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Voikan sähkönjakoaseman päi- 
vystäjä Viljam Salojärvi tahdis- 

tomassa pöävalvomosta käsin 
höyryvoimalaitoksen uutta AEG:n 
höyryturbogeneraattoria seura- 

Sandell 
(Vas.) ja sähkömestari Aimo Pal- 

naan dipl.ins. Krister 

viala. 

Teollisuuslaitostemme tuotannollisen 
toiminnan yhtenä välttämättömänä 
edellytyksenä on käyttövoiman saanti ja 

sen turvaaminen. Kuusankosken tehtaat 
saivat monta vuosikymmentä käyttö- 
voimansa suoraan koskesta vesiturpii- 

nien ja voimansiirtolaitteiden avul la. 

Nyttemmin koskien voima muutetaan 

vesivoimalaitoksissamme sähköenergiak- 
si ja luovutetaan tehtaiden käyttöön; 

Kymijoen vesimäärä vaihtelee kuitenkin 

suuresti ja näin syntyy aika ajoin voi- 
takia kehitetään 

tehtaillamme sähkövoimaa myös höyryn 
1926 otettiin käyttöön en- 

simmäinen vastapaineturpiini 

mavajausta. Tämän 

avulla. V. 
ja viisi 

hankittiin 
Nykyisin tarvitaan vasta- 

vuotta myöhemmin myös 
lauhdekone. 
painevoimaa melkein ympäri vuoden, 
siinä määrin on sähkönkulutus lisään- 
tynyt. V. 1955 otettiin Kymintehtaan 
höyryvoima-asemalla käyttöön Laval'in 
höyryturpiini ja vajaa vuosi sitten pan- 
tiin käyntiin Voikkaalla vieläkin suu- 

rempi AEG:n toimittama höyryturpiini. 
Näistä tärkeistä voimakoneista samoin 
kuin höyryn avulla kehitettävän sähkö- 
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voiman kehityksestä Kuusankosken teh- 
tailla kerrotaan luvussa "Sähköä höy- 
ryn avulla". 

Hallan sahalle on ruvettu ajamaan 

talvisaikaan kuoripäällisiä tukkeja ja 
kuoriminen suoritetaan sahan altaan 

ääressä. Autokuljetuksella tuodaan tuk- 
keja aina Pohjois-Karjalasta saakka. 

Työturvallisuus on tuon tuostakin 

toistuva aihe lehtemme palstoilla. Tällä 

kertaa ovat työturvallisuutta pohtineet 
mestarit ja työnjohtajat Teollisuus- 
Tapaturman tarkastajan dipl.ins. Einar 

Carlborgin johdolla. 

Tehtaalaisperhe on pitkästä aikaa 
palstoille. Tämän 

otsikko 
päässyt lehtemme 
kertaisen luvun ”Leena — 
perheen rohaministeri" panee jo arve- 

lemaan, että törkeästä asiasta on ky- 
symys. 

Joulun olla vietettiin jälleen perin- 
teellisiä eläkeläisjuhlia ja loppiaisena 
jaettiin ansiomerkkejä. Yhtiön 25—vuo- 
tisansiomerkin soi tällä kertaa 116 yh- 
tiöläistä, joista 64 Kuusankosken teh- 
tailta. 



Pääiohhia Ralf Törngren 60-vuotias 

Kymin Osakeyhtiön hallituksen varapuheen— 
johtaja, pääjohtaja Ralf Johan Gustaf T ö r n -  
g r e n  täyttää ensi maaliskuun 1 päivänä 60 
vuotta. 

Pääjohtaja Törngren on syntynyt Oulussa, 
tullut ylioppilaaksi v. 1917, fil.kandidaatiksi 
v. 1922, fi1.maisteriksi v. 1927 ja kauppatieteit- 
ten kunniatohtoriksi v. 1958. Hän on toiminut 
kansantaloustieteen opettajana Turun Akate- 
mian kauppakorkeakoulussa V. 1927—1937 ja 
kauppakorkeakoulun johtokunnan jäsenenä 
vuodesta 1931 sekä puheenjohtajana vuodesta 
1958, ollut Turun Akatemian Säätiön rahaston- 
hoitajana vuosina 1931—1948, säätiön halli- 
tuksen jäsenenä vuodesta 1933 sekä puheen- 
johtajana vuodesta 1958. Joulukuussa 1947 
hänet nimitettiin Valtiokonttorin pääjohta- 
jaksi, jota virkaa hän ryhtyi hoitamaan vuo- 
den 1948 alusta lukien. 

Pääjohtaja Törngren on osallistunut merkit- 
tävällä tavalla valtiolliseen elämään. Eduskun- 
nan jäsenenä hän on ollut vuodesta 1936 toi- 
mien mm. työväenasiainvaliokunnan puheen- 
johtajana vv. 1939—1944. Hän on ollut halli- 
tuksen jäsenenä vuoden 1944 jälkeen yksitoista 
kertaa, ensin sosiaali—, sitten valtiovarain- ja 

ulkoasiainministerinä. Pääministerinä hän oli 
V. 1954 ja on jälleen ulkoministerinä. 

Pääjohtaja Törngrenin harrastukset ovat 
huomattavalla tavalla suuntautuneet myös 
liike- ja teollisuuselämän alalle. Niinpä hän on 
kuulunut monien erilaisten yritysten johtoon, 
mm. Teollisuus—Hypoteekkipankin johtokun- 
taan ja Helsingin Osake—Pankin, Palovakuutus- 
yhtiö Tarmon, Henkivakuutusyhtiö Verdandin, 
Valmetin sekä Aeron hallintoneuvostoon. Hän 
on edustanut Suomea Kansainvälisen Pankin 
hallintoneuvostossa vv. 1948—1958. 

Kymin Osakeyhtiön hallituksen jäseneksi 
pääjohtaja Törngren valittiin v. 1944 j a  halli- 
tuksen varapuheenjohtajaksi v. 1955. Hänen 
suuri kokemuksensa taloudellisella alalla ja 
asiallinen harkintansa on ollut yhtiöllemme 
suureksi hyödyksi. 

Pääjohtaja Törngrenin muista luottamus- 
tehtävistä mainittakoon, että hän on ollut mm. 
Turun kaupunginvaltuuston ja  kaupunginhalli- 
tuksen jäsenenä ja kuulunut useiden sivistys- 
ja  hyväntekeväisyysjärjestöjen johtokuntiin. 

Henkilökuntalehtemme yhtyy kunnioitta- 
vimmin niihin onnitteluihin, joita pääjohtaja 
Törngren saa vastaanottaa merkkipäivänään. 



Kymin Oy:n söhkövoimapööllikkö 
dipl.ins. Cyri l l  von Graevenitz 

Sähköä 
höyryn—Ägnvulla 

Teollisessa toiminnassa on oleellisin vaihe raaka- 
a-ineiden muuttuminen valmiiksi tuotteiksi, ja kun 
tehdasesittelyssä halutaan keskitetysti tuoda esiin 
jotakin aivan kouraan-tuntuvaa, niin tavallisesti mai- 
nitaan kunnioitusta herättäviä tuotantolukuja. Var— 
sinkin puunjalostusteollisuudessa tämä on tuttua. 
Valtavat puumäärät muuttuvat hiokkeeksi sekä sel- 
luloosaksi ja sen jälkeen paperiksi. Yksistään vuoro- 
kauden tuotantoluvut saattavat liirkikua sadoissa ton- 
neissa. 

Tämä paperin valmistaminen puusta on sinänsä 
monimutkainen tapahtuma, eivätkä tehtaat konei- 
neen ja ammattimiehineen siitä. yksin selviytyisi— 
kään. Tarvitaan useita muita työosastoja, jotka anta- 
vat tuotantopuolelle apuaan. Tarvitaan myös eräitä 
perustekijöitä, joita ilman ei päästäisi puusta pit-- 
kään. Eräs tällainen perusedellytys on käyttövoima, 
se joka panee koneiden pyörät pyörimään. 

Jokapäiväisessä työnteossa tätä voiman saantia on 
totuttu pitämään itsestään selvänä asiana. Painetaan 
nappia ja kone lähtee pyörimään. Yhtä vaivattomasti 
käy sen pysäyttäminen. Mutta osaapas tämä näky- 
mätön myötätekijä kyllä muistutta-a olemassaolos- 
ta-ankin ja kaiken lisäksi varsin radikaalina tavalla. 
Voiman saannin syystä tai toisesta häiriytyessä saat— 
taa olla seurauksena koko tuotantokoneiston pysäh- 
tyminen. Tällaisessa kiusallisessa tilanteessa kyllä 
muistetaan, että tehtaan toiminnan kannalta välttä- 
mättömästä perusedellytyksestä on todellakin kysy- 
mys. 

Kun Kuusankosken partaalle alettiin rakentaa teh- 
taita, oli yhtenä houkuttimena kosken tarjoama käyt- 
tövoima. Vesiturpiinien avulla saatiin koskesta ener- 
giaa tehtaiden tarpeisiin ja voimansiirtolaitteiden 
välityksellä, jotka käsittivät akseleita, hammaspyö- 
riä, hihnoja ja köysiä, sitä kyettiin jakamaan tehtaan 
joka soppeen. 

V. 1888 vesiturpiinin perään kytkettiin ensimmäi- 
nen sähkögeneraattori ja  vähitellen tehtaat saivat 
oikein omat 'sentraalinsa'. Tämän uuden, salaperäi- 
sen energian käyttäminen tuo—ta-ntokoneiston käyttö- 
voimana oli kuitenkin pitkän aikaa hapuilevaa ja  
vanha käytäntö —— voiman hankkiminen suoraan 
vesiturpiinien avulla — pysyi vallitsevana 1920— 
luvulle saakka. Tällöin alkoi suurisuuntainen vesi- 
voimalaitosten. rakentaminen, jonka toteuttaminen 
kesti kolme vuosikymmentä. Rinnan tämän voima- 
talouden kehittämisen kanssa on voitu suorittaa tuo- 
tantolaitosten uudistaminen ja laajentaminen nykyi- 
siin mittoihinsa. 

Höyryturpiineia voimanqnfaiiksi 

Kymijoki ei ole kuitenkaan päivästä toiseen yhtä 
antelias. Normaalistikin veden korkeus vaihtelee suu- 
resti. Korkeinta huippua edustaa varhaiskesän tulva, 
joka juhannuksen tienoilla saavuttaa suurimman laa- 
juutensa, ja pienimmillään on joen vesimäärä maa- 
lis—huhtikuun vaihteessa. Tämän säännöllisesti tois- 
tuvan vaihtelun lisäksi saattaa joki oikutella yllä- 
tyksellisestikin. On runsasvetisiä, mutta myös vähä- 



vetisiä vuosia. Kaikki nämä poikkeamiset merkitse- 

vät sitä, että vähävetisinä aikoina voimansaannin tur- 

vaaminen on varmistettava muulla keinoin. Täl-löin 

on turvauduttava höyryn avulla kehitettävään sähkö- 

voimaan. 
Kymin Oy:n sähkövoimapäällikkö, dipl.ins. Cyrill 

von G r a  e v e  n i t z  kertoi lehdellemme, että tälläkin 

sähkövoiman hankkimismenue'telmällä on takana jo 

yli 30-vuotinen kehitys. Ensimmäinen 2.625 kVA:n 

vastapaineturbogeneraattori hankittiin Voikkaalle v.  
1926. Tämä turpiini on yhä käytössä, joten se on teh- 
nyt pitkän päivätyön. Alulksi se sijoitettiin Voikan 

puuhiomoon ja  sitten höyryturpiiniasemalle entiseen 

spriitehtaaseen. Täältä kone muutettiin Kyminteh- 
taan puolelle s'ellluloo—satehtaan Minton-saliin ja vih- 
doin uuden höyryvoima-aseman viereen, jossa se toi- 
mii jatkuvasti. 

V. 1929 pantiin Kymin paperitehtaassa pyörimään 
pieni 1.875 kVA:n vastapaineturbogeneraattori. Se on 
kuitenkin jo  suorittanut urakkansa, sillä kone puret- 
tiin viime syys—kesällä. . 

Paljo-n kustannuksia kysyvän vesivoimalaitosten 
rakennusohjelman ollessa vasta Voikan kohdalta val- 

mis ja tehtaiden käyttövoiman tarpeen jatkuvasti 
kasvaessa katsottiin välttämättömäksi hankkia kriisi- 
aikojen varalle myös lauhdeturbo—generaa-ttori. Se 
sijoitettiin V. 1931 Voikkaalle, joka muutenkin kulki 

sähköistämises-sä edellä Kymintehdasta ja Kuusan- 
koskea. Tämä uusi turpiini oli teholtaan 12.000 kVA 
— siis jo aivan toista suuruusluokkaa kuin aikai- 
semmat vastapainekoneet. 

Vanha höyryvoima-asema 
Voikon tehtaalla 

Etualalla vostopaine- ja sen takana 
lauhdeturbogeneraattori 

Viisi vuotta myöhemmin tämän lauhdekon-een rin- 
nalle höyryvoima-asemalle, jouksi entisen spriitehtaan 
kuperakattoinen halliosa oli muuttunut, sijoitettiin 
uusi väliotolla varustettu vastapaineturbogeneranart- 
tori, teholtaan 14.300 kVA. Näin suuren vastapaine- 
turpiinin käytäntöön ottaminen oli mahdollista, koska 
samanaikaisesti hankittujen kahden suuren sanoma- 
lehtipaperikoneen takia höyrynkulutus kasvoi huo- 
mattavasti. Ennen paperikoneiden silintereihin ja sel- 
luloosakattiloihin joutumistaan höyrynpainetta on 
huomattavasti alennettava ja paitsi paineenvähennys- 
venttiilien ja höyrynlauhduttajien avulla tämä voi- 
daan tehdä myös vastapaineturpiinissa, jolloin sa- 
malla saadaan teollisuuskäyttöön taloudellista sähkö- 
voimaa. 

Näiden höyryturpiinien varassa tultiin sitte-n toi- 
meen lähes kaksikymmentä vuotta. Tänä aikanahan 
rakennettiin Keltin ja Kuusankosken voimalaitok- 
set, jotka merkitsivät aivan ratkaisevaa. edistysas- 
kelta sähköenergian. hankkimisessa. Myös Verlan- 
koskeen rakenmttiin voima-laitos. Mutta sitä mukaa 
on myös kulutus lisääntynyt ja vähävetisinä aikoina 
sähkön vajaus tullut entistä suuremmaksi. Sen täh- 
den viime vuosien aikana onkin vastapainevoimaa 
suuresti lisätty. Tämän ovat tehneet mahdolliseksi 
uusien suurtehokattiloiden hankkiminen ja  höyryn- 
kulutuksen lisääntyminen tehtaissamme. 

V. 1955 otettiin Kymintehtaalla käyttöön Laval 'in 
valmistama 20.700 kVA:n vastapaineturbogeneraat- 
ton” ja viime vuonna valmistui Voikkaalle uusi höyry- 
turpiini, teholtaan 30.000 kVA. Tämä uusin ja suurin 



turpiini on sikäli aikaisemmista poikkeava, että se 
käsittää vastapaineturpiinin välio'ttoineen ja sen 
lisäksi lauhdeturpiinin, jotka voivat toimia sekä erik- 
seen että yhdessä ja ovat kaiken lisäksi siten välit- 
tömässä yhteistoiminnassa, että höyrymkulutuksefn 
vastapainepuolella äkillisesti pudotessa ylijäämä- 
höyry siirtyy automaattisesti lauhdepuoleille. 

Tehtaiden laajetessa ja käyttövoiman tarpeen kas— 
vaessa vastapaine-energian kehittäminen on tullut 

Jännittävä hetki: [ 'I  
dipl . ins .  von Graeveni tz  ' — 
kytkemässä ensimmäistä 
kertaa 14 .  3. 1958 
uutta  höyryturpi in ia  
sähköverkkoon 
H ä n e n  t akanaan  
d ip l . ins .  Erkki Korvenranta 
ia yli-ins. G. Kroker 
AEG:n edustajina 

Uuden AEG:n höyryturpiinin 
vostapainepuoli säätäjineen 

entistä tärkeämmäksi. Vastapainevoimaa tarvitaan 
nykyisin melkein ympäri vuoden ja matalan veden 
aikana tietenkin entistä enemmän. Ja kun kaikki 
mahdollisuudet on käytetty, otetaan avuksi vielä 
lauhdevoimaikin. Tällä tavoin turvataan tehtaiden 
tarvitseman käyttövoiman saanti. 

Seuraavassa esittelemme lukijoillemme nämä 
uusimmat voimakoneet ja eräitä muita uudistuksia, 
jotka liittyvät tehtaittemme vonnanhankinnassa ta- 
pahtuneisiin laaje'rmuksiin. 

Voikon uusi höyryturpiini 

Kun Voikan höyrykeskusta v. 1952 laajennettiin, 
ei tarvittu ollenkaan lisätiloja, sillä uusi suurteho- 
kattila mahtui vanhaan kattilahuoneeseen. Edelli- 
sessä 1930-luvulla suoritetussa laajennuksessa oli jo 
varauduttu siihen, että kattilariviä voitaisiin raken- 
nusta suurenta'matta jatkaa vielä. yhdellä kattilalla. 
Näin ollen höyrykeskuksen ulkonaiset piirteet pysyi- 
vät  jokseenkin muuttumattomina, vaikka höyry-kes- 
kuksen teho uuden kattilan ansiosta kasvoikin yli 
50 prosentilla. 

Sen sijaan uuden turpiiniaseman rakentaminen v. 
1957 höyrykeskuksen yhteyteen edellytti suuria lisä- 
tiloja. Tarvittiin 32.000 m3:n suuruinen rakennus, 
mutta sen massiivisuus jää katsojalta kuitenkin osit- 
tain pii',loon koska uudisosa sijaitsee kattilahuoneen 
ja paperitehtaan välissä. Si-ten turpiiniasema vain 30 

metrin levyisiltä päätyosiltaan liittyy tehdaskuvavan. 
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Joka tapauksessa se on aivan olleelisesti muuttanut 
tehdasnäkymää, koska tähän saakka erillisenä sijain- 
nut  höyrykeskus on tullut liitetyksi paperitehtaan 
ja puuhiomon yhtenäiseen rakennusryhmään. 

