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mur-mm??? 
"ruutu-lui 
Jutun" 

Vanjärven kartanon uusklassil- 
lista tyyliä oleva kaunis pää— 
rakennus, jossa on jo kymmen— 

kunta vuotta toiminut Högforsin 

Tehtaan vanhusten koti 

Lehtemme toimitus on käynyt tapaa- 
massa yhtiömme eläkeläisiä Vuolen- 
kosken lomakodissa, Vanjärven vanhus- 

ten kodissa, Hallan eläkeläiskerhoissa 
ja myös heidän pikku kodeissaan. Ker- 

kuulumisista, romme eläkeläistemme 
heidän muistoistaan, ajatuksistaan ja 

harrastuksistaan. Lukijamme saavat var-  

maan vakuuttavan käsityksen siitä, että 
nämä varsinaisen ansiotyönsä päättä- 

neet eläkeläisemme elävät edelleen toi- 
meliasta ja sisältörikasta elämää ja että 
he tuntevat kuuluvansa lujin sitein yh- 
tiöömme. He ovat yhä edelleen suuren 

yhtiöläisperheemme jäseniä. 

Täydellä teholla 

rakennustoiminnasta annamme 
jatkuvasta uudis- 

jälleen 

pienen väliaikotiedotuksen. Voikan uusi 

konttorirakennus on ennättänyt harja- 
korkeuteensa ja harjannostajaiset on 

vietetty. Rakennuksen lasketaan valmis— 

tuvan ensi tammikuussa. 
Harrastusurheilu on vuodesta toiseen 

saavuttanut suuren suosion yhtiöläis— 

temme keskuudessa. Usealle tämä har— 
rastus on muodostunut kestäväksi. Vuo— 
desta toiseen he tuntevat kuntonsa ja 
mielenterveytensä vaativan liikuntoa 
hiihtoladuilla, teillä ja poluilla sekä ve— 
den valtakunnassa. Esittelemme lehdes- 

sämme viisi tällaista harrastusurheilijaa. 

Heidän saavutuksensa on kyllä julkisuu- 

den arvoinenkin. Kymmenen vuoden 

aikana he ovat  keränneet vi isi arpa- 

suoritusta vuosittain ja siten saaneet 

yhtymän kultaisen harrastusmerkin. 

Syyskuun numerossa julkaisimme yh- 

tymämme kesämestaruuskilpailujen tu- 

lokset. Ajan niukkuuden takia jäi kuva- 
sato tämän numeron palstoille. 



läkeläisemme 

Yhtiössämme oli syyskuun lopussa laaditun ti laston mukaan 
omakohtaisia vanhuuseläkkeen saajia miehiä 701 ja naisia 353 eli 
yhteensä 1054. Heillä oli siis eläkkeelle siirtyessään takanaan 
vähintään 20 Vuoden palvelus yhtiössämme ja miehet olivat täyttä- 
neet vähintään 65 ja naiset 63 vuotta. Lisäksi työkyvyttömyyselö- 
kettä sai 179 miestä ja 84 naista el i  yhteensä 263. Täten omakoh- 
taista eläkettä nauttivien kokonaismäärä oli 1.317 eli yli 15 pros. 
yhtiömme vakinaisen henkilökunnan määrästä. 

Tämän varsinaisen eläkeläisryhmän lisäksi yhtiössämme on 
1041 perhe-eläkeläistä, joista naisia 903 ja lapsia 138. Jos las- 
kemme nämä molemmat suuret ryhmät yhteen, nousee varsinaisten 
eläkeläisten ja perhe-eläkettä nauttivien kokonaisluku 2.358zaan. 

Eläkeläisperheemme kasvulla näin suureksi on ymmärrettävät 
syynsä. Paria poikkeusta lukuun ottamatta tehtaamme ovat van- 
hoja. Ne ovat kasvattaneet ympärilleen tehdasyhdyskuntia, jotka 
saavat pääasiallisen toimeentulonsa juuri näistä yhtiömme tuotanto- 
laitoksista. Useiden sukupolvien aikana olot ovat vakiintuneet. 
Tehtaalaiseksi antautuminen tietää tiettyä sosiaalista asemaa ja 
turvallisuudentunnetta. Määrötietoisen koulutuksen avulla annetaan 
tarpeelliset pohjatiedot tulevia ammatteja varten ja tällä tavoin 
nuoren miehen ja naisen elämä saa vankan pohjan ja selvän suun- 
nan. Heistä tulee yhtiöläisiö ja palvelussuhteet muodostuvat useim- 
missa tapauksissa Iäpi elämän kestäviksi. 

Suuri eläkeläisperheemme on tästä yhtiöllemme ominaisesta 
tunnuspiirteestä mitä vakuuttavimpana osoituksena. Ja voinemme 
kaikki olla yksimielisiä siitä, että tällainen asiantila koituu niin 
yksilön ja yhtiön kuin myös yhteiskunnan hyväksi. 

Eläkeläisperheemme on kuitenkin aikaisempaan verrattuna 
jonkin verran muuttunut. Melkein tähän saakka on yleensä pyritty 
olemaan työssä niin pitkään kuin se terveyden ja työkunnon puo- 
lesta on vain suinkin ollut mahdollista. Tällöin on useasti jouduttu 
siirtymään vaativammista töistä helpompiin ja yksinkertaisempiin. 
Viime aikoina on kuitenkin alettu noudattaa eläkkeelle siirtymistä 
määrätyn ikärajan saavutettua. Tämä onkin täysin sopusoinnussa 
nykyaikaisen sosiaalisen ajattelutavan kanssa, jonka mukaan van- 
huuden tulisi muodostaa ihmisen elämänvaiheissa oma tärkeä jakso 
ilman jokapäiväisen työn tuottamaa rasitusta. Teollisuusammatit 
ovat myös muuttaneet luonnettaan. Tarvitaan entistä enemmän 
koulutusta ja yhä mutkikkaammiksi tulevien laitteiden tuntemista 
sekä nopeata tilanteiden hallitsemista, joten korkeasta iästä on 
luonnollisestikin haittaa tällaisten vaativien tehtävien hoitamisessa. 

Yhtiöläisperheemme on siten nuorentunut. Joukossa on entistä 
enemmän henkisesti virkeätä ja hyvissä voimissa olevaa väkeä. He 
puuhailevat mieliharrastustensa parissa, ottavat kiinteästi osaa 
yhteiskunnalliseen elämään ja parhaassa tapauksessa osaavat 
nauttia elämästään enemmän kuin ennen. Tämä on mielihyvin 
pantava merkille, ja kun eläkkeelle siirtyvät osaavat ottaa asian 
oikein, ei loloneuvokseksi '  nimittäminen merkitsekään syrjään jou- 
tumista vaan sellaista vaihetta elämässä, jolla on asianomaiselle 
paljon ja arvokasta tarjottavana. 



Eläkeläisiämme tervehtimässä 
Vuolenkosken lomakodissa 

Keski-ikä 

paremmalla puolella, uskollisen päi- 
seitsemänkymmenen 

vätyön pituus lähemmä puoli vuosi- 
sataa j a  k ruununa  ne l jä  kultahää— 

paria. Mistäpä muualta sellaisen 

joukon tapaisi kuin yhtiöläistemme 

omasta piiristä. Eikä sellaista ko— 
koonpanoa tarvitse varta vasten 

sommitella. Ei  muuta kuin menee 
vierailemaan Vuolenkosken loma— 

kotiin silloin kun siellä on joku elä- 
keläisryhmä viettämässä 'luontois— 

etuihinsa' kuuluvaa virkistyslomaa. 

Näitä eläkeläisten virkistyslomia 

o n  järjestet ty kymmenen vuoden 

ajan. Keväin syksyin vierailee 

Vuolenkoskella kolme ryhmää -— 

siis kuusi ryhmää vuodessa —- vah- 

kerrallaan lähes 

Lomailu kestää 
vuuden ollessa 
kolmekymmentä. 

neljä vuorokautta ja kunkin vuoro 

tulee noin neljän vuoden päästä. Ne 

ovat odotettuja tapauksia ja kuka 
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vain kynnelle kykenee on valmis 

lähtemään matkaan. Aviopuolisot 

otetaan mukaan, kuinkas muuten. 

Tällaisen Vuolenkoskella virkis- 
tyslomaansa viettävän eläkeläisjou- 

kon vieraana meillä oli tilaisuus olla 
kaunis syksyinen päivä. Ja siitä 

muodostui antoisa tapaaminen aina- 
kin meille itsellemme. Vastaanotto 
oli sydämellinen ja tuossa tuokios- 
s a  oltiin keskenämme hyviä tuttuja. 

Ja  olihan siellä joukossa useita elä— 
keläisiä, joiden kanssa olimme pa- 

rempia kuin hyvän päivän tuttuja 
jo  ennestäänkin. Jälleen saatoimme 
todeta, 
käyttäytymisessä 

kuinka vanhojen ihmisten 
on arvokkuutta, 

luontevuutta j a  aitoutta, josta meil- 

lä  nuoremmilla olisi paljon oppi- 

mista. Ja  tällaisessa läheisen yhteen- 
kuuluvaisuutensa tuntevassa joukos- 
sa nuo hyvät ominaisuudet aivan 
kuin vahvistuvat. Tuollainen monen 

Eläkeläisten 
keskustelukerho 
tehtaalaismooilmon 
syntyjä syviä 
pohtimassa 

mielestä ehkä epämääräinen käsite 

kuin yhtiöläisperhe muuttuu elä- 

väksi todellisuudeksi. Pitkä päivä- 
työ saman yhtiön palveluksessa, sa -  

massa ympäristössä hankittu elä- 

mänkokemus ja samanlaisissa olo- 
suhteissa vietettävä vanhuus ovat 
muovanneet tästä elämänkoulun lä- 
pikäyneestä joukosta sellaisen, joka 
todella tuntee kuuluvansa yhteen 

perhepiiriin. He itse pitävät tätä 

yhteenkuuluvaisuutta luonnollisena 

asiana ja iloitsevat toistensa tapaa- 
misesta, jollaiseen tällainen muuta- 
man päivän virkistysloma saman 
katon alla tarjoaa mitä parhaat 
edellytykset. 

Eläkeläisten lomapäivä Vuolen- 
koskella kuluu 'ratevasti', kuten tä- 
käläisessä puheessa asia sattuvasti 
sanotaan. Se tapahtuu leppoisasti 
seurustellen. Muistellaan menneitä, 
keskustellaan eläkeläisten omista 



'päivän kysymyksistä', lauletaan, in- 

nostutaan hauskoihin seuraleikkei- 

hin, pelataan tammea, heitetään 

rengasta ja tikkaa ja retkeillään 

lomakodin kauniissa ympäristössä. 

Eihän kaikkien kunto ole enää pa- 

ras mahdollinen, mutta kun välillä 

otetaan lääkärin määräämät tipat j a  

rohdot, niin e i  pieniä k ipu ja  j a  ko— 

lotuksia muistetakaan. Parasta on 

tuo huumorin höystämä leppoinen 

ilmapiiri, joka ottaa väkisinkin jo— 

kaisen mukaansa. 
Saadaksemme keskustelun suju— 

maan keskitetymmin ja johdonmu— 

kaisemmin pyysimme eläkeläisten 

joukosta muutamia pöydän ympä— 
rille eräänlaiseksi keskusteluker- 
hoksi. Muut muodostivat kuulija- 
kunnan, mutta puhevaltaa ei heiltä 

tietenkään evätty. Hyvät lukijat, 

näette tämän 'viisasten kerhon” tä— 
män aukeaman alkukuvassa ja  esit- 

telemme heidät tässä vasemmalta 
lukien: Anna Laine, Iitin Lyöttilässä 
syntynyt, 71-vuotias ja 46 vuotta 

paperisalissa työskennellyt; Ristii- 

nan pitäjästä syntyisin oleva 65- 

vuotias August Kurvinen, sähkömies 

ja 42 vuotta yhtiötä palvellut; Hei- 

Neljö kultahääpario: 
Mökiset, Lindenit, Kiviset jo Oksaset 

Komea joukko tömö virkistyslomaanso 
viettövö elökel'disryhmö 

M m  ' 

nolan maalaiskunnasta maailmalle 
lähtenyt Juho Lanto ,  niin ikään säh- 

kömies, 69-vuotias, 40 vuotta yhtiötä 
palvellut j a  ansioitunut kunnallis- 

mies, joka on oman työnsä ohella 

paikkakunnan 
kulta- 

hääpari  Lydia j a  Otto Mäkinen, vai- 

Laukaasta, 
70—vuotias Otto Mäkinen toiminut 

josta pitkän 

aikaa Kymin selluloosatehtaan kuo- 

uhrannut aikansa 

sosiaalitoiminnan hyväksi; 

mo Valkealasta, mies 

50 vuotta yhtiössä, 

rimon etumiehenä; lomalaisryhmän 

johtaja sosiaalitarkastaja Toini Iiva- 

nainen j a  keskusteluryhmän toinen 

kultahääpari Samuel j a  Anna Oksa- 

nen, 58 vuotta avioliitossa olleet, 
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kumpikin Jaalasta kotoisin, Samuel 
Oksanen jo 84-vuotias ja aikanaan 
lähes puoli vuosisataa yhtiötä sellu- 
loosatehtaalla sekä koskityömailla 

palvellut. Kas  siinä muutamia lyhy- 

käisiä henkilötietoja keskusteluker- 

homme jäsenistä. 

Jokaisen miehen kohdalta tehtaa- 
laiseksi tulo oli edellyttänyt muut-  
toa maalta tehtaan tuntumaan. Hei- 
dän lapsuutensa ja  nuoruusvuotensa 

oli kulunut maalaisympäristössä j a  
kaiken lisäksi ankarassa työssä. 

