustajistoon hän kuuluu 
jäsenenä. Aikoinaan hän kuului Kuu 
sankosken Puhdin johtokuntaan hoitaen 
mm. rahastonhoitajan tehtäviä. Nuo 
remmalla iällään hän harrasti erityisesti 
musiikkia ja kuului n. 25 vuotta torvi- 
soilttokuntiin. 

LAURI AALTO 
kivityömies Voikan rakennusosastolta 
täyttää 60 vuotta 21. 1. Hän on syn 
tynyt Valkealassa. Yhtiön palveluksessa 
hän on ollut Kymin ja Voikan raken 
nusosastoilla yhteensä noin 32 vuotta. 
Aalto oli aikoinaan kunnanvaltuuston 
jäsenenä 1 2  vuotta ja kuului taksoitus-, 
tutkija-, rakennus- sekä työasioin lau 
takuntiin. Mäkikansakoulun johtokun 
nan puheenjohtajana ja taloudenhoita 
jana hän ol i  useita vuosia. Hän toimi 
27 vuotta Kuusankosken rakennus- 
työntekijäin ammattiosaston puheen 
johtajana ja kutsuttiin v. 1947 osaston 
kunniapuheenjohtajaksi. Muullakin ta 
voin hän on ollut ammattiyhdistysliik 
keessä mukana, mm. edustanut osas 
toaan rakennustyöntekijäin liiton sekä 
SAK:n edustajakokouksissa ja kuulunut 
SAK;n liittovaltuustoon. Kuusankosken 
työväenyhdistyksessä hän on hoitanut 
sekä puheenjohtajan että sihteerin teh 
täviä. Hän on myös kuulunut Kuusan 
kosken Osuusliikkeen edustajistoon. 
Rakennustyöntekijäin liiton edustajana 
hän on tehnyt kolme ulkomaanmatkaa, 
nimittäin v. 1950 Puolaan, 1954 Sak 
saan ja 1956 Neuvostoliittoon. 
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PAULI GAMMELIN 
puiden jakaja Voikan puuhiomon kuo 
rimasta täyttää 50  vuotta 7. 1.  Hän 
on syntynyt Iitissä ja tullut yhtiön pal 
velukseen 12. 1.  1924 Voikan ulko- 
työosastolle. Oltuaan sittemmin työssä 
useilla eri osastoilla hän siirtyi v. 1938 
Voikan puuhiomolle. 

HEIKKI ROIVAS 
massankäsittelyosaston etumies Kymin 
paperitehtaalta täyttää 50 vuotta 10. 1. 
Hän on syntynyt Kiihtelysvaarassa. Ol 
tuaan ensin jolkineliikkeenharjoittajana 
Mikkelissä hän tuli 28. 4. 1952 yh 
tiömme palvelukseen jä I kivuol i jaksi 
Kymin selluloosatehtaalle, mistä 16. 6. 
52 siirtyi Kymin paperitehtaalle työs 
kennellen ensin l:nä pulpperimiehenä 
ja 1. 11 .  55 lähtien massankäsittely 
osaston etumiehenä. Mikkelissä olles 
saan hän kuului Työväen mieskuoroon. 

EINO KEMPPAINEN 
nosturinhoitaja Kymin selluloosatehtaal 
ta täyttää 50 vuotta 11 .  1 . Hän on 
syntynyt Valkealassa ja tullut yhtiön 
palvelukseen ensimmäisen kerran 25. 7. 
1929 Kymin ulkotyöosastolle, mutta 
erosi jo noin kuukauden kuluttua. 
Vuonna 1938 hän palasi takaisin yh 
tiöön, sillä kertaa Kymin selluloosateh 
taalle. Oltuaan sittemmin muutamia 
vuosia Keltin ja Kuusaan voimalaitos 
ten rakennustöissä hän tuli v. 1945 
uudelleen Kymin selluloosatehtaalle. 

VÄINÖ PESSA 
jälkivuoli ja Voikan selluloosatehtaalta 
täyttää 50 vuotta 19.  1. Hän on syn 
tynyt Valkealassa ja tullut yhtiön pal 
velukseen v. 1937 Voikan ulkotyöosas 
tolle, mistä v. 1946 siirtyi Voikan sel 
luloosatehtaalle. 

GUNNAR VILENIUS 
koneenhoitaja Kymin paperitehtaalta 
täyttää 50 vuotta 22. 1. Hän on syn 

le. Oltuaan sittemmin työssä eräillä 
muilla osastoilla hän siirtyi 1. 7. 1935 
nykyiseen toimeensa. 