Voikan höyrykeskuksesta voimme käyttää nyttem- 
min myös komeammalta kuulostavaa höyryvoimalai- 
tos-nimitystä. Se on yhtenäinen rakennusryhmä, joka 
kätkee sisäänsä kattilat, höyrynja'kokeskuksen ja  vas- 
tapaine- sekä lauhdeturbogeneraattorin. Kun tähän 

liittyy lisäksi erillisenä vanha höyryvoima-asema. 

niin suuruusluokkakin edellyttää puhumaan höyry-  

voimalaitoksesta. 
Tutustui'mme uuteen osaan Voikan höyryosaston 

käyttöinsinöörin, dipl.ins. Gunnar H ö  g n ä s i n  opas- 

tuksella. Konesali on  harvinaisen komea nähtävyys, 

Sali on pituus-suuntaan koko rakennuksen mittainen 

eli 45 metriä pitkä. Leveyttä on  17 metr iä ,  minkä li- 

säksi konesaliin liittyy komean pilaucirivistön erottama 



Turpiininhoitaja Vilmo Palmu söönnöstelemössö höyryn 
virtauksia. Hänen oikeal la puolel laan dipl.ins. Gunnar 
Högnäs ja vasemmalla ylikonemestari Rolf  Eklund 

Mit tar ihuoltajat  Reino Heikk i lä  ja  Tim:) Paulanko 
suorittamassa ohjaamon kojeiden tarkistusta 
mittarimestari Saku Taittosen seuratessa toimitusta 

sivulaiva, johon on sijoitettu pumppuja ja  muita 
laitteita. Salin juhlavuutta korostaa myös korkeus, 
mikä on 15 metriä. Seinissä on käytetty runsaasti 
punatiilisiä pintoja, jotka yhdessä rapattujen ja maa- 
lattujen seinäpintojen, pilareiden, kirkkaiden putkis- 
tojen ja vaalein värein maalattujen laitteiden kanssa 
tekevät tästä konesalista arkkitehtooniswesti kenties 
koko Kuusankosken tehtaiden kauneimman. Molem- 
missa päädyissä olevat korkeat iikkun-a't samoin kuin 
katon rajassa sijaitseva 75 tonnin siltanosturi koros— 
tavat salin juhlavaa vailkutelmaa. Lattia on päällys- 
tetty kaakelilaärtoil'la ja käsitelty lakalla, ja hohta- 
vuudessaan se vetää vertoja mille juhlasalin parke- 
tille tahansa. 

Keskellä tätä komeutta ei ensikertalainen ensim- 
mäiseksi kiinnitäkään huomiotansa talon keskipis- 
teeseen, keskellä salia sijaitsevaan 21 metrin pitui- 
seen turbogeneravaxttoriin. Asiantuntijan kertoessa siitä 
lähemmin herää kuitenkin pian mielenkiinto sitä 
kohtaan. Tämä AEG:n valmistama kone, joka maa- 
liskuun 6 pnä 1958 pyöri ensimmäistä kertaa, on poik- 
keuksellisen monimutkainen. Jos koettaisi sen omi- 

naisuudet täsmentää yhdyssanaksi, jollaista saksa- 

laiset kyllä käyttävät, siitä tulisi toivottoman pitkä, 

suorastaan sanahirviö. Sen tähden on parasta- mainita 
pääominaisuudet yksi kerrallaan. Koneen kummas- 
sakin pääSsä on höyryturpiini, toisessa vastapaine- 
j a  toisessa lauhdeturpiini. Vastapaineturpiiniin voi- 

daan ajaa höyryä sekä 64 atyn että 35 atyn pai- 
neella 110 tonnia tunnissa. Kumpaakin höyryä voi- 

daan säätää joko yhdessä tai erikseen. Turpiini on 
myös varustettu väliotolla. Välioton kautta saadaan 

höyry 7 a'tyn paineella, millaista höyryä höyryvoima- 

laitos tarvitsee omaan käyttöönsä. Lisäksi tätä höyryä 

käytetään selluloosatehtaan ja  osittain myös paperi- 

tehtaan tarpeisiin, kunhan sen paine ensin alenne- 
taan 3,5 atyyn. Turpiinin läpi kulkeva höyry tulee 

ulos 2-atyn paineella j a  käytetään sellaisenaan pape- 

ritehtaalla. Tämä vasrtaparineturpiini voi antaa gene- 
raatto-rille 15,5 MW:n teho-n. 

Lauhdepuolella sen sijaan ajetaan höyry ainoas- 

taan 64 atyn paineella maksimimäärän ollessa 40 

tonnia tunnissa. Lauhdeturpiinilla saadaan- generaat- 

torin tehoksi 10 MW. Kuten aikaisemmin jo mainit- 

simme, voivat nämä samaa generaattoria pyörittävät 

turpiinit olla läheisessä yhteistyössä keskenään. Höy- 

ryntarpee-n tehtaalla syystä tai toisesta muuttuessa, 

mikä usein tapahtuu äkillisesti, ohjautuu liiikahöyry 
automaattisesti vastapainepuolelfta lauhdeturpiiniin ja  

höyrynikulutuksen lisääntyessä tapahtuu päinvastoin. 

Tämä siirtovara on kolmesta viiteen MW:iin ja sen 

tähden molempien turpiinien erikseen kehittämän 



Turpiininhoitojo Y r j ö  Alo-Häme 
höyryvoimaloitoksen 

pohjakerroksessa 
jätt i läismäisen 

motoiopoinehöyryputken 
ääressä 

tehon summa ei voikaan olla 25,5 MW, vaan korkein- 
taan 22,5 MW. Mutta tehoa on jo siinäkin ja  tämä 
turbogene-raarttori vastaakin keskisuurta vesivoima- 
laitosta. 

Sanomattakin on selvää, että näin monimutkaisen 
koneen hoitamisessa tarvitaan paljon säätäjiä j a  mit- 
tareita. Konesalin tasolla lasiseinän erottamassa 
ohjaamossa tulemmekin tästä vakuuttuneeksi. Siellä 
turpiininhoitaja joutuu suorittamaan tärkeätä tehtä- 
väänsä sellaisen automatiikka-paljouden keskellä, 
että olisi toivoton yritys sitä edes päällisin puolin 
lukijoille selvittää. Auliisti j a  innostuneesti turpii- 
ninhoitaja, höyryos-aston luottamusmies Vilmo 
P a l m u  kyllä kertoi näistä uskomattoman herkkä- 
hermoisista apu-laisistaan. Saimme vaikutelman, että 
ammatti on ottanut miehen omakseen. Hän on erit- 
täin kiitollinen saamastaan ennakkokou—lutuksesta 
tähän tehtävään. Erityisen tärkeätä oli se, että sai 
olla mukana, kun tätä konetta asennettiin, kertoi 
Palmu, joka mainitsi jatkuvasti täydentävänsä tieto- 
jaan tutkiskelemalla alan kirjallisuutta. Hän vakuutti, 
että höyryosaston miesten keskuudessa ammattikir- 
jäi-lisuuden lukeminen on yleistä. Se on käytännön 
kann-alta suorastaan välttämätöntä, koska kehitys 
tällä alalla on nopea-ta. Si-lmäi'limme turpiininhoita- 
jan raporttia. Siihen oli tunneittain merkitty 92 

lukemaa, joten se ' j o  ante-nee aavistuksen, että vaati- 
vasta arnmattityöstä tämä tehtävä käy. 

Ohjaamossa vieraillessamme sinne saapui mittari- 
huoltajia. Jos vähänkään mittarien ja säätäjien epäil- 
lään osoittavan väärin, suoritetaan tarkastus. Ennak- 
kohuolto j a  -tarkastus koetetaan saada määräajoin 

tapahtuvaksi, jotta kiusallisilta yllättäviltä häiriöiltä 
vältyttäisiin. 

Jatkoimme tutustumis-käyntiämme ja  siirryimme 
pohjakerrokseen. Täällä vasta selvisi, minkä takia 
itse konesalissa on niin väljää. Alakerrassa on näet 
puolestaan laitteita jos minkämoisia. Siellä sijaitsee 
uusi höyrynjakoasema paineenvähennysventtiile'ineen 
ja höyrynjäähdyttäjineen sekä suorastaan mielikuvi- 
tuksellisine putkistoineen. Matalapaineputkien joru- 
kossa on sellaisiakin, joiden halkaisija on toista met- 
riä. Lisäksi pohjakerroksessa sijaitse-vali: lauhdefturpii- 
nin lawhduttajat pumppuineen ja erillinen sähkönja- 

koasema höyryosaston omaa sähköntarvetta varten. 

Uusi vedenpuhdistus- ia pumppulaitos 

Höyryvoimalaitoksen laajennustöiden yhteydessä 

jouduttiin myös rakentamaan uusi vedenpuhdistus- 

ja pumppulaitos. Se sijaitsee höyryvoimalaitoksen 

kohdalla ja  on rakennettu suurelta osalta koskeen. 

Tilavuudeltaan rakennus on lähes 5.000 m3. 



Ensin vesi puhdistetaan välppien ja tihe-äsihnäis- 
ten metalliverkkojen avulla mekaanisesti. Tällaise- 
naan vesi kelpaakin jo lauhdeturpiinin käyttöön. 
Tätä varten tarvitaankin vettä suuret määrät, nimi - 
täin 1.300 m3 tunnissa. Kattiiavedeksi otetaan tun- 
nissa sem sija-an normaalisti vain 30—40 m3. Tämä vesi 

joutuu perusteellisen puhdistuksen alaiseksi ensin 
saostusaltaissa, joissa lisäämällä alunaa ja lipeätä 

poistetaan suurin osa veden mukana tulleista orgaa- 
nisista aineista. Kuljettuaan ioninvaihtimien kautta 
vesi saadaan pehmeäksi ja johdetaan kumitettuihin 
pehmeävesisäiliöihin. Ne sijaitsevat höyryvoimalai— 
toksen uuden osan sivulaivan päällä samoin kuin 
suuri syöttövesisäiliö j a  jäähdytysvesisäiliö. Yhteensä 
näiden säiliöiden tilavuus on 550 m3. Ennen katti- 
laan joutumistaan syöttövesi samoin kuin tehtaalta 

Voikon höyryvoimalaitoksen 
uusi vedenpuhdistus- 
i a  pumppulaitos 
Laborantti Vi l jo  Lonka 
tarkistamassa 
vedenpuhdistuslaitoksen 
kemikaalioiden syöttölaitteita 

Ylimestar i  Val to  Lahtinen 
ja päivystäjä Har ry  Olsen 

näyttävät  tyytyväisiltö 
tarkkaillessaan 

Kymin höyryvoima-aseman 
ohjaamon mittareita 

Voikan uusitun 
sähkönjakoaseman 
päävalvomo 
Ohiauspulpetin ääressä 
aseman päivystäjä 
Viljam Salojärvi 



tuleva lauhdevesi kiertävät vielä kaasunpoistajien 

kautta, minkä lisäksi veden happamuus säädetään 

sopivaksi. 

U usiH'u söhköniakoasema 

Vanha höyryvoima-asema uuden laitoksen välittö- 

mässä naapuruudessa ei  ole suinkaan menettänyt 

merkitystään. Sen 1930-luvulla hankitut höyrytur- 

piinit, joista edellä jo ke-rroimme, ovat edelleen 

hyvässä kunnossa ja  —— milloin sähkövoimasta ilme- 

nee pulaa — myös käytössä. Muutosta on tapahtu- 

nut  vain sikäli, että höyrynjakoasema on siirtynyt 
tästä konehal-lista uudelle pii—oleille. 

Sen s i j aan  rakennuksen toinen pää  eli korkeampi 

osa on  viime vuosien aikana läpikäynyt perusteellisen 
muutoksen. Rakennusta korotettiin jonkin verran ja 
sisäpuolelle rakennettiin uusia tasoja sekä väliseiniä. 
Tämä osa käsittää täysin modernisoidun sähkönjako- 
asemani, jota tekisi mieli verrata koko tehtaan aivoi— 
hin. Tietenkin vertaus o-n ontuva, mutta tuo—llaiselta 
mielikuvalta emme voi välttyä. Lähes kaikki tehtaan 
tarvitsema sähkövoima tulee ja menee ulos tämän 
aseman kautta. Laitteet ovat senmukaiset ja lukemat- 
tomat mittarit ja säätäjät, kytkimet ja muut salla- 
peräisen näköiset laitteet kontrolloivat ja säätelevät 
tätä elintärkeätä toimintaa. 

Sähkönjakoaseman uudistustöistä mainittakoon, että 
20 kV:n asema on kokonaan uusittu j a  3 kV:n 
asema perusteellisesti korjattu. Päähu-omio kiintyy 

Voikon  söhkön jokoosemon  
2 0  kV:n asema 

kuitenkin sähkönjakoaseman ohjaamoon eli pääval- 
vomoon, mitä nimitystä nykyisin mieluummin käy- 
tetään, kuten oppaamme käyttöinsinööri Krister S a n- 
d e l l  meille 'kertoi. Valvomon kolmella seinällä kier- 
tävät kojetaulut ja lisäksi huoneessa on kaksi ohjaus- 
pulpettia. Päivystäjänä parhaillaan ollut Viljam 
S a l o j  ä r v i ,  joka on  palvellut yhtiötä jo 47 vuotta, 
mainitsi, että 31 vuotta sitten hänen tullessaan nykyi- 
seen virkaansa tässä ohjaamossa oli ainoastaan neljä 
taulukenttää ja nyt niitä on 28. Monet muutokset 
läpikäytyään ohjaamosta on tullut hieno päävalvomo, 
joka varma-an edustaa tämän vaativan teknillisen alan 
viimeisintä 'muotiai 

Salojärvellä on  monta ammattinimitystä. Hän on 
voimalaitoksen päivystäjä, mutta häntä mainitaan 
myös 'ykköseksi' ja 'tamlumieheksi'. Ja  silloin kun 
vanhat höyryturpiinit käyvät, hän on  myös niiden 
hoitaja. Päävavlvom—osta on yhtenäisen lasiseinän 

kautta esteetön näköala konesaliin, joten koneet ovat 

siinä hänen edessään myös suoranaisten silmälläpidon 

alaisina. Päävalvomossa höyry- j a  sähköpuoli lyövät 

melkeinpä kirjaimellisesti kättä toisilleen. Niinpä 

uuden turbogeneraattoriun tahdistus- j a  tehonsäätö 

suoritetaan täältä käsin. Siinä tarvitaan läheistä 

yhteistyötä uuden puolen turpiininhoi'tajan kanssa. 
Yhteyttä pidetään puhelimitse j a  mittareita ja  sää- 

täjiä tarkkailemalla. Ja  taidetawanpa siinä olla ajatuk- 

sen'lukijoitakin, sellaiseksi tämä tarkkuutta vaativa 



ammatti miehet a jan  mittaan kehittää. Kuten tur- 
piininhoitaja Palmu myös päivystäjä Salojärvi puhui 

'kiittelevästi uudesta turbogeneraattorista. Sen avulla 
vältytään höyrypuolella äkillisiltä höyrynpaineen 

vaihteluilta ja toisaalta se vaikuttaa tasoittavasti 
kuormitukseen sähköpuolella. 

Kymintehtaan uusi höyryturpiini 

Kymintehtaalle hankittu Laval'in 20.700 kVAzn tur— 
bogene-raarbtori sijaitsee höyryn-jakoaseman yhteydessä 
ja  tilat sitä varten rakennettiin Kymin selluloosa- 
tehdasta laajennettaessa. Päältäpäin ei  osaisi päätel- 
läkään, että tämä rakennus, joka ainakin julkisivunsa 
puolesta muistuttaa enemmän konttori—rakennusta, 
kätkisi sisäänsä 15 MW kehittävän höyryturpiin-in. ' 
Tämä on sellainen luku, että se vastaa suunnilleen 
Keltin vesivoimalaitolksen tehoa, kuten ylimestari 
Vahto L a h t i n e n  meille kertoi. Turpiinisa-li ei 
ole niin suuri kuin Voikkaalla, mutta koska kone 
käsittää ainoastaan vastapaineosan ja siihen liit- 

Laval'in toimittama 
Kymintehtaan höyryvoima-aseman 

vastapa inetu rbogene raatto ri 

tyvän generaattorin, on se myös Voikan konetta 
huomattavasti lyhyempi. Koneen ominaisuuksia 
kuvaava nimikin on sen verran lyhyempi, että sen 
voi panna kirjoitettuun asuun. Se kuuluu: vasta- 
paine-väliatto-turbogeneraatt0fri. Turpiiniin voidaan 
ajaa höyryä sekä 65 atyn että 25 atyn paineella. Väli- 
oton kautta saadaan höyry 3,5 atyn paineella, jollai- 
sena selluloosatehdas sen tarvitsee. Turpiinin läpi 
kuljettuaan tulee vas-tapainehöyry ulos 1,5 atyn pai- 
neella ja tämän höyryn käyttää paperitehdas. 

Ohjaamo on sijoitettu erittäin edullisesti salin toi- 
sel-le pitkälle sivulle ja erotettu lasiseinällä. Lisäksi 
tähän rakennukseen on sijoitettu sähkönjakolaitteet 
ja kytkinhalli. Kuten jo maini—tsimme, höyrynjako- 
asema sijaitsee samassa rakennuksessa. Höyry-keskus 
toimii vain höyryn antajana ja tämän höyryvoima- 
aseman koneissa ja laitteissa höyry säädetään teh- 
taiden käyttöön soveltuvaksi, mutta samalla sillä 
kehitetään tuotantokoneiston tarpeisiin tervetullutta 
käyttövoimaa. 



Metsästä 
sahalle 
kuoripäällisinä 

Uittomenetelmien kehittyminen ja 

höyrykoneen ottaminen voimanläh- 

teeksi merkitsivät aikanaan maam- 

me sahateollisuuden vaiheissa kään- 
teentekevää parannusta. Alkoi höy- 
rysahojen aikakausi ja sahateolli- 

suudesta tuli maamme uudenaikai- 
sen puunjalostusteollisuuden uran- 
aukaisija. 