Pieneläjien lapsina jouduttiin pai- 

meneen heti kun vain kynnelle kyet- 
oli tiin. 'Sarvipäiden vänrikkinä” 

jokainen ollut, samoin istunut reen 



pa ja l l a  j a  a j a n u t  mutakuormaa 

suolta pellolle. Isot miehet olivat 

kyllä kuorman lapioineet ja taasen 
pellolla hajoit taneet ,  mutta au ta  ar— 

mias jos sattui kuorma nuorelta a j a -  

jalta kaatumaan, ei siinä silloin hä- 

nen päätään silitelty. Ei ollut renki- 

p o j a n k a a n  asema kehuttava varsin- 

kin jos joutui maistamaan ankaran 

isännän mielivaltaa. Saadakseen 
väen riiheen saat toi . isäntä  turvau- 

että 

käänsi kellon viisareita kaksi tun— 
tua sellaiseenkin kepposeen, 

tia eteenpäin ja ajoi  unenpöppöröi— 

sen väkensä kohta puolenyön jäl— 

keen riiheen. Nämä nuoruuden ko— 

kemukset olivat säilyneet muistissa 

n i in  e lävinä,  e t tä  i lman muuta  tu l i  

mieleen Väinö Linnan ”Täällä Poh— 

jantähden alla”. 

E lämän ankeus  j a  varsinkin ä ä -  

rimmäisen pienet ansiot saivat nuo- 

rukaiset hakeutumaan tehtaan töi- 

hin. Kysyimme, miltä se maistui 

renkipojan hommiin verrattuna. Pit- 

kä oli työpäivä tehtaassakin, työ- 

välineet j a  työtavat alkeelliset ny- 

kyisiin verrattuna, joten työn ma— 

kuun kyllä täälläkin pääsi. Mutta 

työaika oli säännöllinen, elettiin pil— 

lin puhalluksen mukaan eikä niin 

kuin maalla, jossa kiireisinä aikoina 

housut vielä heiluivat naulassa, kun 

aamuvarhaisella piti nousta ylös. Ja 

yksi asia kallisti vertailun vaa'an 
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eit tämättä tehtaan puolelle. Tili  oli 

monin verroin runsaampi. Pääsi niin 

kuin oikean elämisen makuun. 
Tätä tiliä koetettiin vielä ylimää— 

räisestikin kartuttaa. Niinpä Anna 
Oksanen oli usein mennyt autta— 

maan Samueliaan tulikiven kärrää-  
misessä. Sillä aikaa kun mies oli 
täyttämässä keittokuulaa selluloosa— 
tehtaassa, oli Anna kärrännyt tuli- 

kiveä, minkä työn Samuel Oksanen 
oli saanut kuulamiehen homman 
ohella urakalla suorittaakseen. 

Tömön naisten 
'kahvikerhon' 
jäseni l lä  o n  p i tkä  
tehtaalaisura 
takanaan 

Alma Linden 
ja Toivo Lahti 

fortunaa 
pelaamassa 

Maalta peri t ty ahkeruus j a  työtä 

pelkäämättömyys ei hellittänyt otet- 
taan näissä uusissakaan olosuhteissa. 
Liikuttavia olivat tar inat  ainaisesta 

puurtamisesta ja yrittämisestä ko- 

din ja suuren lapsilauman hyväksi, 
ll-henkisen perheen pää Otto Mäki- 

nen kulki vapaapäivinään markki- 

noilla, osti ja myi hevosia sekä leh- 
miä. "Nuorena kuletaan markkinoil— 
la j a  vanhana voivotellaan”, tuumis- 
keli Mäkinen. 35 vuotta yhtä mit- 
taa perheessä pidettiin lehmää ja 
Väliin oli lisänä se markkinalehmä- 
kin. Oli myös kymmenkunta kanaa 

ja possu. Eipä sellaisen tehtaalais- 
vaimon päivä paljon eronnut maa- 

laistalon e m ä n n ä n  työpäivästä.  

August Kurvinen kertoili, että hä- 
nen vapaa-aikansa olivat kuluneet 

tarkkaan kirvesmiehen töissä, ka-  
lastuksessa j a  metsästyksessä. Mon- 

ta rakennusta hän oli sivutöikseen 
urakoinut joko vesikattoon tai val- 
miiksi saakka. Oli siinä sivussa tul- 
lu t  tehtyä itselleenkin talo, jonka 

yksi nurkka oli pystytetty tilirahoil- 
la,  toinen kirvesmiehen urakoista 

kalastuksen ja 
neljäs metsästyksen tuottamalla an- 

! . 

saaduilla, kolmas 



siolla. Näin hän leikillisesti luon— 
nehti talonsa rahoituspuolta.  

Anna Laine vakuutt i  viihtyneensä 

hyvin paperisalissa. Työtavat  ovat  

sielläkin muuttuneet j a  tulleet hel- 
pommiksi. Ennen piti käsivoimin 
nostaa paperiri isi t  korkealle j a  se  

kävi  voimille. Erityisesti hän tahtoi 
korostaa sitä, että työpaikalla oli 

a ina  vall innut hyvä henki  j a  h ä n  

on mielissään, kun  joku työtoveri 

käy  häntä ,  eläkeläistä, tervehtimäs- 

sä j a  kertomassa työpaikan kuulu— 

misia.  

Kun  insinööri Ramsay aikanaan 

tuli  Kymin paperitehtaan johta jaks i ,  

sanoi hän ihmetellen mestari Niku- 
lalle: ”Kuinka nämä tytöt ovat n i in  

f i ine jä .  Kun  minä hei tä  tuolla sil- 

lalla katselin, niin n e  näyttivät kuin  

enkeleiltä", johon Nikula vastasi :  

"Ne ovatkin paperienkeleitä, mut ta  

kretonkia se leninki vain on, ei sen 

f i in impää” .  Silloin kuten nytkin oli 

naisten kunnia-asiana olla työssä 

siististi puettuna j a  valkoinen esi- 

l i ina kuului  säännöllisesti työasuun. 

Pal jon oli haastateltavillamme ta -  

rinoitavaa pi tkän työpäivänsä va r -  

relta. J a  kun he  kaikki saattoivat 
katsella asioita laa jas ta  näkökul— 

masta, saivat heidän havaintonsa 
aivan erityistä kokemuksen pa t inaa  

päälleen. He  ol ivat  omakohtaisesti 

saaneet kokea suunnattoman edis— 
tyksen. Työpäivä oli lyhentynyt,  työ 

tullut ruumiillisesti monin verroin 
helpommaksi,  mutta henkisesti  vaa— 

t ivammaksi ,  herrat  muuttuneet koh— 

teliaammiksi j a  ansiot  kasvaneet  

suuremmiksi. He tunsivat syvää kii— 
tollisuutta sii tä,  että ol ivat  i t se  s a a -  

neet olla mukana luomassa tätä 
uut ta  parempaa  aikaa.  E i  o l lut  ker-  

ronnassa katkeruutta,  vaikka oli 

toisinaan ottanutkin voimille. Omak— 
s i  j a  yhteiseksi hyväksi  oli ka ikki  

koitunut.  

Eräästä  asiasta haastatel tavamme 
ol ivat  kuitenkin huolissaan. He  ei— 
v ä t  o ikein jaksaneet  ymmär tää ,  

miksi  nuoremman polven edus ta ja t  

nykyisin ovat  ni in tyytymättömiä, 

vaikka h e  saava t  elää pa l jon  yltä- 

kylläisemmässä j a  valmiimmassa 
maailmassa kuin he  aikanaan. Hei— 
dän kokemuksensa mukaan tyyty— 
mättömyys on paikal laan silloin kun  

siihen on aihetta, mutta kun se syn— 

tyy aivan ku in  jonkinlaisen henki— 

sen sairauden sanelemana,  niin sil-  

loin se  menee yli vanhan polven 
ymmärryksen.  Näin tuumivat  yhtiö— 

In toh imoinen  
k a l a m i e s  

August Kurvinen 
l o m a k o d i n  vesi l lö 

k a l a o n n e a a n  
koke i lemassa  

läisvanhukset ,  jo tka  ol ivat  käyneet  

kovaa elämän koulua — varsinai— 
nen koulunkäynti  olikin monelta 

j ä ä n y t  kesken, kun  piti  j o  koulu— 

ikäisenä tarttua käsiksi  ansiotyö- 

hön. Mutta heidän viisasta elämän- 
asennettaan kuullessamme tulimme 

etteivät he  olleet 

turhaan ponnistelleet, turhaan lei— 
vakuuttuneiksi, 

viskäänsä hoitaneet.  

Ju t tu  luisti  j a  monet  keskustelu- 

piirin ulkopuolel takin puuttuivat  

keskusteluun. Heidän sanomansa 

vahvist ivat  edellä kertomaamme. 

Samanlais ia  olivat olleet kokemuk- 

set  j a  samanlaisia  myös elämän— 

asenteet. Saman suuren talon,  oman 

yhtiömme väkeen he  kaikki tuntui- 
v a t  läheisesti kuuluvan.  

Kun oli vielä kuvattu kultahää- 
pari t ,  käy ty  puiston katveessa o t ta-  

massa ryhmäkuva koko joukosta j a  

kahvin juonnin  yhteydessä si joi tet tu 

ni in ikään valokuvausta  var ten  sa -  

maan pöytään  n e  naiset, jo tka  Oli- 

v a t  olleet vakinaisessa työssä yh-  

tiössä j a  nauttivat siten omakoh- 
taista eläkettä,  j a tku i  pä ivä  loma- 

kodin ohjelman mukaisesti. Oli sau— 

napä ivä  j a  s i i tä  s i t ä  saa t i inkin  u u t t a  

puheenaihetta.  Lomakodin vanha  

sauna oli voimalaitostöiden takia 

jou tunut  osi t tain veden va raan  j a  

virkaheitoksi j a  rantaan hieman 

ylemmäksi oli vas t ikään rakennettu 

uusi sauna. Siihen oli muurattu uu-  

denaikainen p ikakiuas  j a  sen t i i -  

moiltakos jo etukäteen aprikoitiin, 
millaiselta mahtoi  sellaisessa ja tku— 

löyly 
maistua .  Meillä itsellämme e i  ollut 

vasti lämpiävässä saunassa  

enää aikaa jäädä  saunan ihanuu— 
des ta  naut t imaan,  mutta  kun tava-  
t aan ,  ni in kyselläänpä Vuolenkos- 
ken lomakodin uuden saunan löyly- 
kuulumiset .  



Högforsin tehtaan 
elökelöisiö nykyisen 
kotinsa portailla , .., a * ]  

Vanjärven vanhusten koli 

Luoteisen Uudenmaan laajoin 

kaarin kumpuileva maisema saa 

matkailijan mielen juhlalliseen vi- 

reeseen. Varsinkin näköalojen ava- 

ruus ja  suurpiirteisyys, mutta silti 

vaihtelevuus tarjoavat 
joka saa meidät 

alituinen 
jotakin sellaista, 

tuntemaan kuin ”Kotomaamme koko 
kuva, sen hymyilevät äidinkasvot” 
olisivat silmäimme edessä. Suurta 
rauhaa huokuvien metsien vasta- 
kohtana levittäytyvät laajat pelto- 

aukeamat viettävine rinnemaineen 
kertoen vuosisataisesta uurastukses- 
ta, mutta myös luonnon anteliaisuu- 
desta maamiestä kohtaan. 

Parhaimmillaan tämä vaikuttava 
näky 'avautuu eteemme Vanjärven 
kartanon tienoilla. Vanhan herras- 
kartanon ajoilta on peräisin vilje- 

lysaukean mahtavuus. Se on yhä 
säilynyt, vaikka maita viljelevätkin 
nykyisin täältä uuden kotiseudun 
löytäneet karjalaiset. Heidän taloil- 
leen on löytynyt kauniita paikkoja 
metsän niemien nenistä ja  rinne- 
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mailta eikä kartanon maiden jaka- 
minen uusien viljelijöiden kesken 
ole siten väkivaltaisesti pirstonut 
juhlavaa kokonaisuutta. 

Mutta entä vanha kartano? Siinä 
sen päärakennus seisoo arvokkaana 
vanhan puiston keskellä liki maan— 
tietä. Etäämpänä sijaitsevien ko- 
meiden talousrakennusten tienoilla 
on hiljaista, mutta itse päärakennus 
vanhoine väenrakennuksineen tun- 
tuu asutulta. Puisto ja pihamaa sa- 
moin kuin laaja omenapuutarha 
ovat hyvin hoidettuja ja tätä kau- 
nista ympäristöä hallitsee ihastut- 
tava päärakennus, viimeistä piirtoa 

myöten uusklassillisen tyylikauden 

luomus lähes puolentoista vuosisa- 
dan takaa. 

Voisi hyvin kuvitella, että raken- 

nuksen kuistille ilmestyisi kartanon 
vallasväki. Mutta ovi pysyy kiinni 
ja tuntuu siltä kuin kartano haluaisi 
säilyttää salaisuutensa. Käymme si- 
sään ja ketkä ovatkaan meitä vas- 

tassa: parikymmentä virkeätä van- 
husta pyhävaatteisiin pukeutuneina. 
Siinä he istuvat kodikkaasti avaras- 
sa eteishallissa ja ottavat meidät 
ystävällisesti vastaan. 

