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Marraskuinen joki- ja tehdas- 
maisema Voikankosken alapuo- 
lelta 

Lehtemme tämän vuoden viimeinen 
numero saapuu lukijoi l lemme joulun 
kynnyksellä. Perinteelliseen tapaan ju l -  
kaisemme jouluun liittyvän hartauskir- 
joituksen, jonka täl lä kertaa on kir joi t-  
tanut Kuusankosken seurakunnan uusi 
k irkkoherra, rovasti Antti Arppe. 

Tehdasesittelyissämme on täl lä ker- 
taa vuorossa Kymin puuhiomo ja pape- 
ritehdas. Puuhiomo on saanut kuorimon 
ja  valkaisulaitoksen ja  hiokkeen puh- 
distusta on tehostettu. Näiden uudistus- 
ten ansiosta hiomo kykenee antamaan 
paperitehtaalle laadultaan entistä pa- 
rempaa massaa. Myös paperikoneissa 
on tehty merki t täviä parannuksia. Vi i -  
meksi tehtaan suurituottoisin kone PK 
N on läpikäynyt perusteellisen uudis— 
tuksen ja  korjauksen. Koneen nopeutta 
on voitu l isätä ja paperin laatua pa- 
rantaa. PK Vl:l la valmistetaan nykyisin 
korkealaatuista painopaperia. Tämän 
Griffin—paperin valmistaminen on vaat i -  
nut er i tyisiä l isälai t tei ta ja  perusteel- 
lista kokeilua. 

Runsaasti puolet Hal lan sahan tämän 
vuoden laivauksista on mennyt oman 
lai tur in kautta. Laituri on siten vastan- 
nut ennakko-odotuksia. 

Haukkasuo on saanut uuden varas- 
ton. Monivuotisten kokeilujen tuloksena 
on Haukkasuolla kehitetty salaoji tus- 
laite, joka on osoittautunut er i t tä in te- 
hokkaaksi suon pintakerrosten kuivaa- 
jana. 

Högforsin Tehtaalla on myös ulko- 
maisia toimituksia. Asealta on saatu 
merkittävä t i laus ja  tuotteet kul jete- 
taan läntiseen naapurimaahan kuorma- 
autoilla Tornion kautta. 

Tehtaalaiskodissa ruoka-ajat saatta- 
va t  poiketa hyvinkin pal jon normaalis- 
ta päiväjärjestyksestä ja  evästäminen 
kuuluu jokapäiväiseen elämänmenoon. 
Näistä tehtaalaiskotiin liittyvistä ruoka- 
talousongelmista kertoo maisteri Onerva 
Hentunen valaisevassa artikkelissaan 
'Miten evästön', 



Hyvät yhtiöläisel 

Työntäyteinen vuosi on päättymässä ja valmis- 
taudumme joulunpyhien viettoon. Joulun sanoma 
rauhasta ja hyvästä tahdosta ei ole menettänyt jaloa 

merkitystään. Nyt jos koskaan tarvittaisiin maail- 
massa keskinäistä kunnioitusta, oikeamielisyyttä ja 
rakentavaa työtä ihmiskunnan hyväksi. Näiden omi- 
naisuuksien toivoisi saavan jalansijaa myös omissa 

pienissä oloissamme ja oman yhtiöläisperheemme 
piirissä. 

Hyvät yhtiöläiset. Kiitän teitä kaikkia kuluneesta 

vuodesta ja toivotan hyvää joulua ja menestystä 
uudelle vuodelle. Lämmin joulutervehdykseni myös 
eläkeläisillemme. 
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Jälleen on käsillä joulu. Valmistaudumme 
sen viettoon. Odotamme siltä siunausta elä- 
määmme. 

Jokainen meistä on jo saanut paljon siu- 
nausta joulun välityksellä. Muistamme monet 
joulut elämässämme lapsuudesta alkaen. Jou- 

lun ulkonainen vietto jo toi juhlan keskelle 
elämän arkea. S e  rikastutti meitä. Joulukuusi 
kynttilöineen, joulunvietto aterioineen, lahjoi- 
neen, kirkkomatkoineen muodostivat kokonai- 
suuden, josta säteili voimaa ja siunausta elä- 
määmme. 

Tämä joulun siunaus syvenee vähitellen. 
Opimme näkemään, että joulun ulkonaista viet- 
toa tärkeämpi on sen sisäinen sanoma: Teille 
on syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra. 

Elämän taakat ja murheet syventävät meissä 
tätä joulun salattua siunausta. Huolien ja 
murheitten alla ei mikään ulkonainen auta. 
Kaikki on tyhjää ja ilotonta. Juuri silloin soit— 
tavat joulunkellot syvintä sanomaansa. Tutussa 
jouluvirressä ilmaistaan tämä sanoilla: 

”Kun murhe murtaa mieltäni, 
Kun epätoivo kaivaa, 
Mun rohkaiset sä sieluni 
Sen lievität sä vaivaa 
Kun synti mieltä ahdistaa, 
Näin lohdutat sä surevaa: 
Sun velkas maksoin kaikki.” 

oulun siunaus 

Joulun syvin siunaus on juuri tämän sano- 
man kirkastumisessa ahdistetuille sieluille: Sun 
velkas maksoin kaikki. Silloin joulun lapsi saa 
tilaa sydämessä. — N y t  alkaa vaellus uudessa 
elämässä. Vaellus on kyl lä horjuvaa, lankee- 
muksiakin tulee, mutta anteeksiannon tie on 
nyt tuttu. — Sun velkas maksoin kaikki — 
siinä on joulun sanoman syvin siunaus. 

Joulun siunaus ei ole kuitenkaan vain saa.- 
mista, se on myös antamista. Joka itse on saa— 
nut ja jatkuvasti saa joulun Herralta armon, 
elämän ja kaikki tarpeet tuntee olevansa ve- 
lassa hänelle. Tätä velkaa hän maksaa Her- 
ralleen auttamalla lähimmäisiään heidän tar- 
peissaan, niin ruumiillisissa kuin hengellisissä. 
— Lahjaksi saamme — lahjaksi olemme kutsu- 
tut antamaan. —-— Kaiken mitä teemme rakkau- 
desta Herraan lähimmäistemme hyväksi —- sen 
teemme Vapahtajallemme. Siunaus on näin 
myös antamisessa. — Siihen tämä joulu meitä 
kutsuu. 

Kaikessa tässä on joulun salattu siunaus. 

Siunattua joulua 

M M  ' 



Puut Kymin puuhiomoon kuljetetaan 
autoilla ja nippuien siirtäminen 

suoritetaan nosturilla 

Uudistuksia Kymin 
puuhiomossa 
ja paperitehtaassa 

Kun historiallinen vesikouru Ky- 
min paperitehtaan ja puuhiomon 
kupeelta v. 1953 purettiin, tuntui sil- 
tä kuin näkyvä yhdysside tehtaan 
entisyyden ja nykyisyyden Välillä 
olisi katkennut. Todellisuudessa se 
merkitsi kuitenkin kosken rannan 
nostamista uudelleen arvoonsa. Kou- 
run paikalle rakennettiin mekaani- 
nen vedenpuhdistuslaitos sekä 

pumppuasema ja uusin tähän ryh— 
mään kuuluva tulokas on Johtokun- 
nan huvilan rantaan kohonnut ke- 
miallinen vedenpuhdistuslaitos. Tär- 

keä toimenpide on ollut kosken ran- 
nan valtaaminen myös varsinaisen 
tehtaan elintilaksi ja kulkuyhteyk- 

Tehtaan ja 
kosken välissä kulkeekin nyt leveä 
Alatie, joka paitsi tehdasalueen si- 
säisenä liikenneväylänä on välttä- 

sien parantamiseksi. 

mätön tuotannollisen toiminnan kan— 
nalta. Se on perinyt muistojen jouk- 
koon siirtyneen kapearaiteisen rau- 
tatien tehtävät, sillä puiden kuljetus 
Kymin puuhiomoon tapahtuu ny- 
kyisin yksinomaan autoilla tämän 
Alatien kautta. Puuhiomo on saanut 

12.400 m3:n suuruisen kolmikerrok- 
sisen lisärakennuksen ja sen viereen 

rantakaistalle Alatien ja tehtaan vä— 
liin on mahtunut vielä hiomopuiden 

varastoaluekin. Tällä tavoin kosken 
ranta on muutamassa vuodessa läpi- 
käynyt perusteellisen muutoksen ja 
palvelee jälleen mitä tehokkaim- 

malla tavalla Kymintehtaan tuotan— 

tolaitoksia. 

Hiomopuut kuoripööllisinii tai puoli- 
puhtaina teiden varsilta hiomoon 

Puuhiomon uuteen osaan on sijoi- 
tettu kuorimo ja massan valkaisu— 
laitos. Aikaisemmin Kymin puuhio- 

mo sai puunsa kuorittuna Voikkaal- 
ta, joten Kymintehtaalla ei kuori- 
moa tarvittukaan. Nykyisin sen si— 

jaan puut ajetaan autoilla suoraan 

teiden varsilta joko kuoripäällisinä 

tai puolipuhtaina. Tällä uudella jär- 
jestelmällä on useita etuja vanhaan 

käytäntöön verrattuna. Koska puut 

kuljetetaan tehtaalle suoraan, jää 
aikaisempi välivarastointi kokonaan 
pois. Kuoripäällisen puun kuorimi- 

nen samoin kuin puolipuhtaan puun 

jälkikuorinta tapahtuu puuhiomossa 

Lisäksi tuore 
soveltuu erinomaisesti hiomo- 

täysin koneellisesti. 
puu 
puuksi. Tammikuusta kesäkuun lop- 
puun käytetään yksinomaan kuori- 
päällistä puuta ja vuoden jälkipuo- 
liskolla taasen puolipuhdasta puuta. 

Koska kuljetus suoritetaan au- 
toilla, sijaitsee hankinta-alue teh- 

taan ympäristössä ulottuen kuiten- 

kin aina sadan kilometrin päähän. 
Puut pinotaan auton lavalle alus- j a  

Välipuita apuna käyttäen kahteen 
nippuun, joiden kummankin suuruus 
on 7—8 kuutiota. Perävaunulliset 
autot ottavat kolme tällaista nippua. 

Auton saavuttua puuhiomon nos- 
turin ääreen ja nosturinkuljettajan 

mitattua kuorman alkaa puun ko- 
neellinen käsittely. Kuorman purka- 
minen ja puiden siirtäminen suori- 
tetaan seitsemän tonnin ns. puoli- 
pukkinosturilla. Nosturi ajetaan 
kuorman kohdalle ja sen kaksi sink- 
kivaijeria pujotetaan puunipun alit- 
se. Nippu nousee kevyesti ja nostu- 
rinkuljettaja ohjaa sen joko varas- 
toon tai suoraan kuorimon sisään- 



ottokuljettimille. Varastokentälle si-  

joitetuista nipuista joka toinen sido- 

taan kettingillä väliin jäävien nip— 

pujen nojatess-a välipuiden varassa 

näihin sidottuihin nippuihin. Nippu- 

ja voidaan sijoittaa useaan kerrok— 

seen kolmeen riviin. Varastoalueelle 
mahtuu puuta n .  700 m3 eli runsaan 
kahden vuorokauden tarve. 

Auton purkaminen tapahtuu muu- 

tamassa minuutissa. Laitteet toimi- 

vat  moitteettomasti, e ikä nippujen 

purkautumisia ole sattunut. Tästä 

huolimatta noudatetaan suurta va- 
rovaisuutta j a  varoitustaulut kieltä- 
vät oleskelun vaaravyöhykkeellä. 

P u i d e n  k u o r i m i n e n  
tapahtuu 
koneellisesti.  
Kuor i ja  
Vilho Ekholm 
hoitamassa 
konettaan 

J ä l k i k u o r i j a  
Kauko Mättö 

ohjaamassa 
kuor i t tu ja  puita 

verkolla suojattuun 
sirkkeliin, jossa ne  
katkaistaan metr in  

pölleiksi 

P u u t  pu toava t  
j ake lukul je t t imel ta  
hiomakoneen uuniin 
puiden latoian 
Martti Kyynäräisen 
pitäessä huolta, 
että puut tulevat 
hyvään 
järjestykseen 

Kaksi kuorimakoneH-a ja tehokasta 
automatisointia 

Kuorimossa on  kaksi kuorima- 
konetta, jotka kumpikin saavat 
puunsa omaa kuljetinta myöten. 
Kuorija kieräyttää puun pyörivien 

rullien päälle, jotka syöttävät  sen 

vaakasuorassa tasossa pyörivän kah- 
deksan terää käsittävän kuorima- 
kiekon alle. Muutamassa sekunnissa 
on kaksimetrinen puu kuorittu ja 
jatkaa matkaansa katkaisusirkke- 

liin, jossa puut  pätkitään metrin 

pölleiksi. Ne nousevat kiramokulje— 

tinta myöten hiomon yläkertaan ja  

kuoret taasen puhalletaan 600 met— 

rin pituisen putken kautta höyry- 
keskukseen siellä poltettavaksi. 

Hiomon yläkerrassa on suoritettu 
myös merkittävä mekanisointi. Ai- 
kaisemmin puut ladattiin miesvoi- 
min hiomakoneiden uuneihin, mutta 
nyttemmin tästä puiden latomisesta 

huolehtii jakelukuljetin. Tämä laite 
kulkee hiomakoneiden uunien päällä 
j a  kun mies avaa uunin yläpuolella 

sijaitsevan luukun, putoavat puut 
liikkeessä olevasta kuljettimesta 
suoraan uuniin. Luukun avaaminen 
ja  aukon säätäminen tapahtuu il- 



, " ' , . l  ' /  'ÄXXXYXX " '  

manpaineen avulla ilmakampea 
kääntämällä. Miehen on kuitenkin 
huolehdittava, että puut  asettuvat 

säännölliseen pinoon ja siinä työssä 
vanhat koetut työvälineet puoshaka 
ja propsikoukku ovat yhä tarpeen. 
Yksi mies huolehtii kaikkien neljän 
uunin täyttämisestä j a  puiden tuloa 

hän  voi seurata  kunkin uunin ylä- 

puolelle kiinnitetyn peilin avulla. 

Hän suorittaa myös kuljettimien 
käynnistämisen ja seisauttamisen. 
Hiomauunien vieressä on puolen 
vuorokauden tarvetta vas taava puu-  

varasto siltä varalta, että kuorimos- 
sa tai  kuljettimissa sattuisi häiriö. 

Hioke puhdistetaan ja valkaistun 

Hiomakoneet ovat pysyneet enti- 
sellään, mut ta  hiokkeen jälkikäsit- 

telyssä on tapahtunut huomattavia 
parannuksia, jotka kaikki tähtäävät 

massan laadun parantamiseen. Hiek- 
kurin ja Cowan-lajittelijoiden läpi- 
käytyään hioke joutuu pyörrepuh- 

distajapatteriin, jossa pienimmätkin 
epäpuhtaudet erotetaan massasta. 
Erottelu tapahtuu alapäästään suip- 
penevissa torvissa eli sykloneissa, 
joissa massa joutuu pyörremyrskyn 

Yleisnäkymä puuhiomon 
valkaisulaitoksesta 
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kaltaiseen vinhaan liikkeeseen. Lait- 
teeseen, joka muistuttaa urkujen 

koneistoa, kuuluu 88 syklonia. Ne  on 

jaettu neljään eri ryhmään. Ensim- 
mäisen vaiheen läpikäytyään siinä 

kelvottomaksi erotettua hioketta kä- 
sitellään nimittäin vielä kolmessa 
muussa vaiheessa, jotta kaikki kel- 
vollinen massa saataisiin tarkoin 
talteen. 

Seuraava vaihe on massan valkai— 

Hiokkeen pyörrepuhdistoiot  
Soostojokoneitten hoi to ja  
M i k k o  Inki lö inen  säätämässä 
massan tuloa 

seminen.  Kymin puuhiomossa on 

perinpohjaisten kokeilujen jälkeen 
päästy hyviin tuloksiin hiokkeen 
valkaisemisessa. Aikaisemminkin on 
hioketta jo  valkaistu, mutta valkai— 

sulaitoksen valmistuttua on valkai- 
suprosessiin saatu oleellinen paran- 
nus. Hioke sakeutetaan ensin nel— 
jässä suodattimessa. Sen jälkeen se 

käsitellään kemikaleilla j a  johdetaan 

valkaisutorniin. Valkaisuaineena 
käytetään natriumperoksidia j a  val-  

kaisuasteita voidaan vaihdella tar— 
peen mukaan: 

Näin saatu korkealaatuinen val- 
kaistu hioke pumpataan 600 m3:n 
vetoiseen kyyppiin. Siinä massan 

sakeus pidetään vakiona eli kolme- 
na prosenttina. Erikoisvalkaistua, 
vielä korkealaatuisempaa hioketta 
varten on olemassa toinen pienempi 
kyyppi- 

Hienopaperin valmistajana Kymin 
paperitehtaan tärkein raaka-aine on 
korkealaatuinen valkaistu sulfiitti- 
selluloosa, mutta huomattavaa osaa 



Valka i s i j a  Eino T a i n a  
v a l k a i s u l a i t o k s e n  ho i topöydön ööressö 

näyttelee myös. puuhioke. Edellisen 

osuus massasta on keskimäärin 
kaks i  kolmasosaa j a  jälkimmäisen 

yksi kolmasosa. Kun sekä selluloo- 
san e t tä  puuhiokkeen laa tua  on vi i-  

m e  vuosien a ikana suori tet tujen 

tehdaslaajennusten j a  uusien konei— 

den sekä laitteiden ansiosta voitu 
suures t i  parantaa ,  on tämä vastaa-  

vas t i  l isännyt  Kymin paperi tehtaan 

mahdollisuuksia korkealaatuisten 

paino—, kir joi tus-  j a  M.G.  paperien 

valmis ta jana .  

