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Kuusankosken tehtaiden laajennus- 
ohjelmaan on kuulunut myös höyryn 
tuotannon huomattava lisääminen. Sekä 
Kymintehtaalle että Voikkaalle on han- 
kittu uusi suurtehokattila, jotka valmis- 
tuivat viime vuoden kuluessa ja otet- 
tiin välittömästi käyttöön. Kyminteh- 
taan uusi Steinmijller-kattila on yh- 
tiömme suurin. 

Edistysaskelta Kuusankosken tehtai- 
den työturvallisuustoiminnassa merkitsee 
pysyvän suojeluvälinenäyttelyn järjestä- 
minen turvallisuustarkastajan toimis- 
toon. Tämä uusi palvelumuoto tulee 
varmaan jatkuvasti edistämään ja te- 
hostamaan henkilökohtaisten suojelu- 
välineiden käyttöä. 

Kuusankosken tehtailla tehtiin viime 
vuonna 29 aloitetta. Voikkaalle oli 
aloitetoiminta vilkkaampaa kuin Ky- 
mintehtaalla. 

Valtion metsäntutkimuslaitoksen ja 
yhtiömme välillä on tehty sopimus, jolla 
yhtiö myöntää metsäntutkimuslaitokselle 
oikeuden korvauksetta suorittaa metsän- 
tutkimusta omistamallaan Nynäsin ti- 
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laila Heinolan läheisyydessä yhtiön suo- 
rittaessa kaikki kenttätyöstä aiheutuvat 
kustannukset. Nynäsin metsissä on yhtiö 
j a  kauan aikaa harjoittanut koe- ja tut- 
kimustoimintaa, joka nyt tulee entises- 
tään vielä tehostumaan. 

Högforsin Tehtaan Teknillisessä Ker- 
hossa on til.tohtori Reino Tuokko käy- 
nyt esitelmöimässä avaruusmatkailuun 
liittyvistä monimutkaisista probleemeis- 
ta. Kerho jatkaa entiseen tapaan varsin 
vireästi toimintaansa kokoontumalla tal- 
vikautena kerran viikossa yhteiseen 
kerhoiltaansa. 

Juankoskella pidetään lukukinkereitä 
vielä perinteelliseen tapaan. Tänä ke- 
väänä oli tehtaan vuoro vastata kinkeri- 
talon velvollisuuksista ja kinkerit pidet- 
tiin tehtaan paikallispäällikön Lasse 
Timgrenin kodissa. 

Yhtiön hiihtomestaruuskisat pidettiin 
Vierumäen ihanteellisessa hiihtomaas- 
tossa. Henkilökohtainen ja joukkue- 
mestaruus meni ylivoimaisesti Voik- 
kaalle. Yhtymän hiihtomestariksi tuli 
Mauno Arkko. 



Kului 
toiminta- 
kertomusta 

Kuusankosken tehtaiden työturvallisuustoimintaa selostavassa 
katsauksessa Viime vuodelta esiintyvät tilastot edukseen vertail- 
taessa niitä edellisten vuosien numeroihin. Tapaturmia oli sattunut 
302 vähemmän kuin edellisenä vuonna ja tapaturmien lukumäärä 
sataa työntekijää kohti oli alhaisempi kuin koskaan aikaisemmin 
vuodesta 1946 lähtien, jolloin vastaavia tilastoja alettiin tehdä. 
Toinen tärkeä suhdeluku tapaturmatilastoissa on tapaturmien vai- 
keusastetta osoittava. Se esitetään tapaturmien aiheuttamien sai— 
rauspäivien lukumääränä sataa työntekijää kohti. Ainoastaan kah- 
tena vuotena aikaisemmin tämä suhdeluku on ollut viime vuotista 
alhaisempi. Mainittakoon, että työmatkatapaturmat, joiden osuus 
tapaturmien luvusta viime vuonna oli hieman yli kymmenesosa, 
vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna yli kolmanneksella. 