Höyrysaha suuren joen suussa 
meren rannalla j a  hyvän sataman 

tukkivarasto talvi- äärellä, suuri 

sahausta varten sahan liepeillä, kas 

siinä muutamalla sanalla luonneh- 
dittuna tyypillinen 
edustaja. Hallakin on ollut juuri 

tuollainen. Puhumme asiasta kui- 

höyrysahoj en 

tenkin menneessä muodossa, sillä 
tuollainen klassillinen vientisaha on 
alkanut saada viime aikoina uusia 
piirteitä. on tullut 

sähkön voimalla käyvä j a  uiton rin- 
Höyrysahasta 

nalla on otettu käytäntöön muita 

tukkien kuljetusmuotoja. 

Tällä kertaa on aihetta puhua 
erityisesti tukkien kuljetuksesta ja 

kuorinnasta. Hallan 
yhdistäminen mantereeseen rauta- 
tie— ja maantiesillalla lopetti saaren 

eristyneisyyden. Rautatie vedettiin 

myös saaren 

sahan tukkialtaan viereen j a  Hal- 
laan  alettiin tuoda tukkeja junalla 
pitkien matkojen takaa j a  sellaisil- 
t a  seuduilta, joista ei  ole uittomah- 
dollisuuksia. Autot saivat puoles- 
taan tehtäväkseen huolehtia lähi- 

Vahva diesel-kuorma—auto 
on kuljettanut tukit Hallaan 

suoraan lumisesta metsästä 

Kaukaa tullut tukkikuorma 
puretaan tukkien purkausluvalle '- 

" 



Purkauslovalta tukit 
joutuvat tuota pikaa 
kuljettimelle, 
joka vie ne melkein 
katkeamattomana jonona 
kuorimakoneeseen 

Kuorimakoneen 
syöttöpyörät 

ovat napanneet tukin 
sisäänsä, jossa joustavat 

puun muotoa myötäilevät 
terät iroittavat kuoren 

Seudulta hankittujen tukkien kulje- 
tuksesta. 

Kuluvan talven aikana on aikai- 
sempi käytäntö muuttunut sikäli, 
että nyttemmin tukit tuodaan kuo- 
rimattomina ja kuorinta tapahtuu 
kuorimakoneella sahan tukkialtaan 
äärellä. Myös autokuljetus on voit- 
tanut entistä enemmän alaa. Voi- 
makkaat diesel-autot tuovat tukke- 
ja aina Pohjois-Karjalasta Tohma- 

saakka. Matkaa kertyy 
jopa 350 km, mutta silti autokulje- 

tus on näinkin kaukaa määrätyissä 

edulli- 

järveltä 

olosuhteissa osoittautunut 
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Tämä johtuu ratkaise- 

kahdesta tärkeästä tekijästä. 

Ensinnäkin rautatie Pohjois-Karja- 
lasta Kotkaan mutkittelee ja kilo— 
metrejä kertyy luvattoman paljon. 
Toiseksi välilastaukset jäävät ko— 

koska kuorma-autot 

simmaksi. 
vasti 

konaan pois, 

ottavat lastinsa suoraan metsästä 
autoteiden varsilta. Kuormassa on 
60—80 tukkia niiden koosta riip- 
puen, joten huonoilla vehkeillä ei 
tällaista kuormaa liikutella. Ja pi- 
tää siinä miehenkin olla autonsa 
väärtti. 

Uusi järjestelmä on vaatinut jon- 

kin verran muutoksia tukkialtaan 
äärellä. Raiteet on siirretty hieman” 
etäämmälle ja  niiden sekä altaan 

väliin on rakennettu pitkä purkaus- 

lava. Sille suoritetaan tukkien pur- 

kaminen sekä rautatievaunuista 
että kuorma-autoista. Vaunujen sa— 
moin kuin autojen tulo järjestetään 

siten, että purkaminen voidaan suo- 
rittaa suoraan purkauslavan päälle. 
Öiseen aikaan lava saattaa kuiten- 
kin täyttyä ja  pitkänmatkan autot, 

jotka saapuvat Hallaan tavallisim- 

min aamuöisin, purkavat kuorman- 
sa lavan vieressä olevalle varasto- 
kentälle. Päivän mittaan "Kuorma- 
jussi" siirtää tukit purkauslavalle. 
Kuormajussi on ketterä j a  voimakas 

traktorin kaltainen trukki, jonka 

Kuorimakoneen vastakkaiselta 
puolelta, joka on samannäköinen 

kuin syöttöpuolikin, 
tukki tulee ulos kuorittuna 

nostolaite on vahvojen leukaperien 
tapainen. Se haukkaa tukkikasasta 
monta puuta kerrallaan ja hellittää 
otteensa purkauslavan luo saavut- 
tuaan. 

Lavalta tukit vieritetään kuljet- 
timelle, joka vie ne melkein kat- 
keamattomana jonona kuorimako- 
neeseen. Tämä "Cambio 66” kuori- 



”Kuormojussi” 
on nime-nsä veroinen 

ja siirtelee vaivatta tukkeja 
leukaperissään kentältä 
purkausloval le 

Kuorimokoneesto päästyään 
tukki kierähtää 
viet tävää laskutel inettä myöten 
tukkioltooseen 

Vost'ikään metsästä 
kuoripääll isinä tul leet tukit  

on kuorittu ja  ovat pyör ivän 
pi ikkirul lan outtaminä matkal la 

kohti schon tukkikul jet into 

makone on tyyppinsä suurin edus— 

ta ja  j a  suunniteltu nimenomaan 

tukkien kuorimista varten. Vahvat 
syöttöpyörät ottavat tukin väliinsä 

j a  vievät sen koneeseen, jossa viisi 

pyörivää terää kuorivat tukin. Ko— 

neen toisella puolella on myös kol- 

me pyörivää rullaa, jotka työntä— 

vät  tukin ulos. Syöttöpyörät j a  terät 

joustavat j a  mukailevat puun muo- 

toa. Täten kone ei suinkaan 'sor- 
vaa” puuta, vaan ainoastaan irrot— 

taa siitä kuoren. Tultuaan ulos 
Cambiosta kuorittu puu kellahtaa 

viettävää laskutelinettä myöten al— 

taaseen, jossa Vinhasti pyörivä piik- 

kirulla saatuaan tukin lähettyvil- 

leen kiidättää sen nopeata vauhtia 

sahan tukkikuljetinta kohti. Kuoret 

alla kulkevalle 
j a  siirretään kattila- 

putoavat koneen 
kul j ettimelle 

huoneeseen poltettavaksi. 

Kuorimakone asennettiin paikoil- 
leen viime joulukuussa ja  tämän 
vuoden alusta se on ollut vakinai— 
sessa käytössä. Päivässä se ennät- 
tää kuoria keskimäärin 2.000 tuk— 
kia. Onpa useasti päästy parem— 

paankin tulokseen. Tämä on n. 75 

pros. päivän sahaustarpeesta, joten 

vain pieni määrä joudutaan otta- 

maan uittokauden aikana varastoi— 
duilta tukkikasoilta. 
keen on 

Kuorintajäl— 

oltu täysin tyytyväisiä. 

Kone on myös toiminut häiriöittä, 
eikä se ole sanottavammin piitan— 

nut pakkasistakaan. 

Hallaan ajetaan talven kuluessa 

myös kuusitukkeja. Ne varastoidaan 

nippuina mereen entisen selluloosa- 

tehtaan j a  Aholansaaren väliseen 

sulaan salmeen. Ensi syksynä niput 

uitetaan sahan edustalle, tukit nos- 
tetaan tukkikuljettimella ylös, aje- 

taan kuorimakoneen kautta takaisin 
altaaseen ja  joutuvat saman tien 

sahattavaksi. 



Työturvallisuus ia mestari! 

Työturvallisuustoiminnalla on 

yhtiömme piirissä vakaa si ja  ja 

vakiintuneet työmuodot. Lisäksi 

järjestetään erityisiä valistus- ja 
koulutustilaisuuksia, kuten viime 
marraskuussa pid'etyt työturvalli- 
suuspäi-Vät, joista kerro-i-mme jou- 
lukuun numerossa. Ja uusi vuosi 
alkoi jälleen samanlaisissa mer- 
keissä, sillä tammikuun 12—16 päi— 
vinä kokoontuivat Kuusankosken 
tehtaiden mestarit ja— työnjohtajat 
koulutusti'laisuuksiin, joiden ai- 
heena oli ”Työnjohtajan asema ja 

tehtävät tapaturmantorjuntatyös- 
sä”. Esitelmöitsijänä oli dipl.ins. 
Einar C a r l b o r g  Teollisuus-Ta- 
paturmasta. Osanottajat oli jaettu 
10:een ryhmään, joissa yhteensä 
oli 213 mestaria ja työnjohtajaa. 

Valaisevassa ja lulkuisia käytän- 
nön esimerkkejä sisältävässä esitel- 
mässään i-ns. Carlborg kosketteli 
tärkeimmiltä kohdiltaan tämän vuo- 
den alussa voimaan astunutta uutta 
työturvallisuusla'kia. Tässä laissa 
vältetään ehdottoman täsmällisiä 
määräyksiä ja käytetään sen sijaan 
sellaisia sanontoja kuin ”mitä koh- 
tuudella voidaan vaatia”, ”tarkoi- 
tmksenmukainetnf' ja ”mikäli olo- 
suhteet sallivat”. Tarkemmin yksi- 
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tyiskohdat tullaankin määrittele- 
mään järjestysohjeissa, joita par- 
haillaan laaditaan. Ennen niiden 
valmistumista käytetään edelleen 
vanhoja järjestysohjeita. 

Puhuja korosti työnjohdon mie— 
leen erityisesti sitä lain kohtaa, 
jossa sanotaan: ”Työtä, josta saat- 
taa aiheutua erityistä tapaturman 
tai sairastumisen vaaraa taikka pa- 
lonvaalraa, ei tilapäisestikään saa 
suorittaa muu kuin huolellinen ja 
siihen pätevä henkilö tai tällaisen 
henkilön välittömän valvonnan 

alaisena muu työntekijä”. Mitä va- 
roituksiin ja suojeluohjeisiin tulee, 
pitäisi niiden aina olla sellaisia, 
että niiden noudattamista voidaan 
valvoa. Toisaalta uusi laki velvoit- 
taa myös työntekijää huolehtimaan 
omalta osaltaan työturvallisuuslain 
ja  jä r j  estysohj eiden noudattami- 
sesta. Hyvään tulokseen pääsemi- 
nen edellyttää läheistä yhteistyötä 
työnjohdon ja  työntekijäin Välillä. 
Tavallaan tässä lainllaatija on si- 
netöinyt sen käy-tännön, mitä useis- 
sa- teollisuuslaitoksissa on pitkän 
aikaa menestyksellisesti harjoitettu. 
Esimerkiksi Kuusankosken tehtailla 

työturvallisuustoimilkunnat 
1928 

ovat 

työskennelleet jo vuodesta 

Koulutus t i la lsuuksien luennoi t s i ja  
dipl.ins. Einar Carlborg 

Vakavasta asiasta on kysymys 
ja vakava t  ovat  ilmeet-kin 
Vasemmal la  Kymintehtaan  
mestareita Koskelassa 
ja oikealla 
Voikon mestareita Yr jönoja l la  

Lastausmestari Ensio Väisänen 
Kymin selluloosavarastolta 
selvittelee omia kokemuksiaan 
t u rva l l i suus työs tö  

läh-tien j a  ne on todettu, kuten tun- 
nettua, sekä työnjohdon että työn- 
tekijäin kannalta tuloksellisiksi. 

Tapaturma ei aiheuta onnetto- 
muutta j a  vahinkoa vain sen uh- 
riksi joutuneelle, vaan se saattaa 
johtaa työpaikalla moniin muihin 
ha'itallisiin seurauksiin. Kone täy- 



tyy pysäyttää ja pahimmassa ta- 

pauksessa käytön häiriytyminen voi 

ulottua. laajallekin. J a  jos tapatur- 

man uhriksi on joutunut tärkeä 

ammattimies, saattaa tuottaa vai- 

keuksia uuden miehen löytäminen 

hänen paikalleen. 

Esitelmöitsijä korosti sitä seikkaa, 

että jokainen tapaturma olisi tut- 

kittava onnettomuuspaikal-la. Tämä 

tehtävä kuuluu ennen kaikkea työn- 

johdolle. Tällöin ei  olisi rajoitut- 

tava selvittelemään asiaa ahtaasta 

näkökulmasta, vaan olisi otettava 

huomioon kaikki mahdolliset ympä- 

ristötekijät. Työnjohtajan olisi ky-  

syttävä itseltään, onko hän todella 
neuvonut, opastanut j a  ohjannut 
alaisiaan tarpeeksi työturvallisuus- 
asioissa, vai onko tapahtunut lai- 
minlyöntejä. Ken-ties työntekijä on 
ollut sairas, hermostunut, huolten 
painama tai jokin muu häiritsevä 
tekijä on ollut osasyyllisenä onnet- 
tomuushetkellä. Tosiasia näet on, 
että harvoin tapaturma johtuu yh- 
destä ainoasta syystä. Mitä parem- 
min päästään selville kaikista osa- 
tekijöistä, sitä paremmin voidaan 
toimia oikeaan suuntaan työturval- 

lisuutta edistettäessä. 
Työnjohtajan jokapäiväisen työn 

tulee olla aivan kuin turvallisuus- 
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toiminnan sävyttämä. Ennen kaik- 
kea hänen itsensä tulee esiintyä 
esimerkkinä muille. Jos vaadimme, 
että henkilökohtaisia suojavälineitä 
on käytettävä, ei työnjohtaja mis- 
sään tapauksessa saa lyödä lla—imin 
omalta kohdaltaan tätä vaatimusta 
joutuessaan lähelle vaarallista työ- 
kohdetta. Suojalaitteiden ja turval- 
listen työmenetelmien valvonta 
kuuluu luonnollisesti työnjohdolle. 
Henkilökohtaisten 
hankinnoissa on  pidettävä huolta 
siitä, että saadaan sellaisia, jotka 
todella soveltuvat käyttöön. Suoja- 
välineet on  aika ajoin tarkastettava 

]] lauw, 

suojavälineiden 

””il” 
' ?  
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ja opetettava myös työntekijöitä 
huolehtimaan niiden kunnosta. 

Opettaminen onkin työnjohtaljan 
tärkeimpiä tehtäviä työturvallisuus- 
toiminnassa. Tämä ei ole suinkaan 

helppo tehtävä. Varsinkin vanhem- 

pien ammattimiesten neuvominen 

on arka asia. Kokeneelle ammatti- 
miehelle ei ole kenties koskaan 
sattunut vahinkoa, j a  sen tähden 
neuvominen turvallisuusasioissa 
saattaa tuntua hänestä loukkaa- 

valta. Tilasto-t kuitenkin osoittavat. 
että tapaturma voi kohdata koke- 
nuttaki-n ja ammattinsa osaavaa 
työntekijää. Työnjohtajan henkilö- 
kohtaisista ominaisuuksista riippuu, 

miten hän tässä tärkeässä koulu- 
tustehtävässään onnistuu. Joka ta- 
pauksessa käytäntö on opettanut, 
että mitä enemmän ja huolellisem- 
min opastetaan, sitä parempiin tu- 
loksiin työturvallisuustoiminnassa 
päästään. 

Toisinaan työnjohtajan on syytä 
tehdä osastollaan tarkastuskierros 
yksinomaan työturvallisuusmie-lessä. 
Tällöin hänen tulisi menetellä sii- 
ten kuin hän kävisi tarkastuksella 
Vieraalla osastolla. Hän on omaan 
ympäristöönsä nähden tu'llut aivan 
sokea-ksi, j a  siksi hänen o n  ravis- 

tettava itsensä hereille ja katsel- 

ikään kuin t ava  työympäristöään 

uusin silmin. 
Insinööri Carlborgin esitelmä oli 

edennyt leppoisasti, huumorin höys- 
tämänä, ja välillä hän oli virittä- 

nyt  mielenkiintoisen keskustelun. 
Kokemuksia vaihdettiin ja silloin 

tällöin joku kurssilainen joutui pi- 

tämään pienen esite'lmänlkin oman 

osastonsa työturvallisuuskysymyk- 

sistä nimenomaan työnjohtajan nä- 

kökulmasta katsottuna. Varmaankin 

jokainen mukana ollut sai mietti- 

misen aihetta j a  neuvoja, joita hän 

tulee soveltamaan jokapäiväisessä 

työssään työturvallisuuden edistä— 
miseksi. 



Monet lukijoista ovat kenties ih- 
”Tehtaalaiskotim— 

ole pitkään aikaan esittäyty- 
metelleet, ettei 
me” 
nyt lehtemme palstoilla. Kiireh- 
dimme heti kertoma-an, että hyvin 
Leenan ja Paavon pikku kodissa 
jaksetaan. Lehtemme palstatila ei 

ole vain viime aikoina antanut 
myöten 'jatkokertomuksellemme', 
ja niin ovat tehtaalaisrperheemme 
kuulumiset saaneet odottaa vuo- 
roaan. 

Muistin verestämiseksi lienee pai- 
kallaan lyhyesti palauttaa mieliin 
tämä esimerkkiperheemme. Leena 
ja Paavo ovat nuoria ihmisiä, jotka 
ovat olleet muutaman vuoden nai-  
misissa ja joilla on kotinsa ilona 
jo herttainen tytön tyllerökin. 
Paavo on töissä paperitehtaassa ja  
näin ollen kotivelämän on ollut mu— 
kauduttava 3-vuorotyön rytmiin. 
Perhe asuu yhtiön asunnossa, tuol— 
laisessa kahden perheen talossa. 
jollainen on  tehdasseudulla varsin 
yleinen talotyyppi. Asunto käsittää 
tilavan keittiön ja Vähän pienem- 
män kamarin, ja vaikka talo onkin 
jo vanhempaa perua, on  siihen a j an  
mukana saatu eräitä tervetulleita 
mukavuuksia. Asunnon etuihin kuu- 

luu myös avara piham-aa pikku 
puutarhoinee-n. 