PK IV l ä p i k ä y n y t  perusteel l isen 

uud i s tuksen  

Kymin paperi tehtaan paperikonei— 

si in  on myös  vuosien kuluessa tehty 

huomattavia parannuksia j a  uudis— 

tuksia. Näiden ansiosta tehtaan tuo- 
tantoluvut ovat vuosi vuodelta kas- 
vaneet  j a  markkinoil le  o n  voitu las- 

kea  uusia paper i laa tu ja .  

Viimeisin suur i  uudistus Kymin 

syys— 
Tällöin oli muutostöiden 

paperitehtaassa suoritettiin 

kuussa.  

kohteena PK IV, tehtaan suur in  pa -  

perikone. Tämä englantilaisen toi— 

minimen Walmsleyn valmistama al- 

kuaan kahden rullan sanomalehti— 
paperikone hanki t t i in  v.  1929. Sillä 

valmistettiin talvisodan aattopäiviin 
saakka yksinomaan sanomalehti- 

paper ia ,  minkä jälkeen kone joutui  

poikkeuksellisten olosuhteiden j a  

pakollisen tuotannon rajoituksen ta— 
kia  seisomaan a ina  helmikuuhun 

1950 s a a k k a .  Tällöin koneelle asen- 

nettiin massanannostelijat j a  han- 
kit t i in ki i l lotuskalanter i  j a  koneella 

PK IV:n 
p e r ä l a a t i k k o  
s i i r re t t i in  
kokonaisena  
pa ikoi l leen  

alet t i in a j a a  puupi tois ta  kiillotettua 

painopaper ia  aikakauslehtiä varten. 

V. 1954 koneen nopeutta voitiin li- 

s ä t ä  muuttamalla toinen purist in ns.  

airbleed—puristimeksi.  Koneelle on 

hanki t tu  myös uus i  pituusleikkuri. 

Syyskuussa koneen peruskorjauk- 

sen  yhteydessä koneen märkä  p ä ä  

rakennettiin kokonaan uudestaan j a  

samalla suoritettiin useita muita 
tärkeitä uudistuksia. Ensimmäisenä 
edellytyksenä oli lisätilan saaminen.  

Tämä  ratkaistiin siten, e t tä  massa- 

sillan alla oleva tila li i tettiin teh-  

taaseen. Tähän uuteen osaan sijoi- 
tettiin paperikoneen kolme uutta 

Selectifier—sihtiä, jotka asennettiin 

j o  ennen koneen pysäyttämistä.  

Vanha t  sihdit  s i jai ts ivat  varsinaises- 

s a  konesalissa j a  tä ten tämän tilan 

vapautuminen teki mahdolliseksi 

koneen viiraosan pidentämisen. 

Ennen varsinaista 'H—hetkeä' aloi— 
tettiin hylkypaperin 

asentaminen koneen kuivan pään  

ha jo i t ta jan  

kellariin. Lisäksi kellariin sijoitet- 

t i in uusi imupumppu moottoreineen 

paperikoneen uut ta  imutelaa varten. 
Uuden sähkökäytön päägeneraattori 

asennettiin niin ikään etukäteen. 

Tarkoin tehdyn suunnitelman mu- 
kaan aloitettiin varsinaisen koneen 
korjaus-  j a  muutostyöt syyskuun 1 
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Koneenhoitaja Tuure Nykänen tarkkailemassa PK IV:n  v i i ra  on pidentynyt kuusi 
uusitun PK IV:n  imutelan mittareita metr iä entisestään 



päivänä. Käyttöhallista purettiin 
sähkömoottorit j a  vaihdelaatikot j a  

paikalle j ä i  va in  vanha  päägeneraat-  

tori varakoneeksi PK III:lle ja PK 
VI:lle. Samanaikaisesti purettiin ko- 

neen viiraosa,  ensimmäinen puristin 

sihdit 
sekä kaikki höyry- j a  lauhdevesi- 

kokonaisuudessaan, vanhat 

putket kannattimineen. Märän pään 

peruskiskojen päälle asennetti in 

puolen metrin korkuiset uudet pe- 

ruskiskot ja tällä tavoin saatiin vii- 
rakuoppaan saman verran lisää sy- 

vyyttä.  Lisäksi viirakuoppaa piden- 

sillä uusi Viira on kuusi 
Val- 

paineperä— 

nettiin, 
metriä aikaisempaa pitempi. 

metin valmistama uusi 
laatikko haalattiin kokonaisena pai- 

kalleen. Samanaikaisesti uusittiin 
sähkökäyttö, höyry- j a  lauhdevesi— 

putkistot j a  koneen sisäinen massa— 
sekä vesikierto. Kuivaus-ryhmät jäi— 
vät entiselleen, mutta silintereiden 
lauhdevesisiepot uusittiin. 

Myös kiillotuskalanterin muutto 

uudelle puolelle sitä varten raken- 
nettuun uuteen konesaliin tapahtui 
samanaikaisesti. Aikaisemmin on  
lehdessämme jo kerrottu, että toi- 

menpide oli tarpeen lisätilan saami- 

seksi Kalanterin 
sijoittaminen korkeampaan tilaan 

paperikonesaliin. 

tekee mahdolliseksi myös suurem- 
pien 'tampuurien' ajamisen. 

Muutostöiden ensi hetkestä saak- 
ka konesalissa vallitsi korkeapaine. 
Monenlaisia ammattimiehiä hääri 
koneen kimpussa: oli korjauspajan, 

rakennus- ja sähköosaston miehiä, 
oli putkiasentajia, eristäjiä, maala- 
reita ja urakoitsijaliikkeiden mie- 

hiä .  Purettiin, rakennett i in j a  asen- 

nettiin, ja vaikka aikataulu oli ää- 
pysyttiin koko 

a j a n  sen tuntumassa. Tämä on osoi- 

rimmäisen tiukka, 

tus  hyvästä  suunnit telusta j a  mies- 

ten ammattitaidosta. 
Uusitulla 

aluksi 
koneella on tietysti 

aina omat  hankaluutensa, 
mutta jo ny t  on kone näyttänyt  hy-  

Griffin-paperia valmistavan PK V:n keskiosa erikoislaitteineen 

vät puolensa. Nopeus, joka aikai- 
semmin oli 315 metriä minuutissa, 
o n  j o  voitu nostaa 350 metriin. 

Konstruktionopeus on 400 m. Koneen 
vuosituotannon arvioidaan 
4.000 tonniksi. 
on selvästi parantunut, mikä on en- 

lisäys 

Myös paperin laatu  

nen kaikkea uuden perälaatikon ja  

uuden viiraosan ansiota. 
PK 

sillan 
III:kin on hyötynyt massa- 
alle rakennetusta lisätilasta, 

johon on sijoitettu koneen Claflin- 

mylly massan jauhatusta varten. 

Myös 

systeemi uusittiin viime kesänä ja 
t ämän  paperikoneen höyry- 

sen ansiosta höyryn. jakautuminen 

e r i  kuivausryhmiin on s aa tu  parane-  

maan ja höyrynkulutusta on voitu 
vähentää. 

Griff in  — Kymin  paper i teh taan  

korkealaatuinen painopaperi 

Viime vuosina Kymin paperiteh- 
taassa on kokeiltu ja kehitelty uu-  

den paperilaadun valmistusta j a  tu-  



loksena on  ollut korkealuokkainen 
painopaperi ,  joka  tunnetaan mark -  

G r i f f i n  

aarnikotkaa 
kinoilla Gr i f f in—nimisenä .  

merki tsee  englanniksi  

eli yhtiömme tunnusta .  

Gr i f f in -paper ia  valmistetaan PK 

V:l lä ,  joka  o n  t ä t ä  tarkoitusta v a r -  

ten varustettu lisälaitteilla. Kone ta— 
vallaan katkaist i in kolmannen j a  

nel jännen kuivausryhmän Välistä 

siirtämällä muutama silinteri ko— 
neen alkupäähän.  Näin syntyneeseen 

aukkoon asennetti in l i imapuris t in  j a  

mui ta  l isälait teita.  Gr i f f in-paper ia  

valmistettaessa paper i  a j e t aan  näi— 

den lai t teiden läp i  j a  l i imapurist i-  

messa sille levitetään kaoliini—tärk- 
Tällä 

päällystetään j a  menetelmän e tuna  

kelysseosta. tavoin paper i  

o n  se, e t tä  paper in  pinta  tulee t a -  

vallista s i leämmäksi  j a  tasaisem— 

maksi .  Kun  paper i  sen jälkeen kiil— 

lotetaan erikoisteloilla varustetulla 
kiil lotuskalanteril la,  s aadaan  pape-  

ria,  jolla on hyviä paino—ominai-  

Gr i f f in -pape r in  p a i n a t u s o m i n a i s u u k s i e n  
koke i l emis t a  v a r t e n  o n  h a n k i t t u  

koepa inokone ,  jolla k o e p a i n a j a  
Aaro  Koskipuro  o n  juuri 

o t t a n u t  vedoksen 

suuks ia .  Kuvapainatuksessa voidaan 

käyt tää  t iheä tä  raster ia ,  joten ku -  

selvinä j a  te rävinä  v a t  saadaan  

esille j a  s i ten paper i  mu i s tu t t aa  

ominaisuuksiltaan taidepainopaperia. 
Gri f f in—paper in  valmistus  vaa t i i  

erityistä huolel l isuutta j a  kokemus-  

t a  pa i t s i  i tse koneella j a  kalanter is— 

s a  myös jatkokäsittelyn kaikissa vai— 

heissa.  Oppivuodet  a lkavat  kui ten-  

PK V : n  k o n e e n h o i t a j a  O i v a  B a c k m a n  
t a r k i s t a m a s s a  p a p e r i n  ne l iömetr ipa inoal  

k i n  olla j o  t akanapäin  j a  tulokset 

sen mukaiset .  Si tä  osoit taa j a tku -  

vas t i  kasvava Gr i f f in -paper in  ky-  

syntä .  Tähän  on myös va ikut tanut  

se,  e t t ä  k i r j anpa ina ja tk in  puoles-  

taan ovat  jo ennättäneet hankkia  
kokemusta  j a  oppineet  painamaan 

tä l le  paper i l le .  Maamme graaf ise l le  

teol l isuudel le  t ämä  uus i  paper i laa tu  

on ol lut  mi tä  tervetul lein j a  monet  

vaa t iva t  k i r japa inotyöt  ova t  näh-  

neet  päivänvalon Gr i f f in—paper i l l e  

pa ine t tuna .  Tällä paperi laadulla  o n  

kysyntää  myös ulkomail la.  

Griff in in  ohella PK V:llä voidaan 
valmistaa p in ta l i imat tu ja  papere i ta  

samaan tapaan kuin PK III:lla sekä 
l isäksi  taval l is ta  paper ia .  Koneen 

nykyises tä  tuo tan to—ohje lmas ta  

G r i f f i n — l a a t u j a  on runsaas t i  puolet.  

Gri f f in-paper in  nel iömetripaino 

saa t t aa  vaihdella 85 g rammas ta  a i n a  

250 g ramman kar tonki in  saakka.  

Yleisimmin a j e t a a n  100—130 gram-  

m a n  painoisia paper i laa tu ja .  Näyt-  

teenä Griffin—paperista on Kymi- 
Yhtymä—lehtemme, jonka sekä teks- 
t isivut e t t ä  kans i  pa inetaan nykyi -  

sin tä l le  paperil le.  



Viime vuoden syyskuun numeros- 
sa esittelimme Hallan oman 'syvä- 
sataman”, joka sijaitsee saaren itä- 
rannalla vastapäätä Aholansaarta. 
Keskeneräisenäkin se oli jo osoitta- 
nut käyttökelpoisuutensa j a  lähes 
kolmannes Hallan sahan viime vuo- 
den viennistä lastattiin laivoihin 
suoraan Hallan laiturista. 

Laiturin rakentamista jatkettiin 
läpi talven j a  keskikesään mennes- 
s ä  212 metr in pi tu inen laituri  oli 
valmis. Laituritila ei  kuitenkaan 
yksinään ratkaise sataman arvoa, 
vaan  vielä tärkeämpi  ominaisuus 
on veden syvyys la i tur in  äärellä. 
Hallan laiturissa on 110 metrin pi- 
tuudelta vettä 23 jalkaa j a  92 met— 
rin pituudelta 19 jalkaa. Metreiksi 
muutettuna nämä luvut ovat 7 j a  
5,4 metriä. Näin ollen melko suu- 
retkin alukset voivat purjehtia 
Hallan saaren rantaan. Nykyisin 
tämä tapahtuu Haminan väylältä 
kääntymällä Hallaan Suuren Mus- 
tan luota. Parhaillaan syvennetään 
kuitenkin Ruotsinsalmen väylää ja 
tämä lähinnä Kotkan ja  Haminan 
talviliikennettä palvelemaan tarkoi- 
tettu väylä tulee lyhentämään meri- 
tietä Hallaan 20 kilometrillä. Toisin 

Kuusankoskelle matkaavaa kuorma- 
. au toa  l a s t a t a a n  s u o l a v u o r e n  ä ä r e l l ä  

Suolan tuonnissa sivuutettiin 20.000 
t o n n i n  r a j a  25.  l 0 .  
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Hallan satamassa 
vilkasta 

Touko—kesäkuussa oli H a l l a n  
osittain vielä keskeneräisen laiturin 

ööressö n ä i n k i n  ahdasta 

Marraskuun puoliväliin mennessä 
oli Hallan laiturissa lastannut 

jo 5 6  p u u t a v a r a l a i v a a  

. —  "! 
ll 

sanoen Hallaan on silloin lännestä 
päin tultaessa sama matka kuin 
Kotkan vanhaan sa tamaan.  Ruop- 
paustyöt on tarkoitus s a a d a  val-  
miiksi syksyllä 1961. 

Marraskuun puoliväliin mennessä 
oli Hallan laiturissa käynyt  kuluva- 
n a  la ivauskautena 56 puutavaralai-  

vaa ,  jotka olivat lastanneet  8,400 

standarttia. On todennäköistä, että 
tämä luku kasvaa vuoden vaihtee- 
seen mennessä 10.000 standarttiin, 
mikä olisi hieman yli puolet Hallan 
tämän vuoden viennistä. Varsinkin 
toukokuussa vallitsi Hallan laitu- 

rissa korkeapaine. Vaikka laituri ei 
ollutkaan vielä koko pituudeltaan 
käytössä, oli laiturissa peräkkäin  
neljäkin laivaa j a  toisia oli odotta- 
massa vuoroaan. 

Hallan laituri palvelee yhtiötäm- 
m e  myös tuontisatamana, sillä kloo- 
ritehtaan raaka-aine suola tuodaan 
Hallan kautta.  Marraskuun puoli— 
väliin mennessä oli Hallassa käynyt 
33 suolalaivaa, jotka olivat tuoneet 
21.500 tonnia suolaa. Kun standartit 
muutetaan tonneiksi, oli Hallan sa- 
taman viennin ja tuonnin yhteis- 
määrä 43.500 tonnia. 



Kuusankoskella pidettiin marras- 

kuun 12 ja 13 pnä yhtiön palopääl- 
lystölle opinto- j a  neuvottelupäivät, 
joihin osallistui 20 yhtiön palopääl- 
lystöön kuuluvaa eri tehtailta. Teol- 
lisuus-Palon edustajina olivat päivil- 

lä mukana teknillisen osaston pääl- 
likkö, dipl.ins. E . J .  Saro, everstiltn. 
Otto Holm ja  h ra  Har ry  Aarnio. 

Avajaispuheessaan maisteri Yngve 
Sundman mainitsi, että palontor- 
junnan on kyettävä seuraamaan 

teollisen kehityksen mukanaan tuo- 
mia uusia olosuhteita. Ehkäisevään 
palontorjuntaan on kiinnitettävä 
entistä enemmän huomiota j a  sam- 

mutuskaluston on oltava ajan ta- 
salia. 

Päivien pääohjelman muodostivat 
lukuisat esitelmät, alustukset, oppi- 
tunnit ja harjoitustehtävät. Ins. 
Saro esitelmöi omaisuuden suojelus- 

ta tulipalossa ja sen jälkeen. Evers- 
tiluutnantti Holm esitti elokuvan 
'Konemiehen kymmenen käskyä'. 

Tämä palokuntalaisfilmi on pää- 

asiallisesti kuvattu Kuusankoskella 
Kymintehtaan j a  Voikan tehdaspalo- 
kuntien näytellessä pääosaa.  Evers- 

tiluutnantti Holm johti myös sam- 
mutuspelin, jossa palokohteeksi oli 
otettu Kymintehtaan päävarasto. 
Osanottajat saattoivat todeta sam- 

mutuspelin erittäin käyttökelpoisek- 

s i  j a  havainnolliseksi opetusväli- 

neeksi. 

Yhtiön insinöörikunta, mestarit ja 
palopäällystöön kuuluvat vastasivat 
muusta opetusohjelmasta. Dipl. ins. 
Antti Hakala esitelmöi radioaktiivi- 

Yhtiön palopäällyslö koolla Kuusanlmskella 

sista aineista tulipaloissa. Palopääl- 
likkö, ins. Pentti Nieminen selosti 
pelastustoimintaa ja tulipalossa tar -  
vittavia välineitä sekä klooritehtaan 
viime kesänä sattunut-ta tulipaloa. 
Palopäällikkö, ylimestari Esko Elo- 

ranta tarkasteli palotarkastusryh- 

män kokoonpanoa ja palopäällikön 

osuutta tarkastustoiminnassa. Oh- 
jelmassa oli myös tutustuminen teh- 
taiden sisäisiin palosammutuslaittei- 

Uuden paloauton 
sisuksissa on tehoa 
ja ulkokuoressa 
näköö 

Osanottajat Kymintehtaan 
tehdaspalokunnon palokalustoon 

tu tustumassa 

siin ja Kymintehtaan tehdaspalo- 
kunnan uuteen paloautoon. 