Tuskin voimme vapautua käsityksestä, että tapaturmatilastossa 
näyttelee tärkeätä osaa kansanomaisesti sanottuna hyvä tai huono 
tuuri, lukemattomat ennakolta arvaamattomat tekijät, joita ei par- 
haalla tahdollakaan voida kaikkia eliminoida. Mutta varmaan on 
täysin perusteltua lukea viime vuoden hyvä tulos myös tehokkaan 
turvallisuustoiminnan ansioksi. Tätä sosiaalista toimintaa suoritta- 
valla organisaatiolla on jo sinänsä varsin kunnioitettavat mitta- 
suhteet. Kuusankosken tehtailla —— siihen luettuna, Verla, Hauk- 
kasuo ja Kouvolan kirjapaino — on 21 turvallisuustoimikuntaa ja 
niissä yhteensä 218 jäsentä. Nämä pitivät vuoden aikana 76 ko— 
kousta, joissa käsiteltiin 599 työturvallisuusasiaa ja -aloitetta. Työ- 
turvallisuuskysymykset joutuvat monipuolisen tarkastelun kohteiksi 
ja toimikuntien kokoonpano takaa sen, että asioita katsellaan joka 
'kantilta', niin insinöörien, mestarien kuin työntekijöiden näkö- 
kulmasta. 

Ei liene myöskään liian optimistista väittää, että yhä useam- 
mat ovat alkaneet suhtautua aktiivisesti turvallisuustoimintaan. 
Määrätietoisella valistustyöllä, oikeahenkisellä propagandalla ja 
toimikuntien jäsenten sekä monien muiden yhtiöläisten valistuneen 
asenteen ansiosta työturvallisuushenki on saatu juurtumaan yhä 
useamman yhtiöläisen mieleen. llman tällaista omakohtaista vas— 
tuuntuntoa ei voitaisi päästä esimerkiksi sellaiseen hämmästyttä- 
vään tulokseen, että tehdasosasto kokonaisen vuoden selviää ilman 
vähäisintäkään työtapaturmaa. Myös ne toimenpiteet, mitä osas— 
tojen taholta oma-aloitteisesti on tehty esimerkiksi liikenne-kult- 
tuurin kohentamiseksi, on kiitoksella mainittava. 

Päätehtaittemme avustuskassan tilastot sensijaan osoittavat 
päinvastaista kehitystä. Vuoden alijäämä oli lähes 11 milj. vmk. 
Kun edellinen vuosikin oli tappiollinen, täytyi jo viime vuoden 
aikana tehdä päätös jäsenmaksun korottamisesta 1,5 %:sta 1,75 
%:iin ja ministeriölle on jätetty tänä vuonna jo uusi anomus jä— 
senmaksun korottamisesta 2 %:iin. 

Syy kassan menopuolen kasvuun johtui ennen kaikkea erittäin 
huonosta sairaustilanteesta. lnfluenssaa esiintyi pitkälle kevääseen 
ja kylmä sekä sateinen kesä aiheutti syyspuolella tautisuutta. Ker— 
tomuksessa kiinnitetään huomiota myös selkäsairauksien runsau- 
teen, joita oli sairaustapauksista lähes 10 % ja joiden osalle sai— 
rauspäivistä koituikin yli 13 %.  Toivottavasti selän kuntouttamis- 
ohjelma riipuntavälineiden ja yksinkertaisten liikesarjojen avulla 
tuo parannusta selkäsairaustilanteeseen. 

Jäsenmaksukorotuksen lisäksi kassan kokous on tehnyt sään— 
töihin eräitä muita muutoksia. Koska on todettu eräiden kassan 
jäsenten käyvän samana päivänä u5ean lääkärin luona, josta kas- 
salle aiheutuu moninkertaiset lääkäri- ja lääkekulut, 0” toisen 
lääkärin puoleen kääntyminen sairaskassan potilaan ominaisuu- 
dessa sääntömuutoksen mukaan mahdollis'fO vain siihen saakka 
potilasta hoitaneen lääkärin suosituksen PerUSteellO' 



Kymintehtaan höyrykeskuksen 
kolme savupiippua 

Kaksi nulla 
suurtehokallllaa 

Kuusankosken tehtaiden Viime 
vuosien laajennusohjelmaan on kuu- 
lunut myös höyryn tuotannon huo- 
mattava lisääminen. Sekä Kymin- 
tehtaalle että Voikkaalle on han- 
kittu uusi suurtehokattila, jotka val- 
mistuivat viime vuoden kuluessa ja 
otettiin välittömästi käyttöön. 