VILJO SIMOLA 
veturinkuljettaja Voikan raitiotieosas- 
tolta täyttää 50 vuotta 2. 1 . Hän on 
syntynyt Luumäellä ja tullut yhtiön 
palvelukseen v. 1936 samaan toimeen, 
missä nykyisinkin on. 

WALDEMAR EKELUND 
insinööri, Haukkasuon käyttöpäällikkö 
täyttää 50  vuotta 3. 1. Hän on synty 
nyt Bakussa Kaukaasiassa. Perheen 
muutettua v. 1 9 1 9  Suomeen hän aloitti 
koulunkäyntinsä Loviisassa ja jatkoi 
sitä ruotsalaisessa normaalilyseossa Hel 
singissä, minkä jälkeen hän harjoitteli 
neljän vuoden ajan konepajoissa ja 
merillä. Valmistuttuaan v. 1936 insi 
nööriksi Tekniska Läroverkefissä Hel 
singissä hän työskenteli vuosina 1 9 3 6  
— 3 8  Metallikutomo Oy:ssä sekä vuosi 

na 1938 — 42 Esso Oy:ssä. Tämän jäl 
keen hän ol i  Polttoturvetoimikunnan 
palveluksessa, josta siirtyi 1. 5. 1942 
Haukkasuon polttoturvetyömaan käyttö 
päälliköksi. Polttoturveteollisuudesta on 
kin tullut hänen erikoisalansa. Hänen 
aikanaan Haukkasuon konekantaa on 
suuresti lisätty ja työ- sekä kuljetus- 
menetelmiä rationalisoitu ja parannettu. 
Omia kokemuksiaan hän on täydentä 
nyt seuraamalla tarkoin turveteollisuu- 
den kehitystä kotimaassa ja ulkomailla. 
Hän onkin tehnyt useita opintomatko 
ja, jotka ovat suuntautuneet Ruotsiin, 
Tanskaan ja kauas Neuvostoliittoon. 
Ins. Ekelundille on tunnusomaista hy 
vän järjestyksen ylläpitäminen työpai 
koilla, ja esimerkillisellä tavalla hän on 
pitänyt huolta myös Haukkasuon asu 
tusalueiden viihtyisyydestä ja kaunista 
misesta. Rehdillä, valoisalla ja huumo 
rintajuisella luonteellaan hän on saa 
vuttanut paljon ystäviä ja nauttii alais 
tensa jakamatonta arvonantoa. 

tynyt Iitissä ja tullut yhtiön palveluk 
seen 13.  6. 1925 prässipojaksi Kymin 
paperitehtaalle. Työskenneltyään sit 
temmin rullomiehenä ja silinterimiehe- 
nä hänet nimitettiin 1. 11 .  37 koneen 
hoitajaksi. Vilenius on ollut jäsenenä 
Sotainvalidien Veljesliiton Kuusankos 
ken alaosaston johtokunnassa. 

SAIMA KOPONEN 
siivooja Voikan korjauspajalta täyttää 
50 vuotta 22. 1. Hän on syntynyt Val 
kealassa ja tullut yhtiön palvelukseen 
18.  4. 1928 Voikan ulkotyöosastolle. 
Työskenneltyään sittemmin selluloosa- 
tehtaalla hän siirtyi v. 1953 nykyiseen 
toimeensa valimon siivoojaksi. 

EINO RÄIKKÖNEN 
satulaseppä Kymin talousosastolta täyt 
tää 50  vuotta 24. 1.  Hän on syntynyt 
Kirvussa ja tullut yhtiön palvelukseen 
16. 3. 1938 Keltin voimalaitostyö 
maalle. Nykyiseen toimeensa satula- 
sepänverstaalle hän tuli puolustusvoi 
mista vapauduttuaan 27. 5. 45. 

KARIN JOKIRANTA 
leikkauskoneen apunainen Kymin pape 
ritehtaalta täyttää 50 vuotta 26. 1. Hän 
on syntynyt Anjalassa ja tullut yhtiön 
palvelukseen 4. 2. 1942 tilapäistöihin 
Kymin ulkotyöosastolle, mistä 17. 10. 
43 siirtyi klooritehtaalle. Mentyään 
30. 12. 44 naimisiin hän erosi, mutta 
palasi 25. 4. 45 takaisin purkajaksi 
ulkotyöosastolle. Työskenneltyään sit 
temmin klooritehtaalla poriinkin ottee 
seen sekä Kymin rakennusosastolla hän 
siirtyi 16. 11 .  4 8  Kymin paperitehtaalle 
täyteaineiden käsittelijäksi. Nykyiseen 
toimeensa hän tuli 6.  2. 50. 