Uusi tehokas sammutusauto 

Kymintehtaan tehdaspalokunta sai 

viime kesänä käyttöönsä uuden kor- 

keapaine-sumusammutusauton. Auto 
on Volvo-merkkinen ja  kori sekä 

erikoisrakenteet ovat Oy Veljekset 

Kulmala Ab:n käsialaa. Uusi sam- 
mutusauto on Kymintehtaan tehdas— 
palokunnan tehokkain. Kahdeksan 
ilmakehän paineella on ruiskun teho 

yli 2.500 l i traa vet tä  minuutissa. 50 

i lmakehän paineella on teho litrois- 

sa  ainoastaan 170, mutta tällöin sam- 
mutusvesi saadaan hienona sumuna 
j a  vesivahingot jäävät  vähäisiksi.  

Sammutusteho on kumpaakin tapaa 

käyttäen suurin piirtein sama. Au- 

tossa on 2.000 litran vetoinen säiliö. 
Uusi auto lähtee palopaikalle en- 

simmäisenä ja siihen mahtuu seitse- 

män miestä. 

'll 



Haukkasuo on saanut uuden ajan- 
mukaisen varastorakennuksen,  joka  
sijaitsee samassa rivissä korjaus- 
pajan ja veturitallin kanssa. Varas- 
to on rakennettu sementtitiilistä j a  
se valmistui lopulliseen kuntoon 
viime kesäkuussa. Siihen on sijoi- 
tettu tarveaine- ja öljyvarasto. 
Haukkasuon konekanta joutuu ke- 
säisin lujalle koetukselle j a  talven 
aikana koneet on taasen huolletta- 
va ja korjattava parhaaseen työ- 
kuntoon, joten varaosia ja tarve- 
aineita on oltava paikalla Välittö- 
mästi  saatavissa. 

Toisen tärkeän ryhmän muodosta- 
vat diesel-vetureiden, traktoreiden 
j a  muiden moottoriajoneuvojen 
poltto- sekä voiteluaineet. Varaston 
edustalle raiteiden viereen on ra- 
kennettu uudet maanalaiset poltto- 
ainesäiliöt ja voiteluaineet on sijoi- 
tettu uuteen varastoon. Öljytynny- 
reiden siirtäminen ja käsitteleminen 
on ratkaistu erittäin onnistuneella 

tavalla. Kattokuljettimen avulla 
tynnyrit saadaan siirretyksi koneel- 
lisesti varastoon rakennuksen kum- 
mastakin päästä. Varastossa tynny- 
rit sijoitetaan kiskoja myöten liuku- 
viin telineisiin, jotka on suunniteltu 
siten, että matalampi teline tynny- 
reineen mahtuu korkeamman alle. 
Telineet o n  konstruoitu j a  valmis- 
tettu Haukkasuolla. Niiden avulla 
voidaan varastoon sijoittaa 50 tyn- 
nyriä mallikelpoiseen järjestykseen. 
Samalla tynnyreiden käsittely on 
vaivatonta j a  nopeata. 

Varaston kohdalle raiteiden suon 
puoleiselle sivustalle valmistui alku- 
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Haukkasuon laitaan 
k o r j a u s p a i a n  ja 
ve tu r i t a l l i n  
naapuruu teen  o n  
kohonnu t  uus i  
v a r a s t o  

Uusi traktoritalli ja polttoaineasema 

Sekä t a r v e a i n e -  et tä  ö l jyva ra s ton  
puole l la  va l l i t see  e s imerk i l l i nen  

järjestys 

syksynä traktoritalli, johon mahtuu 
kuusi traktoria. Tallin seinä— ja 
kattorakenteet ova t  aaltoaluminista.  

Suollakin tehdään jatkuvasti pa-  
rannuksia. Viime vuosina on eri- 
tyisesti suon tasoittaminen ja oji t-  
taminen ollut tuloksellisten kokei- 
lu jen kohteena. Useiden vuosien 
kokeilujen tuloksena on saatu syn- 
tymään salaojituslaite suon pinta- 



Ins. W. Ekelund on tyytyväinen 
monivuotisten kokei lu jen tuloksena 
aikaansaatuun saloojitusloitteeseen, 
jolla syntyy hyvöö salaoiao 
kolme metriä minuutissa 

kerroksen kuivattamista varten. En- 
simmäinen yritys tehtiin Haukka— 
suolla, sittemmin konetta paranteli 
Porvoon Konepaja ja  lopullisen rat- 
kaisunsa laite koki jälleen Haukka- 
suolla. Pyörivässä terässä on vuoro— 
tellen kaksi leikkaavaa terää j a  
jyrsinterä. Laitetta vetää suotrak- 
tori j a  alun toista metriä syvää sa- 
laojaa syntyy kolme metriä minuu- 
tissa. Aikaisemmin tämä suon pin- 
nan kuivattamisen kannalta välttä- 
mätön toimenpide suoritettiin mies- 
voimin. Uusi ojituslaite on osoittau- 
tunut niin tehokkaaksi, että ainoas- 
taan salaojan suun avaamisessa tar— 
vitaan hieman lapiomiehen apua. 
Koneellisessa salaojan kaivussa on 
mukana kaksi miestä: traktorinkul— 
jettaja ja ojituslaitteen hoitaja. 

Högfors-Iuolleila kuorma—autoilla Ruotsiin 

Hyvän asiakaspalvelun periaattei- 
siin kuuluu, että tilattu tavara toi- 
mitetaan nopeasti asiakkaalle. Hög- 
forsin Tehtaan saatua Ruotsista 
Asealta merkittävän tilauksen, jou- 
duttiin harkitsemaan miten tavara 
toimitettaisiin tilaajalle. Oli kolme 
vaihtoehtoa: tilatut tavarat voitiin 
lähettää joko rautateitse Pohjanlah- 
den ympäri, laivalla yli meren tai 
autokuljetuksena Tornion ja Haa— 
parannan kautta. 

Vaikka Asean tehtaat sijaitsevat 
Keski—Ruotsissa Västeräsissa, pää- 
dyttiin autokuljetukseen Tornion 
kautta. Tätä kuljetusmuotoa puolsi 
se, että tavara saatiin kolmessa 
päivässä tilaajalle. Rautateitse sen 
kuljettaminen olisi kestänyt noin 
kaksi viikkoa. Mitään uudelleenlas- 
tauksia ei autokuljetuksissa tarvin- 
nut suorittaa ja kolahdusvaurioille 
suhteellisen arka valutavara tuli 
myös näin ilman erikoispakkauksia 
turvallisesti j a  ehjänä perille. Kul- 
jetuksen otti suorittaakseen karkki— 
lalainen Tammisen kuljetusliike. 

Tavoitimme tehtaan valmisteva- 
rastolta juuri Ruotsiin lähdössä ole- 
van suuren kuljetusauton. Siihen 
lastattiin ns. raakavalua, sähkö- 
moottorien valuosia, suuria laakeri- 
renkaita ja  köysiteloja. Paljon ta- 
varaa autoon mahtuikin, sillä se vei 

tällä kerralla kuorman, jonka yh— 
teispaino oli 12 tonnia. 

Autossa on kaksi kuljettajaa, jo t -  
ka vuorottelevat ajajina sen tait- 
taessa yötä päivää ajaen matkan 
Västeräsiin. Matkaa kertyy yhteen 
suuntaan 2.040 km ja  toinen moko- 
ma takaisin. 

Tiedustelimme autonkuljettajilta 
Esko T a m m i s e l t a  j a  Niilo 
0 j a l  a 1 t a edellisten matkojen vai- 
kutelmia. He vastasivat, että hyvin 
on tähän mennessä kaikki matkat 
menneet. Pohjanlahden rantatietä 
ajetaan Tornioon ja Haaparantaan. 
Täällä ruotsalainen tulli 'plommaa' 
tavarakuorman. Västeräsiin saavut- 
tua sikäläinen tulli avaa kuorman 
ja  tavarat voidaan purkaa. 

Auton ei tietysti kannata ajaa 
tyhjänä takaisin, vaan siihen hanki- 
taan paluukuorma. Useasti on tuotu 
muoviraaka—aineita. Edellisellä mat- 
kalla oli kuormana kutomakoneita 
Tampereelle. 

Ruotsalaiset liiketuttavamme ovat 
olleet kuljetukseen tyytyväisiä. He 
saavat tilaamansa tavaran suoraan 
'ovelta-ovelle' nopeasti, varmasti j a  
hyväkuntoisena. 

Auto on lastattu ja matka 
Ruotsiin ulkoa 



Tällä sivulla näemme Högforsin 
Konepajakoulun oppilaita — j a  on- 
pa mukana rehtorinkin tukeva hah— 
mo — puolustamassa koulun mai- 
netta konepajakoulujen valtakun- 
nallisissa työtaitokilpailuissa. Hög- 
forsin koulun perinteet ovatkin vel- 

sillä viime vuonna tuli 
kotiin joukkuemestaruus ja henkilö- 
kohtainen ensimmäinen si ja .  
hyvä tulos on saavutettu kerran ai- 
kaisemminkin ja myös muulloin on 
Högforsin n imi  komeillut a lkupääs— 

Nykyisin nämä  kilpailut j ä r j es te -  
tään 'ylioppilaskirjoitusten' tapaan 

e t t ä  ki lpai lujen toimikunta 
l ähe t t ää  s ama t  työtehtävät j a  kysy-  
mykset kaikki in kouluihin niiden 
itsensä huolehtiessa tarkkojen sään- 
töjen mukaisesti kokeiden suoritta- 
misesta. Täten kilpailuihin voi osal- 
listua enemmänkin kuin kolme op- 

joiden työt j a  vastaukset 

koulun parhaina lähetetään kilpai- 
lu jen  arvostelulautakunnalle. Kil— 
pailutehtävät oli tänä vuonna laati- 
nut Kone Osakeyhtiön ammatti- 
koulu ja kilpailut pidettiin marras- 
kuun 7—8 pnä. 

Ammattityönäytteenä oli tark- 
kuusmitoitettu viilaajan sovitusteh- 
tävä, joka koostui yhdestätoista eri 
kappaleesta sadasosamillimetrin 
tarkkuus- j a  lisäksi peilikuvasovi- 
tuksena. Arvosteltaessa otetaan huo- 
mioon 35 er i  mitoituskohdetta. Työ- 
aikaa  oli va ra t tu  12 tunt ia ,  mut ta  
tämän a j a n  alittamisesta oli mah- 
dollisuus saada lisäpisteitä. 

Ammattipiirustuksen kokeessa, jo-  
ka  kuvasi kierukkavaihteen osaa, 
oli j ä te t ty  mi t to ja  j a  le ikkausmer-  
kintöjä pois. Nämä oppilaan oli täy-  
dennettävä ja  vastat tava muihinkin 
piirustusteknillisiin kysymyksiin. 
Aikaa oli käytettävissä yksi tunti .  
Ammattiopin koe käsitti kuusi ky- 

llögforsin poial työnilo- 
mainettaan puolustamassa 

Per t t i  S i rén  s y v e n t y n e e n ö  
l a s k u t e h t ö v i i n  

symystä, jotka liittyivät käytännöl- 
liseen koneasentajan työhön. Tehtä— 
västä piti suoriutua 45 minuutissa. 
Ammattilaskento käsitti niin ikään 
kuusi kysymystä, joista viisi lujuus- 
laskennan alalta ja yksi oli urakka— 
palkan jakoa koskeva. Aikaa oli va- 
rattu puolitoista tuntia. Äidinkielen 
kokeessa piti puhekielen asuinen 
teksti korjata hyvän kirjakielen mu- 
kaiseksi. 

Rehtori T. Nissinen torkastelemossa 
Paul i  J ä r v i s e n  ammot t i t yönöy te t tö  

Kilpailujen tehtävät olivat enti- 
sestään vaikeutuneet, mutta epäile- 
mättä on myös opetus tehostunut. 
Ammattikasvatus ei ole suinkaan 
pelkkä iskusana, vaan ammattikou- 
luissa tehdään määrätietoista työtä 
nuoren  ammatt ipolven koulu t ta jana .  

Ki lpai lujen tulokset e ivä t  ole t ä tä  
kir joi tet taessa tiedossa, mut ta  pa r -  
haansa  Högforsin p o j a t  kyllä yri t t i -  
vä t  j a  sanotaanhan,  e t te i  y r i t tänyt -  
t ä  laiteta.  

Högfors in  Konepajakoulun  poikia 
keskittyneenä kilpailutyön 
suori t tamiseen 



Kymin Osakeyhtiön Virkamies- 
klubi täytti marraskuun 19 päivänä 
50 vuotta. Klubin syntymävuosi 
1910 merkitsi käännekohtaa yhtiön 
toiminnassa. Muutamaa vuotta ai- 
kaisemmin yhtiö oli joutunut suu- 
riin taloudellisiin vaikeuksiin, mut- 
ta aallonpohja oli nyt sivuutettu j a  
yhtiö saattoi laajentaa toimintaansa. 
Tarvittiin lisää virkamiehiä j a  sil- 
loisen toimitusjohtajan Gösta Ser- 
lachiuksen myötävaikutuksella syn- 
tyi virkamiesklubi. Sen tyyssijaksi 
vapautui juuri  tuolloin sopiva huo- 
neisto, kauppias Thurre Lindbladin 
käytössä ollut puoti ja kauppiaan 
asunto. Lindblad muutti tehtaan 
portin toiselle puolelle vastavalmis- 
tuneeseen kauppataloon ja vanha 
huoneisto kunnostettiin virkamies- 
klubin käyttöön. 

V. 1916 klubirakennus uusittiin j a  
laajennettiin kaksikerroksiseksi. 
Tässä asussaan se palveli yhtiötä ja 
klubia juhla- j a  kerhohuoneistona 
sekä ruoka- j a  majoituspaikkana ai- 
na vuoteen 1958. Tämä rakennus 
kuului erottamattomasti Kyminteh- 
taan tehdaskuvaan. Se oli sananmu- 
kaisesti yhtä tehtaiden kanssa, sillä 
vuosikymmenien kuluessa j a  tehtai- 
den laajentuessa se jäi niiden ja 
raiteiden sekä teiden keskelle. Si- 
sältäkin se kävi ahtaaksi ja kodik- 
kuudestaan ja rikkaista muistois- 
taan huolimatta sen oli lopulta väis- 
tyttävä uuden a j a n  j a  uusien vaati- 
musten tieltä. 

Tyyliltään klubitalo edusti yh- 
tiömme silloisille puurakennuksille 
tunnusomaisia arkkitehtoonisia piir- 
teitä nelilapekattoineen, vaakasuo- 
rine laudoituksineen ja runsaine ko- 
risteineen. Se oli arkkitehti Selim 
Lindqvistin käsialaa kuten monet 
muutkin sen a j an  rakennukset. Sa- 
mana vuonna kuin Kymintehtaan 
klubirakennus laajennettiin, raken- 
nettiin arkkitehti Lindqvistin pii- 
rustusten mukaan myös klubiraken- 

Yhtiön Virkamiesl'dubi SID-vuoan 

nus Voikkaalle. Tämä taasen edus- 
taa runsaaseen tiilenkäyttöön pe- 
rustuvaa linnamaista tyyliä. 

Koskelan suojissa Kymintehtaan 
Virkamiesklubi on saanut uuden 
ajanmukaisen huoneiston j a  samalla 
talon yhteiset tilat ovat  tarpeen 
mukaan klubin käytettävissä. Ulko- 
naiset olosuhteet monipuoliselle 
klubitoiminnalle ovatkin nykyisin 
mitä parhaat. 

Klubin vaiheet kytkeytyvät lähei- 
sesti yhtiön toimintaan. Alkuvuosi- 
n a  virkaili joita oli vähän j a  h e  muo- 
dostivat keskenään kuin yhteisen 
perhepiirin. Jo ensimmäisen maa- 
ilmansodan aikana virkamiehiä tar- 
vittiin lisää j a  tehtaitten laajetessa 
maamme itsenäistymistä seurannei- 
na  kahtena vuosikymmenenä suu- 
resti — kasvoihin tuotanto kolmin- 
kertaiseksi entisestään — suureni 
virkamieskunta vastaavasti. Tämä 
kehitys on jatkunut varsinkin 1950- 
luvulla teollisuutemme vaatiessa yhä 
enemmän erikoisalojen ammattimie- 
hiä ja konttorihenkilökuntaa. Var- 
sinaisessa työssä keskinäinen hen- 
kilökohtainen kosketus j ä ä  näissä 
muuttuneissa olosuhteissa pakosta- 
kin vähäiseksi ja jo senkin takia 
klubilla on tärkeä tehtävä virka- 
mieskunnan jäsenten lähentäjänä ja  
yhdyssiteenä. 

Huomattavalla sijalla klubin oh- 
jelmassa on virkistyksen tarjoami- 
nen jäsenille. Alkuvuosista saakka 
on säännöllisesti pidetty vuosijuh- 
lan lisäksi eräitä muita juhlatilai- 
suuksia ja siten klubille on  luotu 
pysyväinen juhlatraditio. Useat har- 
rastusalat kuten bridge, tennis, bil- 
jardi, filatelia ja kielikerhot ovat 
aina olleet suosittuja. Tärkeätä osaa 
klubin toiminnassa näyttelee kirjas- 
to j a  viimeksi on klubiin hankittu 
televisio. 

Yhteiset kokoukset esitelmineen, 
keskusteluineen ja elokuvaesityksi- 
neen ovat aika ajoin olleet erittäin 

suosittuja. Taiteella on myös ollut 
vankka sijansa klubin piirissä ja 
varsinkin 1920- j a  1930—luvuilla 
useat huomattavat kotimaiset sekä 
ulkomaiset taiteil i jat  j a  kuorot  piti- 
v ä t  klubin kutsumana konsert teja 
j a  teatteriseurueet antoivat vierailu- 
näytäntöjä. Esiintyjien nimiluettelo 
on erittäin kunnioitettava ja  osoit- 
taa taide-elämän valpasta seuraa- 
mista. 