Lukijamme kyllä tietävät ennes— 
tään, keitä nämä talon nykyiset hal— 

tijat ovat. He ovat Högforsin teh— 
taan eläkeläisiä, jotka ovat saaneet 
täältä vanhuudenkodin. Maanlunas- 
tuslakia toteutettaessa yhtiö, jonka 
haltuun kartano oli oston kautta 
siirtynyt v. 1923 j a  jota se viljeli 

erittäin voimaperäisesti, menetti 

kartanon maat päärakennusta ja 
puistoa lukuun ottamatta. Mutta ra- 

kennuksille keksittiin sopiva käyttö, 
siitä tehtiin högforsilais-vanhusten 
koti. Tämä muutos tapahtui kymme- 
nisen vuotta sitten ja siitä lähtien 
kartanon ei ole tarvinnut pitää tyh- 
jinä huoneitaan. 

Meidät otetaan vastaan laululla. 
Seitsemän hengen muodostama nais- 
kuoro laulaa hartaasti 

Vanjärven mäentöyräällä 
vanhusten koti on. 
Ympärillä kuuset huminoi, 
pikkulintuin laulu soi. 

Tähdetkin kirkkaammin 
luo loistettaan. 



A j a n  mukaan vuodet vieri, 

vanhuus tullut on. 

Missä maja sellainen 

lämmin oisi vanhuksell'. 
Johti Luoja tehtaan suojaan 

meidät jokaisen. 

Laulu jatkuu ja kumpuaa lämpi- 

mästä sydämestä, eikä sitä voi lii- 
kuttumatta kuunnella. Se on tämän 
kodin johtajattaren rva Hilma Snell- 

manin sepittämä. Hänkin on eläke- 
läinen ja siksi hän on niin aidosti 
osannut tulkita eläkeläisten ajatuk- 
set ja tunteet tässä herttaisessa lau- 
lussaan, jonka kaksi ensimmäistä 

säkeistöä olemme tähän kirjoitta- 

neet. Tällä kuorolla on muitakin 
johtajattarensa sepittämiä lauluja, 
joista kuulemme vielä yhden ”Oi, 

kuinka kaunis tää Herran luonto 
näin kevätkesällä olla voi”. Näissä 
laulusepitelmissä kuvastuu herkästi 

kosketus suureen luontoon, mutta 

se onkin aivan käden ulottuvilla. 

Näköala avaralta kuistilta on  para- 

tiisimaisen kaunis. Puiston takaa le- 

vittäytyvät laajat vainiot, joiden 

keskellä välkkyy vehmas Vanjärvi. 

Vanhukset käyskentelevät puistossa 

j a  retkeilevät toisinaan kauempana- 

kin. Talvisin ovat yhteiset kelkka- 

matkat suosittuja. 

Mutta mennäänpä vielä tähän 
vanhusten kodin naiskuoroon. Se 
kyllä ansaitsee lähemmänkin esitte- 
lyn. Kuorolaisten keski-ikä on 74 
vuotta, mitä ennätystä ei varmaan 
hevin lyödä. Rva Snellmanin lisäksi 
laulavat kuorossa Emilia Rantanen, 
Lydia Nieminen, Hilma Hag, Matil- 
da Nurmi, Selma Koskinen ja  Alda 
Lund. 

Pääkartano on naisten talo. Siinä 
on neljätoista tilavaa huonetta, jois- 
sa jokaisessa on yksi asukas. Kukin 
heistä pitää omaa talouttaan, sillä 

huoneissa on joko puu- tai sähkö- 

liesi. Vanjärven vanhainkoti ei ole- 

Kodin j oh t a j a t a r  
Hilma Snellman — 
eläkeläinen hänk in  

Vanjärven 
vanhusten 
7-jäseninen 
naiskuoro 

Vanjärven 
vanhusten kodin 

m i e h i s t ä  puol ta  
edustaa tässä 

Hjalmar Kultavirta 

kaan mikään laitos vaan todella 
vanhainkoti. Asukkaat ovat tuoneet 
tänne muuttaessaan omat huoneka- 
lunsa, sijoittaneet lipaston päälle ja 
seinille omaistensa valokuvat, itse 

he laittavat ruokansa ja niin huo- 
neesta on tullut kullekin sievä j a  
viihtyisä vanhuudenkoti. Keskus- 
lämmitys ja vesijohto lisäävät asu- 
misen mukavuuksia. Piharakennuk- 
sissa asuu muutamia pariskuntia ja 
nämä asumukset ovat yhtä siistejä 
ja kodikkaita kuin päärakennuksen 
huoneetkin. Muutama sata markkaa 
kuukaudessa tästä maksetaankin, 
joten se puoli on myös kunnossa. 

Iltaisin ja väliin muulloinkin ko- 

koonnutaan tilavaan halliin seurus- 
telemaan, kuuntelemaan radiota, 
keskustelemaan päivän tapahtumista 

ja muistelemaan nuoruuden muisto- 
ja. Välillä lauletaan ja ilta kuluu 
rattoisasti. Sukkapuikot j a  virkkuu- 

neulat liikkuvat ahkerasti. Tämä 

onkin eräänlainen 'sukkakerho', 

jonka aikaansaannokset muutetaan 

rahaksi  sosiaaliosaston järjestämissä 

joulumyyjäisissä Karkkilassa. Näin 

ansaitut varat käytetään yhteiseen 

virkistykseen, varsinkin matkoihin. 

Hiljattain oli juuri käyty Tamme- 

lassa saakka Saaren kansanpuistoa, 

Lounais-Hämeen pirttiä ja Kauko- 

lanharjun näköalaa ihailemassa. 

Parasta kaikesta kuulemastamme 

oli kuitenkin se, että Vanjärven 

vanhukset ovat tyytyväisiä oloonsa 

ja elämäänsä täällä uudessa kodis- 

saan. Ja  jos he joskus alkavat ikä— 

vöidä Karkkilaan, niin matka käy 

helposti kartanon vieritse kulkevalla 

linja-autolla. Perjantaisin toripäivi- 

nä käy vanhuksia varta vasten jär- 

jestetty 'toriauto' noutamassa heidät 

aivan portaiden edestä ja tuo heidät 

samaan paikkaan takaisin. Sillä 

lailla siellä Vanjärven  kartanossa 

eletään. 



Hallan eläkeläiset kerhoileval 
ja askel-televat 

Tämän päivän Halla e i  ole sama 

kuin  eilispäivän. On silta j a  rauta— 

tie, on kiiltäväseinäinen kuivaamo 
j a  jätt i läismäinen siltanosturi.  Entä  

tapulit! Ennen n e  olivat a j a n  kans-  

sa  taiten tehtyjä, yhtä  suoraryhtisiä 

kuin  kaart i laiset  paraat issa ,  mut ta  

nyt  n e  muistuttavat pikemminkin 

alokkaita. Kiskot lautatarhan vai— 
heilta ovat  hävinneet j a  surisevat  

trukit kiitävät tapulien välissä ku in  

tuli hännän alla standartin lauta— 

paketti  leukapielissään tai mahansa 
alla. Kovin on erilaista kuin ennen. 

Sanovat  t ämän  johtuvan si i tä ,  e t tä  

kilpailu markkinoilla on ankara.  Ei  

pär jä tä  enää  käsipelillä, vaan  on 

kaikessa mahdollisessa turvaudutta- 
va  työtä jouduttaviin j a  helpottaviin 
koneisiin sekä laitteisiin. J a  totta se 
onkin. Useat  sahateollisuuden perin-  

teelliset työtavat j a  -menetelmät 

ovat osoittautuneet aikansa eläneik- 
si j a  teknillinen edistys moninaisine 

konsteineen on tullut avuksi.  Yksi  
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päämäärä  on kuitenkin pysynyt sa -  

mana. Hallan sahatavaralla on vuo- 
sikymmeniä ollut hyvä maine  maa- 

i lmanmarkkinoilla j a  tä tä  aikaisem— 

pien hal lalais—polvien luomaa perin-  

net tä  pidetään jatkuvasti  yllä. 

Eikä vanhaa Hallaa ole muuten- 
kaan  kokonaan pyyhkäisty pois. 

Tarvitsee vain silmäillä sahasaaren 
pohjoiskulmaa,  siellä vanhat  pytin- 

g i t  ovat  yhä  paikoil laan muistut-  

t aen  entisistä ajois ta .  Ne ova t  kun— 

nostet tuja  j a  maala t tu ja ,  mutta  van— 

hahtavan leimansa ne  ovat säilyt— 
täneet. 

Kaikkein  syvimmälle vanha  Halla 

on kuitenkin juurtunut hallalais— 
eläkeläisten mieliin. Harvoin joutuu. 
kokemaan sellaista kotiseudun ta i  
tässä tapauksessa paremminkin sa- 
noen kotisaaren rakkautta.  Eikä tuo 
pieni saar i ,  jos ta  suurimman osan 

on vienyt saha lautatarhoineen, ol— 

lu t  edes  kaikkien siellä työskente— 

levien asuinpaikkakaan. Hallalaisia 

H a l l a n  e l äke l ä i s iö  syys iuh la s saan  
ka tse lemassa  rva Evo W e c k m a n i n  
f i l m a a m a a  ja e s i t tömöö  e l o k u v a a  

Kanttori Jalmari Aalto (vas.) 
ker to i  J u m a l n i e m e n  kerhossa 
Elias Lönnro t i s t a  v i r s i runoi l i j ana  



asui silloin kuten nytkin Perävar- 

pissa, Suulisniemessä, Popinniemes- 
sä ja muissa lähikylissä, mutta perin 
juurin hallalaisiksi he tunsivat it- 
sensä ja mitään tästä hallalaisuu- 
desta ei vanha polvi ole mennettä- 

nyt. Tämän huomaa heti, kun an- 
tautuu juttusille Hallan eläkeläisten 

kanssa. 
Kosketuksen saamiseen vanhojen 

hallalaisten kanssa tarjoutuu kyllä 
tilaisuuksia, niitä ei tarvitse hake- 
malla hakea. Hallassa lienee eläke- 
läisiä suhteellisesti eniten kuin mis- 
sään muussa toiminnassa olevassa 
tuotantolaitoksessa maassamme. En- 
tiseen aikaan tarvittiin juuri silloi- 
sista työtavoista johtuen sahan töis- 

sä paljon väkeä, ja kun työsuhteet 

muodostuivat kestäviksi huolimatta 
lähiseudun muiden sahojen ja  teh- 

taiden tarjoamista työmahdollisuuk- 

sista, on eläkeläisten joukkokin kas- 
vanut suureksi. Tällä hetkellä heitä 
on alun kolmattasataa eli noin puo- 

let Hallan tehtaiden nykyiseen hen- 
kilökuntaan verrattuna. 

Nämä vanhat hallalaiset muodos- 
tavat oikein käytännössäkin suuren 

eläkeläisperheen, sillä he kokoontu- 
vat monta kertaa vuodessa yhteisiin 

Niitä 
sosiaaliosaston toimesta ja Hallan 
martat ovat innokkaasti tässä työs- 

sä mukana. Perinteellisen joulujuh- 

tilaisuuksiinsa. järjestetään 

lan lisäksi kokoonnutaan seurata- 

loon kevät- ja syysjuhliin ja kesäi- 
sin tehdään retki Aholansaareen tai 
toisinaan kauemmaksikin. Viime ke- 
sänä vierailtiin Porvoossa saakka. 
Kuvitelkaa, kolme täpötäyttä linja- 

autollista eläkeläisiä päivän vierai- 

lulla historiallisessa Porvoossa. Se 

oli heille elämys. Tutustuttiin tuo- 
miokirkkoon, valtiosaliin ja käytiin 
Runebergin kodissa sekä haudalla ja  

J umolniemen 
kerholaisio 

keskellöön kolme 
kukitettua lidoo 

Hartain mielin 
yhtyivät  kuulijat 
virrenveisuun 

Siitä matkasta 
riittää muistelemista pitkäksi aikaa. 

Syyskuussa lehtemme edustajalla 
oli tilaisuus vierailla Hallan eläke- 
läisten syysjuhlassa. Istuttiin kahvi- 
pöytien ääressä ja tunnelma oli niin 
kuin hyvässä perhepiirissä ainakin. 
Laivauspäällikkö Kalevi Viljamaa 
kertoili eläkeläisille Hallan raken- 
teilla olevasta satamasta ja työn- 

Wallgren-museossa. 

johtaja Toivo Länsimies toi ti lai- 

suuteen työnjohtajien tervehdyksen. 
Yleisenä tapana onkin, että eläke- 

läisille kerrotaan Hallan tämän het- 
ken tapahtumista ja mielellään he 

niitä Tällä 
vanha ja uusi polvi antavat kättä 
toisilleen ja saadaan ikään kuin va- 

kuutus siitä, että vanhan pohjalle 

seuraavatkin. tavoin 

tätä uutta aikaa rakennetaan. 