Kertomuksemme ei siis suinkaan 
herätä mielenkiintoa erikoisuudel- 
laan. Päinvastoin se on  joka suh- 
teessa kuvausta aivan tavallisesta 
'tapauksesta'. Ja  jokapäiväiseen 
elämänmenoon ovat kuuluneet ne  
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' a s ia t  ja tapahtumat, joista olemme 
kerto-neet. Kuten muista-nette, ai- 
heet ovat olleet aivan arkipäiväisiä. 
On puhuttu uuden kodin kalusta- 
misesta, siivouksesta, kotielämän 
sopeutumisesta vuorotyöhön, Paa- 
von eväskontin sisällyksestä, kodin 
aterioista, joulun valmisteluista ja  
pyykinpesu-sta. 

Mutta tarkkaavainen lukija on 
löytänyt tästä Leenan ja Paavon 
tarina-sta myös punaisen langan. 

Päähenkilöksi on kohonnut Leena, 
Kertomuk— 

sen edistyessä on tullut yhä koros- 
nuori perheenemän—tä. 

tetummin esille, että hän on halun— 
nut oikein tosimielessä omaksua it- 
selleen tämän perheenemännän teh- 
tävän. Hän ei näe sitä vain jonkin- 
laisena aviovaimoile kuuluvana 
välttämättömänä pahana, vaan vaa- 
tivana ammattittyönä, josta hän ha- 
luaa selviytyä mahdollisimman hy- 
vin. Siitä on siis tullut hänen elä- 
mäntehtävänsä, jonka suorittami- 
seen hän on koko tahdostaan antau- 
tunut. Kummankin aviopuolison 
päämäärä on luoda kodistaan viih— 
tyisä, heidän mielestään maailman 
paras paikka, joka on kuin vahva 
linnoitus keskellä maailman häli- 
nää. He ovat sitä mieltä, että tämä 
onnistuu pienissä j a  vaatimatto— 
missa oloissaki-n. Ja  he ovat myös 
tajunneet, että tässä pyrkimyksessä 
noustaan tyvestä puuhun. Toisin 
sanoen, kun onnistuu ja menestyy 
aivan vähäpätöisiltä tuntuvissa jo- 
kapäiväisissä asioissa, niin ne aivan 

Tehtaalaiskoli 

leena — perheen 'rahaminisleri' 

kuin huomaamatta muuttuvat ar- 
vokkaiksi ja elämälle sisältöä anta- 
viksi saavutuksiksi. 

Muistanette myös, miten olemme 
saaneet tietomme tämän perheen 
arkisesta elämästä, miten olemme 
päässeet kurkistamaan ikään kuin 
väliverhon taakse. Se on tapahtu- 
nut kolmannen henkilön, kertomuk- 
sen minän, välityksellä, joka ei 
suinkaan juoruten ja salaisuuksia 
paljastaen vaan luottamuksellisesti 
j a  hyvää tarkoittaen on kertonut 

käynneistään Leenan ja Paavon ko- 
dissa sekä keskusteluistaan lähinnä 
Leenan kanssa. Hän on jo vanhem- 
man puoleinen naisihminen, paljon 
elämää nähnlyt ja kokenut j a  juuri 
tämän samaisen tehdaskylän kas- 
vat-ti. Hän on Leenan hyvä ystävä 
ja uskottu, esimerkkiperheemme 

Jhyvä hengetär, joten me voimme 
luottavaisin mielin kuunnella, mitä 
hänellä on sanottavaa. 

Pistäytyessäni eräänä päivänä 
Leenaa tervehtimässä tapasin hänet 
istumassa keittiön pöydän ääressä 
totisen,. melkeinpä tärkeän näköi- 
senä. Hän kirjoitteli siinä numeroita 
paperille ja pöydällä hänen edes- 
sään oli paperilalppusia sekä piikki- 
telineessä että irrallaan. Huomasin 

heti, että nuori rouva laskeskeli 

talo-usmenojaan, piti jonkinlaista 
talouskirjanpitoa. Pyytelin anteeksi 

tuloani näin sopimattomaan aikaan, 
mutta Leena ilostui j a  kehoitti käy- 
mään sisään. Vakuutteli, että olin 



tullut aivan parahiksi. Hänellä olisi 

yhtä ja toista tärkeätä kysyttävää. 

Leena oli hiljattain lukenut pen - 
heenemämille tarkoitetun artikke- 
liin, jossa esitettiml, miten kodin 

talous pidetään tasapainossa. Siinä 

joku viisas asiantuntija oli kirjo-it- 

tanut, miten menojen tarkkailu on 

aina ja kaikissa oloissa hyödyksi, 
jotta suurella vaivalla hankitut va— 
rat  eivät menisi hukkaan hyötyä 
tuottamatta. Hän korosti sitä, että 
menojen hallitseminen on usein 
huomattavampi tekijä taloudelli- 
sen hyvin/voinnin aikaansaamiseksi 
kuin tulojen lisääminen. Perheessä 
taloudelliset lait pitävät yhtä hy- 
vin paikkansa kuin suurista asioista 
puheen ollen ja  myös suunnitelmal- 
lisuus on välttämätöntä. Tämän ta- 
kia perheenemännän, jonka kautta 
tavallisesti perheen pään hankkimat 
rahat suurelta osalta kulkevat, on 
oltava rahankäytössä taloudellinen. 
Hänen tulisi laatia taloussuunni- 
telma ja pitää talouskirjanpitoa. 
Varsinkin vasta-alkavan, nuoren 
perheenemännän, tulisi menetellä 
tällä tavoin. 

Tällaisia viisauksia Leen-a minulle 
lateli, mutta tuli itse samalla yhä 

Kir-  
joitukseen syventyessään hän  oli 
huolestuneemman näköiseksi. 

alkanut epäillä omia emännän ky- 
kyjään ja  taloudenpitoaan. Se oli 
paljon vaatimattomampaa ja puut- 
teellisempaa kuin mitä artikkelissa 
esitettiin. Siitä syystä hän oli nyt  
tässä ostoskuittiensa parissa ja  
koetti jälkikäteen tarkastella, oliko 
hänen hankinnoissaan tuollaisia lu— 
vattomia ”vuotoja", joista kirjoit- 
taja mainitsi. Ja  hän loi huolestu- 
neen katseensa minuun ja kysyi, 
mitä mieltä minä olin tästä per- 
heenemännän kirjanpitovelvollisuu- 
desta ja  yleensä perheen rahatalou- 
den hoidosta. 

Sanoin hänelle suoraan, että olin 
vanhan ajan ihminen, jonka oli täy- 
tynyt tulla toimeen ilman kirjan- 
pitoa. Koko sana kuulosti minusta 

kovin vieraalta kodista puheen 
ollen. Minun kirjanpitoni oli ollut  
se, että markan nurkasta oli täy- 
tynyt pitää kiinni niin lujasti kuin 
suinkin. Sen avulla sitä oli selvitty 
vaikeistakin ajoista. Entiseen ai- 
kaan pidettiin vaatteet nukkavie- 
ruiksi, kuljettiin talvet tallukoissa 
j a  syötiin yksinkertaista ruokaa. Ei 
siinä kirjanpitoa pidetty, mutta toi- 
meen kyllä tultiin. 

Mutta kun Vähän aikaa mietis— 
kelin Leenan kertomaa, tulin kyllä 
siihen tulokseen, että nykyajan per- 
heenemäntä tarvitsee varmaan mui- 
ta'kin keinoja raha-taloutensa hoita- 
miseen kuin yksinkertaisen ohjeeni. 
Asia on näet niin, esitelmöin Lee- 
nalle, että vaikka nykyisin rahaa 
on paljon runsaammin käytettävis- 
sä, on myös rahanreixkiä paljon- 
enemmän. Kehityksen mukana on 
tullut pal jon sellaisia tarvikkeita 
ja tarpeita, joista ennen ei  edes tie- 
detty mitään. Oikein päätä huimaa 
mainoksia lukiessa, mitä kaikkea 
on tarjolla ja miten houkuttelevina 
ne lähestyvät perheenemäntää. Tun- 
tuu siltä kuin maanpäällinen para- 
tiisi olisi perheenemännän ulottu- 
villa, mutta jos kaiken hankkisi 
mitä haluaisi, tarvittaisiin myös tai- 
kurin kukkaroa. Olinkin sitä mieltä, 
että perheenemännän tehtävä on 
sekä helpottunut että myös vaikeu- 
tunut. Kodin luominen nykyajan, 
vaatimuksia vastaavaksi ja samalla 
rahatalouden järkevä hoita/minen 

vaatii epäilemättä suunnitelmani- 

suutta ja ainakin jonkinlaista kir-  

janpitoa. 

Leena alkoi esitellä minulle pöy-  

dällä levällään olevaa ”kirjanpi- 

toaan', mutta johdatin keskustelun 

sitä ennen erääseen tärkeään peri- 

aatteelliseen puoleen. Kumpiko on 

perheen 'rahaministeri', mies vaiko 
vaimo? Siihen Leena ehätti totea— 
maan, että kyllä hänelle tässä per- 
heessä tuo komea titteli kuuluu. 
Ei hän ole sitä itselleen anastanut, 

vaan s e  on yhteisestä sopimuksesta 

ja jo yksistään käytännöllisyyden 
kannalta joutunu—t hänen harteil- 
leen. t t a  — hän lisäsi naurussa 
suin — Paavo on joka tapauksessa 
tämän kodin ”pääministeri”! 

Totesin, että tämä Leenan ja 
Paavon tapaus on kenties yleisin, 
käytännöllisin ja mielestäni myös 
ihannera'tkadsu. Se perustuu keski- 
näiseen sopimukseen ja  molemmin- 
puoliseen luottamukseen, mikä on- 
kin perheen raha—asioiden hoidon 
kannalta välttämätöntä. Paljon 
riippuu myös perheenemännän 
luontaisista ominaisuuksista ja han- 
kitusta 
käyttää juuri tuota sanaa, koska se  

ammattitaidosta. Halusin 

varsinkin Leenasta puheen ollen 
on varsin paikallaan. Tarvitaan 
aimo annos käytännöllistä järkeä 
ja kokemusta siitä, mitä ja millaista 
ostaa. Hupenevatko rahat olematto- 
miin kohta ti'lipäivän jälkeen ja 
jäljelle jää  tuskallinen uuden tilin 
odotus, vai riittävätkö rahat seu- 
raavaan tiliin ja  kenties jää  vielä 
vähän vastaisen varallekin. 

Pitkän elämäni varrella olen näh- 
Per- 

heenemännällä ei ole ollut riittä- 
nyt  monenlaisia tapauksia. 

vää taitoa hoi-taa tätä vaikeata teh- 
täväänsä. Toisissa tapauksissa taas 

määrann" y t  mies on itsevaltiaasrti 
raha-asioista j a  ollut mielestään 
täysin oikeassa, koska markat ovat 
hänen amsaitsemiaankin. Vaimon on 
täytynyt joka päivä pyytää ja vai- 
voin j a  happamin ilmein mies on 
kukkaronsa nyöriä hellittänyt. Ja  
mitä tästä kaikesta seuraa, sehän 
on selvääkin selvempää: alituista 
riitaa, huonoa tuulta, huokailuja j a  

kyyneleitä. Ja  silloin on rakkauskin 

joutunut lujille ja useimmiten se 

on katsonut parhaaksi lentää ikku- 

nasta ulos. 

Nyt me olimme todella päässeet 
asiaan sisälle ja seuraavalla kerralla 

kerron, millaisiin tuloksiin me tu- 

limme Leenan rahaministerin te'h- 
tävää pohtiessamme ja  talouskir- 
janpito-a selvitellessämme. 
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Tehtaan Kerho 

tuotantolaitosten Kymintehtaan 
laajentaminen ja uudet tiejärjes- 
telyt ovat koituneet kohtalokkaiksi 
monille vanhoille rakennuksille. 
Niinpä entinen pääkonttori — sit- 
temmin Vanhalaksi kutsuttu —, 
kauppatalo ja klubi-rakennus ovat 
jo siirtyneet historiaan. Sen sijaan 
tähän ryhmään läheisesti liittynyt 
neljäs rakennus, jossa Tehtaan 
Kerho sijaitsee, on  onnistuneesti 
välttänyt purkutuomion. Vaik'ka 
talo onkin aivan tehtaiden lie- 
peillä, ei se  ole ollut laajennusten 
tiellä. Ja  kun sen nurkan kautta 
kiertänyt maantiekin samoin kuin 
tehdasalueen aita muuttuivat ylem- 
mäksi, tämä talo on jäänyt aivan 
kuin rauhoitettuun kulmaukseen, 
jota yhdeltä sivulta koristaa kais- 
tale puistikkoakjn. 

Tässä alun perin kansakouluksi 
rakennetussa talossa on sijainnut 
huoltokonttori, palkkakeskus ja 
työnhakutoimisto, sittemmin Ker- 

Hyväntuulista emäntövökeä 
uusitussa keittiössä 

Kerhon emäntä Aino Huttunen 
on tyytyväinen uus i in  

iäähdytyskooppeihin 

holan nimellä tunnettu ruokala j a  
myös Kymintehtaan Mestarikerhol- 
la siinä on ollut tyyssijansa. V. 
1953 Kerhola muutettiin yksin- 
omaan tehdasruokalaiksi ja sille 
annettiin uusi nimi Tehtaan Kerho. 
Nyttemmin mesta-rikerhon siirryt- 
tyä uuteen huoneistoonsa entiseen 
Kuusankosken työväentaloon on 
Tehtaan Kerho saanut koko raken- 
nuksen haltuunsa. Samalla on suo- 
ritettu perusteellinen sisäkorjaus 
j a  järjest'e-lty tiloja nimenomaan 
tehdasruokazlan tarpeita vastaaviksi. 

Uusitussa Tehtaan Kerhossa on 
kaksi ruokailuhuonetta, toinen 
miehiä ja toinen naisia varten sekä 
tämän lisäksi erillinen miesten 
kahvibaari. Vanha puoli toimii 
miesten ruokalana. Ruo'kasalial sa- 
moin kuin eteistä on voitu laajen— 
taa. Naisten ruokasali, jossa tar- 
joillaan myös kahvia, sijaitsee en- 
tisessä mestarikerhon huoneistossa. 
Väliseiniä on  otettu pois ja ruoka- 
sallista on saatu a-vara ja viihtyisä. 
Myös kalusto on kokonaisuudessaan 
uusittu. Mestarikerhon ruokailu- 
huoneena ollut suurehko kulma- 
huone on järjestetty miesten kah- 
vibaariksi. Keittiö sijaitsee enfti- 
sessä paikassa rakennuksen kes- 
kellä. Sitäzkin on uusittu, mm. on 

hankittu riittävän väljät jäähdy- 
tyskaapit. 

Tarjoilu perustuu itsepalvelujär- 
jestelmään. Ruokalista tarjoaa run- 

saasti valintamahdoxllisuuksia. Niin- 
pä Tehtaan Kerholla tutustumis- 
käynnillä ollessamme saatoimme to- 
deta, että ruokalista sisälsi peruna- 
kei-ttoa, lihapullia, palapaistia, nak- 
kipannrua, kaura-, manna- ja mar- 
japuuroa, hedelmäkeittoa sekä tie- 
tenkin kahvia ja virvokkeita. Hin- 
nat ovat varsin kohtuulliset, joten. 
pienellä rahallakin tässä ravinto- 
lassa saa vatsansa täyteen. 

Kuten edellä mainitsimme, on 
Tehtaan Kerho tarkoitettu yksin- 
omaan Kymintehtaan tehdasalueel- 
la työskentelevien tehdasruokalaksi, 
jossa määrättyinä ruoka-aikoina 
saa syödä niin ruokalan antimia 
kuin omia eväitäänikin. Aukiolo- 
ajat ovat seuraavat: arkisin (paitsi 
lauantaisin): klo GBC—8.30, 11.00— 
13.45, 16.00—18.00, lauantaisin: klo 
630—830, 12.00—15.00 ja sunnun- 
taisin klo 11.00—14.30. 



Koulusta valmistuneet 
uudet ommattimiehet 

Högforsin 
tehtaan 
konepaiakoulu 

XVI:n lukuvuoden päättäjäistilai- 
suus oli 20. 12. tehtaan seuratalossa. 
Tällöin sai 26 uutta ammattimiestä 
päästötodistuksensa. 