50-vuotisjuhlaansa virkamiesklubi 
vietti perinteellisin juhlamenoin. 
Nykyisiä j a  entisiä jäseniä oli läsnä 
ennätysmäärä eli kolmisensataa. 
Yhtiön johdon lisäksi useat johto- 
kunnan jäsenistä rouvineen olivat 
tilaisuudessa kunnioittamaan juhlaa 
läsnäolollaan. Entisistä jäsenistä oli 
juhlassa mukana mm. klubin pu- 
heenjohtajana useita vuosia toimi- 
nut  johtaja A.  Backman. Myös yh- 
tiön tytärtehtaiden edustajia nähtiin 
juhlassa. 

Klubin puheenjohtaja, ylimetsän- 
hoitaja Harry Willman lausui vie- 
raat tervetulleiksi kertoen muoto- 
kauniissa puheessaan välähdyksiä 
klubin puolivuosisataisista vaiheista. 
Hän kohdisti sanansa yhtiön halli- 
tukselle, jolle klubi on suuresti kii- 
tollinen sen osoittamasta tuesta. 
Hallituksen tervehdyksen juhlivalle 
klubille esitti sen puheenjohtaja, 
varatuomari C. J. Ehrnrooth. Lisäksi 
ohjelmassa oli musiikkiohjelmaa, 
juhlapäivällinen ja  tanssia. 
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Pastori Edvin J .  Laurema 
vihkimässä Sotainvalidien Veljesliiton 

Kuusankosken osaston lippua 

Kuusankosken 
invalidiiälieslöl 
all-vuotiaita 

Sotainvalidien Veljesliiton 
Kuusankosken osasto 

Talvisodan päätyttyä haavoittu— 
.neiden sotilaiden palatessa sotasai— 
raaloista koteihinsa kuka lievem— 
män kuka vaikeamman vamman 
saaneena heräsi heidän keskuudes— 
saan ajatus oman järjestön perus— 
tamisesta. Elokuussa 1940 Jyväsky— 
lässä pidetyssä kokouksessa Sota- 
invalidien Veljesliitto näkikin päi— 
vänvalon. Samana vuonna lokakuun 
2 pnä perustettiin myös Kuusankos- 
kelle yhdistys, joka liittyi alaosasto— 
na nopeasti voimistuvaan Sotainva— 
lidien Veljesliittoon. Toiminta va— 
paaehtoisella huoltosaralla paikka- 
kuntamme sotavammaisten hyväksi 
oli alkanut. 

Yhdistyksen 20 vuoden toimintaa 
tarkasteltaessa voidaan todeta, että 
koko paikkakunta on ollut työssä 
mukana. Kuusankoskella on n. 160 
sellaista sotainvalidia, jotka saavat 
valtiolta osittaista korvausta mene- 
tetystä työkyvystä. Näiden miesten 
sijoittautuminen takaisin yhteiskun— 
nan palvelukseen hyödyllisinä kan- 

salaisina on ollut mahdollista vain 
myötämielisyyden ja sotavammais- 
ten omatoimisuuden turvin. Kymin 
Osakeyhtiön palveluksessa näistä 
miehistä on runsaat 60 %.  Tämä 
onkin ollut ratkaisevaa laatua, sillä 
vasta kuluvana syksynä on valtio- 
valta korottanut korvaukset suun- 
nilleen olosuhteita vastaavaksi. Jol- 
lei Sotainvalidien Veljesliitto osas- 
toineen olisi itse tarmokkaasti puut- 
tunut asioiden kulkuun, niin tuskin- 
pa  meillä olisi vieläkään sellaista 
sotilasvammalakia, joka turvaa so- 
dassa työkykynsä joko kokonaan tai 
osittain menettäneille kansalaisil- 
lemme tänä päivänä edes välttä- 
mättömimmän toimeentulon. 

Kuusankosken osasto vietti 20- 
vuotis-juhlaansa lokakuun 9 pnä 
Kuusankosken seuratalossa. Tilai- 
suus oli erittäin lämminhenkinen ja 
osoitti, mitä todellinen veljeshenki 
merkitsee sotainvalidien vapaaehtoi- 
sella huoltosaralla. Juhliva osasto 
sai juhlassaan ottaa vastaan nais- 
jaostonsa tekemän ja  lahjoittaman 
lipun. Sen vihkiminen tapahtui ar- 
vokkain juhlallisuuksin. 

Kuusankosken Seudun Invalidit- 

Tänä syksynä tuli kuluneeksi 
myös 20 vuotta Kuusankosken Seu- 
dun Invalidien perustamisesta. Tä- 
mä yhdistys kuuluu jäsenenä v. 
1938 perustettuun Suomen Siviili- 
j a  Asevelvollisuusinvalidien Liit- 
toon. Yhdistyksen pyrkimyksenä on 
ennen kaikkea kasvattaa jäsenis- 
tään omin voimin toimeentulevia 
henkilöitä ja  moni yhdistyksen jä- 
sen onkin ammattikurssien avulla 
saanut itselleen tarvittavan ammat- 
titaidon. Yhdistys harjoittaa myös' 
liiketoimintaa. 10 vuotta sitten pe- 
rustettiin Invalidien Liike Oy, jolla 
on viisi kioskia eri puolilla kauppa— 
laa ja jonka palveluksessa on tois- 
takymmentä yhdistyksen jäsentä. 
Nämä kioskit sijaitsevat Kymin Osa- 
keyhtiön mailla. Noin puolet yhdis- 
tyksen jäsenistä on Kymin Osake- 
yhtiön palveluksessa. 

20-vuotisjuhlassaan 30. 10. yhdis- 
tys joutui lukuisten onnittelujen 
kohteeksi j a  sen suorittama työ in- 
validiasian hyväksi sai varauksetto- 
man tunnustuksen osakseen. 

Juhlayleisöö Kuusankosken Seudun 
Invalidien 20-vuotisjuhlassa 



Pyhäinpäivänä 5. 11. oli Voik- 
kaalla arvokas juhla Voikan Viestin 
viettäessä 50-vuotisjuh1aansa. Juh- 
lapäivän aamuna seuran johtohen- 
kilöt suorittivat kunniakäynnit hau— 
doilla ja päivällä oli vastaanotto 
työväentalossa, jossa oli myös esillä 
laaja  Viestin 50-vuotista toimintaa 
esittelevä näyttely. Iltajuhla pidet— 
tiin seuratalossa. Tervehdyspuheen 
piti seuran nykyinen puheenjohtaja 
Eero Rundberg. Juhlapuheessaan 
TUL:n jaostosihteeri Toivo Musto- 
nen käsitteli aluksi Viestin perusta- 
misvaiheita j a  mainitsi silloisten u r -  
heilumiesten olleen huomattavasti 
aikaansa edellä. "Jos tarkastelemme 
Viestin työtä näiden vuosikymme- 
nien aikana j a  sen työn hedelmiä 

Voihan Viesti 
50-vuotias 

Sosiaalipäällikkö Äke Launikari 
ja varatuomari Aunis K. Kantonen 

esittämässä Kymin Osakeyhtiön 
onnitteluja Viestin puheenjohtajalle 

Eero Rundbergille 

muillakin yhteiskunnallisen elämän 
aloilla, voimme olla yksimieliset sii- 
tä, et tä työläisurheiluseura on edel- 
leenkin tarpeellinen. Viesti on toi— 
mintansa aikana ollut eräänlainen 
kansalaiskoulu, joka on kasvattanut 
nuoria kunnallisen ja aatteellisen 
elämän aloille.” 

Juhlassa nähtiin runsaasti korkea— 
luokkaista  voimisteluohjelmaa mies- 
ten, naisten j a  tyttöjen esittämänä. 
Lisäksi oli ohjelmassa arvokasta 
musiikkiohjelmaa. Hra Väinö Hyvä- 
rinen oli kir joit tanut juhlarunon 
'Viestiläiset'. 

Juhliva seura sai vastaanottaa 
lukuisia onnitteluja. Kymin Osake- 
yhtiön onnittelun esittivät sosiaali- 
päällikkö Ake Launikari ja vara- 
tuomari Aunis K. Kantonen. 

Seuran 50-vuotistaipaleelta 

Kun Voikan tehdasta alettiin ra- 
kentaa, lisääntyi paikkakunnan vä- 
kiluku nopeasti kansalais- ja yhdis- 
tystoiminnan tarpeen samalla kas- 
vaessa. V. 1902 perustettiin ensim- 
mäinen yhdistys, raittiusyhdistys 
'Innostus', jonka piirissä harrastet- 
tiin myös urheilua. Seura eli kuiten- 
kin  vain lyhyen a j a n .  Seuraavan 
kerran löytyy vanhoista asiapape- 
reista merkintöjä urheiluharrastuk— 
sesta vuodelta 1908, jolloin perustet- 
tiin palokunnan urheiluyhdistys. 
Samana vuonna pidettiin myös en- 
simmäiset suuremmat urheilukilpai— 
lut. Alkuinnostuksen jälkeen toimin- 
ta sammui päästen uudelleen vauh- 

tiin v. 1910, mistä vuodesta tuli yh- 
distyksen virallinen syntymävuosi. 
V. 1913 sai yhdistys nimen Viesti. 
Samalla alkoi myös merkittävä nou- 
sukausi. Seuran merkkiluonnoskil— 
pailun tuloksena saatiin silloin yhä 
käytössä oleva merkki. V. 1915 ra- 
kensi Voikan VPK talon, joka 
tunnettiin paikkakunnalla vuosi- 
kymmenet Viestin talon nimellä. 
Talon rakennushanketta tuki huo- 
mattavasti tehtaan silloinen isän- 
nöitsijä H. Norrman. Alkuvuosien 
harrastetuimmat urheilulajit olivat 
yleisurheilu, voimistelu ja paini. 
Mestaripainijat Oskari j a  Emil Fri— 
man olivat seuran tunnetuimmat 
painikuuluisuudet. 

Sodan edellisestä kymmenvuotis- 
kaudesta muodostui Viestin toimin- 

nassa tähän mennessä parhain jak- 
so. Jäsenjoukko kasvoi j a  toiminta 
vilkastui uinnin, hiihdon, naisvoi- 
mistelun j a  naisyleisurheilun voi- 
mistuessa. Pesäpalloilussa oli nais- 
ten ja miesten sarjajoukkueet. Näi- 
hin aikoihin toimitettiin omaa seu- 
ralehteä j a  juhlia pidettiin ahkerasti 
Viestin kuuluisan pitkäperjantaijuh- 
lan saadessa näihin aikoihin vakiin- 
tuneet puitteet. Jäsenmäärä nousi 
yli 300:n.  

Sota-aikana oli toiminta vähäistä 
nyrkkeilyn ja  mäenlaskun tullessa 
uusina nousevina toimintamuotoina 
esille. Myös nuorisotoimintaan kiin- 
nitettiin runsaasti huomiota. 

Sodan jälkeen alkoi jälleenraken— 
taminen urheilunkin alalla. Toiminta 

vilkastui jäsenjoukon jatkuvasti 
kasvaessa ollen v:n 1945 lopussa yli 
800 j a  nousten nykyisin alun toiselle 
tuhannelle. Nuorten toiminta on 01- 

. l u t  sangen vilkasta ja erityisesti 
voimistelussa on menestytty. Palloi- 
lutoiminta elpyi jonkin verran j ää -  
pallon ja  jääkiekon tuodessa lisä- 
väriä ohjelmaan, mutta sen sijaan 
uinti j a  yleisurheilu ovat taantu- 
neet. 

Viime vuosina on paini kiristänyt 
otettaan seuran voimakkaimpana 
urheilulajina. Muista tämän hetken 
näkyvimmistä toimintamuodoista 
mainittakoon naisten voimistelu, 
tyttöjen telinevoimistelu ja nuoriso- 
toiminta. Myös hiihtoa, uintia, yleis- 
urheilua ja  palloilua harrastetaan 
edelleen. 
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Uusi moderni koulutalo 

Marraskuun 5 pnä vietettiin Juan- 
kosken yhteiskoulun 40-vuotisjuh- 
laa j a  uuden koulutalon vihkiäisiä. 
Juantehtaan torvisoittokunnan aloi— 
tettua juhlan ohjelman johtokunnan 
puheenjohtaja Kari  Kurki-Suonio 
toivotti Vieraat tervetulleiksi. Hän 
mainitsi, että aineellisen vaurauden 
luojana tällä pienellä paikkakunnal- 
la on ollut jo kolmatta vuosisataa 
harjoitettu teollisuus. Tärkeintä 
on ollut kuitenkin koulun perusta- 
jien henkilökohtainen rohkeus ja  
tarmo. Mitä merkittävimmän työn 

Juhlan puhujia ja onnittelijoita: 
lukien koulun johtokunnan puheenjoh- 
ta ja ,  kunnanlöökör i  Kar i  Kurki-Suonio,  
rehtori Saga Björkell, koulutoimenjoh- 
taja Kauko Haahtela, maaherra Erkki 
Mantere ja dipl.ins. Torsti Timgren. 

VGS.  

koulun hyväksi on suorittanut teh— 
taan isännöitsijä Torsti Timgren. 
Puheen jälkeen taiteilija Pentti  
Karjalainen soitti pianolla Palm- 
grenin 'Kuutamon' j a  Schubertin 
'Impromptun' j a  koulun oppilas 
Maila Berg lausui  Pohjanpään  runon 
'Vaeltaja'. Rehtori Saga Björkell ku- 
vaili koulun vaiheita sen syntyhet- 
kestä nykyaikaan. Koulu aloitti toi— 
mintansa syyskuun 15 pnä 1920 teh- 
taan tähän tarkoitukseen korvauk- 
setta luovuttamassa rakennuksessa. 
Oppilasmäärä oli 53. Ensimmäiset 
opet ta ja t  olivat maisteri Evi Mietti- 
nen ja pastori Aimo Kallio. Valtion— 
apu saatiin vasta koulun toimittua 
kaksi vuotta. Näiden alkuvaikeuk- 
sien aikana varoja  hankittiin koulun 
kannattajien, opettajien ja oppilai- 
den yhteistyöllä. Tilapäinen koulu- 
rakennus kävi pian l i ian ahtaaksi j a  
koulun ystävät  ottivatkin tavoitteek— 
seen uuden koulutalon hankkimisen. 
Tehdas antoi jälleen tukensa lah— 
joittamalla hehtaarin suuruisen ton— 
tin. V. 1926 valmistuneessa koulu- 

1 8  

talossa koulu toimi tähän syksyyn 
saakka. Jatkuvasti kasvavalle oppi- 
lasmäärälle on jouduttu parin vuo— 
den aikana vuokraamaan lisätiloja 
seurakunnalta.  Tänä syksynä koulu 
sai  käyttöönsä uuden ajanmukaisen 
lisärakennuksen. Samalla 8—1uokkai— 
seksi laajenevan koulun ensimmäi- 
set kuudesluokkalaiset aloittivat lu- 
kioasteen opiskelun. Koulun oppilas- 
määrä on nykyisin 318. 

Kouluhallituksen onnittelut juhli— 
valle koululle toi koulutoimenjohta- 
ja Kauko Haahtela. Hän käsitteli 
puheessaan oppikoulujen a jankoh-  
taisia kysymyksiä. Sodan jälkeinen 
vilkas yksityisten oppikoulujen pe- 
rustaminen on arvioitava historialli- 
seksi teoksi. Puhuja  selvitteli myös 
ongelmia, jotka liittyvät keskikoulu- 
ja lukioasteen välisen karsintakyn- 
nyksen aikaansaamiseen. Menestyk- 

Juh lay le i söö  

sellisen koulutyön kannalta tärkeim- 
pänä  kouluto imenjohta ja  piti  oppi- 
mistavoitteiden saattamista tasapai- 
noon oppilaiden kykyjen kanssa j a  
kasvatustyöhön innostuneiden opet- 
ta j ien  valmistamista.  Vapaan sanan 
aikana onnittelivat koulua mm. 
maaherra Erkki Mantere, pääjohta- 
ja Jussi Lappi-Seppälä, Juankosken, 
Muuruveden ja Kaavin kuntien 
edustajat,  dipl. ins, L. Timgren ja  
koulun entiset rehtorit Evi Mietti- 
nen ja  Martta Valtiala. Juhlan lo- 
pettajaissanat esitti rovasti Pentti 
Evijärvi, j a  tilaisuus päättyi  Savo- 
laisten lauluun. 

Vihkiäisjuhlan jälkeen oli koulun 
uudisrakennuksessa vaikuttava ti- 
laisuus,  jolloin paljastett i in sodissa 
kaatuneiden koulun oppilaiden 
muistolaatta. Paljastuspuheen piti 
rovasti Erkki Pulkkinen. 

A n n i  H a i k o n e n  



Velä '= . .  . 

Ihmiset kyllä herkästi tuntevat 

nahoissaan vedon -— ainakin usko- 
vat tuntevansa — mutta useinkaan 
heidän nenänsä ei  sano mitään 
tunkkaisesta huoneilmasta tai huo- 
nosta ilmanvaihdosta. Monesti ve- 
tämisen pelko saa miltei huvittavia 
ilmenemismuotoja. On ihmisiä, jot- 

ka  pelkän tuuletusventtiilin nähdes- 

sään sanovat :  ”Huh—huh, kun täällä 
vetää” .  Sellaiset ihmiset pelkäävät  
j a  aavistelevat vetoa kaikkialla. 
Usein nähdäänkin,  että kaikki  tuu- 
letusaukot lyödään tukkoon;  jopa 
venttiilin kohdat peitetään varmuu- 
den vuoksi tapetilla. Seurauksena 
on ummehtunut, kostea, epämiellyt- 
tävältä tuntuva ilma (etenkin keit— 
tiöissä tai huoneissa, missä keite- 
tään tai kuivatetaan pyykkiä yms). 
Kuitenkin ovat ilmanvaihtoventtii- 
l i t  yleensä siksi korkealla — taval- 
lisimmin uunin hormin yhteydessä 
— etteivät ne aiheuta vetoa, mutta 
kylläkin varmistavat raikkaan il- 
man saannin j a  tehostavat ikkuna- 
tuuletusta .  