Höyryvoimalaitosten laajentami- 
nen ei johtunut yksinomaan tehtai- 
den tuotantokyvyn kasvusta ja siten 
lisääntyneestä höyryn tarpeesta. 

Vanhojen kuluneiden kattiloiden 
rinnalle on määräajoin muutenkin 
hankittava uusia kattiloita, mutta 
samalla niiden avulla on paran- 
nettu huomattavassa määrin myös 
tehtaittemme voimataloutta. Nyt- 
temmin ollaankin entistä paremmin 
varustauduttu peittämään vesivoi- 
man saannissa esiintyvät ajoittaiset 
laskukaudet. Niin ikään suurten jä- 
temäärien polttaminen höyrykes- 
kuksissa ja muuttaminen lämpö- 
energiaksi on voitu varmistaa. Sul- 
fiittiselluloosan jäteliemen polttami- 
nen Kymintehtaan höyrykeskuk- 
sessa voi tapahtua molemmissa suu— 
rissa kattiloissa ja Voikkaan uusi 
kattila on  varustettu porrasarinalla 
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kuorien ja muiden puunjätteiden 
polttamista varten. Vanha p-uukäyt— 
töinen ns. Hallan' kattila ei pystyi- 
sikään nykyisistä määristä selviyty- 
mään puun kuorinnan siirryttyä 

metsästä tehtaalla tapahtuvaksi. 
Koska uusien kattiloiden suunnit- 
telussa on käytetty hyväksi höyry- 
alan viimeisimpiä saavutuksia, on 
myös päästy entistä parempiin hyö- 
tysuhteisiin. Tämän takia tehtait- 
temme höyryntuotannosta vastaa- 
vatkin nyt ensi sijassa uudet kat- 

tilat toisten kattiloiden toimiessa 
täydentäjinä ja varakattiloina, ker- 
toi höyryosaston teknillinen johtaja 

B. Z i m m e r m a n n .  

Kymintehtaan uusi kattila 
yhtiömme suurin 

Kymintehtaan höyrykeskuksen 
uusi kattila -— järjestyksessä kuu- 
des — sijoitettiin v. 1956 valmistu- 
neen kattila n:o 5:n viereen. Vaikka 
uusi kattila on naapuriaan tehol- 

Pöölömmittöiö Soini Jäppinen uuden 
kattilan ohjauspulpetin ääressä. Kum- 
mankin suurtehokattilan ohjaus ja voi- 
vonta on keskitetty yhteiseen ohjaamoon. 



taan huomattavasti suurempi, mah- 

tui se samansuuruiseen ulkokuo- 
reen. Kuitenkin eräitä laitteita oli 
sijoitettava uuden kattilahuoneen 

katolle, joten tämän takia uusi osa 
vaikuttaa toiseen puoliskoon verrat- 
tuna päätään pitemmältä, vaikka 

räystäslista onkin täsmälleen samal- 
la korkeudella. Lisäksi uuden osan 
kupeessa päävaraston puoleisella si- 

vulla on tiilinen lisärakennus, jossa 

sijaitsevat Staal-turpiini sekä höyry- 
keskuksen sosiaalitilat ja polttoaine- 
labora-torio. Tässä laboratoriossa 
suoritetaan koko yhtiön polttoaine- 
analyysit. 