Konepajakoulun oppilaskunnan 
torvisoittokunnan soitettua oppilas 
Pauli Räsäsen johdolla muutamia 
kappaleita piti koulun rehtori, ins. 
Toivo Nissinen puheen kosketellen 
siinä mm. uutta ammattikoululakia, 
joka astui voimaan kuluvan vuoden 
alusta. Puhuja mainitsi, että maas- 
samme toimii tällä hetkellä 27 yk- 
sityisteollisuuden ylläpitämää am— 
mattikoulua ja että metalliteolli- 
suus tarvitsee vuosittain noin 30.000 
uutta työntekijää, joista ainakin 
tärkeimpiin tehtäviin tarvittavat 
5—7 tuhatta pitäisi kouluttaa am- 
mattikouluissa. Lopuksi rehtori Nis- 
sinen selosti Högforsin tehtaan 
konepajakoulun toimintaa kulunee- 
na lukuvuotena. Kun oppilas Pauli 
Räsänen oli soittanut trumpettisoo— 
loja rva Evi Hamströmin huoleh- 
tiessa säestyksestä, puhui oppilas- 
kunnan puheenjohtaja Sakari Nur— 
mi, joka kuului alussa mainittujen 
26:n vasta valmistuneen ammatti- 
miehen joukkoon. Hän mainitsi 
mm., että kouluun tullessamme 
olimme vielä liian nuoria täysin oi- 
valtaaksemme mitä ammattitaito 
tulisi meille merkitsemään. Kulu- 
neen neljän vuoden aikana on meil- 
le itse kullekin selvinnyt, mihin 

ammattikasvatuksella todellisuudes- 
sa pyritään. Ammattipätevyyskir- 
jamme tulee meille olemaan kultaa- 
kin kalliimpi. Olemme saaneet tu- 
levaa elämää varten vankan perus- 
tan jalkojemme alle. Puhuja esitti 
parhaat kiitokset tehtaan ja koulun 
johdolle sekä opettajakunnalle ja 
lopuksi hän kohdisti muutamia sa- 
no ja  kouluun vielä jääville oppi- 
laille ja  toivotti koululle jatkuvaa 
menestystä oppilaittensa ammatti- 
taidon kehittäjänä. Puheen päätyt- 
tyä ojennettiin koulunsa päättävän 
luokan puolesta muistolahjat rehto- 
rille j a  koko opettajakunnalle. Sen 
jälkeen oli ohjelmassa vapaaliike- 
voimistelua, jota koulun oppilaat 
esittivät voimistelun opettajansa 
Leo Savolaisen johdolla. Oppilas- 
kunnan torvisoittokunnan esiinnyt- 
tyä uudelleen jaettiin palkinnot 
koulun urheilukilpailuista. Tämän 
jälkeen seurasi päästötodistusten j a  
ammattipätevyyskirjojen sekä sti- 
pendien jako IV:n luokan oppilaille. 
Sen suorittivat koulun johtokunnan 
puheenjohtaja, yli—insinööri E. Alan- 
der ja  rehtori Nissinen. Päästötodis- 
tuksen saivat seuraavat 26 oppi— 
lasta: työkaluviilaaja Ari Moilanen, 
työkaluviilaaja Pentti Vettenranta, 
työkaluviilaaja Veikko Jousisto, 
malliviilaaja Kaarlo Herronen, työ- 
kalujyrsijä Harri Kurki, autoasen- 
taja Pentti Ahonen, työkalujyrsijä 
Erkki Salonen, työkalupiirtäjä ja 
-Viilaaja Olavi Heinonen, työkalu- 
piirtäjä ja sorvaaja—jyrsijä Jorma 
Kääriäinen, huoltoasentaja Aulis 
Vihersaari, työkalupiirtäjä ja  —jyr- 
sijä Sakari Nurmi, sorvaaja Valto 
Henell, työkaluviilaaja Martti Keto, 

työkaluhioja Valto Virta, sorvaaja 
Vilho Nikander, viilaaja-hitsaaja 
Aki Brusin, työkalusorvaaja Viljo 
Hippi, jyrsijä Reijo Rämö, valimo- 
asentaja Teuvo Nikkinen, viilaaja 
Erkki Lastunen, jyrsi jä Jaakko 
Tuuri, viilaaja Aulis Tuomola, truk- 
kiasentaja Arvi Taponen, mallivii- 
laaja Unto Ojala, mallipuuseppä 
Eero Kylmäkorpi j a  viilaaja Raimo 
Heiniö. Samalla jaettiin stipendejä 
alempien luokkien oppilaille ja  sai- 
vat niitä Aapo Hietanen, Arvo 
Ranta ja Pekka Saarela III:lta luo- 
kalta, Ilkka Perasto, Veikko Nauha 
ja  Ilmari Kauppinen II:lta luokalta 
sekä Raimo Stigell I:ltä luokalta. 

Päättäjäispuheen piti yli-ins. 
Alander mainiten mm., että koulun 
oppilailta vaaditaan paljon j a  sen 
vuoksi pitää oppilasaineksen olla 
hyvää. Ja niin on asian laita ollut- 
kin, sillä kouluun pyrkineiden suu- 
resta joukosta on ollut mahdolli- 
suus valita parhaat. Yksityisillä 
ammattikouluilla on uuden ammat- 
tikoululain voimaan tultuakin oma 
tärkeä tehtävänsä, totesi puhuja 
lopuksi. Tehtaan torvisoittokunnan 
esiinnyttyä työnjohtaja A. Nygrenin 
johdolla tarjottiin läsnäolijoille 
kahvit, minkä jälkeen tutustuttiin 
oppilastöiden ja  työnäytteiden näyt- 
telyyn. 

Uusia oppilaita pyrki kouluun 
tammikuun alussa alkaneelle 17:n- 
ne11e lukuvuodelle ennätysmäärä 
eli kaikkiaan 457. Tällä kertaa oli 
hakijoita omalta paikkakunnaltakin 
enemmän kuin koskaan aikaisem- 
min, nimittäin Karkkilasta 29 ja 
kauppalan lähiympäristöstä 19. Kou- 
luun voitiin ottaa 30 uutta oppilasta. 
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Eläkeläisten ensimmäinen 
joulujuhla Koskelassa 

Voikkaalla oli juhlapaikkana 
entiseen tapaan seuratalo 

(kuva alhaalla) 

Eläkeläisten 
iouluiuhlia 

KUUSAN KOSKEN TEHTAILLA 

Jo perinteelliseksi muodostunutta 
kaunista tapaa noudattaen järjes- 
tettiin viime joulunkin edellä pikku- 
joulujuhlia yhtiöltä eläkettä naut- 
tiville henkilöille. Kuusankosken 
tehtailla pidettiin juhlat sunnuntai- 
na joulukuun 14 pnä samanaikai- 
sesti kahdessa paikassa, nimittäin 
Koskelassa ja  Voikan seuratalossa. 
Vielä uutuuttaan hohtavaan viihtyi- 
sään Koskelaan oli eläkeläisillä nyt 
tilaisuus ensimmäisen kerran tutus- 
tua ja  tämä 'ensi tapaaminen” muo- 
dostui heille varmastikin varsin 
mieluisaksi. Yli puoli tuhatta istu— 
mapaikkaa oli varattu Koskelan 
juhla-asuiseen saliin katettujen 
kahvipöytien äärelle, ja ennen kuin 
ohjelman suoritus alkoi, ne olivat 
täyttyneet viimeistä sijaa myöten. 

Kuusankosken Orkesterin soitet- 
tua maisteri Veikko Talven johdolla 
alkajaisiksi sikermän joululauluja 
piti sosiaalipäällikkö Ake Launikari 
tervehdyspuheen selostaen samalla 
Koskelan historiaa ja  tämän joulu- 
juhlan tarkoitusta. Hän kiitti eläke- 
läisvanhuksia uskollisesti suorite- 
tusta päivätyöstä eikä unohtanut 
eläkeläisten leskiäkään. Lopuksi 
hän esitti juhlaväelle yhtiön johdon 
sekä jokaisen työssä olevan yhtiö- 
läisperheeseen kuuluvan jouluter- 
vehdyksen. Erään ammattikoulun 
tyttöoppilaan lauluesityksen jälkeen 
seurasi pastori E. J. Laureman puhe 
j a  sen jälkeen esittivät ammatti- 
koulun oppilaat kuvaelman ”Tie 
seimelle", jonka oli ohjannut rva 
Katri Mäkelä. Väliajalla tarjottiin 
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kaikille läsnäolijoille kahvit her- 
kullisten leivonnaisten kera. Ohjel- 
man suoritusta jälleen jatkettaessa 
kuultiin ensin kuorolaulua, jota 
esitti Kuusankosken Mieslaulajat 
musiikinopettaja H. Koskensepän 
johdolla. Muusta ohjelmasta huo- 
lehtivat ammattikoulun oppilaat 
esittämällä rva Elsa Liimataisen 
ohjaaman tonttuleikin sekä lausun- 
taa ja näytelmän ”Joulupukin silmä- 
lasit”, jonka ohjaus oli rva Mäke- 
län. Myös yhteislaulu kuului k'iin- 
teästi juhlan ohjelmaan. Kotiin vie- 
misiksi saivat eläkeläiset poisläh- 
tiessään Suomen Punaisen Ristin 
upean joululehden ”Jouluterveh- 
dys". 

Lähes kaikki paikat olivat vara- 
tut Voikan seuratalon viihtyisäk- 

si koristellussa salissa, kun .eläke- 
läisten kauan kaivattu joulujuhla 
alkoi Kuusankosken Työväen Soit- 
tajien musiikkiesityksillä. Totisina 
kuunneltiin konttoripäällikkö Aunis 
K. Kantosen tervehdyspuhetta ja 
Voikan sekakuoron miellyttäviä 
lauluja, mutta jo nousi pieni hy- 
mynväre monen katselijan suu- 
pieleen, kun Voikan Naisvoimis- 
telijoiden pirteät tonttutytöt esitti- 
vät leikkejään, ja samanlainen väl- 
ke silmissä kuunneltiin kansakou- 
lun tomerien pikkumiesten laulu- 
esityksiä. Pastori E. J. Laureman 
puhe vei ajatukset lähestyvään 
kristikunnan suurimpaan juhlaan 
ja  hartain mielin yhdyttiin yhteis- 
lauluun ”En etsi valtaa, loistoa”, 
joka päättikin juhlan alkuosan. Kun 



Pastori E. J. Laurema puhui 
molemmissa juhlissa 

oli torvimusiikin säestyksellä nau— 
tittu emäntien tarjoamat maukkaat 
juhlakahvit j a  kuunneltu hra A. 
Vidgrenin muisteluita menneistä, 
laulettiin kaunis joululaulu ”Kun 
maass' on hanki” j a  siirryttiin seu- 
raamaan Voikan kansakoululaisten 
esittämää näytelmää ”Kultainen 
sydän”, josta varmasti jä i  mukana 
olleille miellyttäviä muistoja. Rva 
Stenholmin kiitettyä eläkeläisten 
puolesta yhtiön johtoa juhlan jär-  
jestämisestä päättyi tunnelmallinen 
tilaisuus yhteisesti laulettuun jou- 
luvirteen ”Enkeli taivaan”. Myös 
Voikkaalla jaettiin eläkeläisille 
SPR:n joululehti ”Joulutervehdys”. 

HÖGFORSI N TEHTAALLA 

Joulukuun 14 pnä pidettiin eläke— 
läisten joulujuhla Högforsin teh- 
taallakin j a  juhlapaikkana oli tällä— 
kin kertaa tehtaan seuratalo, jonne 
eläkeläisiä j a  heidän puolisoitaan 
oli saapunut yhteensä noin 180 hen- 
keä. Ohjelma alkoi tehtaan orkes- 
terin esityksillä, joita johti kapelli— 
mestari A.  Nygren, minkä jälkeen 
sosiaalipäällikkö Erkki Mattsson 
toivotti juhlaväen tervetulleeksi. 
Lastentarhan lapset esiintyivät 
useaan otteeseen erilaisin ohjelma- 
numeroin ja  mm. kuvaelma ”Joulu 
saapuu” nähtiin heidän esittämä— 
nään. Muusta ohjelmasta mainitta- 
koon rva Ulla Mattssonin ja nti 

Hartaina kuunnelt i in ohje lman 
suoritusta ja  osal l istutt i in 
yhteislauluun 

Högforsin elökelöisiö vi lkkaassa 
keskustelussa isönnöitsi jö 

C. J. Cedercreutzin kanssa 



Anja Sjöholmin yksinlaulunumerot 
sekä pastori Pentti Huttusen ter- 
vehdys Pyhältä maalta. J oulupuk- 
kikin vieraili tilaisuudessa jakaen 
karamellipussit kaikille eläkeläisille. 
Väliajalla tarjottiin kahvit. Juhla oli 
erittäin onnistunut. 
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JUANTEHTAALLA 

”Joulu, joulu tullut on, juhla ar- 
mahainen". Tämän vanhan joulu- 
laulun sanat kaikuivat tehtaan seu- 
ratalossa joulukuun 14 päivänä vie- 
tetyssä vanhusten joulujuhlassa. 
Kun lähes salintäyteinen juhlaylei- 
sö oli  asettunut paikoilleen, aloitti 
Juantehtaan torvisoittokunta joulu- 
juhlan torvimusiikilla. Tervehdys- 
sanojen sekä yhteislaulun jälkeen 
esittivät lastentarhalaiset opettaja 
Anita Paldanin johdolla nokipoika- 
leikin. Harras joulutunnelma levit- 
täytyi saliin jouluvirren alkusäkeis- 
1ZÖJ'en ja sitä seuranneen läänin- 
rovasti Erkki Pulkkisen puheen ai- 
kana. Puheen päätyttyä veisattiin 
seisaalleen nousten jouluvirren vii- 
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Kohtaus ”Prinsessa Ruususesta" 
Högforsin eläkeläisten 

joulujuhlassa 

Puuron tarjoilu köynnissö 
Juantehtaan juhlassa 
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meinen säkeistö. Välittömästi las- 
tentarhalaisten esittämän joululei- 
kin jälkeen olikin vuorossa puuro, 
minkä joulutontuiksi pukeutuneet 
rouvat ja  neitoset tarjoilivat. Puu- 
roa syötäessä saapui sitten vieras 
kaukaa Korvatunturilta, itse joulu- 
pukki, tuoden lahjana vanhuksille 
SPR:n joululehden "Jouluterveh- 
dys”, jonka nopsajalkaiset joulu- 
tontut jakoivat. Juankosken yh- 
teiskoulun tiernapojat pyysivät lu- 
paa saada laulaa ja sen he myös 
saivatkin. Vielä oli ohjelmassa 
Juankosken Mieskuoron laulua 
opettaja Eino Oksalan johdolla sekä 
kahvitarjoilu. Kun oli yhteisesti 
laulettu ”Kun maass' on hanki”, 
päättyi juhla soittokunnan esittä- 
mään loppumarssiin. 

Naispuolista juhlavökeö 
Högforsin seuratalossa 

VERLAN TEHTAALLA 
Verlassa vietettiin eläkeläisten 

joulujuhlaa Lucian päivänä joulu— 
kuun 13znteinla. Tehtaan paikallis- 
pääl'li'kkö, dipl.ins. Nils Lindblom 
toivotti vieraat tervetulleiksi ja pa- 
lautti mieleen ne eläkeläiset, jotka 
vuoden aikana olivat saaneet iäi- 
syyskutsun. Pastori Yrjö Sariola 
piti joulusaamam, sasiaa-lipäälliklkö 
Ake Launi'kari puhui eläkeläisille 
tuoden heille myös yhtiön terveh-- 
dyksen, ja pitkän aikaa Kiinassa 
lähetystyössä ollut rovasti Koski- 
kallio kertoili kiinalaisten kristit— 
tyjen joulunvi-etosta. Verlan Mies- 
kuoro ilahdutti eläkeläisiä laulul- 
laan opettaja Riitta Korhosen joh- 
dolla. Hän oli ohjannut myös kan— 
santan-huasi'tykse'n samoin kuin kou- 

Verlan Mieskuoro laulaa 
opettaja Riitta Korhosen johdolla 



Jouluvir t tö veisataan 
Ver lan seuratalossa 

lulasten tonttuleikin. Joululaulujen 
kajahdellessa ja  kahvipöydän anti- 
mia nautittaessa ilta kului hartaan 
ja  kodikkaan tunnehnan vallitessa. 

KISSAKOSKEN TEHTAALLA 
Kissakosken eläkeläiset kokoon- 

tuivat joulujuhlaansa konttorira— 
kenniu'ksen vi'eraspuolelle joulukuun 
12 pnä. Paikallispäällikkö F.Blom- 
qvist toivotti vieraat tervetulleiksi 
j a  sosiawailipäälliikkö Ake Launikari 
tervehti eläkeläisiä yhtiön puolesta. 
Tirehtööri Paavo Mynttinen johti 
yhteislaulua ja luiki joulukertomuk- 
sen. Kissakosken koulun pitkäai- 
kaisen opettajan, kunnallisneuvos 
Väinö Klemin ohjaamina 'koululap- 

set esittivät omaa herttaista joulu- 
ohjelmaansa. Nautittiin kahvipöy- 
dän antimia, i'lOiftlllnl kodikkaasta 
yhdessäolosta ja otettii-npa hetkeksi 
juhlallinen valokuvailmekin. 

Kissa kosken elökelöisiö jouluiuhlassaan 

Nuoren kissakoskelaispolven 
edustajia, jotka esittivät 
vanhuksille jouluohjelmaa 

HALLAN TEHTAALLA 
Hallan eläkeläiset kokoontuivat 

omaan joulujuhlaansa jälleen Hal- 
lan seurataloon, kuten jo  monta 
kertaa aikaisemminkin. Valmiiksi 
katetut pöydät odottivat seuratalon 
salissa, jonka jouluaiheinen koris- 
telu viritti juhlatunnelman heti si— 
sään astuttua. Ohjelman aloitti tier— 
napoikien — Kotkan Talouskoulun 
oppilaiden — reipas esiintyminen, 
minkä jälkeen vaaleakutrinen Lu- 
cia Sibeliuksen joululaulun kai- 
kuessa sytytti juhlahuoneen suu- 
rimmat kynttilät. Majuri Björn 
Weckmanin esitettyä eläkeläisille 
yhtiön joulutervehdyksen seurasi 
lasten suorittamaa ohjelmaa, nimit- 
täin parin tontun veikeä lanne- 
vanne-esitys, koululaisten reippaita 
lauluja sekä Visan pikkupoikien 
voimistelua. Kauppalanjohtaja Veli 
Järvinen, joka kunnioitti juhlaa 
läsnäolollaan, kertoili mielenkiin- 
toisia asioita kauppalan kehitykses— 

tä. Kun Toukolan naiskuoro oli hra 
Aimo Lehvän johdolla esittänyt 
joululauluja, saapui joulupukki lah— 
joineen ilahduttamaan juhlavierai— 
ta. Lopuksi pastori Lauri Komulai- 
nen esitti ajatuksia joulusta valon 

ja  rauhan juhlana. Emäntinä juh- 
lassa hääräilivät Hallan toimeliaat 
martat. 



KUUSANKOSKEN TEHTAAT 

Kuusankoskella pidettiin ansiomerk— 
kien jakotilaisuus ensimmäistä kertaa 
Koskelassa, jonka avara sali oli koris- 
tettu Suomen lipuin, kukkasin, kyntti- 
löin ja himmelein. Juhlaan oli kutsuttu 
64 ansiomerkin saajaa, naimisissa ole- 
vat puolisoineen. Heistä oli Kyminteh- 
taalta 4 4  ja Voikkaalta 20. 25 vuotta 
palvelleista oli naisia 12 ja miehiä 52. 
Melkein kaikki ansiomerkin saajat oli- 
vat voineet noudattaa kutsua ja vie- 
raat ryhmittyivät pöytiin osastoittain 
osastopäälliköittensä seurassa. 