Mutta mitä osuutta on  vedolla 
sairauksiin? Monella on  kokemuk- 
seen perustuva vakaumus, e t tä  veto 
aiheuttaa reumasärkyä, vilustumis— 
ta  ym. Lääketieteellisesti ei asia 
kuitenkaan ole täysin riidaton, sillä 
nykyään tunnustetaan aivan ylei— 

lO-vuolisnäyuely 

Ripeästi toimiva Kuusankosken 
Taideseura  saavut t i  t änä  syksynä 
10 vuoden  i än  j a  viet t i  tapausta  j ä r -  
jestämällä juhlanäyttelyn. Näytte- 
l yyn  osal l is tuivat  kutsuttuina ta i te i -  
l i j a t  Tapani  Lemminkäinen, Pent t i  
Papinaho ja  Unto Pusa j a  seuran 
jäsenistä oli mukana 23. Kaikkiaan 
oli näytteillä 84 teosta. Näyttelyssä 
kävijöiden määrä nousi alun toiselle 
tuhannelle j a  jälleen oli ilahdutta- 

vaa todeta, että Kuusankoskella on 
taideseuran näyttelytoiminnan ym- 

pärille kasvanut uskollinen taiteen- 

ystäväin joukko. 

sest i ,  e t tä  sa i rauden syntyyn vaikut-  
t ava t  a ina  taudin  a iheu t ta ja t  sekä 
toisaalta ihmisen vastustuskyky ja 
yleiskunto. Näyttää ilmeiseltä, että 
vedon vaikutuksesta eri kehon osat 
jäähtyvät epätasaisesti j a  ihon läm- 

mönsäätelymekanismi joutuu vai- 
keuksiin. Näin vastustuskyky heik- 

kenee ja  taudinaiheuttaja pääsee 
valloilleen. Etenkin vanhusten ve- 
renkiertosysteemi, joka jo iän puo- 

lesta on heikentynyt, kestää hei- 
kosti lämmönvaihteluja. Se ei jousta 
enää niin helposti kuin nuoremmil- 
la. Siksi vanhat ihmiset tuntevat 
vedon herkemmin kuin muut.  

Siten esimerkiksi ja lkojen j ä ä h -  
tyminen kastuessa saattaa heijastua 
nielussa asti.  Nielun verenkierto 
heikkenee j a  siellä alituisesti asu- 
vat vilustusmistautien aiheuttajat 
nujertavat heikentyneen vastustus- 
kyvyn ja potilas sairastuu. 

Yleinen käsitys on, että veto ai- 
heuttaisi reumaattisia tauteja. Näit- 
ten kohdalla on suhde melko epä- 
selvä. Tiedetäänhän nivelreumasta, 
että se voi saada alkunsa aivan 
riippumatta olosuhteista, joissa hen- 
kilö elää tai työskentelee. Varsinai- 
sen kuumereuman syynä ei  ole kos- 
kaan veto, vaan useinkin aikaisem- 
min sairastettu nielutulehdus eli 
angina.  Myös o n  otettava huomioon,  
e t t ä  s u u r i  yleisö laskee reumaatti-  
s i in  taute ihin  kuuluvaksi  kaikki li- 
has-  j a  nivelkivut. Näistä huomat- 
tava osa johtuu kuitenkin nivelten 
ja nikamien välirustojen kulumises- 
t a  eikä lainkaan ympäristötekijöistä. 

Mainittakoon, että näyttelyssä 
esillä ollut taiteilija Esko Tirrosen 

”Sininen sommitelma', öljymaalaus 

Luultavasti veto voi pahentaa a i -  
noastaan ns. lihasreumatismia. 

Myös toissijaisesti on vedolla mer- 
kitystä. Se on kotona j a  työpaikois- 

sa epämiellyttävä vieras, joka häi- 
ritsee ja alentaa yleiskuntoa sekä 
lisää alttiutta kaikenlaisille muille 
sairauksille päänsärystä sydänvai- 

voihin saakka. Tavallisin veto asun- 
noissa on lattiaveto, joka johtuu 
huonoista permantotäytteistä tai 
hatarista ovista. Ikkunavetoa esiin- 
tyy harvemmin; kylmyys säteilee 

muutoin laseista lähiympäristöön. 
Voimme tehdä pa l jonk in  vastus- 

taaksemme vedon haitallisia vaiku- 
tuksia. Hyvä karaisukeino on ulkoi- 
l u  j a  l i ikunta kaikissa muodoissaan,  
s i l lä  se  kohottaa yleiskuntoa j a  pa -  

rantaa verenkiertoa. Riittävä uni on 
myös tärkeä, sillä huonosti nukutun 
yön jälkeen on muutoinkin viluinen 
olo. Muita karaistuskeinoja ovat 
kylmät pyyhkeet ja avantouinti — 
jokaiselle halunsa j a  makunsa mu- 
kaan! 

Raitis ilma on terveydellisenä te- 
kijänä samaa luokkaa kuin hyvä 
ravinto j a  lämpöiset vaatteet. Tästä 
syystä ei  tuuletusta pidä laiminlyö- 
d ä  vedon pelon vuoksi sen enempää 
kotona kuin työpaikoissakaan.  Tuu-  
letuksen laiminlyöminen ei  ole läm- 
mönsäästöä, sillä ilman mukana 
haihtuva lämmönmäärä o n  per in  
vähäistä. Valtaosa lämmöstä on si- 
toutuneena seinä- ja muihin pintoi- 
hin, joista se nopeasti siirtyy huone- 
ilmaan tuuletuksen jälkeen. 

T e h t a a n l ä ä k ä r i  

joka oli myöhemmin mukana Nuor- 
ten näyttelyssä Helsingissä, ostettiin 
Ateneumin kokoelmiin. 



Maisteri O n e r v a  H e n t u n e n :  

Miten eväslän 

Työolosuhteet ovat vuosikymme- 
nien kuluessa muuttuneet. Työaika 
on lyhentynyt. Erilaisia työmuotoja, 
ammatte ja  on tullut lisää. Ihminen 
pystyy nykyään sellaisiin suorituk- 
siin, joista menneet polvet eivät 
osanneet uneksiakaan. Meidän aika- 
kaudellamme ovat koneet korvaa- 
mattomia apulaisia. Mutta vaikka 
koneet keventävät ihmisen työosuut- 
ta, eivät ne  kuitenkaan kokonaan 
vapauta häntä työstä — onneksi, 
sillä työ antaa elämäämme kor- 
vaamatonta sisältöä. Kaikki huolella 
suoritettu työ tuottaa tekijälleen 
iloa ja tyydytystä. 

Tämän vuoksi on erittäin tärkeä- 
tä, että huolehdimme jatkuvasti 
työkunnostamme. Aivan ratkaiseva 
tekijä terveytemme ja työkuntomme 
ylläpitäjänä on oikea ravinto. Eli- 
mistömme tarvitsee joka päivä vält- 
tämättä ravintoaineita, ennen kaik- 
kea valkuaisaineita, vitamiineja, 
kivennäisaineita sekä myös rasvoja  
ja hiilihydraatteja. Nämä aineet ot- 
tavat osaa elintoimintoihin tai sää- 
televät niitä. Näistä aineista me 
saamme myös työhön tarvittavan 
voiman. Ravintoaineet me saamme 
taas nauttimastamme ruoasta, mut- 
ta jos ruokavaliomme on yksipuoli- 
nen eikä sisällä tarvitsemiamme 
ravintoaineita riittävästi, on ennen 
pitkää seurauksena terveytemme 
järkkyminen tavalla tai toisella. 
Näin ollen oikea ruokavalio on työ- 
kuntomme perusta. 

Huolimatta siitä että työ on 
useissa tapauksissa keventynyt, 
joudutaan jatkuvasti juuri työn 
vuoksi sopeutumaan erilaisiin olo- 
suhteisiin. Niinpä ateria-ajat on 
järjestettävä työn vaatimusten mu- 
kaisesti j a  tämä vaikuttaa koko ko- 
din elämään. Aterioiminen ei  ta- 
pahdu aina niin mutkattomasti, että 
perheenjäsenet nauttisivat perheen- 
emännän valmistaman ruoan kate— 
tun pöydän ääressä. 

Monet eri tekijät rikkovat sään- 
nöllisen aterioinnin. Pitkät työ- tai 
koulumatkat estävät ruokailun ko- 
tona. Toisinaan taas koti sijaitsee 
aivan työpaikan lähellä, mutta työn 
äärestä ei voida poistua aterioinnin 
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ajaksi. Myös työajat aiheuttavat 
monia muutoksia ruokailuaikoihin. 
Ajatelkaamme vain vuorotyötä. Sil- 
loin kun ruokailu kotona ei ole 
mahdollista, turvaudutaan joko 
eväisiin tai työmaaruokalan anti- 
miin. 

Nykyaikana tulee vain aniharvoin 
kysymykseen evästäminen pitkäksi 
ajaksi. Mutta aikaisemmin oli var- 
sin yleistä eväiden varaaminen jopa 
muutaman kuukauden ajaksi.  Kuu- 
lin kerrottavan seuraavan tarinan: 
Joukko savolaismiehiä oli lähtenyt 
savottaan.  Koska viivyttiin poissa 
kotoa melkein puoli vuotta, varat- 
tiin runsaasti mukaan tietysti kala— 
kukkoja, koska oltiin savolaisia. 
Kävi kuitenkin niin, että a jan  ku- 
luessa kalakukkojen kuori kovettui 
kovettumistaan. Miehet yrittivät 
päästä käsiksi muonaan ensin puu- 
kon avulla, mutta kun se ei autta- 
nut tartuttiin kirveeseen. Sekin 
osoittautui heikoksi ja lopulta mie- 
het kiinnittivät tuon kivikovan ku- 
kon tukkilautan perään ja uittivat 
sitä monta kilometriä. Mutta liotta- 
minenkin osoittautui riittämättö- 
mäksi eivätkä miehet saaneet suu- 
palaakaan kukosta. 

Näin suuriin vaikeuksiin tuskin 
joudutaan nykyisin, koska on ky- 

symys vain 8 tunnin työvuoron suo-  
rittamisesta. Mutta kuitenkin on 
tärkeätä, et tä nauttimamme ravinto 
vastaa terveyden vaatimuksia. 

Veren sokeripitoisuuden on säilyt- 
tävä riittävän korkeana. Jotta tämä 
on mahdollista, on syötävä kyllin 
lyhyin väliajoin. Jos veressä ei ole 
riittävää määrää sokeria, vaikeutuu 
aivojen toiminta. Se taas ilmenee 
sekä henkisen että ruumiillisen suo- 
rituskyvyn huononemisena. Lisäksi 
veren alhainen sokeripitoisuus ai- 
heuttaa nälän tunteen. Kokemuk- 
sesta tiedämme voimakkaan nälän 
tunteen vaativan niin paljon huo- 
miota osakseen, että se häiritsee 
työntekoa. 'On niin nälkä, että nä-  
köä haittaa.' 

Aterioinnin jälkeen kohoaa veren 
sokeripitoisuus. Esim. peruna ja vil- 
jatuotteet, jotka sisältävät pal jon 

hiilihydraatteja, kohottavat voimak- 
kaasti  veren sokeripitoisuutta, jota 
pian seuraa kuitenkin sokeripitoi- 
suuden lasku. Käytännössä se mer- 
kitsee sitä, että syötyämme perunaa 
ja leipää meillä on 3—4 tunnin ku- 
luttua valtava nälkä. 

Rasvoja ja varsinkin valkuais- 

aineita sisältävät ruoka—aineet (liha, 
kala, maito) torjuvat nälän paljon 
pitemmäksi ajaksi. Tällaisen ate- 
rian jälkeen verensokerin nousu ei 
ole huomattava, mutta nälän tunne 
ilmenee vasta myöhemmin, koska 

verensokerin aleneminen tapahtuu 
hitaammin. Tämän vuoksi suositel- 
laan ns. seka-aterioita, jotka sisäl- 

tävät esim. vihanneksia, lihaa, lei- 
pää j a  maitoa, siis sekä hiilihyd- 
raa t te ja  e t tä  valkuaisaineita j a  ras- 

v o j a  sisältäviä ruoka-aineita. 

”Täysi vatsa ei työskentele mie- 

lellään”, sanotaan. Raskaassa ruu-  
miillisessa työssä oleminen on vai- 
valloista, jos on syöty paljon. Sen 

on todettu olevan terveydellekin 

suorastaan vaarallista. Nautittuam- 
me runsaan aterian olemme varmas- 
ti joutuneet taistelemaan unta j a  

väsymystä vastaan. 
Suurin osa maamme väestöstä on 

luopunut esivanhempiemme noudat- 
tamasta hyvästä tavasta nauttia 
kunnollinen aamuateria. Nykyisin 
huomattava osa työhön rientävistä 
ihmisistä juo aamulla kahvia pullan 

kanssa ennen työhön lähtöään. Se 
on kovin yksipuolinen suupala. Kah- 

vista j a  pullasta ei saada kuin har -  

vo ja  ravintoaineita. Juur i  aamulla 
olisi välttämättä saatava oikein ate- 
ria, vaikka se olisi vähätöinenkin. 
Kahvista ei  tarvitse kieltäytyä ai;- 
van kokonaan, mutta se  nautitaan 
vasta aterian jälkeen. Aamuateriaksi 
tarjotaan esim. puuroa, maitoa, voi- 
leipää, kananmunaa tai kalaa ja jo— 
kin tuore hedelmä tai vihannes. 
Kunnollinen aamiainen takaa sen, 
että saamme valkuaisaineita. On to— 
dettu, että henkinen ja  ruumiillinen 
suorituskyky pysyy heikkona siihen 
asti, kunnes on nautittu valkuais- 
aineita sisältävä ateria. Koska aa— 
muaterian jälkeen riennetään heti 
työhön, ei se saa olla liian runsas. 

Jos aamulla on juotu vain kahvia 
ja eväänä on jälleen kahvia, ollaan 
jo hyvin luisuvalla tiellä. Lapsia, 
joiden työnä on koulunkäynti, ei  

saa myöskään unohtaa. Kalpeat 
tunnilla torkkujat ovat useimmiten 
niitä koululaisia, jotka juovat vain 
kahvia ennen kouluun lähtöään. 

Mitä raskaampaa työtä tehdään, 
sen lyhyempiä pitäisi olla aterioi- 
den väliaikojen. Jos nautitaan kol- 
me varsinaista ateriaa päivittäin, 
olisi raskaan työn tekijän saatava 
vielä pari kolme välipalaa, jolloin 
työ ei alenna hänen suoritusky- 



kyään.  Välipalojen nauttiminen voi  
tuot taa  vaikeuksia monilla työaloil- 
la.  Siellä missä se on mahdollista, 
olisi syytä muistaa myös välipalat. 

Mitä  sitten nautitaan ruokatun— 
nilla? Onnellisessa asemassa ovat  
ne, jotka ehtivät käydä  kotona naut— 
timassa täydellisen aterian. Mutta  
siihen e i  ole kaikilla työn vuoksi 
mahdollisuuksia, vaan moni joutuu 
lähtemään työmatkalleen eväskontti 
mukana.  Koska työtä tehtäessä tar— 
vitaan sekä energiaa et tä  ravinto— 
aineita enemmän kuin levossa ol- 
taessa,  on erikoisesti huolehdittava 
tuon eväskontin sisällöstä. Aterian, 
joka naut i taan joko eväitten turvin 
tai työpaikan ruokalaa käyttäen, tu -  
lee olla yhtä monipuolinen kokoon- 
panoltaan kuin muidenkin aterioi— 
den.  Tosin kohdataan pa l jon  hanka-  
luuksia  pyrittäessä saamaan eväs- 
ateriat kunnollisiksi. 

Emme voi ajatella,  että menisim- 
m e  työhön silakkalaatikkoa sisältä- 
vä .vuoka  kainalossamme. Eihän sitä 
voisi kaikin paikoin edes lämmittää. 
Mutta maito on tärkeä ruoka-aine, 
j a  sen mukanaolo on välttämätöntä. 

Se o n  ruokavaliomme kulmakivi, 
koska sen ravintoainekokoomus on 
monipuolisempi kuin  minkään muun 
ruoka-aineen. Maidosta saadaan 
suojaravintoaineita,  valkuaisaineita, 
vi tamiineja  j a  kivennäisaineita,  joi- 
den saannista yhä on huolehdittava. 

Nykyisin saa kaupoista mukavia 
leveäsuisia termospulloja, joihin on 
helppo panna jotakin valmistettua 
ruokaa. Nämä tekevät mahdolliseksi 
lämpimän ruoan nauttimisen työ-  
maalla,  jos ei ole käytettävissä ruo-  
kalaa eikä ehditä  kotiin.  Perheen- 
emäntä keksii monia sellaisia ruoka- 
l a j e j a ,  joita voi t ä ten  kul je t taa ,  esim. 
erilaisia keit toja j a  muhennoksia. 
Ateriaa voidaan sopivasti täyden- 
t ää  panemalla eväsleivän päälle sär- 
Vintä.  Tällöin tietysti varataan l i-  
haa, kalaa, juustoa tai munaa. Mak- 
kara  ei ole suinkaan ainoa mahdol- 
linen, pal jon käytettynä se tulee kal- 
liiksikin. Sen sisältämä ravintoaine- 
kokoomus. on varsin monipuolinen. 

Mitä raskaampaa työtä tehdään, 
sen enemmän tarvitaan vitamiinia, 
jota saadaan kokojyväviljasta. Tä- 
män vuoksi ,eväsleiväksi varataan 
aina ruisleipää ta i  jos terveys ei s i tä  
salli, niin sitten hiivaleipää, mutta 
ei missään tapauksessa valkoista 
ranskanleipää. Kun m e  vielä täy— 
dennämme eväskontin sisältöä tuo- 

reella hedelmällä ta i  vaikkapa pork- 
kanalla, on kaikki niin kuin olla 
pitääkin.  