VÄINÖ JUSLIN 
rullapakkari Kymin paperitehtaalta 
täyttää 50 vuotta 29. 1. Hän on syn 
tynyt Viipurin maalaiskunnassa. Yh 
tiömme palvelukseen hän tuli 15. 6. 
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UUNO HAMARI 
kiisu- ja happomies Voikan selluloosa- 
tehtaalta täyttää 50 vuotta 21. 2. Hän 
on syntynyt Valkealassa ja tullut yh 
tiön palvelukseen v. 1925 Voikan kor 
jauspajalle. Oltuaan v. 1927 muuta 
man kuukauden Voikan ulkotyöosas- 
tolla hän siirtyi Voikan selluloosateh 
taalle. Vuodesta 1931  lähtien hän on 
työskennellyt siellä yhtäjaksoisesti eri 
tehtävissä, mm. sihtimiehenä ja voite- 
li jana, ja nykyisin hän toimii kiisu- ja 
happomiehenä. Hamari kuuluu kirkko 
valtuustoon ja seurakunnan teollisuus- 
toimikuntaan sekä Kuusankosken yh 
teiskoulun vanhempain neuvostoon. Li 
säksi hän on kuulunut valtiollisten ja 
kunnallisten vaalien vaalilautakuntiin. 
Paperityöntekijäin ammattiosaston joh 
tokunnassa hän on ollut jäsenenä tois 
takymmentä vuotta. 

HÖGFORSIN TEHDAS 

AUGUST TUOMELA 
ratatyömies Hyvinkäältä täytti 60 
vuotta 19.  12. Hän on syntynyt Haa- 
pajärvellä ja tullut Hyvinkään — Kark 
kilan rautatien palvelukseen 1. 11 .  42 
asemamieheksi Hyvinkään asemalle. 

Iitissä ja tullut yhtiömme palvelukseen 
15. 10. 1927 Kuusaan selluloosateh 
taalle. Oltuaan sittemmin työssä eräil 
lä muilla osastoilla hän siirtyi 17. 8. 47 
Kymin selluloosatehtaalle. 

TORSTEN EROLIN 
maalari Kymin rakennusosastolta täyt 
tää 50 vuotta 7. 2. Hän on syntynyt 
Valkealassa ja tullut yhtiön palveluk 
seen v. 1 924. Oltuaan välillä poissa 
hän palasi v. 1947 takaisin ja on siitä 
lähtien ollut nykyisessä toimessaan. 

JOEL KOKKILA 
piirtäjä Kymin teknilliseltä osastolta 
täyttää 50 vuotta 13. 2. Hän on syn 
tynyt Kortesjärvellä. Oltuaan vuosina 
1927 — 3 1  voimalaitos- ja kaivostöissä 
Kanadassa hän kävi Vaasan teknillisen 
koulun suorittaen teknikon tutkinnon 
v. 1934.  Sen jälkeen hän työskenteli 
Tampellassa, Valmet Oy:n lentokone 
tehtaalla ja A. Ahlström Oy:n Warkau- 
den konepajalla sekä Lahden kotiteol 
lisuuskoulun johtajana ja opettajana 
Porin kaupungin ammattikoulussa. Yh 
tiömme palvelukseen hän tuli v. 1946 
piirustuksen ja aineopin opettajaksi poi 
kain ammattikouluun ja nykyisessä toi 
messaan hän on ollut vuodesta 1950 
lähtien. 

1927 lastaajaksi Kuusaan sahalle, mis 
tä 31 .  3. 28 siirtyi Kymin paperiteh 
taalle rotatiokoneen apumieheksi. Sota- 
aikana, jolloin koneet olivat osaksi py 
sähdyksissä, hän oli työssä metsäosas 
tolla ja Kuusaan voimalaitosrakennuk 
sella. Kymin paperitehtaalle hän palasi 
takaisin 10. 12. 44 rotatiokoneen apu 
mieheksi ja nykyisessä toimessaan rul- 
lapakkarina hän on ollut 1. 1. 51  läh 
tien, Juslin on kuulunut työväenopiston 
kuoroon ja nuorempana Valkealan Roi 
maan harrastaen voimistelua. Hän on 
Voikan seudun reservialiupseerikerhon 
perustajajäsen. 

HUUGO PESU 
koneenhoitaja Kymin paperitehtaalta 
täyttää 50 vuotta 30. 1. Hän on syn 
tynyt Luumäellä ja tullut yhtiön pal 
velukseen 17. 1. 1926 Kymin paperi 
tehtaalle pärssipojaksi. 1. 1. 41- — 6. 10.  
44  välisenä aikana koneitten osaksi 
seisoessa paperitehtaalla hän työsken 
teli Kuusaan voimalaitosrakennuksella. 
Palattuaan paperitehtaalle hän toimi 
rullamiehenä sekä silinterimiehenä ja 
nimitettiin 17. 1. 55 koneenhoitajaksi. 