Juhlan aloitti Kuusankosken Orkes- 
teri soittamalla Menuetti-osan Haydnin 
G-duuri sinfoniasta. Tämän jälkeen yh- 
tiön toimitusjohtaja, vuorineuvos K. E. 
Ekholm piti 25-vuotisansiomerkkien saa- 
jille puheen mainiten mm. seuraavaa: 

Perinteellisiksi vuotuisiksi juhlahet- 
kiksi yhtiömme piirissä ovat muodostu- 
neet eläkeläistemme joulujuhlat ja nä- 
mä ansiomerkkien jakotilaisuudet. Vaik- 
ka näihin juhliin kokoontuvat eri ikä- 
polvet —— joulujuhliin jo työpäivänsä 
tehneet eläkeläisvanhuksemme ja näi- 
hin työnjuhliin taasen täysin voimin 
työpäiväänsä suorittava keskipolvi -——- 
niin silti nämä juhlat ovat läheistä su- 
kua toisilleen. Menneet yhtiöläisvuodet 
ovat kummassakin tapauksessa aivan 
kuin henkisenä yhdistäjänä. Yhtiömme 
piirissä suoritettu päivästä toiseen ta- 
pahtunut arkinen aherrus on samalla 
kasvattanut ikään kuin henkistä pää- 
omaa, jonka me tunnemme läheisenä 
yhteenkuuluvaisuutena. 

Vietämme nyt loppiaisjuhlaamme 
ensimmäistä kertaa tässä äskettäin val- 
mistuneessa Koskelassa. Tätä raken- 
nusta suunniteltaessa on nimenomaan 
nifty siihen, että saisimme myös ar- 
vokkaan ja miellyttävän juhlapaikan 
omia yhtiöläisjuhliamme varten. Ja 
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Ansiomerkkien jako 
Loppiaispyhänä vietettiin yhtiömme piirissä jälleen useita 

työnjuhlia, joissa viime vuoden kuluessa 25 yhtiöläisvuotta 
täyttäneille jaettiin hopeinen ansiomerkki. Sen sai 1 1 6  yhtiö- 
Iäistä, mikä luku on varsin kunnioitettava ja jo yksistään 
tilastollisena tietona kertoo yhtiöläisperheellemme ominaisista 

seuraavassa pitkäaikaisista palvelussuhteista. Selostamme 
ansiomerkin jakotilaisuuksia eri paikkakunnilla. 

Vuorineuvos K. E. Ekholm puhuu 

Vuorineuvoksetar Clara Ekholm kiinnittää ansiomerkin Antti Lukan rintapieleen 

vaikka rakennus on uusi, niin se liittyy 
läheisesti tehtaittemme menneisyyteen. 
Se on saanut nimensäkin vanhan Kos- 
kelan mukaan, tämän paikon lähei- 
syydessä sijainneesta ja jo varhain yh- 
tiön omistukseen joutuneesta maalais- 
talosta. Nimensä mukaisesti Koskela 
sijaitsee aivan kosken partaalla, sen 
kosken äärellä, joka on ollut edelly- 
tyksenä teollisuuden synnylle täällä 
Kuusankoskella. Voimme siten kokoon- 
tua yhtiöläisjuhliimme sananmukaisesti 
tehtaittemme syntysijoilla. Tämä paik- 
ka on nähnyt ja kokenut valtavan ke- 
hityksen viimeisen kahdeksan vuosi- 
kymmenen aikana. Kosken pauhu on 
vähitellen talttunut ja veden voima alis- 
tettu pyörittämään tehtaittemme ko- 
neita. Vaatimattomat ruukit ovat vuo- 
sikymmenien kuluessa käyneet läpi 
monta muodonmuutosta. Ne ovat vä- 
hitellen laajentuneet suuriksi tehtaiksi, 

joista alkuperäiset piirteet ovat aikoja 
sitten jo tyystin hävinneet. Koskelasta 
avautuvan tehdasnäkymän edessä 
voimmekin varauksetta todeta, että 
aikaisempien yhtiöläispolvien ja myös 
meidän työllämme on ollut siunausta. 
Aherrus ja vaivannäkö ei ole mennyt 
hukkaan, vaan on varmaan ylittänyt 
rohkeimmatkin toiveet, joita tehtaiden 
perustajat, rakentajat ja alkuaikojen 
yhtiöläiset osasivat näiden tehtaiden 
varaan rakentaa. 

Varmaan jokainen meistä tuntee 
mielihyvää ja oikeutettua ylpeyttä sii- 
tä, että kehitys täällä Kuusankoskella 
on mennyt tähän suuntaan. Mitä kor- 
keammalle teollisuuden tasoa voidaan 
kohottaa, sitä paremmat edellytykset 
luodaan toimeentulolle ja kaikelle ai- 
neelliselle ja henkiselle kehitykselle. 
Sen sijaan tuotannollisen toiminnan 
syystä tai toisesta häiriintyessä jou- 



Kuusankosken tehtailla ansiomerkin saaneita 

dumme kipeästi kokemaan sen muka- 
naan tuomat haitat ja menetykset. 

Minulla on se vakaumus, että yhtiö- 
läisillämme on vakaa ja syvällinen kä— 
sitys työn todellisesta arvosta ja että 
kukin kohdaltaan pyrkii täyttämään 
parhaan kykynsä mukaan hänelle us- 
kotun tehtävän. Meillä onkin tunne- 
tusti ammattitaitoista ja velvollisuu- 
dentuntoista väkeä. Työntekoa häirit- 
sevät rauhattomuudet ovat vieraita il- 
miöitä. Ja ehkä kaikkein vakuutta- 
vimpana osoituksena yhtiöläistemme 
uskollisesta suhtautumisesta tehtäviinsä 
on se seikka, jonka merkeissä olemme 
tänne kokoontuneet. Yhtiömme piirissä 
työsuhteet muodostuvat pitkäaikaisiksi 
ja varsin useissa tapauksissa koko ih- 
misiän pituisen työpäivän kestäviksi. 
Tämä, jos mikään, osoittaa kiintymystä 
työhön ja  myös sitä luottamuksellista 
suhdetta, mikä vallitsee työntekijän ja 
työnantajan välillä. Numerot puhuvat 
tästä yhtiöllemme tunnusomaisesta iI- 
miöstä vakuuttavaa kieltä. 75-vuotis- 
juhlien jälkeisenä aikana on Kuusan- 
kosken tehtailla jaettu 46 kultamitalia 
ja  909 hopeamitalia tämänkertaiset 
ansiomerkin saajat mukaan luettuina. 

Puhuja palautti mieleen ne yhtiöläi- 
set, jotka viime vuoden aikana olivat 
saaneet 50-vuotistyöpöivänään yhtiön 
kultaisen ansiomerkin. Näitä työnvete- 
raaneja oli neljä, nimittäin sähköasen- 

taja Edvard Ahola Kymin sähköosas- 
tolta, etumies Otto Mäkinen Kymin 
selluloosatehtaalta, vesivahti Kalle Pa- 
lonen Voikon ulkotyöosastolta ja koi 
neenhoitaja Arttur Nummelin Kymin 
paperitehtaalta. 

Lopuksi puhuja esitti 25-vuotisansio- 
merkin saajille yhtiön ja omasta puo- 
lestaan parhaat kiitokset tähänastisesta 
uskollisesta ja ansiokkaasta palveluk- 
sesta yhtiössä ja toivoi, että hyvät ja 
luottamukselliset suhteet tulisivat jat- 
kumaan ja entisestään lujittumaan. 

Tämän jälkeen vuorineuvos Ekholm 
suoritti yhdessä puolisonsa vuorineuvok- 
setar Clara Ekholmin kanssa sekä 50- 
siaalitarkastajo Toini livanaisen ja so- 
siaalipäällikkö Veikko Salanderin avus- 
tamana merkkien jaon. Sen päätyttyä 
esiintyi Kuusankosken Mieslaulajat 
musiikinopettaja Heikki Koskensepän 
johdolla laulaen Faltinin "Elon taiste- 
lussa", Väinö Haapalaisen sävellyksen 
”Ilta” ja Sibeliuksen ”lsänmaalle”. 
Sitten seurasi kahvitarjoi lu, jonka a i -  
kana Kuusankosken Orkesteri esiintyi 
toistamiseen. Juhlatilaisuus päättyi 
Maamme-lauluun. 

25-vuotisansiomerkin saivat seuraa- 
vat yhtiöläiset: 

K y m i n t e h t a a l t a :  Hugo An- 
tila, Frans Grönlund, Artur Lundin, 
Hilda Marttinen, Erik Mäenpää, Eemil 
Okka, Onni Pesu, Tyko Salminen, Matti 

Siren, Eino Stöör, Väinö Turkki, Helmi 
Vihersalo ja Aati Viljakainen paperi- 
tehtaalta; Yrjö Aalto, Valde Ahvenai- 
nen, Väinö Heino, Reino |nkeröinen, 
Eino Lampila, Yrjö Lindqvist, Johan- 
nes Räkköläinen, Mikko Ryöppy, Antti 
Salo, Yrjö Sorsa ja Oivo Värrölä sellu- 
loosatehtaalta; Reino Lindholm kloori- 
tehtaalta; Martti Leivo ja Lars Strand- 
berg korjauspajalta; I lmari Kollanus, 
Toimi Laine, Sirkka Lilja, Sulo Pokki, 
Eino Rouhiainen ja Toivo Salo rakennus- 
osastolta; Kauko Lindberg ja Pauli 
Mattila sähköosastolto; Tor Salin tek- 
nilliseltä osastolta; Maja Broström ja 
Torsten Söderström pääkonttorista; Elna 
Grönroos, Toini Heijala, Aino Mentula 
ja Hagar Vallin talousosastolta; Elsa 
Mäki maatalousosastolta ja Risto Kolla- 
nus rautatieltä. 

V o i k k a a l t a :  Janch Krzyvacki, 
Vilho Laakkonen, Vi l jo Palonen, Olavi 
Takala ja Vieno Valtonen paperiteh- 
taalta; Lydia Hasu, Eino Henttu, Oiva 
Paavola ja Mauno Tiihonen selluloosa- 
tehtaalta; Katr i  Lehto puuhiomosta; 
Lauri Halme, Kaarlo Kauppinen, Eetu 
Venell ja Paavo Vähänen karbiditeh- 
taalta; Antti Lukka korjauspajalta; 
Jaakko Saarenpää rakennusosastolta; 
Pekka Linnankallio söhköosostolta; Elsa 
Skarin ulkotyöosastolta; Oiva Hasu ta- 
Iousosastolta ja Eero Hämäläinen va- 
rastolta. 
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Porttivahti Saima Elfving 
saa ansiomerkkinsä 

HÖGFORSl N TEHDAS 

Loppiaisena oli  Högforsin tehtaan 
Virkamieskerholla juhlatilaisuus, missä 
jaettiin yhtiön ansiomerkki 25 vuotta 
palvelleille. Karkkilasta sai mitalin 1 9  
työntekijää ja Lahden tehtaalta yksi. 

Tehtaan orkesterin soittaman alku- 
marssin jälkeen puhui isännöitsijä C. J. 
Cedercreutz mitalinsaajille. Hän mainit- 
si aluksi, et tä yhtiön ansiomerkin 25-  
vuotisesta palveluksesta an Högforsin 
tehtaalla vuodesta 1953 lähtien, jolloin 
ni i tä  ensimmäisen kerran siellä jaetti in, 
saanut 298 henkilöä nyt jaettavat mer- 
kit mukaan luettuina. Kultaisia ansio- 
merkkejä puolivuosisataisesta palveluk- 
sesta on saman ajan kuluessa jaettu 
kaikkiaan 21. Sen jälkeen puhuja jat- 
koi mm.: 

Nämä pitkät palvelusajat ovat osoi- 
tuksena hyvästä suhteesta, joka on 
val l innut  työnteki jöiden ja työnantajan 
välillä. Kaunis kotiseutumme on var- 
masti myös omiaan pitämään kotona 
ne, jotka pienestä saakka ovat tottu- 
neet elämään täällä. Ja lukuisat oma- 
kotitalot Osoittavat nekin, että tänne 
halutaan jäädä-ja täällä elää. 

Tehtaan vuosien varrella kulkema 
t ie ei  ole aina ollut tasaista myötä- 
mäkeä, vaan vaikeasti ohitettavia estei- 
tä on joskus jouduttu kiertämään. Teh- 
taan vaikeudet ovat välittömästi vai- 
kuttaneet paikkakunnan oloihin ja toi- 
meentuloon, ja niin on kullakin ollut 
epäilemättä vaikeuksia kestettävänään. 
Kuitenkin on tähän saakka kuljettu 
taival varmaankin kokonaisuuteen kat- 
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20:sta merkin saaneesta ol i  jakotilaisuudessa läsnä 1 8  

soen muodostunut myönteiseksi. Olem- 
me tälläkin hetkellä vaikean menekki- 
pulman edessä, joka ikävä kyllä on 
pakottanut tehtaan supistamaan tuo- 
tantoaan ja lyhentämään työviikkoa. 
Pitkäaikaisesti palvelleille on työpaikka 
kuitenkin turvattu, vaikka heidänkään 
kohdallaan ei ole voitu välttää työajan 
lyhentämistä. Kaikki toivomme'har- 
taasti parempia aikoja, jotta taas voi- 
simme tuottaa hyödykkeitä täydessä 
laajuudessaan. 

Hyvät ansiomerkin saajat! Pitkän työ- 
päivönne tuloksena jokainen teistä on 
alallaan omaksunut ammattinsa salai- 
suudet ja varmasti myöskin jakanut 
niitä nuoremmille työtovereilleen. On 
ilmeistä, että koko tehtaan toiminnalle 
kokeneen kantajoukon olemassaololla 
on mitä suurin merkitys. 

Högforsin tehtaan ja omasta puoles- 
tani lausun teille parhaat kiitokset pit- 
käaikaisesta ja uskollisesta palvelukses- 
ta ja toivon hyvien ja luottamuksellis- 
ten suhteiden jatkuvasti lujittuvan. 

Puheen päätyttyä seurasi ansio- 
merkkien ja kunniakirjojen jako. Mita- 
l in saivat käsinkaavaaja Auvo Astala, 
konttoristi Westa Björkman, puhdistaja 
Väinö Bäckström, vartija Saima Elfving, 
sorvaaja Erkki Eloranta, pakkaaja 
Kaarlo Koskinen, kirvesmies Toivo 
Lehtonen, keernantekijä Heikki Lind- 
holm, prässääjä Yrjö Niemi, maatyö- 
mies Eino Nurmi, puhdistaja Hilja Pa- 
lonen, asentaja Veikko Sundberg, keer- 
nantekijä Eino Takala, navettamies 
Tuomas Tuovinen, emalityöntekijä 
Kaarlo Vainio, malliviilaaja Albin Va- 

lonen, työnsuunnittelija Eino Vendelin, 
levyttäjä Veikko Virta ja lämmittäjä 
Veikko Vuolas sekä viilaaja Sulo Leh- 
tinen Lahdesta. Mitalit kiinnitti saajien 
rintapieleen rouva Eva Cedercreutz. 

Tilaisuus, jossa ansiomerkin saajien 
ja  heidän puolisoittensa lisäksi olivat 
läsnä tehtaan johto sekä osastopäälli- 
köt, päättyi kahvitarjoiluun, jonka ai- 
kana tehtaan orkesteri esiintyi. 

HALLAN TEHTAAT 
Ansiomerkkien jakotilaisuudessa Hal- 

lan kerholla oli kunniavieraiden lisäksi 
saapuvilla tehtaitten johtaja, majur i  
Björn Weckman puolisoineen sekä 
merkin saajien esimiehiä. Majuri Weck- 
man kiitti pitkäaikaisesti palvelleita us- 
kollisesta uurastuksesta ja kohdisti kii- 
toksen sanoja erityisesti 50 vuotta pal- 
velleelle Otto Keveril le. Tämän jälkeen 
suoritettiin ansiomerkkien ja kunnia— 
kirjojen jako ja lopuksi seurasi kahvi- 
tarjoilu. Merkin saajien puolesta kiitti 
yhtiötä Otto Keveri. 

Kultaisen ansiomerkin sai kuten 
mainittu Otto Keveri sekä hopeisen an- 
siomerkin Leo Andersson, Eelis Heijari, 
Helmi Hyytiäinen, Rikhard Koskivuolle, 
Oskar Lehtinen, Matti Lojander, Väinö 
Lukkari, Vilho Nikkinen, Urho Reiman, 
Erkki Tani, Paavo Toivonen ja Rauha 
Turkkila. 

Hallalaisia merkin saajia 
Kultamitalimies Otto Keveri 

istumassa keskellä 



Verlassa oli merkin 
saajien jouk0550 
50 vuotta palvellut 
mestari Toivo Sahlberg 
(äärimmäisenä oikealla) 

Juantehtaalainen kolmikko 

VERLAN TEHDAS 
Verlassa tapahtui ansiomerkkien jako 

tehtaan paikallispäällikön, dipl.ins. N. 
Lindblomin asunnossa. Merkin saajien 
joukossa oli myös 50 vuotta yhtiötä 
palvellut mestari Toivo Sahlberg, joka 
sai kultaisen ansiomerkin samanaikai- 
sesti kuin 25 vuotta palvelleiden Väinö 
Lautamatin, Väinö Mäntysen ja Laura 
Ukon rintapieleen kiinnitettiin hopeinen 
ansiomerkki. lns. Lindblom kiitti pitkä- 
aikaisesti palvelleita heidän uskollisesti 
suorittamastaan työstä yhtiön hyväksi. 
Ansiomerkit kiinnitti asianomaisten rin- 
tapieleen rva Märtha Lindblom. 