Vastikään matkustin junassa j a  
seurasin kahta pientä matkamiestä.  
Toisella oli eväänä ranskanleipää j a  
juomaksi isä osti  l imonadia. Toisella 
oli ruisleipää j a  maitopullo. Näin 
erilaisin eväin me matkaamme jo— 
kapäiväiseen työhönk'ln -—- toisella 
oikeat eväät, toisella vähemmän oi— 
keat  ravinnollisia vaatimuksia a j a -  
tellen. 

Kenties joku on yr i t tänyt  evästää 

työhön ta i  kouluun läh t i j ää  sen mu- 

kaan ,  minkä o n  ymmärtänyt  pa r -  

haaksi ,  mut ta  tuo evästettävä onkin 

asettunut vastarintaan.  Syitä on 
ollut monia. E i  viitsitä kantaa ,  tulee 
si tä toimeen muutenkin, naurava t— 
han  ne toiset. Eiköhän asiallinen 
perustelu j a  lannistumaton yritys 
kuitenkin johda tulokseen. Pal jon 
heikommin ovat  asiat  silloin, jos  
perheenemäntä e i  ole t i lanteen t a -  
salla eikä ruokavalio yksipuolisena 
tyydytäkään terveyden vaatimuksia. 

Nykyisin myös perheenemännät 
ovat työssä kodin ulkopuolella. Sil- 
loin saattaa koko ruokatalous jäädä  
liian usein tilapäisratkaisujen va- 
raan .  Työn jälkeen ei enää jaksa 
keskittyä ruoka—asioihin niin kuin  
pitäisi. Erityisen huolellisesti työssä 
käyvän perheenemännän on huoleh- 
dittava omasta ruokailustaan. Hän 
vastaa myös tulevan polven hyvin- 
voinnista. Missään tapauksessa odot- 
tava äi t i  ei saa  laiminlyödä ruoka- 
tunnilla nauti t tavaa ateriaa.  Se on 
hänelle j a  tulevalle lapselle ensi- 
arvoisen tärkeä.  

Useimmiten lieneekin työpaikalla 
jokaisen käytettävissä siisti j a  hy- 
vin  tuuletettu ruokailuhuone. Siellä 
ruokailun aikana vallitseva mieli- 
ala on aivan yhtä  tärkeä kuin ko-  
toisessa ruokapöydässä. Iloinen j a  
reipas mieli on eduksi ruoansulatuk- 
selle. Kaikkea r i i taa  j a  pahaa miel— 
t ä  aiheuttavaa puhetta o n  syytä 
välttää. 

Jos perheenisä kulkee työssä 
evään kanssa, saat taa se aiheuttaa 
pienoisen laiminlyönnin kiusauksen 
kotona. Olen kuullut joskus jonkun 
perheenemännän sanovan, ettei hän  
viitsi valmistaa ruokaa, kun mies ei  
tule kotiin syömään j a  että h e  las- 
ten kanssa ottavat vähän voileipää. 
Näin menetellen jäävät kasvavat 
lapset ilman yhtä heille aivan vält- 
tämätöntä ateriaa. 

Tuntuu ihmeelliseltä, että vaikka 
meillä tällä hetkellä on  yltäkyllin 
ruokaa saatavana, esiintyy niin ai- 
kuisten kuin lastenkin keskuudessa 
väärin kokoonpannusta j a  yksipuo- 
lisesta ravinnosta johtuvia sairauk— 
sia. Perheenemännillä on valtava 
vastuu, hehän hallitsevat —— tus-kin 
liioittelen sanoessani — koko kan-  
san terveyttä j a  työkuntoa. Erit täin 
vaativa on perheenemännän ammat-  
t i  silloin, kun työ j a  koulu aiheut— 
tavat  epäsäännöllisyyksiä ruoka- 
aikoihin. 

Kunnollinen aamuateria j a  moni- 
puolinen eväs eivät  vielä riitä. Työs- 
tä  palaava tarvitsee kotona ravitse— 
van aterian.  Tämä ateria muodos- 
tuu  nykyisin monessa kodissa ai- 
noaksi koko perheen yhteiseksi a te-  
riaksi j a  siksi siihen on kiinnitettä— 
vä erityistä huomiota. Se o n  omiaan 
liittämään perheenjäseniä yhteen. 
Jos koti  on muodostumassa sellai- 
seksi, e t tä  jokainen tulee j a  menee 
milloin sattuu ja  syö komerosta ta i  
hellalta nopeasti hotkaisten taas  

mennäkseen omille teilleen, on yh- 
teisen aterioinnin kokoava merkitys 
korvaamaton. Kenties joskus sen 
järjestäminen voi olla ylivoimaista, 
jos  esim. parikin perheenjäsentä  on 
vuorotyössä j a  loput  eri  aikoihin 
koulussa. Mut ta  jos  saadaan edes 
suurin osa perheestä yhtaikaa kool- 
le, on sekin j o  otettava varteen. 

Nyt  voi tuntua siltä, että syömäs- 
t ä  päästyämme meidän olisi j o  taas 
syötävä. Muutenkin tahtoo ylimää- 
räisiä ki loja kertyä itsekunkin kan- 
nettavaksi. Taito onkin siinä, että 
osataan syödä sopivia määriä, mut- 
t a  silti aina monipuolista ruokaa. 
Nykyisin e i  enää kiinnitetä huomio- 
t a  siihen, et tä saadaan kalorit tyy- 
dytetyksi — siis riittävä energia- 
määrä  —, vaan siihen et tä  saadaan 
suojaravintoainei ta  riittävästi —— 
valkuaisaineita, vitamiineja j a  ki— 
vennäisaineita. Mitä raskaampaa 
työ on sen enemmän tarvitaan ra— 
vintoa. Myös kevyttä työtä tehtäes- 
s ä  on nautittava useita eri  ruoka- 
aineita, tosin pienempiä määriä. 
Kahvilla ei pidä koskaan korvata 
ateriaa. 

Ravinto, jonka nautimme ennen 
työhön lähtöä ja työn lomassa, on 
ensiarvoisen tärkeä tekijä työkun- 
tomme ylläpitäjänä. Kun työkun- 
tomme säilyy hyvänä, silloin koko 
elämä on antoisaa, rikasta j a  mie- 
lenkiintoista. 



KUUSANKOSKEN TEHTAAT 

VIKTOR HONNI 
työkaluviilaaja Kymin korjauspajalta 
tulee 29. 12. olleeksi 50 vuotta yhtiön 
palveluksessa. Hän on syntynyt Valkea- 
lassa 20. 5. 1895. Työskentelynsö yh- 
tiön palveluksessa hän aloitti v. 1 9 0 8  
Kymin ulkotyöosastolla. V. 1 9 1 0  hän 
siirtyi Kymin korjauspaialle. 

LAU RI KLEMENS KÄÄRIÄINEN 
kierrekoneen käyttöjä Voikan korjaus- 
paialta tuli 7. 10.  olleeksi 45 vuotta 
yhtiön palveluksessa. Hän on syntynyt 
l i t issö 6. 2. 1 8 9 6 .  Yhtiön palvelukseen 
hän tuli ensimmäisen kerran v. 1 9 1 4  
Voikan puuhiomolle. Oltuaan erilaisissa 
ammateissa eri osastoilla hän tuli v. 
1927 Voikan korjauspajalle sepän apu- 
laiseksi ja nimitettiin v. 1938 kierre- 

Vlklor Honni 
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Lauri Kääriäinen 

Kultamitali- 
mies 

koneen köytt'djöksi. Hän on ollut koko 
ikänsä urheilun ystävä ja osallistunut 
myös yhtiön piirissä urheilutoimintaan. 
Nykyisin hän on korjauspajan urheilu- 
yhdysmies. Voikan tehtaan palokuntaan 
hän on kuulunut 39 vuotta. 

ALVAR KORPI 
ammattikoulun puutyönopettaja tulee 
22. 12. olleeksi 45 vuotta yhtiön pal— 
veluksessa. Hän on syntynyt Valkea- 
lassa 17. 11. 1899. Yhtiön palveluk- 
seen hön tuli jo 13-vuotiaana Kymin- 
tehtaan varastolle. Oltuaan völillö ul- 
kotyöosastolla hän siirtyi v. 1 9 1 6  Ky- 
min koriauspajan mallipuusepönvers- 
taalle. Nykyisessä toimessaan hän on 
ollut v:sta 1937 lähtien. 

KOSTI HYMANDER 
varastoekspeditööri Kymintehtaan pöö- 
varastolta tulee 29. 12. olleeksi 45 vuot- 
ta yhtiön palveluksessa. Hän on syn- 
tynyt Kuusankoskella 21. 5. 1901.  Yh— 
tiön palvelukseen hän tuli v. 1914  Ky- 
mintehtaan satulasepönverstaalle, josta 
siirtyi v. 1 9 1 7  nykyiseen toimeensa 
pöövarastolle. 

Alvar Korpl 

50 palvelusvuotta täyttyi veturinkul- 
jettaja Vilho H o r j a n d e r i l l e  15. 
1 1. Juantehtaan virkamieskerholla 
järjestetyssä kahvitilaisuudesso puhui 
aluksi dipl. ins. L. Timgren, jonka jäl- 
keen rva Annele Timgren kiinnitti ve- 
turinkuljettaja Horjanderin rintapieleen 
yhtiön kultaisen ansiomerkin. Kahvipöy- 
dön antimia nautittaessa puhui dipl. ins. 
E. Palmgren. Merkinsaajan suurena har- 
rastuksena on vuosikymmenien ajan 
ollut kuuluminen torvisoittokuntaan ja 
niinpä soittokunta juhlisti tätäkin tilai- 
suutta soittaen etenkin Horjanderille 
perin tutuiksi käyneitä kappaleita. 

UUNO NYBERG 
I I  Iömmittöiö Voikan höyryosastolta tuli 
19. 10. olleeksi 40 vuotta yhtiön pal- 
veluksessa. Hän on syntynyt litiss'ci 
30. 4. 1905. Yhtiön palvelukseen hän 
tuli v. 1 9 1 8  Voikan höyrysahalle. V. 
1932 hän siirtyi Voikon höyryosastolle. 

LAURI LAAKSO 
lastaaia Kymin selluloosatehtaalta tulee 
23. 12. olleeksi 40 vuotta yhtiön pal- 
veluksessa. Hän on syntynyt Valkealas- 
sa 29. 1. 1901 ja viettää (SO-vuotis— 
päivöönsö ensi vuoden tammikuussa. 
Yhtiön palvelukseen hän tuli v. 1 9 1 7  
Kymin ulkotyöosastolle. Sen jälkeen 
hän työskenteli Kymintehtaan—Voikon 
rautatiellä veturin lömmittöjönö, Kymin 
söhköosastolla l injatöissö sekö raken- 
nus- ja ulkotyöosastoilla ja siirtyi v. 
1934 Kymin selluloosatehtaalle, iossa 
hän on työskennellyt kollien vastaan- 
ottajana ja lastaajana. 

VÄINÖ ILMARI MÄKELÄ 
kirvesmies Kymin rakennusosastolta tu- 
lee 29. 12. olleeksi 40 vuotta yhtiön 
palveluksessa. Hän on syntynyt Iitissä 

Kosti Hymander 



Uuno Nyberg 

5 . 2 .  1901 ja viettää 60-vuotispäi- 
vöönsä ensi vuoden helmikuussa. Yh- 
tiön palvelukseen hän tuli v. 1917.  

VÄINÖ HAMARI 
kivityöntekijä Voikon rakennusosastolta 
tulee 4. 1. 1961 olleeksi 40 vuotta yh- 
tiön palveluksessa. Hän on syntynyt 
Valkealassa 24. 12. 1901. V. 1918 
hän tuli hevosmieheksi Voikon talliosas- 
tolle, mistä kahdeksan vuoden kuluttua 
siirtyi rakennusosastolle. V. 1932 hän 
tuli ulkotyöosastolle kuormaajaksi työs- 
kennellen siellä yhdeksän vuotta. V. 
1944 hän tuli rakennusosastolle työhön 
oltuoan sitä ennen vielä muutamia vuo- 
sia Kuusaan voimaloitostyömaalla ja 
Voikon paperitehtaalla. Nykyisin hän 
toimii etupäässä panostajan vaativassa 
ja vastuunalaisessa ammatissa. 

KALLE TIKKANEN 
mylläri Voikon talousosastolta tulee 
11. 1. 1961 olleeksi 40 vuotta yhtiön 
palveluksessa. Hän on syntynyt Piela- 
vedellä 2. 7. 1896. Yhtiön palveluk- 
seen Voikan koskityömaalle hän tuli v. 
1920. 
1923. 

Tolousosastolle hän siirtyi v. 

Emil Ahonen 

Väinö Mäkelä 

Oiva Muuronen 

Väinö Hamar i  

EMIL AHONEN 
sihtimies Voikon selluloosatehtoalta tu— 
lee 18. 1. 1961 olleeksi 40 vuotta yh— 
tiön palveluksessa. Hän on syntynyt 
3.  8. 1897 Hartolassa. Yhtiön palve- 
lukseen Voikon selluloosatehtaolle hän 
tuli v. 1920 ja on työskennellyt sa- 
malla osastolla koko ajan sota—aikoa 
lukuun ottamatta, jolloin hän oli muu- 
tamia kuukausia rakennusosastolla, Ky- 
min seIIuloosotehtoaIIa ja Haukkasuolla. 

OIVA MUURON EN 
muurari Kymin rakennusosastolta tulee 
2 1 .  1. 1 9 6 1  olleeksi 4 0  vuotta yhtiön 
palveluksessa. Hän on syntynyt Viro- 
lahdella 3 1 .  5 .  1900.  Yhtiön palveluk- 
seen hän tu l i  v. 1 9 1 9  Kymin rakennus- 
osastolle. Työskenneltyään välillä puu- 
hiomossa ja  korjauspajassa hän palasi 
v. 1928 rakennusosastolle jo on työs- 
kennellyt siellä yhtäjaksoisesti siitä 
lähtien. 

VÄINÖ PUTTONEN 
rokennustyöntekijä Voikon rakennus- 
osastolta tulee 22. 1. 1961 olleeksi 40 
vuotta yhtiön palveluksessa. Hän on 
syntynyt Kangasniemellä 25. 10. 1901. 
Yhtiön palvelukseen hän tuli v. 1918 
Voikon rakennusosastolle. Hän on työs- 

Vöinö Puttonen 

Kal le Tikkanen 

kennellyt sen jälkeen Voikon korjaus- 
pajalla, puuhiomosso, ulkotyöosastolla ja 
lastaajana paperivarastolla. V. 1959 
hän siirtyi jälleen rakennusosastolle. 

AINO LAAKSO 
siivooja Kymin paperitehtaan yankee- 
koneosastolta tulee 19. 2. 1961 olleek- 
si 40 vuotta yhtiön palveluksessa. Hän 
on syntynyt Kuusankoskella 14.  2. 
1902. Yhtiön palvelukseen Kymin pape- 
ritehtaalle hän tuli v. 1920 massankul- 
jettajaksi. V. 1945 hän siirtyi yankee- 
koneosastolle paperin jalostajaksi. Ny- 
kyisessä toimessaan konttorin siivoojana 
hän on työskennellyt v:sta 1949 läh- 
t ien. 

KU USAN KOSKEN TEHTAAT 

ARTTU RI LEIVO 
| |  lämmittäjä Voikon höyryosastolta 
täyttää 60 vuotta 22. 12. Hän on syn- 
tynyt litissä. Yhtiön palvelukseen Voi- 
kan selluloosatehtaolle hän tuli v. 1919. 

Alno Laakso 



Art tur i  Leivo 

Työskenneltyään er i  osastoilla hän siir— 
ty i  v .  1 9 4 6  höyryosastolle. 

ILMARI PALMU 
kirvesmies Kymin rakennusosastolta 
täyttää 6 0  vuotta 28 .  12.  Hän on syn- 
tynyt lit issä. Yhtiön palvelukseen Ky— 
min ulkotyöosastolle hän tu l i  v .  1922.  
Sen jälkeen hän työskenteli e r i  osas— 
toi l la.  V:sta 1941 lähtien hän on ol lut  
yhtäjaksoisesti Kymin rakennusosaston 
palveluksessa. Vapaa-aikoinaan hän on 
rakentanut kaksi omakotitaloa. Nykyi- 
sistä harrastuksista mainittakoon t ieto- 
puolinen kir jal l isuus ja  puutarhanhoito. 

EDVARD UTTI 
konevi i laaja Voikan korjauspajal ta täyt— 
tälä 6 0  vuotta 1. 1. 1961 .  Hän on syn- 
tynyt Valkealassa. Yhtiön palvelukseen 
poraajaksi  Voikan kor jauspajal le hän 
tu l i  v. 1924 .  Vi i laa jaks i  hänet nimitet— 
t i in  v. 1 9 3 8  ja Pk IV:n  konevi i laajaksi  
v. 1946, jossa työssä hän on edelleen. 
Omakoti talon rakennuspuuhat puutar- 
hoineen ja  kesämökki moottoriveneineen 
vievät hänen vapaa-aikansa. 

VEIKKO KAUKOLA 
työnjohtaja Voikan 
täyttää 6 0  vuotta 9.  1. 
syntynyt Iitissä. Yhtiön palvelukseen 
Voikan rakennusosastolle hän tul i  v. 
1 9 1 6  ja  si i r ty i  v. 1923  ulkotyöosastol- 
le. Työnjohtajana hän on toiminut v:sta 
1948 lähtien. 

ul  kotyöosastolta 
1 961 . Hän on 

TOIVO KORJALA 
vuoromestari Kymin puuhiomosta täyt-  
tää 60 vuotta 12. 1. 1961. Hän on 
syntynyt Sippolassa. Yhtiön palveluk- 
seen Kymin puuhiomoon hän tu l i  v. 
1930.  Oltuaan vä l i l lä  Kuusaan puuhio- 
mossa 1 0  vuotta hiojana hän si i r ty i  
Kymin puuhiomoon hiojaksi. V. 1946 
hänet nimitet t i in vuoromestariksi. 
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Edvard Utt i  Veikko Kaukola 

SIIVO LINDQVIST 
l l  lämmit tä jä  Voikan höyryosastolta 
täyttää 6 0  vuotta 1 3 .  1. 1961 .  Hän on 
syntynyt Iit issä. Yhtiön palvelukseen 
Voikan selluloosatehtaalle hän tuli v. 
1916 .  Eri osastoilla työskenneltyään 
hän si i r ty i  v.  1 9 4 6  höyryosastolle. 