Uusi kattila muistuttaa siinä mää- 
rin vieruskattilaansa, että niitä voi- 
daan täydellä syyllä pitää sukulais.- 

katlziloina. Tietenkin uusi kattila on 
parannettu painos vanhasta. Vii- 
meksi mainittu oli valmistuessaan 
tavallaan uranuurtaja, sillä niin laa- 
jassa mitassa ei sulfiittiselluloosan 
jätelientä vielä muualla silloin pol- 
tettu. Uusi kattila on polttoainei- 
siin nähden yhtä moniruokainen 
kuin naapurikattila. Jäteliemen li- 
säksi käytetään hiilipölyä, poltto- 
öljyä j a  polttoturvetta. Täten ensim- 

mäisestä suurtehokattilasta on saatu 
arvokkaita kokemuksia, joista on 
ollut hyötyä sekä kattilan toimitta— 
jalle että tilaajalle. Kaiken lisäksi 
kumpikin kattila on saksalaisen 
Steinmiillerin toimittama, joten kat— 
tiloiden sukulaisuus on sitäkin il— 
meisempi. 

Kattila tulee toimeen millä ta- 
hansa mainituista neljästä polttoai- 
neesta, mutta täyttä tehoa ei silloin 
saada; ei myöskään silloin, kun käy- 

tetään kahta 'märkää' polttoainetta, 

nimittäin jätelientä ja turvetta. Sen 
sijaan kaikki muut kahden ja kol- 
men polttoaineen yhdistelmät sekä 
kaikki neljä polttoainetta yhdessä 

kykenevät antamaan täyden tehon. 

Normaalikuormituksella kattila 
kehittää tunnissa 128 tonnia, maksi- 
mitehon ollessa 160 tonnia ja hui- 
pun 170 tonnia. Paine on 129 kp/cm2 

Kattilan koeajo 
käynnissä. Ohjaus- 

pu lpe t in  ääressä 
Steinmiillerin koe- 
insinööri Re inhard  

Bruchhaus ja hänen 
takanaan höyry- 

osaston teknillinen 
johtaja B. Zimmer- 

mann, dipl.ins. 
Antti Hakala ja 

mittariteknikko 
Urpo Niinimäki, 
taustalla vuoro- 
mestari Harald 

Holifast. 

Uuden kattilan 
iäteliemipolttimet. 

Etualalla kuula- 
nuohouslaitteiden 

suppilot. 

Uuden kattilan 
hiilimylly, joka 

hienontaa lähes 
1 0  tonnia hiilipölyä 

tunnissa .  



j a  höyryn lämpötila tulistamisen 
jälkeen 5250 C. Koska arvot ovat 
näin korkeita, vaaditaan katti lan 
rakennusaineilta aivan erityisiä 

ominaisuuksia. Ne  eivät  kuitenkaan 

kestä suuria  lämpötilan heilahduk- 

sia ja sen tähden kattilan automa- 
tiikka, 

rikkalainen Bailey Meter Co, on 
erittäin tehokas 

jonka on toimittanut ame- 

j a  pitkälle viety. 

kattila on joka suhteessa 
vaat iva.  Niinpä 

Uusi 
syöttöveden on 01- 

tava täysin vapaata suoloista. Höy- 
ryosaston vedenpuhdistuslaitosta 
jouduttiinkin uuden kattilan takia 
laajentamaan j a  puhdistusmenetel- 
miä entisestään tehostamaan. 
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Jälkitulipintojen puhtaanapi to  o n  

myös eräs arka kohta. Polttoainei- 

den  j a  polttoilman välisen suhteen 

on oltava oikea, jotta palamisjät— 

te i tä  syntyisi  mahdoll isimman vä— 

hän. Tällä tavoin estetään kattilan 
likaantuminen. 

Niin ikään on nähty pal jon vai— 

Laborantti Aulis Kivimöki (oik.) analysoi 
ka t t i l aan  syötettövöö lisövettö, josta 
suolat on poistettu, liekkifotometrillö 
dipl . ins .  Teuvo I lmosen (vas.) ottaessa 
milliamperimittarista lukemat. 