Juhlassa oli paljon muutakin oh- 
jelmaa. Rouva Evo Weckman, jolle 
eläkeläisten asia on lähinnä hänen 
sydäntään. esitti Lapin filminsä. 
Ovatpa eläkeläiset nähneet itsensä- 
kin monta kertaa 'majurskansa' fil-  
maamana. Pastori Lauri Komulai- 
nen kertoi omasta kesämatkastaan 
Norjan tuntureille ja siellä saamis- 
taan vaikutelmista. Saatiin kuulla 
myös musiikkinumeroita ja välil— 
lä kajahti reipas yhteislaulu. Eläke- 



läisten keskeinen pannulappukilpai- 
lu ratkaistiin ja rouvat Matilda Toi- 
vonen, Anna Savolainen sekä Ida 
Nykänen saivat kauniista töistään 
palkinnoksi pienet pöytäliinat. J aet— 

myös sukka- j a  lapaslankaa moniai- 

ta  vyyhtejä sekä muita tarveaineita 

joulukuussa pidettäviä myyjäisiä 

silmällä pitäen. 
Yhtä mieluisaksi muodostui käyn -  

timme Jumalniemen vanhusten ker- 
hossa. Nämä 
ovat myös hallalaisia, vaikka asu- 

jumalniemeläisethän 

vatkin melko etäällä omasta saares- 

1 0  

Matti  Okkerilla on peukalo 
iuuri siinä missä pitääkin 
Etualalla hänen 
näppäryytensä  ja t e rävän  
puukkonsa aikaansaannoksia 

Pirteä Erik Heikkilä 
askartelee, pilkkoo puita 
ja auttelee ka ik in  tavoin 

naapurei taan 

Hallan eläkeläisten 
askartelutuotteita myydään 
H a l l a n  mart toien kioskissa 
Rva He lmi  Korjus  
niitä esittelemässä 

taan. Jumalniemen entisestä valtta- 

rinrakennuksesta he ovat saaneet 

käyttöönsä oman kolme huonetta 

käsittävän kerhohuoneiston, jossa 

he  kokoontuvat kahdesti kuukau- 

dessa. Ja  rattoisaa sekä kodikasta 

siellä oli. Sattui vielä Iidan päivä 

ja Iidoja oli joukossa kokonaista 

kolme. He saivat kukkakimput kä-  

teensä ja herttaiset onnentoivotuk- 

set. Täälläkin jaettiin tarvikkeita 

askartelua varten, mutta välillä hil- 
jennyttiin hartaina kuuntelemaan 
kanttori Jalmari Aallon verratonta 
esitelmää Elias Lönnrotista virsiru— 
noilijana. Tuon tuostakin laulettiin 
jokin Lönnrotin sepittämä virsi ja 
niin saatiin elävä kosketus kansal- 
liseen suurmieheemme virsirunoili- 
jana. Kanttori Aalto on aikaisem- 
minkin esittänyt virsirunoilijoita 
tällä tavoin j a  eläkeläiset toivovat 

tämän syvällisen esitelmäsarjan jat- 

kuvan. Tässäkin kerhossa on esitetty 
mielenkiintoisia matkatilmejä j a  

itse ovat suorittaneet 
ohjelmaa. Yhteislaulu kaikuu harvi- 
naisen voimakkaana ja kelpaisi nuo- 
remmillekin esimerkiksi. 

Edellä olemme jo viitanneet as- 
karteluun. 
vauhtia 
mään ja siitä on tullut heille virkis- 

eläkeläiset 

Se on antanut uutta 
hallalaiseläkeläisten elä- 

tävä j a  hyödyllinen harrastus.  Eikä 

tämä innostus ole rajoit tunut yk- 

sistään sellaisiin töihin, jotka ovat 



luonteenomaisia ompeluseuroille, 

vaan myös miehet ovat innostuneet 
etupäässä puukon ja  temmiraudan 

avulla näpertelemään sekä siroja 

koriste-esineitä että käytännöllisiä 

kaluja. Rva Weckman on tässäkin 
puuhassa liikkeelle panevana voi- 
mana, valikoi malleja, hankkii tar- 
vikkeita j a  hoitaa myös tuotteiden 

myynnin. 

Kävimme tervehtimässä muuta- 
maa tällaista tekijämiestä. Matti 
Okker asuu Metsäkulmalla raken- 
tamassaan sievässä talossa yhdessä 

Hän on poikansa perheen kanssa.  

67—vuotias, taaplasi ja lastasi aika- 
naan, mutta toimi sittemmin kirves- 
miehenä. Nyt eläkkeellä ollessaan 
hän vaihtoi kirveen puukkoon ja 
alkoi vuoleskella siroja suolakup- 
peja, suola- ja salaattilusikoita, kau- 
hoja ja muita sen tapaisia esineitä, 
jollaiset ovat viime aikoina tulleet 
kovasti muotiin ja joiden avulla 
suomalainen taideteollisuuskin on 

saanut suorastaan maailmanmainet- 
ta. Ja siinä lujassa seurassa pärjää 

kyllä Okkerkin, sillä hän voitti Ko- 
Keskusliiton 

järjestämässä kilpailussa lahja- ja 
titeollisuusjärjestöjen 

matkamuistoesineiden valmistami- 
seksi kolmannen palkinnon ja hänen 
hieno suolakuppikokoelmansa oli 

viime kesänä näytteillä pohjoismai- 
silla kotiteollisuuskäräjillä Uuma- 

jassa. Sillä tavalla se  Hallan eläke- 

vaari kunnostautuu nuorempien tai- 
tomiesten rinnalla. 

Tiedustelimme, onko tällainen 

Töstö murikosta 
pitäis i  jä l leen 
kauhan syntyö, 
t u u m i i  
Ville Nykänen 

harrastus vanhaa juurta .  Okker  

kertoi poikasena tehneensä sarvesta 
j a  luusta naisten tukkaneuloja. Puu- 
astiat ja saavit hän on aina tehnyt 
itse ja innostui kerran valmistamaan 
puusta polkupyöränkin. Sitten tuli 

pitkät ajat  tehtyä kirvestöitä, mutta 
nyttemmin on kirves vaihtunut te- 
räväksi puukoksi. Siinä se päivä ra-  

tevasti menee, kun värkkää katajas- 
ta pienoisen suolakupin. 

Kataja inen on Okker itsekin, sil- 

lä hän osallistuu jatkuvasti hiihto- 

harrastuskilpailuun ja toissatalvinen 

tuloskin nousi yli 1.000 kilometrin. 

Viime talvena kertyi kilometrejä 

400. 

Hiihtämiseen vierähti juttu Erik 
Heikkilänkin viihtyisässä vanhuu- 
denkodissa Jumalniemen suuressa 
pytingissä. 75—vuotias Heikkilä, joka 

on harvinaisen nuorekas. ja kepeä 
liikkeissään, tekee talvisin pitkiä 

hiihtoretkiä meren saariin. Hänelle 
e i  aika tule muutenkaan pitkäksi, 

sillä hän pyrkii noudattamaan lä- 

himmäisen rakkauden käskyä kir- 
jaimellisesti. Itse hän ei siitä pal- 
jonkaan puhu,  mutta  kiitolliset naa-  

Hän hoivaa 
heikommassa kunnossa olevia eläke- 
purit sitä enemmän. 

läisnaapureitaan, käy heidän asioil- 
laan kaupassa, pilkkoo ja kantaa 
puut ja on aina valmis tarjoamaan 
tarvittaessa apuaan.  Mutta  liikenee- 

pä häneltä aikaa vielä askarteluun- 
kin. Monenlaisia käyttöesineitä on 
hänen kädestään syntynyt j a  niitä 

koska ”ma- 
jurska painaa päälle”, kuten hän lei- 

on jatkuvasti tulossa, 

killisesti huomautti. 

69-vuotiaan Ville Nykäsen ta-  

paamme lähirakennuksesta. Sään- 
askartelutöiden 

parissa on tässäkin kodissa tuonut 

piristävän lisän jokapäiväiseen elä- 
mään. Nykänen näyttää meille liite- 

nöllinen puuhailu 

rinnurkkaustaan, jossa o n  pienoinen 

verstas höyläpenkkeineen ja monen- 

laisine työkaluineen. Hänen valttin- 
sa on ollut isonpuoleinen puukauha, 
hieno aikaansaannos, johon kyllä 

kannattaa liittää tunnus ”malli Ny- 
känen'. 

On hämmästyttävää todeta näiden 
vanhusten taitavuus. Vaikka ikää on 
harteilla, eivät kädet vapise j a  työn 
jälki on hienon hienoa. Se on sitä 

suomalaista kätevyyttä,  esi-isiltä j a  

-äideiltä perittyä taidon ja hengen 
omaisuutta. 

H 



Kymijoen suistossa kahden joen- 
haaran muodostamassa niemekkees- 
sä  sijaitsee eräs. Karhulan kauppa- 

lan omalaatuisimmista kylistä, Ju- 
malniemi. Sieltä on matkaa  kauppa-  

lan keskustaan vain kolmisen kilo- 
metriä, mutta silti se on sivussa 
valtaväyliltä muodostaen oman pie- 
nen yhdyskuntansa. Aikoinaan tääl- 
lä toimi Jumalniemen saha.  Se sai 
tämän kulmakunnan elämään, hou- 
kutteli työvoimaa muualta j a  sen 

toimesta rakennettiin sahakylä suu- 

Nykyiset 

Jumalniemen asukkaat ovat suu- 
rikokoisine pytinkeineen. 

reksi osaksi sahan viimeisen omis- 
tajan Hallan tehtaitten eläkeläisiä, 

jotka Jumalniemeen juurtuneina 

seuraavat sieltä käsin maailman me- 

noa. Kävimme eräänä päivänä heitä 

tervehtimässä ja kuulemassa, miten 

vuosisadan vaihteessa heidän ky- 

lässään elettiin. 

Istumme Selma Hytösen kodik- 

kaassa  kamarissa kahvipöydän ä ä -  

ressä. Emännän lisäksi ovat Ida 
Ruotsalainen ja  Ida Ritola tulleet 

yhteen menneitä muistelemaan. Ida 

Ruotsalainen on aloittanut elämän- 
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Vanhojen iumalniemeläislen 
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taipaleensa riistaveteläisessä savu- 
tuvassa, mutta muutti jo nuorena 

monien maakuntalaistensa tavoin 
Amerikkaan'. 

”Se tapahtui leipäpoliti ikan a j a m a -  

tänne 'Savolaisten 

na”, hän sanoo. 55 vuotta hän on 
viettänyt Jumalniemessä ja  77:stä 

ikävuodestaan huolimatta hän kier- 
telee vielä kaukaisetkin puolukka- 

metsät. ”Matuamalla sitä terveenä 
pysyy", hän vakuuttaa. 

Selma Hytönen on saman ikäinen, 

mutta Ida Ritola, hänen hyvä ys- 
tävänsä lapsuusvuosilta saakka, pari 
vuotta vanhempi. Jumalniemen ky- 
lätien varrella peräkkäin sijaitsevat 

suurta kasarmirakennusta 
ovat olleet Selma Hytösen ja  Ida 

kolme 

Ritolan pitkän elämän ainoina ulko- 

naisina puitteina. He eivät ole kos- 
kaan asuneet muualla kun näissä 
Jumalniemen taloissa. 

Kaksi näistä Jumalniemen kylä- 

kuvalle tunnusomaisista rakennuk- 

sista 'vanhan' j a  'uuden' pytingin 

tuotti sahan ensimmäinen omistaja 

August Ahlqvist Virolahdelta. Sa- 

han siirryttyä Hallan omistukseen 

rakennettiin vielä yksi samantyyp- 

Ida Ruotsalainen 
vi imeks i  m a i n i t u n  kodissa syventyneinö 
menneitä muistelemaan 

i a  Selmo Hytönen 

pinen kaksikerroksinen kasarmi, jo- 
ka sai nimen 'pätkäpytinki'. Laa— 

jan  pihamaan ympäröiminä nämä 

kolme kookasta rakennusta hallitse- 
vat  Jumalniemen kyläkuvaa. Tien 
toisella 

kuusikko ja sen takana *Golgatan 
vuori”, josta avautuvat laajat  näky- 

puolella kohoaa tumma . 

mät Kotkan ja  sen ympäristön sa— 

tamaan  j a  merelle. Vuoren nimen 

alkuperästä ei olla varmoja, mutta 
muistellaan, miten raskasta oli enti- 
se'n lautatarhan 'pässin' vetäminen 
rinnettä ylös. Paikalla sijaitsi näet 

aikanaan lautatarha.  

Viime vuosisadan lopun koulun— 
käynnistä haastateltavamme kerto- 

vat, että tiedon alkeet saatiin kierto— 

koulussa, jota Lundin neiti piti Ju-  
malniemen val t tar in rakennuksessa. 
Kansakoulu sijaitsi 
puolella Helilässä, jonka silloiset 
mökkinäkymät ovat ajan mukana 
muuttuneet  eteenpäin 

kauppalan vilkkaimmaksi 

seksi. 
vuolaan virran yli oli soudettava. 
Kelirikon aikana kävellä 
Korkeakosken kautta  j a  tällöin ker- 

joen toisella 

pyrkivän 

keskuk- 
Siltaa ei silloin ollut, vaan 

täytyi 



tyi koulumatkaa 15 kilometriä. Kan- 
sakoulu tuli sentään käydyksi, vaik- 

ka Selma-tyttöselle kovasti tolku— 
tettiin: ”Mitäs ne tytöt koulua tar- 
vitsee. Töihin vaan!” 14-vuotiaana 

Selma ehtikin jo koululta sahalle 

töihin. Pian koulumatkat kuitenkin 
lyhenivät, sillä v. 1897 Jumalniemi 
sai oman kansakoulun, joka toimi 

nelisen vuosikymmentä. Nykyisin 

koulu palvelee asuinrakennuksena. 
Tiedustelimme, ovatko ihmiset 

kertojaimme mielestä muuttuneet. 

Kyllä vain, oli yksimielinen totea- 
mus. Ihmiset ovat nykyään paljon 

tyytymättömämpiä kuin 

aikaan. Nyt ei sovi kahta perhettä 
entiseen 

samaan rappukäytävään asumaan, 
sovittava vaikka 

Ida Ritola 
muistelee, miten hän naimisiin men- 

mutta ennen oli 

samaan huoneeseen. 

tyään sai pystyttää uuden kodin 
peräkamariin, jossa asui yksi perhe 
jo ennen heitä. Yhteiskeittiö toimi 

myös yhden perheen asuntona. Ei  

ollut vaatekomeroita eikä liitereitä, 
vain sellaiset ulkosuojat, mitkä ku- 

kin pystyi itselleen kyhäämään. 
Ruokasäiliöt olivat myös niukat, 
vaikka siihen aikaan varattiinkin 
muonaa pitemmäksi aikaa. Eteisessä 
oli lihatiinu ja jauhosäkki oli saa- 
tava myös jonnekin sopimaan. Ah- 

taudesta huolimatta pidettiin ali- 
Kesäisin oli sahalla 

paljon lisätyövoimaa ja varsinkin 
vehkalahtelaiset hakeutuivat Ju- 
malniemeen töihin. Nämä majoitet- 

vuokralaisia. 