YRJÖ TUOMINEN 
rakennustyöntekijä Voikan rakennus- 
osastolta täyttää 6 0  vuotta 22. 1. 1 9 6 1 .  
Hän on syntynyt Iitissä. Yhtiön palve— 
lukseen hän tuli v .  1 9 1 9  Voikan sellu- 
loosatehtaalle. Työskenneltyään pari 
vuotta Voikan paperitehtaalla hän v. 
1 9 2 2  siirtyi Verlan puuhiomoon, jossa 
työskenteli sirkkeli- ja prässimiehenä 
vuoteen 1 9 5 9  si ir tyen si l loin Voikan 
rakennusosastolle. Hän oli nuoruudes- 
saan innokas urheilumies ja v ie läk in 
hän pitää huolta erinomaisesta 
miillisesta kunnostaan hiihdon ja muun 

r u u -  

l i ikunnan avul la. Teatteri on aina o l lu t  
hänelle läheinen harrastuskohde. 

VILJO PAJARI 
si l interimies Kymin selluloosatehtaalta 
täyttää 6 0  vuotta 29. 1. 1961 .  Hän on 
syntynyt Valkealassa. Yht iön palveluk- 
seen hän tu l i  v .  1 9 1 7  Kymin selluloosa- 
tehtaal le. Sen jälkeen hän palvel i  yh- 
t iön eri osastoilla ja  palasi selluloosa- 
tehtaal le v.  1 9 2 4  saksikoneen hoita— 
jaksi. V:sta 1925 lähtien hän on toimi- 
nut si l interimiehenä. Vapaa-ajan har- 
rastuksista mainittakoon valokuvaus. 

EINAR NIILO-RÄMÄ 
kirvesmies Kymin rakennusosastolta 
täyttää 6 0  vuotta 10.  2. 1961 .  Hän 
on syntynyt Valkealassa. Yhtiön palve— 
lukseen hän tuli ensimmäisen kerran v.  
1 9 1 6  Voikan rakennusosastolle. Hän on 
työskennellyt eri osastoilla Kyminteh- 
taalla ja Voikkaalla. V. 1925 hän siir- 

rakennusosastolle. t y i  takaisin Kymin 

Toivo Koriala 

Hänen nuoruudenharrastuksistaan mai— 

ni t takoon yleisurheilu, paini ja  hiihto,. 

Ammatt i jär jestöön hän on kuulunut 
melkein koko Voikan Viest in 
johtokuntaan hän on kuulunut useita 

ol lut  sen puheenjohtajana 

a j a n .  

vuosia ja  
vuoden. 

LAU RI EDVARD LAAKSO 
asunto-osastolta täyttää 6 0  

vuotta 14.  2.  1961 .  Hän on syntynyt 
Iitissä. Yhtiön palvelukseen Kymin ra -  
kennusosastolle hän tu l i  v. 1916 .  Sen 
jälkeen hän työskenteli  er i  osastoilla 

1920 tuli maalariksi Kymin 
1952  hän si i r ty i  

maalar i  

kunnes v. 
rakennusossatolle. V. 
asunto—osastolle. 

EMIL KAMINEN 
purkaja Kymin ulkotyöosastolta täyttää 
60 vuotta 19 .  2.  1961 .  Hän on synty- 
nyt Mikkelissä. Yhtiön palvelukseen hän 

1920  Kymin ulkotyöosastolle. 
Asevelvoll isuutensa suori tet tuaan hän 
tu l i  v. 1922  Kymin rakennusosastolle ja  
si irtyi samana vuonna ulkotyöosastolle 
sekatyönteki jäksi .  Hän on työskennel— 
lyt  pinoojana, hiomopuiden lastaajana 
ja v:sta 1940  läht ien purkajana. 

tu l i  v .  

EMIL NENONEN 
ylimestari Kymin rakennusosastolta täyt— 
tää 6 0  vuotta 20. 1. 1961 .  Hän on 
syntynyt Ruokolahdella. Aloitettuaan 
uransa metsäalal la er i  yhtiöiden palve- 
luksessa hän s i i r ty i  v. 1926 Imatran 
voimalaitoksen rakennustyömaalle. V. 
1928 hän a lo i t t i  
Teoll isuuskoulun 
tol la ja  sai sieltä päästötodistuksen v. 
1 9 3 1 .  Sen jälkeen hän toimi rakennus- 
mestarina mm. 

opintonsa Vi ipur in 
huoneenrakennusosas— 

Imatran Voima Oy:n, 
Viipurin tie- ja vesirakennuspiirin, Pyh- 
tään kunnan, Kymenlaakson Osuuskau- 
pan, Tornator Oy:n ja Consulting Oy:n 
palveluksessa. Silloisista työkohteista 



Yrjö Tuominen 

mainittakoon Tako Oy:n tehtaat Tam- 
pereella ja Keltin voimalaitos. Yhtiöm- 
me palvelukseen hän tuli 1. 11. 1940 
Kuusaan voimalaitostyömaalle  ja on si i -  
tä lähtien toiminut yhtäjaksoisesti Ky- 
min rakennusosastolla. Ylimestariksi hä- 
net nimitettiin v. 1952. Lukuisat ovat 
ne työt,  joissa ylimestari Nenonen o n  
toiminut vastaavana mestarina. Niistä 
mainittakoon Kymin selluloosatehtaan 
keittämön sisätyöt, lastusäiliö, kolliva- 
rasto ja höyryniakoasema vv.  1951— 
1953, selluloosatehtaan valkaisuosaston 
l vaihe, Verlan voimalaitos ja Lappa- 
kosken perkaus vv. 1953—1954, val- 
kaisuosaston II vaihe,  Hottinkosken 
perkaus ja kaukolämmitys vv. 1956 
—-1957. Keskeneräisinä ovat v. 1958 
aloitettu Voikon patorakennustyö sekä 
kuluvana vuonna aloitetut Voikan vesi- 
voimalaitoksen rakennustyö ja kosken 
alapuolen perkaus. Ylimestari Nenosen 
nuoruudenharrastuksiin on kuulunut  ur— 
heilu, lähinnä hiihto, juoksu ja pyöräily. 
Musiikki on ollut myös hänen sydäntään 
lähellä. Nykyisin hän kuuluu Kuusan- 
kosken Mieslaulajiin. Asunto Oy Kir— 
konseudun isännöitsijänä hän on toimi- 
nut vuodesta 1958. Ylimestari Neno— 
nen on työkykyisenä, taitavana ja t inki-  
mättömänä sekä ehdottoman oikeuden— 

Ii?» 

Veikko Mönkkönen Eino Rihu 

es i -  miehenä saavuttanut tuntoisena 
miestensä ja alaistensa luottamuksen ja 
kunnioituksen.  

VEIKKO MÖN KKÖNEN 
mestari Voikon rakennusosastolta täyt- 
tää 50 vuotta 23. 12.  Hän on synty- 
nyt  Joroisissa. Yhtiön palvelukseen Voi-  
kun rakennusosastolle hän tuli v. 1929. 
Vv. 1932—1938 hän työskenteli Voikan 
selluloosatehtaalla ja siirtyi sieltä ra- 
kennusosastolle. Puutyöpajan mestariksi 
hänet nimitettiin v. 1946. Hänet tunne- 
taan innokkaana soitin- ja kuoromusii- 
kin harrastajana. Tällä alalla hän aloitti 
uransa jo 13-vuotiaana Varkauden teh- 
taan soittokunnassa. Hän on Voikan 
Sekakuoron puheenjohtaja ja Voikan 
Mieslaulun varajohtaja. Voikan mestari- 
kerhon johtokuntaan hän on kuulunut 
kuusi vuotta. 

ElNO RIHU 
viilaaja Voikan korjauspajalta täyttää 
50 vuotta 29. 12. Hän on syntynyt 
Valkealassa. Yhtiön palvelukseen hän 
tuli ensimmäisen kerran v. 1927 he- 
vosmieheksi Voikan tallille. Oltuaan 
sen jälkeen erilaisissa ammateissa eri 

1936 viilaajaksi 
vapaa-aikansa 

osastoilla hän tuli v. 
korjauspajalle. Hänen 

Eino Mäke lä  

Emil Nenonen 

kuluu omakotitalon rakennuspuuhissa ja 
puutarhan hoidossa. 

EDVIN EEROLA 
ratatyöntekijä rautatieosastolta täyttää 
50 vuotta 1. 1. 1961. Hän on synty- 
nyt Valkealassa ja tullut yhtiön palve- 
lukseen ratatyöntekijöksi v. 1943. 

EINO MÄKELÄ 
kirvesmies Hiomakivitehdas Sammosta 
täyttää 50 vuotta 15. 1. 1961. Hän on 
syntynyt Iitin Pilkanmaassa.  J o  1 6 -  
vuotiaana hän tuli yhtiön palvelukseen 
Voikan ulkotyöosastolle kuusenvuoluun. 
Asevelvollisuuden suoritettuaan v. 1933 
hän tuli nykyiseen työpaikkaansa Sam- 
poon. isältään oppimaansa ammattitai- 
toa hän on vuosien varrella kartuttanut 
ja on esimiestensä ja työtovereittensa 
tunnustama ammattinsa osaava kirves- 
mies. Vapaa-aikojen harrastuksena on 
kalastus. 

EINO VÄKEVÄ 
kalanterikoneen käyttäjä Kymin paperi- 
tehtaalta täyttää 50 vuotta 19. 1. 
1961. Hän on syntynyt Valkealassa. 
Yhtiön palvelukseen Kymin paperiteh- 
taalle prässipojaksi hän tuli v. 1926. 
Kiillotuskalanterille hän siirtyi v. 1933. 

Eino Väkevä 
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Toivo Backström 

NIILO TUUNANEN 
kiisunosturin hoitaja Kymin selluloosa- 
tehtaalta täyttää 50 vuotta 23. 1. 1961. 
Hän on syntynyt Anjalassa. Yhtiön pal- 
velukseen Kymin rakennusosastolle hän 
tuli v. 1952. V. 1959 hän siirtyi sellu- 
loosatehtaalle kiisunosturin hoitajaksi. 
Vapaa-ajan harrastuksista mainittakoon 
oman talon rakentaminen. 

TOIVO BACKSTRÖM 
poraaja Kymin rakennusosastolta täyt- 
tää 50 vuotta 28. 1. 1961. Hän on 
syntynyt Valkealassa. Yhtiön palveluk- 
seen Kymin rakennusosastolle hän tuli 
v. 1928. Sen jälkeen hän työskenteli 
useilla eri osastoilla ja yksityisten ura- 
koitsijain palveluksessa kirvesmiehenä 
ja" autonkuljettajana. Yhtiön palveluk- 
seen hän tuli uudelleen v. 1951 Kymin 
rakennusosastolle. Vapaa-ajan harras- 
tuksista mainittakoon kalastus. 

TOIMI PAULI LAINE 
työnjohtaja Kymin rakennusosastolta 
täyttää 50 vuotta 28. 1. 1961. Hän 
on syntynyt Anjalassa. Yhtiön palve- 
lukseen Kymin talousosastolle hän tuli 
v. 1933 Pilkan koulun vahtimestariksi 
työskennellen tässä toimessa n. 4 vuot- 
ta. Sen jälkeen hän toimi ammattikou- 
Iun vahtimestarina vuoteen 1946, jol- 
loin hän siirtyi asunto-osastolle kirves- 
mieheksi. Kymin rakennusosastolle hän 
siirtyi v. 1949. Työnjohtajaksi hänet 
nimitettiin joulukuun alussa. Tehtaan 
palokuntaan hän on kuulunut 22 vuotta. 

VEIKKO VITIKAINEN 
varastoekspeditööri Kymintehtaan pää- 
varastolta täyttää 50 vuotta 8. 2. 1961. 
Hän on syntynyt Iitissä. Yhtiön palve- 
lukseen ulkotyöosastolle hän tuli v. 
1926. Sen jälkeen hän työskenteli Ky- 
min korjauspajalla ja rakennusosastolla. 
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Toimi Laine 

Nykyiseen toimeensa päävarastolle hän 
siirtyi v. 1934. Hänen vapaa-aikansa 
ovat kuluneet mm. oman kodin raken- 
tamisessa. Nykyisin on puutarhanhoito 
hänen pääharrastuksensa. ' 

HARRY KÄÄRIÄINEN 
apumies Kymin rakennusosastolta täyt- 
tää 50 vuotta 15. 2. 1961. Hän on 
syntynyt Pernajassa. Yhtiön palveluk- 
seen Voikan talousosastolle hän tuli v. 
1929. Hän on työskennellyt sen jäl- 
keen Voikan selluloosatehtaalla, uitto- 
työmaalla, puuhiomossa, rakennusosas- 
tolla, paperitehtaalla ja korjauspajalla 
sekä yksityisillä urakoitsijoilla raken- 
nustöissä. V. 1950 hän tuli Kymin ra- 
kennusosaston palvelukseen. 

METSÄOSASTO 

VILHO LIPERO 
metsätyönjohtaja täyttää 60 vuotta 
4 .1 .1961  Laukaan Äijälässä. Hän on 
syntyisin rautalampilaisio. Hän tuli jo 
v. 1920 metsäosaston Suolahden piiriin 
metsätyömieheksi. V. 1927 hänet ni- 
mitettiin yhtiön vakinaiseksi metsätyön- 
johtajaksi, aluksi Sumiaisiin, mistä hän 
myöhemmin siirtyi nykyiselle asuinpaik— 
kakunnalleen Laukaan Äijälään. Hänet 
tunnetaan leppoisalla huumorilla varus- 
tettuna, velvollisuudentuntoisena metsä- 
miehenä. Hän on saanut toiminnallaan 
ja suhtautumisellaan paikallisten asuk- 
kaiden, metsänomistajien ja metsätyö- 
miesten joukosta paljon ystäviä. Työn- 
antajan taholta hän nauttii luottamusta 
ja arvonantoa. 

ERKKI JOHANNES PYKÄLÄINEN 
piiriesimies täyttää 60 vuotta 24. 1. 
1961. Hän on syntynyt Lapinlahdella ja 

Veikko Vitikainen 

tuli metsäosaston palvelukseen iisalmen 
piiriin v. 1 9 1 6  työ- ja jakomieheksi. 
V:sta 1920 lähtien hän toimi työn- 
johtajana 11 vuoden ajan. Vv. 1931— 
3 2  hän toimi Iisalmessa p i i r im iehenä  ja 
vv. 1933—1946 piirityönjohtajana. 
Metsäosaston kenttäorganisaation uu- 
delleen järjestelyssä v. 1 9 4 6  hänelle 
uskottiin Iisalmen hoitopiirin piiriesi- 
miehen toimi, jota hän siitä lähtien on 
hoitanut. Hänet tunnetaan Ylö-Savossa 
erittäin ammattitaitoisena metsämiehe- 
nä, joka pitkäaikaisen työsuhteensa ai- 
kana esimerkillisellä tunnollisuudellaan, 
järjestelykyvyllään —ja oikeudenmukai- 
suudellaan on saavuttanut työnantajan- 
sa, työtovereittensa, alaistensa ja met- 
sänmyyjien kunnioituksen ja arvonannon. 
Varsinaisen työnsä ohessa hän on osal- 
listunut kotipaikkakuntonsa yhteiskun- 
nallisiin harrastuksiin, joista ennen mui- 
ta moinittakoon hänen toimintansa li- 
salmen kaupunkiseurakunnan kirkko- 
hallintokunnon puheenjohtajana. 

OSKARI PULKKINEN 
Kainuun hoitoalueen autonkuljettaja 
täyttää 60 vuotta 28. 1. 1961. Hän on 
syntynyt Sulkavalla. Nuoruudessaan hän 
työskenteli isänsä maatilalla. Myöhem- 
min hän ryhtyi yksityiseksi henkilö- ja 
kuorma-auton kuljettajaksi ja v. 1937 
linja-auton kuljettajaksi. Oltuaan vuo- 
den Kaukaan Tehdas Oy:n palveluk- 
sessa hän v. 1944 tuli metsäosaston 
palvelukseen henkilöauton kuljettajak- 
si Saimaan hoitoalueeseen, josta hän 
v. 1 9 5 9  siirtyi nykyiseen toimeensa hen- 
kilöauton kuljettajaksi Kainuun hoito- 
alueeseen. Savonlinnassa asuessaan hän 
kolmentoista vuoden aikana toimi Sa- 
vonlinnan Moottorikerho r.y:n kerho- 
mestarina ja huvitoimikunnan puheen- 
johtajana, josta toiminnasta Suomen 
Moottoriliitto vuosi sitten myönsi hä- 
nelle ansiomitalin. 



Harry Kääriäinen 

BENGT CHRISTENSEN TORP 

metsäteknikko Uudenmaan hoitoaluees- 
sa täyttää 50 vuotta 22. 1. 1961. Hän 
on syntynyt Hämeenlinnassa, jossa hän 
suoritti keskikoulun Hämeenlinnan 
ruotsalaisessa yhteiskoulussa. Metsä- 
teknikoksi hän valmistui Tammisaaren 
Metsäkoulusta v. 1929. Metsämiehen 
ammattia hän on ehtinyt harjoittaa 
useissa eri yrityksissä. Välirauhan aika— 
na hän oli metsäalan ammattimiehenä 
eri piko-asutustoimikuntien palveluk- 
sessa. Sodan jälkeen hän siirtyi Wärtsi- 
Iö-Selluloosa Oy:n palvelukseen piiri- 
työnjohtajaksi. Nykyiseen toimeensa 
hän muutti 5. 1. 1947. Hänen harras- 
tuksensa ovat ammattiin läheisesti l i it- 
tyvät  metsästys ja  riistanhoito sekä 
kenneltyö. 