KAARLO KALLIO 
varamies Kymin selluloosatehtaalta täyt 
tää 50 vuotta 2. 2. Hän on syntynyt 

Joel Kokkiin 
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tuli 6. 4. 1 9 3 6  valimoon, mistä 2. 1. 
47 siirtyi rakennusosastolle toimien 
siellä työnjohtajana, kunnes 2. 5. 58 
nimitettiin rakennusvaraston hoitajaksi. 

OTTO LUOTO 
valaja valimosta täyttää 60 vuotta 
10. 2. Hän on syntynyt Tammelassa ja 
tullut yhtiön palvelukseen 11.  6. 1935 
valimoon. 

TOIVO SUORANTA 
siirtokuormaaja Hyvinkäältä täytt i  50 
vuotta 18.  12. Hän on syntynyt Hy 
vinkäällä ja tullut Hyvinkään — Kark 
kilan rautatien palvelukseen 1. 1. 1927 
valutavaran siirtokuormaajaksi. Oltuaan 
väli l lä vuosina 1928 — 34 asemamiehe- 
nä Hyvinkäällä hän siirtyi takaisin en 
tiseen toimeensa. Suoranta on kuulu 
nut Hyvinkään rautatieläisten mieskuo 
roon ja ollut mukana palokuntatyössä. 

VILLE LEHTONEN 
hitsaaja konepajalta täyttää 50 vuotta 
19. 1.  Hän on syntynyt U.l. Pyhäjär 
vellä. Yhtiön palvelukseen hän tuli v. 
1923 puhdistamoon, mistä kuitenkin 
v. 1945 lähti muualle työhön. 31 .  8. 
53 hän tuli uudelleen tehtaan palve 
lukseen konepajalle hitsaamoon työs 
kennellen katti I a I i itteiden hitsaajana. 

SULO VIKBERG 
rakennusvaraston hoitaja täyttää 50 
vuotta 29. 1. Hän on syntynyt U.l. 
Pyhäjärvellä. Yhtiön palvelukseen hän 

Vuodesta 1949 lähtien hän on ollut 
ratatyömiehenä Hyvinkään ratavartija- 
osuudella. 

EINAR HIETAKETO 
varastonhoitaja korjaamosta täyttää 60 
vuotta 30. 12. Hän on syntynyt U.l. 
Pyhäjärvellä ja tullut yhtiön palveluk 
seen v. 1 9 1 5  massatehtaalle. Oltuaan 
sittemmin rautatiellä ja uittotöissä hän 
siirtyi v. 1930 valimoon. Nykyisessä 
toimessaan valimon korjaamon varas 
tonhoitajana hän on ollut vuodesta 
1955 lähtien. 

FRANS ÖVERSTRÖM 
pakkaaja lähettämöstä täyttää 60 
vuotta 3. 1. Hän on syntynyt U.l. Py 
häjärvellä. Yhtiön palvelukseen hän 
tuli v. 1922 maalausosastolle, mistä v. 
1928 siirtyi metsäosaston töihin ja siel 
tä 13.  7. 3 1  lostaajaksi tehtaalle. Ny 
kyisin hän toimii lähtevän tavaran pak 
kaajana. 

EDIT STYRMAN 
siivooja valimon laboratoriosta täyttää 
60 vuotta 23. 1. Hän on syntynyt Kei 
teleellä ja tullut yhtiön palvelukseen 
1. 5. 1942 Vanjärvelle. Vuonna 1946 
hän siirtyi Karkin ti lalle ja sieltä v. 
1953 valimoon. 

HALLAN TEHTAAT 

EEMELI SALONIEMI 
levyseppä täyttää 60 vuotta 13.  1. Hän 
on syntynyt Ruovedellä. Yhtiön palve 
lukseen hän tuli v. 1930 ja muutamia 
lyhyitä poissaoloja lukuun ottamatta 
työskenteli vuoroin sahalla, lautatar 
halla ja rakennusosastolla, kunnes v. 
1947 siirtyi korjauspajalle levysepäksi. 

NIILO FALCK 
kirvesmies täyttää 60 vuotta 18. 2. 
Hän on syntynyt Jaalassa ja tullut yh 
tiön palvelukseen v. 1928 sekatyömte- 
heksi selluloosatehtaalle, missä työsken 
teli vuoteen 1935. Nykyisessä toimes 
saan kirvesmiehenä rakennusosastolla 
hän on ollut v:sta 1943 lähtien. 