Valoisa ja viihtyisä 
kanttiini toimii 
samalla höyry- 

osaston kokous— ja 
neuvot te luhuoneena 

Ennen savupi ippuun  joutumistaan savu- 
kaasut kulkevat kattilahuoneen katolla 
sijaitsevan söhkösuodattimen löpi, joka 
erottaa len to tuhkan .  Suodat inrakennuk-  
sen vieressä olevassa peltisessö kojussa 
nuohouslai t te i ta .  

savukaasujen  puhdistamisjär- 

Kattila— 
huoneen katolla sijaitsee komea lai— 

vaa  
jestelmää suunniteltaessa. 

te, joka pimeän aikana sähköva- 

laistuksessa esiintyy vieläkin enem— 

män edukseen kuin päivällä, on 
sähkösuodatin. 
erottaa piippuun menevistä savu- 

kaasuista lentotuhka, ja tässä tehtä- 

Sen tehtävänä on 

vässä se onnistuukin 95-prosentti— 

sesti. Peltinen savupiippu on hal- 
kaisijaltaan puoli metriä suurempi 

kuin kattila n:o 5:n, mutta korkeus 
on sama. 

Sähkösuodattimen rinnalla on ka- 
tolla toinenkin korkea peltiraken— 



nevlma. Se kätkee sisäänsä osan kuu- 
lanuohouslaitteista, jo tka  eivät 

myöskään mahtuneet varsinaisen 
kattilarakennuksen sisään. 

Tämä neljän polttoaineen kat t i la  

on lisäksi suunniteltu siten, että sen 

polttoaineeksi kelpaa pr ima kivihii— 

len ohella myös halvempi murska- 

hiili. 
kuitenkaan summittaista, vaan höy- 

Polttoaineitten käyttö ei ole 

rykeskuksen polttoainelaboratorios,— 

s a  tehdään kaikista polttoaineista 

jatkuvasti analyysejä j a  näin saadu t  

tulokset otetaan tarkoin huomioon 
kattilan käytössä. Myös vesi o n  ja t -  

kuvan analysoinnin kohteena. 

Laboratoriotarkkailun lisäksi au— 
tomatiikalla on tärkeä tehtävä kat— 
tilan toiminnassa j a  valvonnassa. 

Käsituntumalla e i  kattilaa kyettäi- 

sikään riittävän nopeasti j a  tarkasti  

hoitamaan. Mit tar i t  j a  säätölaitteet 

on keskitetty naapurikattilan tau- 
lurivistön viereen. Koko tätä valta- 
vaa  aivokeskusta hoitelee työvuo— 

rossa yksi päälämmit täjä ,  joka  on 

saanut tähän vaativaan tehtäväänsä 
pitkäaikaisen koulutuksen. 

Voikkaan uus i  kattila 
käyttää kolmea polttoainetta 

Voikkaan höyrykeskuksen V. 1953 
valmistunut kattila oli Kuusankos- 
ken tehtaiden ensimmäinen todella 
suurtehokattila. Kymmenen vuotta 
tämä kattila n:o 6 on toimin-ut kii- 
tosta ansaitsevalla tavalla ja on yhä 
edelleen erinomaisessa kunnossa. 

Voikkaan uusi sanomalehtipaperi- 

kone lisäsi kuitenkin siinä määrin 
höyryntarvetta, että uuden suur- 
tehokattilan hankkiminen katsottiin 
välttämättömäksi. Voikkaan höyry- 

voimalait'oksessa on myös oltava 
runsaasti 'reserviä', sillä Kuusankos- 

ken tehtaiden kaikki  kolme lauhde- 
Voikkaalla. turpiinia sijaitsevat 

Vo ikkaan  uusi  s u u r t e h o k a t t i l a  s i j a i t s ee  
tä l la i sessa  uusas ia l l i sessa  ' l aa t ikossa '  

Huonon vesivoimatilanteen vallites- 
sa  Voikkaan höyryvoimalaitoksen 
on siten toimittava tehokkaana 
sähkövoiman kehittäjänä. 

Edellinen 

vanhan rakennuksen sisälle, mutta 

suurtehokattila mahtui 

uutta kattilaa n :o  7:ää  varten tar— 
vittiin lisärakennus. Heti ensi sil— 
mäyksellä huomaa,  että malli  siihen 

on saa tu  Kymintehtaalta.  Rakennus 

on teräsrunkoinen, betonielemen— 
teistä koottu korkea rakennus, jon— 

k a  katolla o n  peltinen savupiippu. 