U RPO OLAVI HASSINEN 
autonkuljettaja täyttää 50 vuotta 27. 1 .  
1 9 6 1  Joensuussa. Hän toimi koulun— 
käyntinsä päätettyään korjausmiehenä 
polkupyöräkoriaamossa ja suoritti v.  
1930 autokoulun tutkinnon sekä sota- 
väessä autojoukoissa palvellessaan sa- 
man tutkinnon toisen kerran v. 1931 .  
Vv. 1934—1937 hän toimi linja-auton- 
kuljettajana eri linjoilla Pohjois-Karja- 
lassa ja v. 1937—1939 kuorma-auton- 
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Raakel Pusa 

Vilho Lipero 

Leo Silvan 

Oskari Pulkkinen 

kul jettajana Lieksassa. Vuosina 1939— 
1948 hän oli Oy Vuoksenniska Ab:n 
Mätäsvaaran voimalaitoksella koneen- 
hoitajana. 15. 5. 1948 hän siirtyi met— 
säosaston Pohjois-Karjalan hoitoaluee- 
seen henkilöautonkuljettajaksi, jossa toi- 
messa hän edelleenkin on. Työnsä hän 
on aina suorittanut hyvällä ammatti- 
taidolla saaden siten osakseen sekä 
esimiestensä että työtovereidensa arvon- 
annon ja kunnioituksen. 

HÖGFORS | N TEHTAAT 

RAAKEL PUSA 
pistehitsaaja Heinolan tehtaan radiaat- 
toriosostolta täyttää 5 0  vuotta 17 .  12. 
Hän on syntynyt Viipurissa. Hän on 
aikaisemminkin toiminut pistehitsaajana 
Högforsin Tehtaan Heinolan tehtaalla ja 
tuli uudelleen samaan työhön tämän 
vuoden elokuussa. 

LEO SILVAN 
varastonhoitaja välivarastosta täyttää 
50 vuotta 5. 1. 1961. Hän on syntynyt 
Ul. Pyhäjärvellä. Högforsin Tehtaalle 
hän tuli 18.  5. 1925 lähetysosostolle lä- 
hettäjäksi. V. 1938 hänet nimitettiin 

Veikko Halme 

Urpo Hassinen 

välivaraston hoitajaksi, mitä tointa hän 
edelleenkin hoitaa. Hän on ottanut osaa 
innokkaasti Tehtaan Teknillisen Kerhon 
toimintaan toimien mm. vuosikymme- 
nen ajan huvitoimikunnossa. 

VEIKKO HALME 
kansakoulunopettaja, työnsuunnittelu- 
osaston päällikkö täyttää 50 vuotta 20, 
1. 1961. Hän on syntynyt Noormarkus- 
sa. Käytyään Kajaanin seminaarin vv. 
1929—1934 hän toimi opettajana As- 
kolassa, Lahdessa ja Äänekoskella. V. 
1945 hänet valittiin Kymin Osakeyhtiön 
ammattikoulun opettajaksi, josta toimes- 
ta hän v. 1959 siirtyi Karkkilaan Hög- 
forsin Tehtaan palvelukseen. Aluksi hän 
toimi suunnitteluosastollo ja opettajana 
konepajakoulussa ja nimitettiin v. 1960 
työnsuunnittelun päälliköksi. Kuusan- 
koskella ollessaan opettaja Halme otti 
innokkaasti osaa kunnalliseen elämään. 
Hän oli vv. 1948—1956 kunnanval- 
tuuston jäsen ja useat vuodet kunnan- 
hallituksen sekä eri lautakuntien jäse- 
nenä. Kymenlaakson Maakuntaliiton 
valtuuskunnan jäsen hän ol i  vv. 1951  
—1958.  Kuusankosken kauppalan teol- 
listamislautakunnan sihteerinä ollessaan 
hän laati tutkimuksen teollistumisen 
edellytyksistä paikkakunnalla. Opettaja 

Kaarlo Järvinen 
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Emil Ukkonen 

Halme on ottanut osaa molempiin so- 
tiin ja on sotilasarvoltaan kapteeni. 
Hänen harrastuksistaan mainittakoon 
erityisesti urheilu ja maanpuolustustyö. 

KAARLO JÄRVIN EN 
työnjohtaja valimosta täyttää 50  vuot- 
ta 10.2 .1961.  Hän on syntynyt Kot- 
kassa. Metallimiehen opin hän sai Hie- 
talahden Laivatelakalla työskennellen 
siellä 10 vuotta. V. 1936 hän siirtyi 
Ahlström Oy:n Varkauden tehtaille. Hän 
on työskennellyt mm. Suomi-valimossa 
Helsingissä ja Rautpohjan Tehtaalla. 
V. 1951 hän siirtyi Widingin moottori- 
pajalle Hämeenlinnaan vastaavaksi 
työnjohtajaksi ja Högforsin Tehtaalle 
valimon työnjohtajaksi 16. 11. 1959.  

HALLAN TEHTAAT 

EMIL UKKONEN 
työnjohtaja korjausosastolta täyttää 60 
vuotta 22. 12. Hän on syntynyt Ky- 
missä. Yhtiön palvelukseen korjausosas- 
tolle työnjohtajaksi hän tuli v. 1928. 

AN NA-LI ISA PYKÄLÄINEN 
kuormaaja sahalta täyttää 60 vuotta 
25. 12. Hän on syntynyt Enon pitäjäs- 
sä. Ensimmäisen kerran hän tuli yhtiön 
palvelukseen v. 1937 sahalle päreitten 
vastaanottajaksi. Oltuaan muutamaan 
otteeseen poissa yhtiön palveluksesta 
hän palasi takaisin v. 1951. 

KALLE LAITINEN 
sahatyöntekijö täyttää 60 vuotta 28. 
12. Hän on syntynyt Leppävirralla. Yh- 
tiön palvelukseen autonkuljettajaksi hän 
tuli v. 1943. V. 1956 hän siirtyi ra- 
kennusosastolle ja v. 1957 sahalle. 

AUGUST JAAKKOLA 
tukkityömies täyttää 60 vuotta 30. 12. 
Hän on syntynyt Kymissä. V. 1929 hän 
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Einar Jungell Taavi  Mannari 

tuli sekatyöntekijäksi tukkiosastolle. 
Oltuaan välillä työssä muualla hän po- 
lasi v. 1941 takaisin tukkiosastolle. 

EINAR JUNGELL 
Iajittelija täyttää 60  vuotta 19. 1. 1961.  
Hän on syntynyt Pyhtäällä. Yhtiön pal- 
lukseen hän tuli ensi kerran v. 1926 
lautatarhalle taaplaajaksi. Oltuaan vä- 
lillä jonkin aikaa poissa yhtiöstä hän 
tuli takaisin v. 1942, mistä lähtien hän 
on työskennellyt ensin lautatarhalla 
kuormaajana, sen jälkeen rakennus- 
osastolla ja v:sta 1954 sahalla lajitte- 
Iijana. 

TAAVI MANNARI 
tilanhoitaja täyttää 50 vuotta 28. 12. 
Hän on syntynyt Valkealassa. Yhtiön 
palvelukseen maatilalle etumieheksi 
hän tuli v. 1953. Tilonhoitajaksi hän 
siirtyi v. 1956. 

VEIKKO TENHONEN 
kirvesmies täyttää 50 vuotta 7. 1. 1961. 
Hän on syntynyt Kymissä. Yhtiön palve- 
lukseen hän tuli v. 1940  höyläämölle 
kirvesmieheksi ja siirtyi v. 1946 kirves- 
mieheksi rakennusosastolle työskennel- 
len samalla osastolla edelleen. 

EINO LEINONEN 
autonkuljettaja täyttää 50 vuotta 27. 1. 
1961. Hän on syntynyt Elimäellö. Yhtiön 
palvelukseen hän tuli v. 1942 autonkul- 
jettajaksi toimien tässä tehtävässä edel- 
leen. 

OLAVI VAINIO 
lastaaja täyttää 50  vuotta 5 .2 .1961 .  
Hän on syntynyt Kymissä. V. 1934 hän 
tuli lautatarhalle sekatyömieheksi ja 
työskentelee edelleenkin lautatarhalla 
Iastaajana. 

Veikko Tenhonen 

LEO ANDERSSON 
kuormanlukija täyttää 50 vuotta 26. 2. 
1961. Hän on syntynyt Valkealassa. Yh- 
tiön palvelukseen hän tuli ensi kerran v. 
1929 lautatarhalle taaplaaiaksi. 0|- 
tuaan välillä jonkin aikaa poissa yh- 
tiöstä hän tuli takaisin v. 1944 lauta- 
tarhalle. V. 1 9 4 8  hän siirtyi puunanta- 
jaksi ja v. 1958 takaisin lautatarhalle 
kuormanlukijaksi. 

Lokakuun 29 pnä kuoli Kuusankos- 
kella liesien puhdistaja Hugo R a  n d e -  
l i n  Kymin talousosastolta. Hän oli 
syntynyt Iitissä 18. 6. 1907. Yhtiön 
palvelukseen hän tuli 9. 6. 1922 Kuu- 
saan rakennusosastolle ja työskenteli 
sen jälkeen useilla eri osastoilla. V. 
1951 hän tuli Kymin talousosastolle 
liesien puhdistajaksi. Palvelusaikaa hä- 
nelle kertyi yli 32 vuotta. Vainajaa 
jäi lähinnä suremaan puoliso ja poika. 

Hugo Randelin 



Turvallisuus- 
maaräyslen 
noudattaminen 

Uudessa työturvallisuuslaissa ve- 
dotaan myös työntekijään. Hän on 
puolestaan osavastuussa. Paljon 
riippuu myös hänen asenteestaan, 
millaisiin tuloksiin tapaturmantor- 
junnassa päästään. Suurimmalle 
osalle turvallisuusmääräysten nou- 
dattaminen on selviö eikä niiden 
suhteen tingitä.  Mutta on joukossa 
aina sellaisiakin, jotka eivät suh- 
taudu asiaan yhtä vakavasti. Työ- 
turvallisuuskurista on Teollisuus- 
Tapaturman apulaisjohtaja, dipl.ins. 
R. S a a r n i o  kirjoittanut seuraa- 
van Ehkäise tapaturmia-lehdessä 
julkaistun artikkelin: 

Kuri, mikä läpeensä ikävä sana! 
Se vie etsimättä ajatuksen asevel- 
vollisuusajan kasarmielämään, sen 
tiuskivaan ja kantapäiden kalisutta- 
misen sävyttämään mentaliteettiin. 
Tätä haluttomuudentunnetta kuvaa 
ehkä parhaiten entisen alokkaan 
vastaus komppanianpäällikön kysy- 

Toimituksen 
luolilla 

Tässä numerossa on useita juhla- 
selostuksia. Virkamiesklubi on viet- 
tänyt puolivuosisataisjuhlaansa. Yh- 
tä kunnioitettavan iän on saavutta- 
nut Voikan Viesti. Juantehtaalla on 
yhteiskoulu toiminut 40 vuotta ja 
juhlan teki kaksinverroin komeam- 
maksi uuden koulutalon vihkiminen 
samalla kertaa. Kuusankosken kum- 
pikin invalidijärjestö on tehnyt kah- 
den vuosikymmenen a jan  suuriar- 
voista työtä invalidien hyväksi. Ja 
juhlineiden jatkona on kuopus, 10- 
vuotias Kuusankosken Taideseura. 

Sanotaan, että Suomi on yhdistys- 
ten luvattu maa. Siellä missä kolme 
kokoontuu, perustetaan yhdistys. 
Yhdestä tulee puheenjohtaja, yhdes- 
tä sihteeri, yhdestä rahastonhoitaja. 
Jokaisen ansioluettelo kasvaa uu- 
della ansiolla. Ja jos yhdistys sat- 
tuu pysymään hengissä ensimmäiset 
kymmenen vuotta, suitsutetaan on- 
nittelupuheissa kiitosta ja kunniaa 

mykseen, mitä kurilla ymmärretään, 
nimittäin: Se on se pahanolon tun- 
ne, jonka kokee, kun esimies on 
läsnä. 

On selvää, että kuria tällä tavoin 
käsitettynä —— tai paremminkin vää- 
rinkäsitettynä — ei voida soveltaa 
työelämään, jossa vapailla miehillä 
ja naisilla on oikeus valita se työ- 
paikka, joka parhaiten tuntuu vas- 
taavan heidän vaatimuksiaan viih- 
tyisyyden ja palkkaetujen suhteen. 

Mutta  ilman kuria,  kun  sillä ym- 
märretään järjestystä j a  tottelevai- 
suutta, ei voida olla työpaikalla, 
jossa kokonaisuus riippuu yksilöit- 
ten kitkattomasta yhteistoiminnasta 
sekä rinnakkain että ylös- ja alas- 
päin. Yksilön täytyy työpaikalla sa- 
moin kuin yhteiskunnassakin alistua 
tiettyihin, yleisesti hyväksyttyihin 
sääntöihin. Tämä koskee myös, ja 
aivan erityisesti, turvallisuussään- 
töjä. 

Jokainen selkeästi ajatteleva työn- 
tekijä oivaltaa varmaankin tarkem- 
mitta perusteluitta turvallisuusmää- 
räysten huomioonottamisen tärkey- 
den. Johan hänen oma etunsa tätä 
vaatii. Mutta jokaisessa työyhtei- 
sössä on aina yksilöitä, joiden vas,- 
tuuntunto on tylsistynyt, tyyppejä, 

j a  asianomaiset perustajajäsenet 
ovat liikuttuneita, kun ovat saaneet 
niin erinomaista aikaan. 

Paljon on yhdistyksistä ja yhdis- 
tysihmisistä laskettu leikkiä ja teh- 
ty pilaa. Ja arvostelijat ovat tieten- 
kin olleet etupäässä niitä, jotka ei- 
vät itse ole panneet tikkua ristiin. 
Sellaisilta se parhaiten käy. Seis- 
tään tyyriin näköisinä sivussa ja 
osoitellaan sormella, kun toiset pi- 
tävät kokouksiaan, laativat ohjel- 
miaan ja koettavat niitä toteuttaa. 

Mutta on mitalilla toinenkin puo- 
lensa. Mitä olisi suomalainen yhteis- 
kunta ilman vapaaehtoista yhdistys- 
toimintaansa? Eipä taitaisi ylipään- 
sä  ollakaan! J a  jos olisi, niin pelk- 
kää luuta ja nahkaa koko rakennel- 
m a  muistuttaisi. Jos yhtäkkiä lope- 
tettaisiin kaikki vapaaehtoisuuteen 
pohjautuva kansalaistoiminta ja 
alettaisiin nauttia vain pelkän vi- 
rallisen pöydän antimia, niin tuntui- 
sipa siltä kuin suola ja muut maus- 
teet olisi unohdettu keitosta pois. 

Kyllä suomalaisen yhteiskunnan 
verenkierto tarvitsee välttämättä 
yhdistystoimintaa. Sen avulla saa- 

jotka mielellään luikertelevat eroon 
velvollisuuksistaan, käyttävät oiko- 
tietä, viittaavat avoimesti tai työn- 
johdon selän takana kintaalla tur- 
vallisuussäännöille. Kokemus osoit- 
taa, että sellaisten yksilöiden suh- 
teen täytyy ryhtyä kurinpidollisiin 
toimenpiteisiin. Jos tämä jätetään 
tekemättä, kyseessä oleva turvalli- 
suussääntö j a  pian myös muut sään- 
nöt lakkaavat olemasta voimassa. 

Propaganda, valistustyö, koulutus, 
ne  kaikki ovat turvallisuustyössä 
välttämättömiä; ilman niitä ei tätä 
työtä voitaisi ajatella. Mutta toi- 
saalta ei pysyvää menestystä voida 
tässä toiminnassa saavuttaa yksin- 
omaan niillä. Lisäksi täytyy olla 
sitä, mitä haluaisin kutsua turvalli- 
suuskuriksi, tahtoa alistua niihin 
sääntöihin, jotka on laadittu suojaa- 
maan asianomaista itseään ja työ- 
tovereita työtapaturmalta tai ter- 
veydelliseltä vaaralta. 

Meidän täytyy siis pitää kurissa 
ne viisi tai kymmenen prosenttia, 
jotka rikkovat sääntöjä, sillä jos 
jätämme tämän tekemättä, tuo 10 
prosenttia on pian 20 prosenttia j a  
20 prosenttia pian 40, ja siten on 
turvallisuussääntö tullut kutakuin- 
kin tarkoituksettomaksi. 

daan vedetyksi esiin toimeksipane— 
via kykyjä, jotka puolestaan ravis- 
televat kanssasisariaan ja  -veljiään 
hereille. Liitytään yhteen ja  aletaan 
ponnistella yhteisen päämäärän hy— 
väksi. Tavoitteet ovat monenlaisia, 
mutta erilaisuudestaan huolimatta 
useimmilla niistä on jotakin yhteis— 
tä: pyritään auttamaan heikompia, 
rakentamaan yhteiskuntaa, kohotta- 
maan sivistystä. Kaiken nykyajan 
arkisuuden keskelläkin on tuollai- 
sessa toiminnassa jäljellä hiven 
aatteellisuutta, joka hiivan tavoin 
vaikuttaa nostattavasti. 

Ottakaamme noista juhlijoista esi- 
merkiksi vaikka Juankosken yhteis- 
koulu. Itsenäisyytemme alkuvuosina 
tuolle syrjäiselle tehdasseudulle pää- 
tettiin perustaa oppikoulu. Aate oli 
herätetty, se  sai vastakaikua j a  kou-  
luajatukselle lämmenneet kansalai- 
set ottivat hankkeen omakseen. 
Koulu perustettiin ja neljä vuosi- 
kymmentä se on jo jakanut oppi- 
koulusivistystä kaukana Savon SY- 

dämessä. Siinä juhlassa olivat kii- 
tospuheet ainakin paikallaan. 

J oulutervehdyksemme 
T u o m o  