KUSTAA VANHALA 
sekatyömies täyttää 60 vuotta 19. 2. 
Hän on syntynyt Hailuodossa ja tullut 
yhtiön palvelukseen v. 1923 sahalle 
sahuriksi. Oltuaan välillä muutamia 

Otto Luoto Toivo Suoranta Ville Lehtonen Eemeli Saloniemi 

3 0  



röi 
Oiva Jungell Veikko Hartikainen Kustaa Vanhala Niilo Falck 

METSÄOSASTO palvelukseen hän tuli 26. 6. 1923 ja 
on siitä alkaen ollut kesäisin laivoissa, 
ensin ajomiehenä ja vuodesta 1 935 
päällikkönä. Talvet Hartikainen on ol 
lut työssä muilla tehdasosastoilla. Hän 
on kuulunut kunnanhallitukseen vuo 
desta 1957 alkaen ja ollut kunnan 
hallituksen edustajana kansakoulun 
johtokunnassa sekä aikaisemmin so 
siaalilautakunnassa. Tuotantokomiteaan 
hän on kuulunut työntekijöiden edus 
tajana vuodesta 1953 lähtien ja on ol 
lut osastonsa edustajana turvallisuus- 
toimikunnassa. Hän on saanut yhtiön 
25-vuotisansiomerkin. 

JALMARI PARVIAINEN 
kartonkikoneenhoitaja täyttää 50 vuot 
ta 17. 2. Hän on syntynyt Nilsiässä ja 
tullut tehtaan palvelukseen 7. 6. 1922 
ulkotyöosastolle. Vuodesta 1930 alkaen 
hän on työskennellyt kartonkitehtaassa 
ensin silinterimiehenä ja sen jälkeen 
kartonkikoneenhoitajana yli 20 vuotta. 
Parviainen kuuluu työntekijäin edusta 
jana tuotantokomiteaan ja on aikai 
sempana toimikautenaan toiminut ko 
mitean varapuheenjohtajana sekä sih 
teerinä. Hän on saanut Keskuskauppa 
kamarin ansiomerkin 20 vuoden palve 
luksesta sekä yhtiön 25-vuotisansiomer 
kin. 

vuosia poissa hän palasi v. 1934 ta 
kaisin ja on siitä lähtien työskennellyt 
enimmäkseen sahalla ja jonkin verran 
lautatarhalla. Kuluvan vuoden marras 
kuussa hän siirtyi rakennusosastolle. 

RAUHA TURKKILA 

MARIA PÖLLÄ 
talonmies, leskirouva täyttää 60 vuotta 
21. 12. Heinolassa. Hän joutui talvi 
sodan jaloista siirtymään Terijoelta 
Heinolan maalaiskuntaan, missä palveli 
useita vuosia maalaistalossa. 1. 6. 1947 
hän tuli yhtiömme palvelukseen Päijän 
teen hoitoalueen metsänhoitajan asun 
non, hoitoaluekonttorin ja piiriesimie- 
hen asunnon talonmieheksi. Miellyttä 
vällä esiintymisellään ja tunnollisella 
työllään hän on saavuttanut kaikkien 
suosion. 

seuratalon vahtimestari täyttää 60 
vuotta 22. 2. Hän on syntynyt Lap 
peella ja tullut yhtiön palvelukseen v. 
1927 lautatarhalle kausitöihin. Vuodes 
ta 1941  hän on työskennellyt jatkuvasti, 
ensin lautatarhalla ja v:sta 1951 läh 
tien seuratalon vahtimestarina. 

OIVA JUNGELL 
tukkityönjohtaja täyttää 50 vuotta 7. 2. 
Hän on syntynyt Kuusankoskella ja 
tullut yhtiön palvelukseen v. 1925 sa 
halle. Työskenneltyään välillä nelisen 
vuotta Kymintehtaalla hän palasi v. 
1934 takaisin Hallaan tukkityömie- 
heksi tukiosastolle. Työnjohtajaksi hä 
net nimitettiin v. 1956. 

LAURI SANDSTRÖM 
kirjanpitäjä täyttää 60 vuotta 23. 12. 
Kuusankoskella. Hän on syntynyt Hel 
singissä, missä myös kävi keskikoulun. 
Ennen Kymintehtaalle tuloaan hän työs 
kenteli konttoriapulaisena Russian — 
American India Rubber C:o "Treugol- 
nikin" Helsingin haaraliikkeessä 1.  6. 
1 9 1 6  — 1. 4. 1 9 1 8  ja asevelvollisuu 
tensa suoritettuaan apulaiskirjanpitäjä- 
na A. Ahlström Osakeyhtiön Warkau- 
den tehtaalla 6. 9. 20 — 29. 1 1 , 22 se 
kä kirjanpitäjänä Nokia Aktiebolag'issa 
1. 12. 22—19. 12. 27. Yhtiömme pal 
velukseen hän tuli 20. 12, 27 ja on 