Jumalniemen vanhan sahakylän suuria 
pytinkejö, joissa monilla Hallan 

elökelöisillö on vanhuuden kotinsa 

tiin samaan kamariin muun perheen 

kanssa ja myöhemmin myös liiterei- 
hin, kun sellaisia oli rakennettu. 

Senaikaiset riennot olivat vaati- 
mattomampia kuin nykyään. J umal- 
niemessä toimi raittiusseura, jonka 

kokoontui kodeissa. 
seura kerran vuosisadan 

ompeluseura 

Tekipä 
vaihteen tienoilla laivamatkan höy- 
rylaiva 'Pyttiksellä' Helsinkiin. Ys- 
tävyksien Selman ja Idan mieleen 
on jäänyt matkan aikana vallinnut 

heinäkuinen helle, joka pani tytöt 

lekottelemaan pääkaupungissa pat- 

saan varjossa. Maataviistävät villa- 

mekot, joissa oli ajan vaatimusten 
mukainen serttinkivuori, omakutoi— 
set polven alapuolelta solmitut vil- 

lasukat ja  varsikengät tekivät olon 

hieman tukalaksi. Kadun 'vilinään 
ei  tahdottu uskaltaa, vaikka hiljais— 
tahan se oli pääkaupungin liikenne 

Rahapaja ja 
eläinmuseo jäivät mieleen pääkau- 

pungin nähtävyyksistä. Kerran yh- 
tiö toimeenpani retken Suursaareen. 
Matka, joka maksoi kolme markkaa 
hengeltä, tehtiin hallalaisille tutulla 
Sirius-laivalla. 

Vuoden suuriin tapahtumiin kuu- 

lui juhannuksen vietto. Silloin oli 
tapana tanssia koivuilla koristetulla 

laiturilla. Väkeä saapui Kalliokos- 
kea ja Hortolaa myöten. Toinen 
muistorikas päivä oli laskiainen. 

Viikkokaupalla jäädytettiin yhteis- 
voimin kallion rinnettä. Rimoja ja 

nykyiseen verrattuna. 

näreitä pantiin täytteeksi. Laskiais- 

päivän pimetessä olivat sitten van- 
hat ja nuoret havujen päällä las- 

kettelemassa jäämäkeä niin, että 
naisväen hameet heilahtelivat. 

Yhä vielä muistellaan Vilbruusis- 
kan viiden hameen paljoutta. Ta- 
vallisesti pidettiin vain kolmea ha- 
metta. Ne olivat muodin mukaisesti 
pitkiä, maataviistäviä. Laiskaksi sa- 

nottiin, jos ei jaksanut tai viitsinyt 
nostaa hamettaan tarkoitusta varten 
ommelluista näppäimistä, vaan an- 
toi hameen helman piirtää pölyistä 

maantietä. Hameen helmaan oli 
kulumista 

oli taasen lyhyt, 

tattarilta ostettu. Siinä oli vollihel- 
ma ja 

ommeltu 'lyyssinauha' 
estämään. Takki 

sisällä erikseen sidottava 
tiukkausnauha. Kaulahuivi ei kuu- 

"eihän ku— 
kaan kaulast paleltunnu oo”. Eikä 
hattuja liioin pidetty. Ida Ritolakin 
kehaisee, että hän on vain pari ker- 

lunut asusteisiin, sillä 

taa elämässään esiintynyt hattu 

päässä ja  silloinkin lainahepenissä. 

Lautatarhan hoitajan ryökkynöitä 

ja  mamsellia pidettiin hienoina. 

Niillä oli päivävarjotkin. 
Käsitöistä oli virkkuu eniten muo- 

dissa. Virkkuuneula heilui aina kun 
vain vähänkin ehti. Pumpuli-, kalas- 
tus- ja  virkkuulanka kulki näppä- 
rien sormien lomitse ja  niin syntyi 

verhoja, pöytäliinoja ja sängynpeit- 
teitä. 

Uno Bruce edustaa jyhkeällä ta- 
valla jumalniemeläistä mieskomeut- 
ta. Tämä 76-vuotias vanhus istuu 



haastateltavanamme vanhainkodin 
kuistilla j a  ker toi lee tutusta Jumal— 

niemestä, jonka j ä t t i  ensimmäisen 

kerran puolitoista vuotta  si t ten jou- 

tuessaan sairauden takia muutta— 
maan vanhainkoti in.  'Vanhan pytin- 

gin'  kolmannessa kerroksessa hän  

on syntynyt j a  pytinkien vaiheilla 

koko elämänsä elänyt. Alakerrassa 

häntä luke-  

maan.  ”I i  sanoo i i ,  ee  sanoo ee”.  Se 

asuva kummi opetti 

j ä i  hänen ainoaksi  koulukseen.  Hä -  

nen nuoremmat sisarensa s i tävas-  

toin kävivät  jo  Helilän koulua .  

Sahalla  työskentelyn Uno-poika 

aloitti 10-vuotiaana. Talvisin poika-  

se t  ol ivat  lumitöissä 80 pennin pä i -  

väpalkalla,  mut ta  kesäisin palkka 

nousi kokonaiseen markkaan merk— 

k a a j a n  töissä. Työpäivät  olivat s i l -  

loin pi tkiä,  saa t to iva t  kestää aamul-  

la  kello viidestä i l taan kahdeksaan. 

Vieläkin muis tuu mieleen, kuinka 

hyvältä tuntui ,  kun  pilli  soi  l auan— 

tai- i l tana jo  kello kuuden  aikaan.  

Tal lukkaat  olivat silloin yleisesti 

käy te t ty j ä  talvi jalkinei ta .  Niitä val- 

tikkaa— 
malla  housunlahet ta  t a i  muuta  käy-  

mistettiin kotona  sukista 

tettyä kangasta  vahvikkeeksi .  Myös 

venäläisiä huopatal lukoi ta  käytet-  

tiin. Tällaiset 'kalkkipatsaat' saat- 
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U n o  Brucen  
komeissa  p i i r te issä  
o n  v a n h a a  
h a l l a l a i s t a  
a a t e l u u t t a  

S a i r a u s  o n  s i t o n u t  
Ida Ritolan 
vuoteeseen, 

m u t t a  i lo inen ,  
m u i s t o j e n  kirkastama— 

m i e l e n l a a t u  
on jä l je l lä  

toivat olla kuitenkin niin vahvasti  
kalki tut ,  e t tä  vuorokauden käytön 

jälkeen e i  ni is tä  ollut jä l jel lä  ku in  

epämääräinen l iuennut  l ä j ä .  'Lank- 

kisaappai ta '  pidett i in säästössä ko-  

tona j a  n e  vedett i in ja lkaan va in  

kirkkoon lähdettäessä.  

yksi l ierihattu on haastatel taval lam- 

Ainoastaan 

m e  o l lu t  koko elämänsä a jan .  Hami- 

n a n  markkinolta  h ä n  osti  ker ran  yh-  

deksällä markal la  nahkahatun,  mut -  

ta  s e  e i  osoi t tautunutkaan hyväksi ,  

koska e i  mennyt  korville. 

Haminan markkinat olivat muu- 
ten aikoinaan kuulut  j a  syksyn suu-  

rimpia tapauksia.  Sieltä suoritettiin 

monet tärkeät ostokset. Matkaa ker- 
tyi Jumalniemestä päälle 20 kilo- 

metriä, joten markkinamiehen oli 

noustava jo kello kolmen tienoissa 
ehti 

a jo issa  ympyräkaupunkiin markki-  

aamulla, jot ta  patikoimalla 

noille. Sieltä saatettiin tulla illalla 

seitsemän tienoissa kotiin lahtileh- 

mä talutusnuorassa. Siitä riitti mak— 

karaks i  j a  suolapyttyyn pantavaksi.  

Ker to jamme muistaa vielä, kuinka 

mukavalta tuntui ,  kun  äiti  vei pa-  

kar i tupaan yöksi paistumaan kim- 

paleen markkinalehmää.  

Rukihista 

velj ineen ni in että ' roiki ' .  Valkoista 

leipää Uno-poika söi 

leipää e i  saa tu  kuin  suurimpina 

juhlapäivinä.  J a u h o j a  ostettiin sä -  

keittäin. Jauhosäkki maksoi yhdek- 

sän markkaa.  Maitoa ei  saanut kuin 

lauantai- i l tana puuron kanssa.  Kal-  

nurkassa j a  siitä ja tynnyri  seisoi 

jano sammutettiin. Makeisia eivät 

lapset  saaneet  kuin  t i l ipäivänä, jol- 

loin kauppias  suurempien ostoksien 

yhteydessä pani  kaupanpäällisiksi 

'ruuttaan' purkkikaramellejä.  

Valtatieltä Jumalniemeen johtava 

tie tekee tänään samat mutkat  kuin  

puoli vuosisataa sitten j a  kaar taa  

kauniist i  peltojen la i taa  tumman 

metsän ja  korkeiden kallioiden reu— 

nustaessa t ien toista puolta.  J a  jal— 

kaisin tämä kolmen kilometrin mat- 
k a  yhä edelleenkin useimmiten ta i -  

tetaan, koska jumalniemeläiset eivät 

yrityksistään huolimatta ole saaneet  

l in ja—autoyhteyt tä  kauppalan kes- 

kustaan. Varsinkin eläkeläisten 
matkan teko on siten hankalaa ,  ellei  

sa tu  pääsemään  kaupan  autoon t a i  

Hallan 
näillä kulmilla. 

' f a rmar i in '  s en  asioidessa 

O m a a  l in ja-autoa  

odotetaan yhtä hartaasti  kuin aikoi- 

naan ensimmäisen au ton  ilmesty- 

mistä Jumalniemeen kyläläisten sei— 

soessa kalliolla päätöntä j a  hännä-  

töntä hevosta ihmettelemässä. 
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Työturvallisuus- 
välinenäyllely 

Tukholmalainen työturvallisuus- 
Välineliike Birger Carlson & Co AB 
(Bicapa) järjesti  työturvallisuusväli- 
nenäyttelyn elokuvaesityksineen 
Kuusankosken seuratalossa 22—23. 
9. insinöörejä, mestareita j a  työtur-  

vallisuustoimikuntien jäseniä varten. 
Näyttely oli erittäin edustava j a  
monipuolinen käsittäen sekä henki- 
lökohtaisia että ryhmäsuojeluväli- 
neitä ja —laitteita. Näyttelyyn kävi 
tutustumassa 220 henkilöä. 

Varatuomari Aunis K. Kantonen 
pitämässä harjannostaiaispuhetta 

Voikon uusi 
konttorirakennus 
harjakorkeudessa 

Voikkaalla rakennetaan parhail- 
laan laajalla rintamalla sekä teh- 
taan aidan sisällä että sen ulkopuo- 
lella. Ensimmäisenä ennätti harja- 
korkeuteen kaksi asuintaloa j a  seu- 
raavana oli vuorossa uusi  konttori- 
rakennus, jonka harjannostajaisia 
vietettiin lokakuun 7 päivänä.  

Kutsuvieraiden ja rakennuksen 
työväen kokoonnuttua uudistalon 
alakertaan kestipöytien ääreen lau- 
sui läsnäolijat tervetulleiksi kontto- 
ripäällikkö, varatuomari Aunis K. 
Kantonen. Hän kertoi aluksi 62 
vuotta palvelleesta Isosta Konttoris- 
ta, joka varsinaisen tehtävänsä 
ohella toimi alkuaikoina myös kan- 
sakouluna ja  asuintalona ja  joka 
tammikuussa luovuttaa virkansa 
uudelle rakennukselle. Rakennus- 
työt aloitettiin heinäkuun puolivä- 
lissä j a  ne ovat sujuneet aikataulun 
mukaisesti. Rakennus on arkkitehti 
Arne Helanderin käsialaa. Urakoit- 
si jana toimii Rakennusliike Sainio 
& Potinkara Oy. Putkityöt suorittaa 
Vesijohtoliike Huber Oy ja sähkö- 
työt Lindholmin Sähköliike. Puhuja  
esitti urakoitsijoille, työnjohdolle, 
työntekijöille j a  kaikille muille 
asianomaisille yhtiön parhaat  kii- 
tokset. Pääurakoitsijan puolesta pu- 
hui  rakennusmestari Tauno Potin- 
kara ja työntekijöiden kiitokset esit- 
ti Aleksi Holm. 
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Kattilonkosaaia 
Kauko Liljegren 

Alhaalla: 
hioin 

Mauno Koskinen 

Harrastusurheilukilpailu en 
merkkimiehiä 

Yhtymän piirissä harrastetuista 

urheilumuodoista ovat harrastuskil- 
pailut etualalla. Nämä kilpailumuo- 

dot edellyttävät pitkäaikaista, jat- 
kuvaa harrastusta osanottajaltaan. 