METSÄOSASTO 
25-vuotisansiomerkkien jakotilaisuus 

Kuopiossa oli loppiaisena hotelli Atlak- 
sessa. Tilaisuuteen olivat merkin saa- 
j ien Iisäksi saapuneet heidän lähimmät 
esimiehensä. Ylimetsänhoitaja Rolf Arn- 
k i l  lausui kunniavieraat ja  muut läsnä- 
o l i j a t  tervetulleiksi. Erikoisesti hän 
kohdisti kiitoksen ja tunnustuksen sa- 
noja ansiomerkkien saajille heidän pit- 
käaikaisesta, uskollisesta työstään yh- 
tiömme hyväksi. Puheen päätyttyä suo- 
ritti ylimetsänhoitaja rouva Martta 
Niskasen avustamana ansiomerkkien ja 

JUANTEHDAS 
Juantehtaalla pidetyssä juhlatilaisuu- 

dessa puhuivat ansiomerkin saaji l le 
dipl.insinöörit E. Palmgren ja L. Tim- 
gren viimeksi mainitun suorittaessa 
merkkien jaon ja rva Annele Timgrenin 
kiinnittäessä merkin asianomaisten rin- 
tapieleen. Merkin saivat tällä kertaa 
Kalle Hakkarainen, I lmari  Koponen ja  
Urho Kuosmanen. Seuranneen kahvi- 
tarjoilun aikana opiskelija Kaj Chyde- 
nius soitti pianolla musiikkia neljältä 
eri vuosisadalta. Merkinsaajien kiitok- 
set yhtiölle esitti llmari Koponen. 

omistuskirjojen jaan, minkä jälkeen 
'n'autittiin yhtiön tarjoamat kahvit. Mer- 
kin saivat seuraavat henkilöt: metsä- 
työnjohtaja Arvi Weide ja metsätyö- 
mies Kalle Stranius Savon hoitoaluees- 
ta, metsätyönjohtaja Janne Martikai- 
nen Kuopion hoitoalueesta, etumies Aa- 
peli Toivanen Juantehtaan hoitoaluees- 
ta sekä metsätyönjohtajat Veikko Will- 
man ja Aatami Järveläinen Pohjois- 
Karjalan hoitoalueesta. 

Keski-Suomen hoitoalueessa jakoi 
aluemetsänhoitaja G. Duncker rouva 
Kirsti Laitisen avustamana l l .  l .  Ää- 
nekosken kauppalassa järjestetyssä ti- 
laisuudessa 25-vuotisansiomerkin hoito- 
alueen palveluksessa oleville. Merkin 
saivat vanhempi työnjohtaja Kaarlo 
Varis, etumies Vil jo Jäntti ja työmies 
Ville Hänninen. 

Päijänteen hoitoalueessa suoritti alue- 
metsänhoitaja J. E. Niinikoski kotonaan 
l l .  l .  järjestämässään kahviti laisuu- 
dessa 25-vuotisansiomerkkien jaon. 
Kahdesta mitalinsaajasta oli läsnä ta- 
lonmies Toivo Virtanen metsätyömies 
Veli  Halttusen ollessa sairauden takia 
estetty saapumasta. Metsänhoitaja Nii- 
nikoski lausui ki itoksen sanoja pitkä- 
aikaisesta yhtiön hyväksi tehdystä työs- 
tä, minkä jälkeen rouva Niinikoski kiin- 
nitti mitalin Virtasen rintaan. 
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KU USAN KOSKEN TEHTAAT 

VÄINÖ LAHTINEN 
hitsaaja Kymin korjauspajalta tulee 
24. 3. olleeksi 45 vuotta yhtiömme 
palveluksessa. Hän on syntynyt 11. 10. 
1895 Valkealassa ja tuli heinäkuussa 
1909  vajaan 15 vuoden ikäisenä työ- 
hön Kymin ulkotyöosastolle. Oltuaan 
välillä vähän aikaa valtion rautateiden 
konepajalla hän palasi v. 1918  takai- 
sin yhtiäömme, sillä kertaa hitsaajaksi 
Kymin korjauspajalle, missä edelleen- 
kin työskentelee. Lahtinen on ammat- 

KUUSAN KOSKEN TEHTAAT 

VÄINÖ SARA-AHO 
kirvesmies Kymin rakennusosastolta 
täyttää 60 vuotta 5. 3.  Hän on synty- 
nyt Ähtärissä. Oltuaan työssä mm. Ah- 
venkosken voimalaitoksella j a  Mylly- 
koskella hän tuli yhtiömme palveluk- 
seen tammikuussa 1938 Kymin raken- 
nusasastolle työskennellen siellä edel- 
leenkin. 

URPO VÄGG 

höyryvoima-aseman hoitaja Voikan söh- 
köosastolta täyttää 60 vuotta 8. 3. 
Hän on syntynyt Kymissä ja tullut yh- 
tiön palvelukseen v. 1 9 1 8  Voikan kor- 
jauspajalle, mistä v. 1923  siirtyi säh- 
köasentajaksi. Voikan höyryvoimalai- 
toksen asennusaikana hän toimi asen- 
tajien tulkkina ja nimitettiin v. 1 9 3 7  
mainitun aseman hoitajaksi. Väggin 
vapaa-ajan harrastuksena on radioala 
sen kaikissa muodoissa. 
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Väinö Lahtinen Aarne  Aarnio 

tinsa taitava mies ja hänen suhteensa 
työhön on ollut varsin kiinteä. 

AARNE AARNIO 

ylikirjuri Voikan paperitehtaalta tulee 
1. 4. olleeksi niin ikään 45 vuotta yh- 
tiömme palveluksessa. Hän on synty- 
nyt 3. 6. 1895 Valkealassa ja tullut 
1. 4. 1914  kirjuriksi Voikan paperiteh- 
taalle, missä onkin siitä lähtien työs- 
kennellyt toimien nykyisin ylikirjurina. 

MARTTI ESKOLA 

rotatiokoneen etumies Voikan paperi- 
tehtaalta täyttää 60 vuotta 12. 3. Hän 
on syntynyt Iitissä ja tullut yhtiömme 
palvelukseen elokuussa 1920 Voikan 
paperitehtaalle. 

VILJO SIMOLA 

puutarhatyöntekijä maatalousosastolta 
täyttää 60 vuotta 12. 4. Hän on syn- 
tynyt litissä. Jo paikasena hän joutui 
itse hankkimaan elatuksensa ja tuli 
1. 8. 1918  yhtiömme palvelukseen Ky- 
min selluloosatehtaalle, mistö v. 1 9 1 9  
siirtyi Kymin paperitehtaalle ja sieltä 
seuraavana vuonna Kuusankosken sel- 
luloosatehtaalle. Oltuaan sen jälkeen 
vuosina 1927—30 Voikan rakennus- 
osastolla hän tuli puutarhatöihin Kes- 
kuspuutarhaan. Vuonna 1941 hän siir- 
tyi Kuusaan paperitehtaalle, mutta pa- 
lasi toukokuussa 1945 takaisin Kes- 
kuspuutarhaan työskennellen siellö edel- 

Aleksander Piilinen 

ALEKSANDER PIILINEN 

puiden latoja Kymin puuhiomosta tulee 
7. 3. olleeksi 40 vuotta yhtiömme pal- 
veluksessa. Hän on syntynyt 1. 5. 1901  
litissä ja tullut 5. 9. 1 9 1 6  työhön Ky- 
min ulkotyöosastolle. Oltuaan muuta- 
man vuoden ulkotyö- ja rakennusosas- 
toilla hän siirtyi v. 1924 Kuusaan pa- 
peritehtaalle työskennellen siellä lyhyt- 
aikaisia siirtoja lukuun ottamatta vuo- 
teen 1950, jolloin tuli Kymin puuhio- 
molle. 

leenkin. Simola tunnetaan erittäin tai- 
tavana ja ahkerana ammattimiehenä. 

EINO VESALAINEN 

oksaosaston hoitaja Kymin selluloosa- 
tehtaalta täyttää 60 vuotta 13. 4. Hän 
tuli yhtiön palvelukseen 3. 6. 1925 
ulkotyöosastolle. Oltuaan sen jälkeen 
työssä mm. Kymin korjauspajalla ja 
rakennusosastolla hän siirtyi 13.  1.  
1942 Kymin selluloosatehtaalle työs- 
kennellen siellä edelleenkin. Aluksi 
hän ol i  l l l zna  keittäjänä, mutta toimii 
nykyisin oksaosaston hoitajana. 

KALLE LAITO 

vesivahti Voikan ulkotyöosastolta täyt- 
tää 60 vuotta 19.  4. Hän on syntynyt 
Jaalassa ja tullut yhtiömme palvelukseen 
v. 1922 Voikan ulkotyöosastolle, missä 
työskenteli lyhyttä Voikan paperiteh- 
taalla ja Haukkasuolla vietettyä aikaa 
lukuun ottamatta purkajana vuoteen 
1955, jolloin siirtyi nykyiseen toimeen- 
sa voimalaitoksen vesivahdiksi. 



Urpo Vägg 

KEIJO FLÖJT 

piirtäjä teknilliseltä osastolta täyttää 
5 0  vuotta 23. 2 .  Hän on syntynyt Kal-  
volassa. Yhtiömme palvelukseen hän 
tul i  v. 1 9 2 2  asuinrakennusosastolle, 
mistö v. 1925 siirtyi piirustuskonttoriin 
ja sieltä v. 1928 Kymin korjauspajalle. 
Käytyään teollisuuskoulun vuosina 
1929—32 hän tuli viimeksi mainittuna 
vuonna pi i r täjäksi Kymin piirustuskont- 
toriin ja on tässä toimessa edelleenkin. 
Hän on parina vuotena toiminut kone- 
piirustuksen Opettajana yhtiömme am- 
mattikoulussa sekä Kuusankosken työ- 
väenopistossa. Vapaa-aikoinaan hän ra- 
kenteli nuorempana veneitäkin. 

HILMA KUOSMANEN 
karja—apulainen maatalousomstolto 
täyttää 50 vuotta 24. 2. Hän on syn- 
tynyt Nilsiässä. Yhtiömme palvelukseen 
hän tuli v. 1936 karja—apulaiseksi He- 
vosojan kartanoon, mistä 24. 2. 43 
muutti Sunilaan työskennellen siellö 
selluloosatehtaan kuorimo-osastolla syöt- 
töpöytä- ja sirkkelinaisena 29. 3 .  4 5  
saakka. Sen jälkeen hän tuli jälleen 
Hevosojal le ja  s i i r ty i  sieltä kartanon 
luovutuksen jälkeen karja-apulaiseksi 
Eerolan kartanoon. 

Arvo Pasi 

Keijo Flöjt ' 

ARVO PASI 

mittamies Kymin ulkotyöosastolta täyt- 
täö 50 vuotta 7. 3. Hän on syntynyt 
Valkealassa, missä myös kävi kansa- 
koulun. Ansiotyön hän aloitt i  v .  1 9 2 4  
Tirvan tehtaalla, mistö v. 1926 siirtyi 
Enso-Gutzeit Oy:n uitto- ja metsätyö- 
maille. Kymin Oy:n palvelukseen hän 
tuli v .  1 9 2 9  purkajaksi ulkotyöosastolle. 
Vuonna 1933 hänet nimitettiin työn- 
johtajaksi samalle osastolle sekä v. 
1 9 4 5  puutavaran vastaanottajaksi. Va-  
paa-aikoinaan Pasi on aikaisemmin 
harrastanut pääasiassa kilpahiihtoa. 
Hän on myös ollut mukana urheiluseu- 
ratoiminnassa. 

VÄINÖ PURHO 

rokennustyöntekijä Kymin rakennus- 
osastolta täyttää 50 vuotta 12. 3. Hän 
on syntynyt Jaalassa. Yhtiömme pol- 
velukseen hän tuli v. 1923  Kuusaan 
sahalle ja on sittemmin työskennellyt 
mm. klooritehtaalla ja ulkotyöosastolla. 
Vuodesta 1941 alkaen hän on ollut 
yhtäjaksoisesti työssä rokennusosastolla. 

ARVI HUUHILO 

jälkivuol i ja Kymin selluloosatehtaalta 
täyttää 50 vuotta 19. 3. Hän tuli yh- 

Väinö Purho 

Hilma Kuosmanen 

tiön palvelukseen 18.  5. 1948 Voikan 
puuhiomolle, mutta erosi jo vajaan 
neliön kuukauden kuluttua. 12. 5. 50  
hän palasi takaisin yhtiöön, sillä ker- 
taa Kymin selluloosatehtaalle, missä 
nykyisin työskentelee jälkivuolijana. 

PAULI HERMUNEN 

koneviilaaja Voikon korjauspojalto täyt- 
tää 50 vuotta 22. 3. Hän on syntynyt 
Valkealassa ja tullut yhtiön palveluk- 
seen jo 14-vuotiaana Voikon koskityö- 
maalle. Vuonna 1927 hän siirtyi Voikon 
korjauspajalle levysepän oppilaaksi toi- 
mien myöhemmin karkeislevyseppänä. 
Vuodesta 1946 hän on työskennellyt 

' PK 6 : n  konevi i laojana. 

KAARLO SALMI 

sulottajan apulainen karbiditehtaalta 
täyttää 50 vuotta 4. 4. Hän on synty- 
nyt Heinolassa ja tullut yhtiön palve- 
lukseen ensimmäisen kerran v. 1926 
Voikon paperitehtaalle. Vuodesta 1934 
lähtien hän on ollut yhtäjaksoisesti yh- 
tiön palveluksessa työskennellen Voi- 
kan rakennusosastolla, selluloosateh- 
taal la ja  paperitehtaalla sekä Kuusaan 
sahalla, kunnes v. 1945 siirtyi nykyi- 
seen toimeensa karbiditehtaolle. Hänen 

Pauli Hermunen 
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Kaarlo Salmi 

monista harrastuksistaan mainittakoon 
matkailu. Vuonna 1 9 5 1  hän tek i  mat- 
kan Englantiin ja  Ranskaan sekä viime 
kesänä Yhdysvaltoihin osallistuen näil- 
lä matkoil la myös Jehovan todistajien 
maailman konferensseihin. 

OSSI ANDERSSON 

sähköasentaja Voikan sähköosastolta 
täyttää 50 vuotta 7. 4. Hän on synty- 
nyt Valkealassa ja tullut yhtiön palve- 
lukseen v. 1923 Voikan sähköosastolle, 
missä hän on sotien aiheuttamia kes- 
keytyksiä lukuun ottamatta työskennel- 
lyt erilaisissa asennus- ja korjaustöissä. 

TOR SALIN 

ekonomi pääkir jastosta täyttää 5 0  vuot- 
ta 7. 4. Hän on syntynyt Helsingissä, 
käynyt koulua Kuusankoskella ja Hel- 
singissä ja tullut yliOppilaaksi ruotsa— 
laisesta normaalilyseosta v. 1927. Sen 
jälkeen hän opiskeli Ruotsalaisessa 
kauppakorkeakoulussa valmistuen dip- 
lomiekonomiksi. Jo heti ylioppilaaksi 
tultuaan hän oli harjoittelijana yhtiöm- 
me varastossa ja ekonomiksi valmistut- 
tuaan hän tuli vakinaisesti yhtiön pal- 
velukseen. Paitsi varastossa hän on 
työskennellyt osto-osastolla ja päälabo- 
ratoriossa sekä vuodesta 1956 lähtien 
pääkirjastossa yhteensä 25 vuotta. Hä- 
nen monista erikoisharrastuksistaan 
mainittakoon valokuvaus. 

HÖGFORSIN TEHDAS 

HELLE NORDBERG 

mankelinhoitoja täyttää 60 vuotta 
12.4 .  Hän on syntynyt Ul. Pyhäjär- 
vellä ja toiminut 14 vuotta ns. tehtaan 
hotellissa keittäjänä, sisäkkönä ja 
emäntänä sekä viimeiset 7 vuotta 
Haukkamäen monkelin hoitajana. 

30  

Tor Salin Aili Kuusinen 

YRJÖ ILTANEN 

val imotyönteki iä sulatosta täyttää 6 0  
vuotta 16.  4.  Hän on syntynyt Ul. Py- 
häjärvellä ja tullut työhön tehtaan ra- 
kennusosastolle 15 .  12. 1941 .  Jo  seu- 
raavana vuonna hän erosi, mutta pa- 
lasi v.  1953  takaisin rakennusosastolle, 

1956 si irtyi nykyiseen toi- 
raudan laj i t tel i jaksi rautasu- 

lattamoon. 

mistä v.  
meensa 

AILI KUUSINEN 

Heinolan tehtaalta täytti 50  vuotta 
13 .  2.  Hän on syntynyt Sysmässä ja 
tullut yhtiömme palvelukseen 30. 7. 
1957 puristajaksi radiaattoriosastolle, 
mistä 1. 1. 58 siirtyi peittausosastolle. 

LEO TALVIO 

kirvesmies rakennusosastolta täyttää 
50 vuotta 23. 2, Hän on syntynyt Lo- 
pella ja tullut yhtiön palvelukseen 13. 
2. 1947 rakennusosastolle, missä ny- 
kyisin työskentelee kirvesmiehenä. 

ONNI SALMINEN 

hioja hiomosta täyttää 50 vuotta 25. 2. 
Hän on syntynyt UI. Pyhäjärvellä ja 
tullut yhtiön palvelukseen 1. 7. 1936 
hiomoon. Oltuaan välillä kolmeen ot- 
teeseen muual la työssä hän palasi 14 .  8.  
50 takaisin tehtaan hiomoon. 

RAU HA SALMINEN 

siivooja emalilaitokselta täyttää 50 
vuotta 16. 3. Hän on syntynyt Pusu- 
lassa. Yhtiön palvelukseen hän tuli 
21. 9. 1953 työskennellen aluksi ra— 
kennus- ja valukattilaosastoilla, kunnes 
10. 9. 54 siirtyi emalilaitokselle siivoo- 
jaksi. 

MAUNO SALMI 

hiekanpuhaltaja puhdistamosta täyttää 
50  vuotta 20. 3. Hän on syntynyt UI. 
Pyhäjärvellä ja tullut yhtiön palveluk- 

Rauha Salminen 

seen v. 1934 valimoon. Oltuaan välillä 
pariin otteeseen työssä muualla hän 
tuli 12. 7. 49 vakinaiseksi puhdista- 
moon työskennellen siellä edelleenkin 
hiekanpuhaltajana. 