JUANTEHDAS 

VEIKKO HARTIKAINEN 
laivanpäällikkö täyttää 50 vuotta 21.  1. 
Hän on syntynyt Juankoskella. Tehtaan 

Jalmari Parviainen Maria Pöllö Toivo Närhi Lauri Sandström 
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Taavetti Marttinen Veikko Mertanen Heikki Ahonen 

siitä lähtien työskennellyt kirjanpitäjä 
nä metsäosastolla Kymintehtaalla. Hän 
oli aikoinaan tunnettu aktiiviurheilija 
harrastaen erityisesti jalka- ja jääpal 
loa sekä luistelua. Myöhemmin hän on 
osallistunut urheilun järjestötoimintaan 
toimien mm. SPL:n Kymenlaakson pii 
rin puheenjohtajana sekä Kuusankos 
ken Urheiluseuran aktiivisena toimi 
henkilönä. Hänen erikoisharrastuksiaan 
ovat lisäksi keilailu ja kalastus. Yhtiön 
25-vuotisansiomerkin hän sai v. 1953.  

TOIVO NÄRHI 
laivanpäällikkö täyttää 60 vuotta 28. 
12. Joroisissa, missä hän on syntynyt 
kin. Yhtiömme palvelukseen hän tuli 
15.  4. 1 9 1 4  hinaaja-aluksen kansimie- 
heksi ja nimitettiin v. 1 9 1 9  perämie- 
heksi sekä v. 1934 aluksen päällikök 
si. Hän on vuosien mittaan työskennel 
lyt melkein kaikissa yhtiömme Sai 
maalla liikennöivissä aluksissa. Talvi 
sin hän on ollut mitta- ja jakomie- 
henä metsätyömailla. Rehellisenä ja 
oikeudenmukaisena miehenä hän on 
saavuttanut sekä esimiestensä että alais 
tensa luottamuksen. Hän on saanut yh 
tiömme 25-vuotisansiomerkin. 

TAAVETTI MARTTINEN 
sähkö- ja moottoriasentaja metsäosas 
ton korjauspajalla Saksalassa täyttää 
60 vuotta 31 .  12. Hän on syntynyt 
Mikkelin maalaiskunnassa. Ennen yh 
tiömme palvelukseen tuloaan hän työs 
kenteli mm. Valkealan kartanossa höy 
rykoneen hoitajana, noin 5 vuotta am 
mattimaisena kuorma-autonkuljettajana 
sekä v;sta 1932 Mikkelin Vesi- ja 
Lämpöjohtoliikkeessä asentajana 1.  10. 
50 saakka, jolloin tuli nykyiseen toi 
meensa Saksalaan. Marttinen on useita 
vuosia osallistunut sekä kunnalliseen 
että järjestötoimintaan kuuluen nykyi 
sin mm. Mikkelin kaupungin sosiaali 
lautakuntaan sekä sosiaalilautakunnan 

hoitoalueen Tervon piiriin ollen siellä 
edelleenkin. Yhtiössämme hän on jou 
tunut työskentelemään niin omien kuin 
ostometsienkin parissa. Kaikelle hänen 
toiminnalleen on leimaa antavana aina 
ollut ahkeruus, tinkimätön velvollisuu 
dentunto sekä oikeudenmukaisuus kaik 
kia kohtaan. Mertanen kuuluu Tervon 
työllisyyslautakuntaan ollen nykyisin 
sen puheenjohtaja. Hän on myös kirk 
koneuvoston ja kansakoulun johtokun 
nan jäsen ja kuului aikaisemmin useita 
vuosia raittiuslautakuntaan. 

yleiseen ja huolto-osastoon ja toimien 
kunnalliskodin johtokunnan puheen 
johtajana. Hän on myös Mikkelin me 
tallityöväen ammattiosaston puheen 
johtaja. 

EINO KINNUNEN 
metsätyömies täytti 50  vuotta 27. 11 .  
Säyneisen Viitaniemessä. Hän on syn 
tynyt Kaavilla. Yhtiömme palvelukseen 
hän tuli 15. 12. 1927 ja on ollut eri 
laisissa uitto-, metsänhoito- ja metsä 
töissä suorittaen tehtävänsä ahkerasti 
ja tunnollisesti. Hän on saanut yhtiön 
25-vuotisansiomerkin. 