Toisin kuin varsinaisessa kilpaurhei— 
lussa, jossa tulokset julkaistaan met- 

reinä ja sekunteina, harrastusurhei- 

lijat tekevät työtänsä oman ruu- 

miinsa useinkin 

kaikessa hiljaisuudessa. Kuitenkin 

heidän panoksensa ja saavutuksensa 

urheilun saralla vastaavat hyvinkin 

mittanauhalla ja kellolla mitattua 

ennätystä. Edellyttäähän ns. viiden 

arvan suoritus kilpailukautena vä-  

hintään 300 km kävelyä, 500 km 

hiihtoa tai 6 km uintia. Siten viiden 

arvan suorituksen jatkuva saavutta- 

minen vuosittain edellyttää tosi sit- 

keyttä ja innostusta urheiluun. 

kuntouttamiseksi 

16 

Högforsin tehtaalla harrastuskil- 

pailut'hiihdossa, kävelyssä ja  uin- 

nissa ovat olleet käynnissä toista— 

kymmentä vuotta. Sellaisia miehiä, 
jotka ovat kymmenen vuoden aika- 
na suorittaneet viiden arvan suori- 

tukset, on viisi. He ovat saaneet yh- 
tymän kultaisen harrastusmerkin. 
Tehdäksemme heille oikeutta tänä 
liiankin kilpaurheiluun ja  ennätyk- 

siin tuijottavana aikakautena esitte- 

lemme heidät lukijoille sekä sanoin 
että kuvin. 

Kauko L i l j e g r e n  47-vuotias 
kattilankasaaja sa i  aikanaan innos- 

tuksen idun itseltään olympiakävijä 

Kalle Tuomiselta. Tuominen piti 
varmaan Liljegreniä oikein oppipoi— 
kanaan, koska lähtiessään tehtaalta 
muihin töihin vielä varoitteli: ”Älä 
anna poika polkujen ruohottua met- 

sässä.” Ja varoitukset otettiin var- 
masti varteen, koska kultamerkki on 
jo taskussa. 

Liljegren on yksinäinen 'susi', jo— 

ka käy lenkillä yksinään. Vauhti 

olisikin varmasti liian kova sunnun- 
taikävelijälle. Kerran tupsahti met- 

so miehen kantapäitä jäljittämään, 

mutta perään sekin jä i .  

työkuntoa mies metsästä ja poluilta 
Omaa ja  

hakee. Kaipasi  vielä syksyisin 'vii— 

konlopunretkeä', joka hänelle luvat— 

tinkin kokeeksi järjestää.  

Mauno K o s k i n e n  51-vuotias 

hioja kuuli kerran Kauko Liljegrenin 

hiihtäneen 200 km. Päätti itsekin 

yrittää ja ennätys 1.600 km syntyi 

vuonna 1953. Hiihto onkin miehen 

ottanut kokonaan, niin että viimei- 
set kilometrit kevättalvella hiihte- 
lee aamupakkasen puremilla sam- 

malmättäillä. Muutenkin hän on 
aamuvirkku ja  juoksee Paju— 

ojan lenkin ennen työhöntuloaan. 

Mies osaa myös uida, sillä 14 km:n 
matka jäi  taakse tänä kesänä. 

Koskinen kertoi, että aloittaminen 
on joskus vaikeata, mutta kun saa  

taas hengen j a  yrittämisen uskon, 

jatkuu taival entiseen tahtiin. Y k - '  

sin lenkkeilee Koskinenkin. Kerran 

vain olisi kaveria kaivannut sen 
vuoksi, että olisi ihailtu yhdessä hir- 
veä, joka sulki matkamiehen tien 
Pajuojalle. 



Auvo A s t a l a  42-vuotias käsin- 
kaavaaja on harrastanut urheilua 
pikkupojasta alkaen. Heti harrastus- 
kilpailutoiminnan alettua hän oli in- 
nokkaasti mukana asiassa, jopa niin 

että joskus piti tulitikun valossa kir- 

joittaa nimi rastikirjaan. Nimeään 

ei Auvo useinkaan kirjoittanut yk- 
sin, vaan hänen seurassaan oli veli- 
poika Arvo ja  jos. tämä ei ollut mu- 

kana, on vaimo taikka joskus koko 

perhekin seurannut häntä lenkille. 
Kolme viimeistä vuotta on kerto- 

jan mukaan mennyt 'heikommin'. 

Nipin napin on tullut viiden arvan 

suoritus. Tämä on kuitenkin ym- 
märrettävää, sillä lopputodistus Tie- 

tomiehen työteknillisestä kurssista 

on taskussa j a  Työnjohto-opiston 

etumiesten kurssi on käyty. 
Entinen tahti harrastusladulla al- 

kaa  kuitenkin kuulemma jälleen j a  

varmasti yhtymän kisoissakin vi- 
lahtaa Astala-nimi ensi talvena ikä- 
miessarjassa. Johan se on siellä 01- 
lut vuodesta 1938 alkaen kolmea vii- 
me opiskeluvuotta lukuun ottamatta. 

Arvo A s t a 1 a 39-vuotias kone- 
kaavaaja, Auvon velimies, seurasi 

vanhemman veljensä jälkiä urheilun 

parissa jo nuoresta lähtien. Harras- 

tuskilpailuihin hän  otti  osaa a lusta  

alkaen ensin Auvon seurassa, myö- 
hemmin myös perheensä kanssa. 
Hiihto on ollut miehen lempilaji. Si— 

tä osoittaa jo sekin, että harrastus- 

lenkillä saatu kunto on vienyt mie- 
hen seitsemän kertaa yhtymän mes— 

taruuskisoihin. Valimon sisätyön 
vastapainona raikas ulkoilma vetää 
miehen vuodesta toiseen lenkille ja 
tähtäimessä lienee yhtymän 20 vuo— 
den harrastusmerkki. 

Väinö A a l t o  52-vuotias valaja 
putosi kerran poikasena tukkikasal- 
ta järveen ja oli näin pakotettu 
opettelemaan uimaan. Uinti onkin 
ollut hänen mieliharrastuksensa. Si— 

Valaja 
Väinö Aalto 

Kösinkaovaoja 
Auvo As ta l a -  

Konekaovaajo  
Arvo Astala 

tä on tullut harrastettua aina jäiden 
tuloon saakka. Aamulla Aalto taval- 
lisesti suorittaa työhön tullessaan 
harrastusuintinsa j a  jatkaa sitten 
uimalaitokselta valimoon. Hiihto on 
hänellä jäänyt vähemmälle, mutta 
puuttuvat suoritukset kultamerkkiin 
on tullut kävelystä. Aalto ei harras- 
tuskävelyssä kulje aina polkuja pit-  

kin, vaan suunnistaa joskus pääte- 
paikkaan metsien kautta. Tähän luo 
mahdollisuudet kaksi vuotta sitten 
50-vuotispäivänä saatu lahjakom- 
passi, jonka antamistapakin oli 

suunnistajal le  sopiva. Työtoverit 

kun  toivat lahjaksi  kotiin vain pa— 

perilapun, jossa oli suunta ja matka. 
Sieltä sitten kannonnenästä löytyi 

päivänsankarin hakiessa lahjakin — 
kompassi. 

Elämänsä ensimmäisen maaotte- 
lun Aalto kävi viime harrastusm— 
malla Lepolammen lomahotellissa, 

jossa löi kuudella pisteellä englanti- 

laisen lordin pienoisgolf-ottelussa 
'Englanti—Suomi'. 



Ensimmäistä kertaa Kymi- 
Yhtymän urheilun histo— 
riassa oli Vierumäen urhei- 
luopisto kesämestaruuskil- 
pailujen näyttämönä. Leh— 
temme edellisessä nume- 
rossa selostimme lukijoil— 
lemme kilpailujen ohjel- 
man  j a  julkaisimme tulok- 
se t .  Tällä kuva-aukeamalla 
esittelemme kilpailulajien 
voi t ta j ia  j a  mielenkiintoi— 
s i a  t i lannekuvia .  
Vasemmalla olevassa ku-  
vassa o n  ki lpai l i ja in kul-  
kue  tehtaittain ryhmitty- 
neenä lähdössä urheilu- 
opiston pihal ta  urheiluken- 
tälle ryhdikkäitten liikun- 
tateknikkokurssilaisten an- 
taessa tahdin tamburiineil- 
la. Naisten värikkäät peli- 
puvut antoivat kulkueelle 
iloisen ja piristävän leiman. 

Keskimmäisessä kuvarivissä vasemmalta näemme 
tasaväkisen kiekkokilvan voittaneen Kymintehtaan 

Ilmari Niemen keskittymässä heittoon, seuraavassa 
kuvassa on  1500 metrin juoksun ylivoimainen voit taja  
Heinolan E. Salo katkaisemassa maalinauhaa ja kol- 
mannessa kuvassa Högforsin Matti Järvi, joka voitti 
korkeushypyn, suorittamassa 175 cm:n voitonhyppyään. 

Seuraavalla sivulla on Högforsin T. Pääkkönen, kuu— 

lantyönnön ylivoimainen voittaja, joka saavutti kil— 
pailujen parhaan pistetuloksen. Kuvarivissä äärim- 
mäisenä on tilanne 3000 metrin juoksun toiselta kier- 
rokselta, jolloin joukkoa johti  Voikan V. Erkkilä, toi- 

sena kilpailun voittaja Högforsin K. Holopainen, seu- 
raavina Kymintehtaan E. Alastalo, Voikan L. Raut- 
koski ja Högforsin P. Augustin. Oikealla olevassa 
kuvassa esittäytyy ruotsalaisviestin voittanut Hög— 

forsin joukkue 0. Eteläpelto, P. Kankkunen, K. Holo- 
painen ja R. Korpela. 



Naisten lentopallomestaruuden saavutti Kymintehtaan 
joukkue, johon kuuluivat Kaija  Mäntylä, Mir ja  Pul— 
liainen, Marjatta Tommola, Seija Saastamoinen, Terttu 
Sihvola j a  Tuula Korppi. Alla olevassa kuvassa on 
voittajajoukkue kerääntynyt 'managerinsa' Rei jo  Mau— 
non ympärille saamaan viimeisen ratkaisevan silauk- 
sen. Lentopallossa palkittiin lisäksi jokaisen joukkueen 
paras pelaaja. Oikealla Kymintehtaan juokkueen 
paras Seija Saastamoinen vastaanottamassa palkin- 
toaan isännöitsijä Uno Malmbergilta. 

Alarivissä vasemmalta ovat pituushypyn parhaat, 
Kymintehtan R. Värrälä, Voikan S. Jokimies ja Hög- 
forsin K. Heiskanen vastaanottamassa palkintojaan 
isännöitsijä U. Malmbergilta j a  konttoripäällikkö R. 
Koijärveltä, jotka näemme myös alarivin oikeanpuolei- 
sessa kuvassa Yhtymän ennätyksen juosseen Heinolan 
viestijoukkueen seurassa. 



KU USANKOSKEN TEHTAAT 

JALMAR TOMMOLA 
muurari Kymin rakennusosastolta tulee 
5. 12. olleeksi 45 vuotta yhtiön palve- 
luksessa. Hän on syntynyt Valkealassa 
10.  12.  1894 .  Yhtiön palvelukseen hän 
tuli v. 1911.  Miltei koko palvelusaikan- 
sa hän on työskennellyt rakennusosastol- 
la. Ollessaan vv. 1938—48 asunto-osas- 
tolla hän toimi luottamusmiehenä ja 
kuului työturvallisuustoimikuntaan. 

KALLE KORPPI 
viilaaja Kymin korjauspajalta tulee 10. 
12. olleeksi 40 vuotta yhtiön palveluk- 
sessa. Hän on syntynyt Valkealassa 16. 
10. 1902.  Työnsä yhtiössä hän aloitti 
V. 1 9 1 7  Kymin rakennusosastolla suori- 
tellen siellä erilaisia tehtäviä vuoteen 
1922 saakka, jolloin siirtyi junamieheksi 
Kymin raitiotieosastolle. Oltuaan juna- 
miehenä ja Iämmittäjänä useita vuosia 
hänet nimitettiin veturinkuljettajaksi, 
jossa ammatissa hän toimi n. 10 vuotta. 
Sotien jälkeen hän siirtyi vaunukorjaa- 
molle ja sieltä v. 1955 viilaaiaksi Ky- 
min korjauspajalle. 

KU USAN KOSKEN TEHTAAT 

HILJA LYYDIA RINNE 
saunan kassanhoitaja Kymin talous- 
osastolta täyttää 6 0  vuotta 7 .  11.  Hän 
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Kalle Korppi Hilja Rinne 

on syntynyt Hankasalmella. Yhtiömme 
palveluksessa hän on ollut yhtäjaksoi- 
sesti vuodesta 1938  lähtien aluksi Ky- 
min asuinrakennusosastolla ja vuodesta 
1 9 4 5  lähtien talousosastolla. 

KAARLO ALVAR KORPI 
ammattikoulun puutyönopettaia täyttää 
60 vuotta 17. 11. Hän on syntynyt 
Valkealassa ja tullut yhtiön palveluk- 
seen jo 13-vuotiaana Kymintehtaan va- 
rastolle. Oltuaan välillä ulkotyöosastolla 
hän siirtyi v. 1 9 1 6  Kymin korjauspajan 
mallipuusepönverstaalle. Nykyisessä toi- 
messaan hän on ollut vuodesta 1937 
lähtien. 

Opettaja Alvar Korpi on innokas mu- 
siikin harrastaja. Hän on suorittanut 
erityisesti koulunuorison keskuudessa 
arvokasta musiikkikasvatustyötä perus- 
taen mm. ammattikoulun torvisoitto- 
kunnan. Erinomaisella taidolla hän on 
aikoinaan johtanut tehtaan ja suojelus- 
kunnan soittokuntia. Hän on Kaiku- 
kuoron uskollisimpia ja kannattavimpia 
voimia, sillä hän on kuulunut tähän 
kuoroon yli 4 0  vuotta. Kuusankosken 
kauppalan musiikki- ja taidelautakunta 
on antanut hänelle tunnustuspalkinnon 
paikkakunnan musiikkitoiminnan hyväk- 
si suoritetusta tuloksellisesta työstä. 
Teatteri ja urheilu ovat niin ikään kuu— 
luneet opettaja Korven harrastuspiiriin. 