LAU RA PELTONEN 

valunpuhdistaja puhdistamosta täyttää 
50 vuotta 23. 4. Hän on syntynyt Ul. 
Pyhäjärvellä. Työskenneltyään aluksi 
vähän yli 3 vuotta rakennusosastolla ja 
lämpökeskuksessa hän siirtyi 11. 1. 
1939  nykyiseen toimeensa. 

HARALD LENTO 

maalari rakennusosastolta täyttää 50  
vuotta 1. 4. Hän on syntynyt Ul. Py- 
häjärvellä ja tullut tehtaan palveluk- 
seen 1. 7. 1924 samalle osastolle, millä 
nykyisinkin työskentelee. Lento on tun- 
nettu paikkakunnalla etevänä musiik- 
kimiehenä, mm. hän on johtanut teh- 
taan kuoroja ja toimii nykyisin paik- 
kakunnan naiskuoron johtajana. 

HALLAN TEHTAAT 

ARTTURI TAKAKARHU 

terien terottaja täyttää 60 vuotta 7. 4. 
Hän on syntynyt Mäntyharjussa ja tul- 
lut yhtiön palvelukseen v. 1943 sa- 
halle kuormaajaksi työskennellen edel- 
leenkin sahalla. 

VÄINÖ RITOLA 

vaununvaihtaja täyttää 50 vuotta 6. 3. 
Hän on syntynyt Ylivieskassa ja tullut 
yhtiön palvelukseen v. 1929 sahalle. 
Lyhyitä poissaoloja lukuun ottamatta 
hän on työskennellyt vuoroin sahal la, 
rakennusosastolla ja lautatarhalla, vuo- 
desta 1947 Iöhtien yhtämittaisesti sa- 
halla. 



Laura Peltonen 

KERTTU TANI 

konttorin siivooja täyttää 50  vuotta 
12.  3 .  Hän on syntynyt Kymissä ja  tu l -  
lut yhtiön palvelukseen v. 1940 höy- 
läämölle sekatöihin. Sittemmin hän on 
työskennellyt lautatarhalla sekä vuo- 
desta 1 9 4 9  läht ien pääkonttorin siivoo- 
iana. 

JUANTEHDAS 

VEIKKO LEHTO-ORA 

työnjohtaja täyttää 6 0  vuotta 13 .  3 .  
Hän on syntynyt Juankoskella. Tehtaan 
palvelukseen hän tuli 1. 9. 1912 kor- 
jauspajan varastoon varastonhoitajan 
apulaiseksi. Vuosina 1916—17 hän ol i  
korjauspajalla varastonhoitajana ja 
1917—1920 tuntikiriurina. Erottuaan 
vuonna 1920 tehtaan palveluksesta 
hän ryhtyi kauppiaaksi, mutta palasi 
vuonna 1927 takaisin, si l lä kertaa sa- 
tamanhoitajan apulaiseksi Karjalankos- 
ken satamaan. Satamanhoitajana hän 
toimi vuodesta 1929 lähtien aina 1. 12. 
58 saakka, jolloin sataman toiminta 
päättyi. Nykyisin hän työskentelee kul- 
ietusosaston työnjohtajana. Lehto-ora 
kuului aikaisemmin Karjalankosken 
kansakoulun johtokuntaan sen puheen- 
johtajana, taksoitus-, kansakoulu- ja  
kansanhuoltolautakuntiin sekä valtiol- 
listen voalien vaalilautakuntaan. Hän 
on saanut 25 vuoden palveluksesta 
Keskuskauppgkamarin sekä yhtiömme 
ansiomerkit. 

NILS BERG 

rakennusmestari täyt tää 5 0  vuotta 2 1 .  
3. Hän on syntynyt Mustasaaressa. 
Käytyään ensin Vaasan ruotsalaista ly- 
seota hän meni harjoit tel i jaksi raken- 
nusalalle j a  valmistui rakennusmesta- 

Harald Lento Artturi Taka karhu 

riksi Vaasan ruotsalaisesta teknillises- 
tä koulusta vuonna 1929. Suoritettuaan 
asevelvollisuutensa hän astui v. 1930  
Vaasan kaupungin rakennuskonttorin 
palvelukseen toimien piirustuskonttoris— 
sa sekä kaupungin er i  rakennustyömail- 
la vuoteen 1937,  jol loin muutti Juan- 
tehtaalle. Yhtiömme palveluksessa ol- 
lessaan hän on toiminut vuosina 1 9 3 7  
—51 rakennusosaston vastaavana ra- 
kennusmestarina ja vi imeksi mainitusta 
vuodesta alkaen suunnitteli jana. Hän 
on ollut valtion rakennustarkastajana 
Juankoskella vuodesta 1952 lähtien ja 
kuulunut kunnan rakennuslautakuntaan 
v:sta 1 9 4 9  alkaen varapuheenjohtaja- 
na sekä v:sta 1 9 5 1  lähtien puheen- 
johtajana. Niin ikään hän on kuulu- 
nut kunnan palolautakuntaan sekä 
Juankosken kunnansairaalan rakennus- 
toimikuntaan. Vaasassa ollessaan hän 
toimi Vaasan ruotsalaisen rakennusmes- 
tariyhdistyksen sihteerinä vuosina 1934 
—37. Työnsä ohessa hän on suunni- 
tellut sekä kerros- että omakotitaloja. 
Sotia edeltäneellä a ja l la hän ol i  akti i- 
visesti mukana maanpuolustustyössä. 
Vapaa-ajan harrastuksista on etusijalla 
ollut valokuvaus. Melkein poikkeukset- 
ta kaikki viime vuosina Kymi-Yhtymä- 
Iehdessä ju lkaistut  Juantehdasta ja  
juantehtaalaisia esittävät valokuvat 
ovat olleet rakennusmestari Bergin ot- 
tamia. 

ALMA LESKINEN 

puhdistaja täyttää 50 vuotta 26. 3.  
Hän on syntynyt Juankoskella. Tehtaan 
palvelukseen hän tul i  jo  vuonna 1922, 
joskin vasta vuodesta 1934  lähtien hän 
on ollut työssä yhtäjaksoisesti työs- 
kennellen useilla eri osastoilla, pää- 
asiassa kuitenkin kartonkitehtaassa. 
Viimeiset kolme vuotta rva Leskinen on 
ollut korjauspajalla puhdistajana. Hän 
on saanut yhtiön 25-vuotisansiomerkin. 

Veikko Lehto-ora 

KISSAKOSKEN TEHDAS 

JUSTUS BJÖBNINEN 

täyttää 60 vuotta 7. 3. Hän on syn— 
tynyt Hirvensalmella ja tullut yhtiön 
palvelukseen 5.  5 .  1929 maatalous- 
osastolle ollen sen töissä edelleenkin. 
Hänet tunnetaan ahkerana työntekijä- 
na. 

METSÄOSASTO 

TORSTEN NUOLINKO 

konepajan esimies Saksalan korjauspa- 
jalta Mikkelissä täytti 60 vuotta 14. 1. 
Hän on syntynyt Valkealassa ja suorit- 
tanut ammatilliset opinnot yhtiömme 
ammattikoulussa Kuusankoskella sekä 
teollisuuskoulun koneOsastolinjalla. 1. 3.  
1942 hän tuli yhtiömme palvelukseen 
metsäosaston Kymen hoitoalueen Män- 
tyharjun piiriin ylikuljetuksen hoitajak- 
si Honkataipaleeseen ja  si i r tyi  sieltä 
1 .  11 .  5 1  nykyiseen toimeensa. 

AAPELI TOIVANEN 

etumies täytti 60  vuotta 21 .  1 .  Juuan 
Hän tuli yhtiön palve- 

lukseen v. 1919 Juuan piiriin ollen 
siellä vuoteen 1924. Työskenneltyään 
välillä eri yhtiöiden palveluksessa hän 
tuli v. 1929 uudelleen yhtiöömme ja 
on edelleenkin etumiehenä Juantehtaan 
hoitoalueen Humalavirran piirissä. Toi- 

vanen tunnetaan ahkerana ia erittäin 

tunnoll isena miehenä ja hän onkin saa- 

vuttanut esimiestensö sekä alaistensa 
täyden luottamuksen. Yhtiömme 25- 
vuotisansiOmerkin hän sai viime lOp- 

Halivaarassa. 

piaisena. 
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Nils Berg 

FABIAN SALENIUS 

työnjohtaja täyttää 60 vuotta 5. 4. 
Mouhussa. Hän on syntynyt Hartolassa. 
Oltuaan jo aikaisemmin vuoden verran 
työssä yhtiömme ulkotyöosastolla ja 
verstaassa hän tuli v. 1925 metsä- 
osaston palvelukseen tehden Iastaustöi- 
tä ja hoitaen oputyönjohtajan tehtäviä 
Kymen hoitoalueen Voikosken piirissä. 
Vakinaiseksi metsätyönjohtajaksi sa- 
maan piiriin hänet nimitettiin v. 1940 
ja tässä toimessa hän on edelleenkin. 
Hän on työskennellyt pääasiassa yh- 

Almo Leskinen Justus Biörninen 

tiömme omissa metsissä hakkuita ja 
metsäajoja valvoen. Hänet tunnetaan 
ahkerana sekä luonteeltaan vaat imat-  
tomana ja  huumorintajuisena metsä- 
miehenä. 

VEIKKO HÄKKINEN 

sorvaaja metsäosaston kor jauspajal ta 
SalGaIassa täyttää 50 vuotta 28. 2. 
Hän on syntynyt Mikkelin maalaiskun- 
nassa ja  tullut yhtiömme palvelukseen 
v. 1926 Saksalan sahalle asettajan 

Fabian Salenius 

1928 hän suoritti saha- 
Oltuaan yhtiön omis- 

taman sah'an asettajana Mäntyharjussa 
vuosina 1931—38 hän muutti Mikke- 
Iin Vesi- ja lömpöjohtoliikkeen palve- 

apulaiseksi. V. 
asettajakurssin. 

missä ollessaan hän suoritti 
Ruotsissa vii laaja- ja sorvaaja-alan 
mekanikon kurssin. V. 1949 hän tuli 
uudelleen yhtiöömme, si l lä kertaa sor- 
vaajaksi Saksalan korjauspajalle, mis- 
sä toimessa on edelleenkin. Häkkinen 
tunnetaan alaansa hyvin perehtyneenä 
ja aina asiallisena miehenä. 

lukseen, 

VANHAT KUVAT KERTOVAT 

Hallan lautatarhan väkeä vuosisadan 
alussa (luultavasti v. 1905). Kuvan 
omistaja Rudolf Heikkilä, joka nykyisin 
työskentelee Hallan sähköverstaalla, oli 
kotimatkalla koulusta Tiutiseen, kun 
hän näki lautatarhan väen kokoontu- 
neena valokuvausta varten. Poika huu- 
dettiin mukaan ja hänen käskettiin 
panna hattu kallelleen. Hänen isänsä 
Tobias, joka toimi lautatarhalla sirk- 
kelinleikkaajana, sekä sisarensa Olga ja 
Miina ynnä veljensä Anselm ovat myös 
kuvassa mukana. Etualalla oikealla 
lautatarhanhoitaja Emil Mikkola ja 
työnjohtaja Johan Tirronen. Kuvassa 
näkyvä lautatarhan konttori sijaitsi 
nykyisen kuivaamon kohdalla. Rudolf 
Heikkilän tietämän mukaan on kuvan 
henkilöistä enää vain pari kolme elossa. 
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Toimituksen 
luolilla 

Joulun alla tulimme vierailleeksi 
Verlassa. Auto 

talvisten maisemien 
Kissakoskella j a  

a j a a  huristi  

halki .  Paksu lumivaippa peitti maat, 

metsät postikortin 
koreina, joulukuinen taivas riippui 

kaiken yllä salamyhkäisen harmaa- 

na ja pakkanen pani lumen askelen 

levittäytyivät 

alla narahtelemaan. Siinä oli ympä- 

rillämme sydän-Suomi ja sydän- 
talvi. Riittipä tehdaskauppalan 
asukkaalle katseltavaa ja  ihmetel- 

tävää. 
Joulujuhliin olimme menossa ja 

mieli virittyi joulutunnelmiin jo 

matkan aikana. Perillä sitten vain 
yhä parani. Tapasimme ystävällisiä 
j a  vakaita ihmisiä, kodikkuutta j a  

harrasta juhlamieltä.  Niistä joulu- 

kaikessa koruttomuu- 
dessaan puuttunut mitään. Parhaat 
kiitoksemme vain kissakoskelaisille 

juhlista e i  

että saimme olla 
mukana heidän juhlissaan. 

j a  verlalaisille, 

Erityisesti tahdomme tässä muis- 
taa vielä Kissakosken kunnallis- 
neuvos-opettajaa. Hän kuuluu sii- 
hen vanhan polven opettajakaar- 
tiin, joka on ollut tämän maan 
suola. Hän on pysynyt uskollisena 
Kissakosken koululleen läpi vuosi- 
kymmenien ja ikävuosistaan huoli- 
matta hänen opettajakutsumuksensa 
on säilynyt elävänä. Sen näki niin 

hänen olemuksestaan kuin hänen 
jotka suorittivat 

juhlassa ohjelmaa tehdaskylän van- 
koululapsistaan, 

huksille. Tämä uskollisuus opetta- 
jantehtävää kohtaan riittäisi yksis- 
tään elämäntyöksi, mutta samalla 
hän on vaivojaan säästämättä hoi- 
tanut pitäjänsä yhteisiä asioita. 

Entiseen aikaan tällaiset työt lepä— 

sivätkin melkein yksinomaan luot- 
tamusmiesten harteilla ja heidän 
uhrautuvaisuudestaan ja viisaudes— 
taan riippui asioiden hoito. Kissa- 
kosken kunnallisneuvos-opettaja 
kuuluu noihin valveutuneisiin kan- 
salaisiin, joista koko maa saa olla 
kiitollinen. 

Tänä talvena on itse talvesta riit- 
tänyt  yllin kyllin puhumista. Se  on 

tainnut olla suositumpi aihe kuin 
kotimaan ja maailman sensaatiot, 
joista niistäkään ei ole ollut puu- 
tetta. On päivitelty ehtymätöntä lu- 
men tuloa. Sitä on tullut sekä tuis- 
kuna että pehmeästi putoillen. Läm- 

pötilakin on heittelehtinyt sinne 

tänne, joten luulisimme, että sää- 

ennustajilla on ollut ”kuumat olta- 
vat”. 

Lumen auraajat ovat 
näyttää taitoaan ja  vehkeittensä 

erinomaisuutta. Eikä pitäisi löytyä 
Vaikka lunta on 

tullut taivaan täydeltä, 
ovat valtatiet auki  j a  kohta perässä 

sivutietkin. 
nykyisin jylläävät lumenluonnissa- 
kin. 

Mutta onpa syytä varoa niiden 

läheisyyttä. 

saaneet 

moitteelle s i jaa .  

Koneet ne  ovat, jotka 

Kun kuulet takanasi 
aurausauton tulon, niin katso taak- 
sesi ja harkitse, mille puolelle väis— 
tät. Aikuiset 
osaavat suhtautua näihin monen- 

sentään paremmin 

moisiin vekottimiin, mutta lapset 

sen sijaan eivät malta pysyä riittä- 

Siinäpä 
onkin lapsiperheessä puheenaihetta 
lumituiskun tullen. On koetettava 
saada vilkkaat tulevaisuuden toivot 
käsittämään, että aurausvehkeet on 
kierrettävä kaukaa, pääsisi 
ikäviä tapahtu- 
maan. Auraajien huomio on kiin- 

nittynyt työhönsä ja korkeat vallit 
saattavat estää näkyväisyyttä, min- 
kä takia heidän on vaikeata huo- 
mata läheisyydessä olevia. Mootto- 

vän välimatkan päässä. 

ettei 
onnettomuuksia 

niin pian” 

rin pärinä sitävastoin paljastaa 
tiellä kulkevalle tällaisen lumihär— 
velin jo  kaukaa. 

,. 

Moni on nauttinut tästä talvesta 
juuri oikealla tavalla. On hypännyt 
suksilleen, sujutellut hiihtomajalle 
j a  pannut kunnianarvoisan nimensä 

harrastushiihtokirjaan. Mutta ani- 
harvalle on pälkähtänyt päähän 
lähteä hiihtoretkelle Vuolenkosken 
lomakotiin saakka. Siellä se loma- 
koti kuitenkin odottaa yhtiöläis- 
vieraita yhtä hyvin talvella kuin 

kesällä. 
Harvallapa talviseen aikaan tar- 

joutuu tilaisuus varsinaiseen loman 
viettoon, mutta vapaapäivät ja vii— 

konloput riittävätkin tällaisen Vuo— 
lenkosken matkan tekemiseen. Meil- 
lä on kuitenkin sitkeässä käsitys, 
että myös viikonlopun tai vapaa- 

päivän lomamainen viettäminen 

edellyttää ehdottomasti kesäaikaa. 
Onhan tosin olemassa rautateiden 
viikonloppulippu, mutta sillähän 

ainakin useimmiten matkustetaan 
vain pääkaupunkiin. Siis vain rau- 
tateiden mainostemppu. 

Mutta kyllä se on lomapäivä 
poikaa Vuolenkoskella myös talvel- 
la. Kenties sellainen lomamatka on 
antoisampikin. Ei ole lomakodissa 
tungosta kuten kesäisin — ei aina- 
kaan toistaiseksi. Ja kesän vehmau— 
den vastineena ovat suurenmoiset 
hiihtomaastot ja mahtavat talviset 
näkymät. Luontonsa puolesta Vuo— 

lenkoski on Kymenlaakson kau- 
neinta seutua. Kelpaa sitä mennä 
katsomaan silloinkin, kun se hohte- 
lee Suomen talven valkoisuutta. 

Tilauskin käy talvella vaivatto— 

mammin. Vain soitto sosiaaliosas- 

tolle kolmea päivää aikaisemmin ja  

pääsy lomakotiin on taattu. Emme 
kuinka tosin mene 

kauan se onnistuu näin helpolla, 
vannomaan, 

sillä ties millaisen rynnistyksen tä— 
mä kehoitus saa aikaan. 

Hyvää lylyn lykintää 

T u o m o  