HEIKKI AHONEN 
työnjohtaja täyttää 50 vuotta 18.  1. 
Hartolassa. Muutettuaan syntymäpitä- 
jästään Korpilahdelta Hartolaan hän 
tuli 1. 7. 1934  yhtiömme palvelukseen 
metsäosaston Päijänteen hoitoalueen 
Hartolan piiriin, missä edelleenkin työs 
kentelee vanhempana työnjohtajana. 
Joustavuutensa ja valppautensa ansios 
ta hän on saavuttanut niin alaistensa 
kuin esimiestensäkin luottamuksen. Hä 
nen vapaa-aikojen harrastuksensa ovat 
läheltä sivunneet ammattiasioita ja 
niistä mainittakoon aikaisemmilta vuo 
silta osallistuminen metsätaito- ym. 
kilpailuihin. 

VEIKKO MERTANEN 
piirityönjohtaja täyttää 50 vuotta 25. 1. 
Tervossa. Hän valmistui metsätekni- 
koksi Rovaniemen metsäkoulussa v. 
1935.  Sen jälkeen hän ol i  Pohjois- 
Karjalan metsänhoitolautakunnan ja 
Kiihtelysvaaran metsänhoitoyhdistyksen 
palveluksessa vuoteen 1937, jolloin siir 
ty i  metsähallinnon Koitereen hoito 
alueen metsätyönjohtajaksi ollen tässä 
toimessa vuoteen 1 945.' Yhtiömme pal 
velukseen hän tuli 1. 7. 45 piirityön- 
johtajaksi Savon hoitoalueen Keiteleen 
piiriin, mistä 1. 1. 47 si irtyi saman 

Manan majoille 

Marraskuun 12. pnä kuoli työpai 
kallaan Voikan höyryosastolla laitos 
mies Valter S t r ö m  44 vuoden ikäi 
senä. Ollessaan mainittuna päivänä klo 
1 1 aloittamassa ruokailuaan hän sai 
sydänkohtauksen, joka aiheutti kuole 
man. 

Ström oli syntynyt 12. 10. 1 9 1 4  Val 
kealassa ja tullut yhtiömme palveluk 
seen 5. 7. 1929. Hän työskenteli eri 
osastoilla, viimeksi 16. 8. 48 lähtien 
laitosmiehenä höyryosastolla. Vuosina 
1954 — 55 hän toimi osastonsa luotta 
musmiehenä. 

Poismennetty jäivät lähinnä sure 
maan puoliso ja kolme lasta. 
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Toimituksen 
tuolilta 

Mitä enemmän jostakin asiasta 
toitotetaan, sitä enemmän se pyrkii 
vesittymään. Joulukin on joutunut 
tuollaiseen hullunmyllyyn ja pa 
hasti on tämä rauhan, ilon ja valon 
juhla siinä menossa rapistunut. Ar 
vovaltaisesta joulupukistakin on 
tullut pelle, joka rehvakkaan mark- 
kinamiehen tavoin aloittaa touhui 
lunsa turuilla ja kaduilla jo monta 
viikkoa ennen joulua. Kamppeet 
ovat kyllä paremmat kuin ennen, 
parta tuuhea ja hyvin hoidettu, 
mutta salaperäisyys ja arvonanto on 
mennyttä. Entiseen aikaan pukki 
nähtiin ensimmäisen kerran tun 
nelmallisessa aamuhämärässä kou 
lun joulujuhlassa ja toistamiseen 
sitten jouluaattona, kun kuusen 
kynttilät oli sytytetty. 

Nykyisin aletaan suunnitella jou- 
lurynnistystä jo juhannuksesta läh 
tien. Muutkin kuin joulukertomus 
ten sepittäjät. Heidän kohtalonaan- 
han on aina ollut viettää tunnel 
mallinen joulu kesähelteellä. Ja 
heillehän se kyllä onnistuukin, kun 
ovat saaneet syntymälah janaan 
kukkurakaupalla mielikuvitusta. 
Mutta eipä tunnu puuttuvan kek 
seliäisyyttä muiltakaan joulun val 
mistelijoilta. Ovat ottaneet käyt 
töönsä kaikki nykyaikaisen mainos 
tuksen aseet, tekniikan saavutukset 
ja ampua jyristävät joulun tuloa 
herkeämättä ja suoralla suuntauk 
sella. 

Ja tietäähän sen, kyllä sellaisilla 
vehkeillä ja sellaisella taidolla osu 
taan maaliin. Ihmiset juosta lää 
hättävät kaupasta kauppaan, unoh 
tavat kukkaronsa laihuuden ja kun 
sitten huomaavat, ettei siellä ole jäl 
jellä enää muuta kuin se tuttu 
Matti, jatkavat vieläkin juoksemis 
taan virran mukana. 