NIILO DAHL 
kirvesmies Kymin rakennusosastolta 
täyttää 60 vuotta 28. 11. Hän on syn- 
tynyt Sysmässä. Yhtiön palvelukseen 
hän tuli v. 1927 Eerolan kartanoon ja 
siirtyi v. 1931 Kymin rakennusosastolle. 

EERIK JALMAR DAHL 
rasvaaja Voikon paperitehtaalta täytti 
50 vuotta 21. 10. Hän on syntynyt li- 

Alvar Korpi 

tissä. Yhtiön palvelukseen hän tuli v. 
1926 ulkotyöosastolle. Työskenneltyään 
useaan otteeseen eri osastoilla hän tuli 
v. 1932  rasvaajaksi Voikan paperiteh- 
taalle, missä on siitä lähtien työsken- 
nellyt lukuun ottamatta vuosia 1941— 
43, jonka ajan hän oli Kuusaan voima- 
laitoksen rakennuksella. 

OIVA VANHALAKKA 
rotatiokoneen käyttäjä Kymin paperiteh- 
taalta täyttää 50  vuotta 25. 11.  Hän on 
syntynyt Luumäellä. Yhtiön palvelukseen 
hän tuli v. 1928 Kuusaan paperitehtaal- 
le prässipojaksi. Työskenneltyään mm. 
neljä vuotta rullamiehenä hänet nimi- 
tettiin v. 1 9 4 7  nykyiseen tehtäväänsä. 

JAAKKO SIHVOLA 
lastaaja Kymin selluloosatehtaalta täyt- 
tää 50 vuotta 26. 11. Hän on syntynyt 
Valkealassa. Hän tuli v. 1926 yhtiön 
palvelukseen ulkotyöosastolle, josta pari 
vuotta myöhemmin siirtyi rakennusosas- 
tolle. Kymin selluloosatehtaalle hän tuli 
v. 1934. 

VI ENO OSKARI VALTONEN 
lastausesimies Voikon paperitehtaalta 
täyttää 50  vuotta 27. 11.  Hän on syn- 
tynyt Jämsässä. Yhtiön palvelukseen 
hän tuli ensimmäisen kerran kouluaika- 
naan kesällä v. 1927. Muutettuaan Jäm- 
sästä Kuusankoskelle v. 1934  hän tuli 
Voikan puuhiomolle tikkusihtimieheksi. 
Työskenneltyään siellä eri ammateissa 
hän siirtyi v. 1 9 4 7  Voikan paperiteh- 
taalle nykyiseen toimeensa. 

Lastausesimies Valtonen osallistui 
talvi- ja jatkosotaan. Hän on sotilasar- 
voltaan luutnantti. Vapaa-aikojen har- 
rastuksista mainittakoon hiihto ja suun- 
nistus. 



Leonard Vieno Valtonen 

VILJO UKKONEN 
kirvesmies Voikon rokennusosastolta 
täyttää 50 vuotta 28. 11. Hän on syn- 
tynyt Hirvensalmella. Yhtiön palveluk- 
seen hän tuli v. 1948 Voikon ulkotyö- 
osastolle, mistä si i r ty i  v.  1 9 5 4  rakennus- 
osastolle. Hän on toiminut osastonsa 
luottamusmiehenä vv. 1958—59. 

ELINA STADIG 
saunan kassanhoitaja ja siivooja Kymin 
talousosastolta täyttää 50  vuotta 12. 
12. Hän on syntynyt Helsingissä. Yh- 
tiömme palveluksessa hän on ollut yhtä- 
jaksoisesti vuodesta 1942 lähtien työs- 
kennellen selluloosatehtaollo ja sprii- 
tehtaallo ja siirtyen v. 1957 talous- 
osastolle hoitamaan nykyistä tehtävään- 
sä'. 

LEONARD SAMMALNEVA 
Ky 5:n valmistaja klooritehtaalta täyt- 
tää 50  vuotta 15. 12. Hän on syntynyt 
Kälviällä. Oltuaan vv. 1924—29 meril- 
lä hän jä i  asevelvollisuutensa suoritet- 
tuaan puolustusvoimain palvelukseen 
aliupseeriksi yleten sodan aikana vääpe- 

Oskari Mikkola Armas Myöhänen 

Sommalneva Väinö Hiltunen 

liksi. Hän erosi v. 1950 puolustusvoi- 
mista ja tuli yhtiön palvelukseen kloori- 
tehtoolle Ky 5:n valmistajaksi. 

Klooritehtoon luottamusmiehenä hän 
on toiminut vv. 1953—54 ja v. 1957 
sekä Kymintehtoon tuotanto-osastojen 
pääluottamusmiehenä vuodesta 1958 
lähtien. Kemiallisten tehtaiden tuotanto- 
komiteaan hän on kuulunut vuodesta 
1954 jo Kuusankosken tehtaiden avus- 
tuskassan hallitukseen vuodesta 1959 
lähtien. Järjestötoimintaan hän on osal- 
listunut kuuluen vuodesta 1957 lähtien 
jäsenenä Kuusankosken Paperityönteki— 
jäin ammattiosaston toimikuntaan. 

Harrastuksisto mainittakoon urheilu. 
Hän on saavuttanut puolustusvoimain 
kantahenkilökunnan nelinkertaisen mes- 
taruuden keihäänheitossa. Sota-oikoisis— 
to ansioista hänelle on myönnetty I ja 
I I  luokan vapaudenmitali ja l V  luokon 
vapoudenristi tammenlehvien kera. 

VÄINÖ HASU 
varusmestari Voikon ulkotyöosastolta 
täyttää 50  vuotta 17.  12. Hän on syn- 
tynyt Valkealassa. Yhtiön palvelukseen 
hän tuli v. 1926 Voikon koskityömaalle. 
Vuodesta 1946 lähtien hän on toiminut 
Voikon palokunnan varusmestarina. 

Bertta Silfverberg 

Mikko Stranius 

METSÄOSASTO 

VÄINÖ HILTUNEN 
metsätyönjohtoja Värtsilän Kaustajär- 
veltä täyttää 60 vuotta 16. 12. lsänsä 
esimerkkiä noudattaen hän antautui 
metsäalalle tullen yhtiömme palveluk- 
seen työnjohtajaksi noin 40 vuotta sit- 
ten. Näin pitkän palvelusajan jälkeen 
on mieluisaa todeta yhtiön uskollisen 
palvel i jan elämäntyön keskittyneen m i l -  
tei yksinomaan omien metsien hoito- ja 
hakkuutöiden valvontaan ja niistä oi- 
heutuviin moninaisiin toimiin. 

Kiintyneenä työympäristöönsä hän on 
esimerkillisellä elämänmenolla saavutta- 
nut kotiseutunso asukkaiden, joista suu- 
rin osa on hänen työntekijöitään, ja esi- 
miestensä luottamuksen. Yksityisille har- 
rastuksille kodin ulkopuolella ei häneltä 
ole liiennyt aikaa. 

MIKKO STRANIUS 
metsätyömies Keiteleeltä täyttää 50 
vuotta 6. 1 1 .  Hän on tullut yhtiömme 
palvelukseen v. 1933. Koko palvelus- 
aikansa hän on toiminut yhtiömme Sa- 
von hoitoalueen Keiteleen piirissä eri lai-  
sissa tehtävissä omissa j a  ostometsissä. 
Kaikki tehtävänsä hän on suorittanut 

Aarne Juselius 
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Eino Salo 

ammattimiehen taitavuudella ja  huolel- 
Iisuudella. Vapaa-ajan harrastuksista 
mainittakoon kalastus, 

HÖGFORSIN TEHTAAT 

OSKARI MIKKOLA 
paineilmakeskuksen hoitaja täyttää 60 
X-UOI'I'O 25. 10.  Hän on syntynyt Tam- 
melassa. Yhtiön palvelukseen hän tuli 
v. 1921  sepän apulaiseksi. Tästä toi- 
mesta hän kuitenkin pian si i r ty i  poraa- 
jaksi kattilaosastolle, missä työskenteli 
27 vuotta. 17 .  2. 56  Mikkola siirtyi 
paineilmakeskuksen hoitajaksi. 

ARMAS MYÖHÄNEN 
työkaluosaston esimies Heinolan tehtaal- 
ta täyttää 60 vuotta 11. 11. Hän on 
syntynyt Juankoskella. Yhtiön palveluk- 
seen Juantehtaalle hän tuli v. 1915. 
Muutaman vuoden yhtiöstä poissa o l -  
tuaan hän työskenteli mm. työnjohtaja- 
na Kuusankoskella ja vuodesta 1938  
lähtien yhtiön ammattikoulussa metalli- 
työn opettajana. Heinolan tehtaan pal- 
velukseen nykyiseen toimeensa hän si i r-  
tyi v. 1954. Hän on kuulunut innokkaa- 
na jäsenenä seka- ja mieskuoroihin sekä 
osallistunut erilaisiin urheilurientoihin. 

SAIMA HEINONEN 
siivooja valimosta täyttää 60 vuotta 
27.  11 .  Hän on syntynyt Pusulassa. Yh- 
tiön palvelukseen hän tuli v. 1946. Hän 
on työskennellyt valimossa useissakin 
eri tehtävissä mm. kappaleitten lajitteli- 
jana. Nykyiseen toimeensa siivoojaksi 
hän siirtyi 1. 6. 59. 

BERTTA SILFVERBERG 
työntekijä valimosta täyttää 50 vuotta 
25. 10. Hän on syntynyt UI. Pyhäjär- 
vellä. Valimoon hän tuli työhön 6. 1. 
42 ja  toimii siellä kuonanpoistajana 
valettaessa. 
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Kaarlo Mattila Ville Koli 

AARNE JUSELIUS 
kaavaaja valimosta täyttää 5 0  vuotta 
3 .  11.  Hän on syntynyt Pusulassa. Yh- 
tiön palvelukseen valimoon hän tul i  v. 
1953. 

EINO SALO 
kirvesmies Hyvinkään—Karkkilan 
tatien korjauspajalta täyttää 50 vuotta 
17. 11.  Hän on syntynyt Lopella. Jo  
nuorena hän ol i  rautateiden palveluk- 
sessa kesäisin mm. hiekan Iastauksessa 
Vaski järvel lö.  Myöhemmin hän meni 
rakennusalan töihin toimien kirvesmie- 
henä eri  työmailla. Hyvinkään—Karkki- 
lan rautatien palvelukseen hän tuli v. 
1946.  Hän on tunnettu erittäin moni- 
puolisena rakennusalan ammatt imiehe- 
na. 

T O U -  

KAARLO MATTILA 
maakaavaaia valimosta täyttää 50  
vuotta 20. 11. Hän on syntynyt Ul. Py- 
häjärvellä. Hän oli yhtiössä puoli vuotta 
ja v. 1924,  mutta tu l i  vakituiseen työ- 
hön v.  1925 ia ol i  vuoteen 1932. Seu- 
raavana vuonna Matti la tuli työhön va- 
limon maokaavaamoon, missä edelleen- 
kin toimii. 

VILLE KOLI 
hiekankuivaaja val imosta täyt tää 5 0  
vuotta 27. 1 1 .  Hän on syntynyt Uudel— 
lakirkolla. Yhtiön palvelukseen hän tuli 
v. 1948. Hän on toiminut valimon kaa- 
vaamossa ja rautasulatossa. Nykyisin 
hän työskentelee hiekanvalmistuslaitok- 
sessa kuivaaiana. 

EDIT SIREN 
si ivooja valimosta täyttää 50  vuotta 
18. 12. Hän on syntynyt Ul. Pyhäjär- 

Ennen yhtiöön tuloaan hän oli 
työssä viisi vuotta Rautamäen t i la l la .  
Tehtaalle hän tuli v. 1937 ja toimii 
nykyisin puhdistamon siivoojana. 

vellä. 

Tauno Nurmi 

TAUNO NURMI 
hitsaaja kattilaosastolta täyttää 50  
vuotta 22. 12. Hän on syntynyt Ul. Py- 
häjärvel lä. Yhtiön työhön hän tuli v. 
1926.  Nykyisin hän toimii kattilaosas- 
to l la elementt ien korjaushitsaaiana. 

JUANTEHDAS 
NIILO AHONEN 
vuorotyönjohtaja täyttää 60 vuotta 1 1 .  
12.  Hän on syntynyt Sortavalan mao- 
laiskunnassa. Yhtiötä Ahonen on ehti- 
nyt palvel la kolmella eri  tehtaalla. 
Vuonna 1919 hän tuli töihin Leppä- 
kosken paperitehtaalle ja nimitettiin v. 
1929 vuorotyönjohtajaksi.  Tässä to i -  
messa hän oli talvisotaan saakka, jol- 
loin joutui siirtymään pois Karjalasta 
Verlan puuhiomoon vuorotyönjohtajak- 
si. Siellä hän oli vv. 1940—1954. Sen 
jälkeen hän siirtyi nykyiseen toimeensa 
Juank05ken kartonkitehtaan ja puuhio- 
mon vuorotyönjohtajaksi. Paperialan 
työniohtajakurssin Ahonen suoritti Var- 
kaudessa v.  1928. 21 .  10. 1959 tuli 
kuluneeksi 40 vuotta hänen pitkän työ- 
päivänsä alkamisesta. 

Ahosen vapaa-ajat kuluvat kalastuk- 
sen parissa. 

Niilo Ahonen 



Manan majailla 

Syyskuun 9 pnä kuoli Kuusankoskel- 
la  puuseppä l lmar i  L e  k a  n d  e r. Hän 
o l i  syntynyt Valkealassa 12.  3 .  1902.  
Yhtiömme palvelukseen hän tul i  v .  
1920  Voikan paperitehtaal le. V:sta 
1942 hän työskenteli puuseppänä Voi- 
kan rakennusosastolla kuolemaansa asti.  