Toden totta ei jää joulun tulo 
meiltä huomaamatta, mutta samal 
la emme voi olla toteamatta, että 
kovin kaupalliseksi ja aineelliseksi 
on tämän vuosisadan joulu muut 
tunut. Ja niin siinä menossa käy, 
että moniviikkoisesta valmistautu 
misesta huolimatta joulu tuntuu 
sittenkin tulevan kuin yllättämällä, 
jos ajattelemme joululla sitä van 
haa joulua, jossa joulun varsinai 
nen sanoma on keskeisellä sijalla. 
Siitä ei ole ennakolta kaiken muun 
joulurynnistyksen keskellä ennätet 
ty hiiskua sanaakaan, ja niin se 
kohtaa meidät yhtä uutena ja yhtä 
vanhana kuin aina ennenkin, mikä 
li emme ole kokonaan turtuneet. 

Ei ole sentään joulun oikea odo 
tuskaan kokonaan sammunut. Kyllä 
se tulee vastaan adventtipyhän 
Hoosiannassa, koulujen joulujuhlis 
sa ja sellaisissa pikkujouluissa, jois 
sa tahdotaan omistaa muutama sana 
joulullekin. Meidän yhtiöläisper- 
heemme keskuudessa se tulee aito 
na ja antoisana esille eläkeläistem- 
me joulujuhlissa. Eivät ne ole oh 
jelmiltaan sen kummempia kuin 
tavanomaiset joulujuhlat ylipäänsä, 
mutta joka tapauksessa itse joulu 
on ylimpänä vieraana noissa tilai 
suuksissa. Sen tuovat tullessaan 
eläkeläiset itse. He eivät ole unoh 
taneet oikeata joulua, heillä on yhä 
edelleen vastaanottavaista joulu- 
mieltä ja niin he nytkin pystyvät 
omalla läsnäolollaan rakentamaan 
joulujuhlan sen perinteellisessä 
mielessä. 

On muuten merkillistä, kuinka 
ulkonaisesti vähäpätöiset seikat 
saattavat luoda tunnelmaa ja jakaa 
ihmisille runsaita anteja. Muistel 
kaamme vain omia lapsuutemme 
jouluja, koulun joulujuhlaa ja pikku 
ohjelmanumeroamme kynttilöiden 
valossa, äidin ja isän salaperäisyyt 
tä aattoiltana, kuusen kiinnittämis 
tä jalkaan ja kuusen koristelua. 

Tuollaiset joulumuistot eivät vuosi 
kymmenienkään kuluessa ole me 
nettäneet lämpöään. 

J a entä kun kuun telemme Suo 
men kansan Taatan F. E. Sillanpään 
joulusaarnaa. Vähäpätöisiä olivat 
salotöllin tapahtumat joulun alus- 
viikolla ja aattona nykyiseen joulu- 
touhuun verrattuna. Siihen kuului 
muutamien perinteellisten joulu- 
ruokien valmistaminen, tuvan sii 
voaminen, saunan lämmittäminen 
ja muita aivan tavallisia askareita. 
Mutta minkä tunnelman ne virit- 
tivätkään, mikä tuoksu tulikaan 
jouluruoista ja raikkaus luututusta 
tuvan lattiasta, mikä makeus sau 
nan löylystä. Nuo arkiset asiat ko 
hosivat ylimaallisen ihaniksi ja 
tölliä ympäröivä metsä aattoillan 
hämärtyessä sai lumoavan hohteen. 
Ei puuttunut siitä töllistä joulu- 
tunnelmaa. Siitä on jakaa vielä tänä 
päivänä muillekin, monin verroin 
yltäkylläisemmän ajan ihmisille. 

♦ 

Joulua seuraa sitten uskollisesti 
Uusi Vuosi. Lapsoseksi sekin taval 
lisesti kuvitellaan, pullea- ja puna 
poskiseksi, kirkassilmäiseksi ja hy 
vien toivomusten sekä aikomusten 
saattelemaksi. Mutta eipä tiedä 
lapsiparka, millaiseen maailmaan 
syntyy. Kun on täällä vuoden ih 
misten riepoteltavana, niin jopa on 
vanhaksi äijäksi vääntynyt, eikä 
muuta toivo kuin pääsisi pois. Ja 
niin me sitten hänet helpotuksesta 
huokaisten kuoppaamme ja rien 
nämme ottamaan seuraavaa vuotta 
vastaan. Sellaista se tahtoo olla 
elämän meno, vain vuosi kerrallaan. 
Ja kun sekin tuntuu liian pitkältä, 
niin sitten vaikka päivä kerrallaan. 
Kyllä me senkin konstin osaamme. 

Hyvät lukijamme! Oikeata joulu- 
tunnelmaa toivottaen ja runsaasti 
voimia ja hyvää tuulta uuden vuo 
den taipaleelle lähdettäessä. 

T u o m o  