Lekander o l i  monipuolinen toiminnan 
mies. Urhei lu o l i  hänelle aina harras- 
tuksista tärkein. Nuorempana hän osal- 
listui Voikan Viestin toimintaan aktiivi— 
urhei l i jana ja  poikien voimistelun oh- 
jaajana, myöhemmin toimitsi jana. Am- 
mattiyhdistystoiminnassa hän ol i  muka- 
na monin tavoin. Hän o l i  rakennustyön- 
tek i j ä in  ammattiosaston sihteerinä ja  
toimikunnan jäsenenä sekä ammati l l i -  
sen paikal l is jär jestön urheilujaoston jä-  
senenä useiden vuosien ajan. Työväen- 
yhdistyksen johtokunnan jäsenenä Le- 
kander Osallistui yhdistyksen toimintaan 
viimeiseen asti .  Hän ol i  myös kauppa- 
lanhallituksen ja työasiainlautakunnan 
jäsen. 

Lekander tunnetti in kaikissa tehtävis- 
sään rauhall isena ja  päättäväisenä mie- 
henä ja  hänen kokemustaan tarvi t t i in 
moni l la a lo i l la .  

Syyskuun 14 pnä kuoli työmatkallaan 
Kuusankoskella metsätyömies Muisto 
P 0 1 0 n e n. Hän ol i  syntynyt 14 .  4.  
1 9 1 0  Valkealassa. Yhtiön palvelukseen 
hän tu l i  ensimmäisen kerran Voikon ra i -  
t iot iel le ja työskenteli sen jälkeen Voi- 

kan tehtaan er i  osastoilla sekä 1 5  vuotta 

Sampo-tehtaalla siirtyen v. 1953 metsä— 
osaston I i t in p i i r i in  toimien erilaisissa 

metsäalan tehtävissä kuolemaansa saak- 
ka. Palvelusaikaa hänelle kertyi 3 0  
vuotta. 

Vainajaa jäivät lähinnä kaipaamaan 
vaimo ja poika. 

Ilmari Lekander 

Syyskuun 2 7  pnä kuoli lyhyen ja  on- 
karan taudin murtamana Kymin Oy:n 
monikymmenvuotinen, uskoll inen työn- 
tek i jä,  yl imestari  A l va r  H a r l i n  e lä-  
mänkaaren ollessa saavuttamaisil laan 
6 0  vuoden ra japyykin.  Hän ol i  syntynyt 
Valkealassa 11 .  11.  1899 .  Yhtiön pal -  
velukseen hän tu l i  jo  14-vuotiaana, 
aluksi  puusepänverstaalle setänsä H ja l -  
mar Harl inin oppipojaksi, mutta joutui 
tarmonsa ja taitonsa ansiosta piankin 
työnjohtotehtäviin, missä ominaisuudessa 
hänen kykyjään on käytetty noin 3 0  
vuoden ajan. A lvar  Har l in o l i  mies, joka 
ei tuntenut sanaa 'mahdoton'. Y l i -  
pääsemättömimmänkin tehtävän ollessa 
kysymyksessä hän ol i  aina valmis yr i t -  
tämään si inä useimmiten onnistuen ja 
samalla valaen omalla tarmokkuudel- 
laan innostusta toisiinkin. Kaikki in saa- 
miinsa tehtäviin niiden suuruudesta 
ri ippumatta hän suhtautui vakavuu- 
della ja perusteellisuudella. Hänen 
elämänmyönteisyyttään ja jatkuvaa hen- 
kistä vireyttään todisti se, että kaikkia 
kehityksen suomia mahdollisuuksia hän 
aina ja  varauksetta o l i  heti valmis käyt- 
tämään hyödyksi. Näiden erinomaisten 
työnjohtokykyjensä ansiosta hänet vuo- 
den 1 9 5 8  alusta nimitettiin Kymin ra-  
kennusosaston ylimestariksi. 

Tasavallan presidentti myönsi v.  
1955  Alvar  Harl in i l le tunnustukseksi 
hänen ansioistaan Suomen Valkoisen 
Ruusun Ritarikunnan 1 luokan mital in. 

Tunnollisen päivätyönsä lisäksi r i i t t i  
A lvar  Harl ini l ta a ikaa myös erikoishar- 
rastuksille, joista läheisin o l i  varmaan- 
k in palokuntatyö. Kymintehtaan—Kuu- 
sankosken palokuntaan hän kuului noin 
4 0  vuoden a jan  toimien sen 1. palomes— 
tar ina ja  varapuheenjohtajana sekä pa- 
lopäällikkönä vuosina 1950—58. Näistä 
ansioista hänelle myönnettiin Yleisen 
Palokuntaliiton ansiomitali sekä Suomen 
Palopäällystöli iton ansioristi. 

Muisto Palonen 

Valkealan Säästöpankin Kuusankos— 
ken konttorin valvojana hän toimi vuo- 
desta 1 9 4 8  alkaen kuolemaansa asti.  

Aunuksen retkeen v .  1 9 1 9  A lvar  
Har l in  osall istui konekiväärikomppanian 
kiväärinjohtajana saaden Aunuksen ur-  
hooll isuusmitalin ja Heimosoturir ist in. 
Suojeluskuntaan hän kuului sen perusta- 
misesta läht ien ja toimi v i ime sotien 
aikana palopääll ikkönä kot i joukkojen 
ilmasuojelukeskuksessa sekä hoiti 'kesä- 
sodan' jälkeen jonkin a ikaa turval l i -  
suustarkastajan tehtäviä. 

Mestarikerhoa perustettaessa 
A lvar  Har l in puheenjohtajana ja laat i  
sen säännöt. Kymintehtaan Urheiluseu- 
raan hän l i i t ty i  kohta sen perustamisen 
jälkeen kunnostautuen erikoisesti hiih- 

Myös musiikki oli aina lähellä 

toimi 

dossa. 
A lvar  Harl inia.  Nuorempana hän kuu- 
lu i  torvisoittokuntaan ja Sekakuoro 
Kaiun uskollisena ja ansioituneena bas- 
sona hän lauloi  n. 4 0  vuotta kuuluen 
pi tkän a jan  kuoron johtokuntaan huo- 
lehtien vi imeisinä vuosina kuoron talou- 
denhoitajan tehtävistä. Hänel le on 
myönnetty Sulasolin Kymenlaakson pi i-  
rin ansiomerkki. 

Tämä pidetty ja  rehti mies jä t t i  jä l -  
keensä aukon,.jota on vaikea täyttää. 

Alvar Harlin 
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Toimituksen 
luolilla 

Kaikki on perin suhteellista: no- 
peus ja hitaus, rikkaus ja köyhyys, 
viisaus j a  tyhmyys. 

Auton vauhti on  matelemista ver- 
rattuna äänivallin ylittävän lento- 
koneen nopeuteen j a  sen meno taa-  

sen kuin paikalleen jäämistä,  kun 

Lunik suhahtaa avaruuteen kuuta 
kiertämään ja sen takapuolta valo- 
kuvaamaan. Ja tämäkin huima no- 
peus kalpenee valon nopeuden rin- 

nalla. 

Entä entisajan matkamies, joka 
heitti haarapussin 

sauvan käteensä ja 
vyötti itsensä, 

otti 
lähti vaeltamaan. 

olalleen, 
Siinä sitä aikaa 

kului 

mikäli kulkija ei tallustellut paljain 

jaloin. Sellainen matkanteko ei enää 

samoin kuin kengänpohjia, 

sovi nykyajan vauhtikäsitteeseen. 
Vaivoin saa tämän avaruusajan ih- 
minen enää syntymään mielikuvaa- 
kaan  tuollaisesta jalan vaeltajasta. 

J a, kuitenkin myös sillä tavoin näh- 

tiin j a  opittiin maailmaa: luontoa j a  
ihmisiä, jopa maita ja kansoja. Maa- 
ilmassa onkin ollut suuria vaeltajia, 
jotka ovat vaellusvuosiltaan tuoneet 
paljon tuliaisia myös muille jaetta- 
vaksi. Muistakaamme vain oman 
kansamme suurta vaeltajaa Elias 

Lönnrotia, joka keräsi matkoillaan 
talteen Kalevalan ja Kantelettaren 
säkeet ja paljon muuta vanhan kan- 
san viisautta. 

Yhtä suhteellista on rikkaus ja 

köyhyys Filmitähti tuntee olevansa 

konkurssin partaalla, kun hänen 

omaisuutensa on huvennut miljoo- 

Me puolestamme 
kun  

naan dollariin. 
tunsimme itsemme rikkaaksi, 

koulupoikana ensimmäistä kertaa 

kesätöissä ollessamme saimme en- 

simmäisen viikkotilin & kolme 

markkaa tunnilta. Ikävä kyllä sen 

jälkeen emme ole enää tunteneet 
itseämme yhtä rikkaaksi. 
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Viisaudesta j a  tyhmyydestä olisi 

paras pysytellä vaiti. Hyvät lukijat, 
kaikki te tiedätte, että nämä paljon 

puhuvat sanat jos mitkään ovat 
suhteellisia. Siitä voinemme kai sen- 
tään olla yksimielisiä, että tyhmyys 
on monin verroin yleisempää kuin 
viisaus. 

Mutta näitä asioita voidaan tar -  
kastella 
niin kuin  enemmän 

hieman toiseltakin noin 
inhimilliseltä 

kannalta.  Nopeuden ja  hi tauden voi- 

simme silloin tulkita paremminkin 
sanoilla etäisyys ja läheisyys. Mat- 
kantekoahan siinäkin tarvitaan, kun 
etäännytään jostakin ja lähestytään 
jotakin. J a  millainen on vauhti 

päällä, sen nopeammin se tapahtuu. 
Me 

riemme ja —veljiemme joukossa, ku- 
ihmiset elämme kanssasisa- 

ten kauniisti sanotaan. Perin lähellä 
olemmekin toisiamme mutta usein 
kuitenkin suunnattoman etäällä. Ai- 
van kuin olisimme toisista maail- 
moista, toisilta planeetoilta. Kuljem- 

m e  nokka  pystyssä, tyyriin näköi- 

sinä j a  muut  ympärillämme ovat  

meille tyhjää ilmaa. Itse asiassa 
sellainen asennoituminen on aika 
hassunkurista, varsinkin sellaisten 
ihmisten kesken, jotka jo olosuhtei- 

den vuoksi joutuvat elämään yhdes- 
sä, vieläpä tekemään työtä samojen 
vankkureiden eteen valjastettuna. 

Jostakin syystä saattaa sitten ta- 
pahtua sellainen ihme, että tutus- 
tummekin niin sanottuun lähim- 
mäiseemme ja hämmästykseksemme 

että hän on todella 
lähimmäinen. Huikea välimatka on 
äkkiä lyhentynyt. Ja jos olemme re- 
hellisiä itseämme kohtaan, iloitsem- 

huomaamme, 

me tästä tuttavuudesta vilpittömästi. 
Tunnemme myös rikastuneemme. 

Omaan ahtaaseen kuoreen vetäyty- 
minen on köyhyyttä, mutta vilpitön 
lähentyminen j a  

rikkautta. 
haimmissa tapauksissa niin arvok- 

Ystävystyminen 
Huomaamme sen par- 

kaaksi omaisuudeksi, ettemme ha- 

luaisi sitä mitenkään menettää. 

Niin, sitä rikkautta on monenlais— 
ta j a  monenlaista on myös viisautta. 
Älynlahjat ovat tietysti epätasaisesti 
jakautuneet, mutta jos puhumme 

elämänasenteista, kaikkea 
elämänviisaudesta, niin sen hankki- 

järki 

ennen 

misessa ei läheskään aina 
näyttele tärkeintä osaa. Siihen tar- 
vitaan juuri tuota lähimmäistemme 
löytämistä, hyvien ihmissuhteiden 
käsittämistä henkiseksi rikkaudeksi, 
yksinkertaisten 
löytämistä. 

elämäntotuuksien 

* 

Tulimme näihin mietteisiin, kun 

meillä oli jälleen useaan kertaan 
tilaisuus tavata eläkeläisiämme. 
Heidän puheistaan ja olemuksestaan 

kuvastuu juuri tuollaista elämänvii— 
sautta. Siinä on kokemusten kirkas— 
tamaa elämänasennetta, jota ei voi 
olla ihailematta. Turhantärkeys on 
rapissut pois j a  tilalle on tullut 

luonnollisuus. 
Ilahduttavaa on todeta, että he 

ovat löytäneet kestäviä henkisiä ar— 
voja  juuri  siitä ympäristöstä, jossa 
h e  ova t  pi tkän työpäivänsä suoritta- 

neet. Työ  e i  ole ollut heille yksin- 

omaan raatamista,  jokapäiväisen 

leivän hankkimista, vaan se on 
muodostunut elämää rikastuttavaksi 
kokemukseksi. Muistojen kirjassa ei 

ole paljonkaan annettu tilaa ikäville 
ja katkerille tapahtumille, vaan 
sinne on mieluummin talletettu sel- 
laista, joka yhä lämmittää heidän 
mieltään. 

Nykyisin puhutaan paljon suhde- 

toiminnasta, suhteiden hoitamisesta. 
Sitä oikein opiskellaan ja  tarpeen 

se onkin. Oppitunti näiden eläkeläis- 

vanhusten parissa oli omiaan anta- 

maan meille yksinkertaisia mutta 
päteviä neuvoja ja  ohjeita siitä, 
miten oikeiden j a  kestävien suhtei- 
den luomisessa tulisi menetellä. 

Kiitoksia vain paljon teille kai- 
kille yhtiöläisvanhuksillemme, joita 

meillä on viime aikoina ollut tilai- 
suus tavata ja  joiden kanssa olem— 

me voineet keskustella. 
T u o m o  
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