Tällainen uusasiallinen kattilahuone 
soveltuu hyvin höyryvoimalaitoksen 

vanhan osan yhteyteen samoin kuin 

koko Voikkaan tehdaskuvaan. 
Uusi kattila, jonka o n  toimittanut 

Wärts i lä—yhtymä,  o n  suunniteltu 

kolmea polttoainetta,  käyttämään 

kivihiilipölyä, polttoöljyä j a  puun— 
jätteitä,  kertoi Voikkaan höyryosas— 

ton käyttöinsinööri, tekn. lisensiaat- 
Yhdelläkään 

yksinään 

ti Bertel M y r é e n .  
näistä polttoaineista ei 

saada täyttä kuormaa, mutta kuta— 
kin erikseen voidaan kyllä käyt tää .  
Tällöin kuorman a la ra jan  o n  kuiten- 
k in  oltava määrätyissä ra jo issa .  
Niinpä hiilellä ajettaessa sen o n  01— 
tava  vähintään 60 tonnia höyryä 
tunnissa. Öljyllä samoin kuin puun— 
jätteillä voidaan kuorma sen s i j aan  
pudottaa a ina  15 tonniin. Kahden 
polttoaineen vaihtoehdot ovat  kaik- 
ki  mahdollisia. Tavallisimmin käy— 
tetään kuitenkin yhtaikaa kaikkia 
kolmea polt toainetta.  Katti lan mak- 
simikuorma on 110 tonnia  höyryä 
tunnissa 65 kp/cmgzn paineella. Höy- 



ryn lämpötila tulistuksen jälkeen 
on 4900 C. 

Puunjätteiden ja hakkeiden polt- 
tamista varten on kattilan sivulle 
alaosaan rakennettu 'puupesä', joka 
on varustettu vesijäähdytetyllä por- 
rasarinalla. Pääosa poltettavasta 
puuaineksesta on kuorimossa ero- 

tettua kuorta, joka siirretään kuo- 
rimosta kattilaan joko suoraan tai 

hakesäiliön kautta. Vaikka kuoret 
on käsitelty kuoripuristimessa, on 
niiden vesipitoisuus keskimäärin 60 
pros. 
tämä märkä polttoaine joutuu 240 

Pesän yläosaan tullessaan 

asteiseen voimakkaaseen ilmavir- 
taan, mikä nopeasti kohottaa kuiva- 

Kai'tilan ohjaamo on erotettu lasiseinällä 
varsinaisesta kattilahuoneesta. Vas. 
tekn.lis. Bertel Myréen, päälämmittäiä 
Eino Kaupp i l a  ja y l ikonemestar i  Rolf 
Eklund. 

Puupo l t toa ineen  k u l j e t t i m i a  ja 
väl isöi l iö  

pitoisuusastetta. Välittömästi tämän 

käsittelyn jälkeen kuoret syttyvät- 
kin tuleen. Uudessa kattilassa pol— 
tetaan vuorokaudessa kuorta keski- 
määrin n. 600 m3 j a  muita puunjät-  
teitä n. 400 m3, joten puuaineksen 

osuus on melkoinen. Hallasta saakka 
tuodaan rautateitse jalostukseen tai 
muuhun hyödylliseen tarkoitukseen 
kelpaamatonta puunjätettä ja useat 
lähiseudun sahat pääsevät jätteis- 
tään eroon Voikkaan hyörykeskuk- 
sen avulla. Tämä käytäntö ei ole 

kuitenkaan mitään uutta, sillä yksi 
vanhoista kattiloista on varustettu 
arinalla. Uuden kattilan ansiosta, 
puunjätteiden ja hakkeen poltto- 
mahdollisuudet ovat kuitenkin suu- 
resti lisääntyneet. 

Puuaineksen palaminen tapahtuu 
siis pesän alaosassa. Hoitotason koh- 

dalla on kaksi hiili- ja öljypoltinta 
ja hieman ylempänä samoin kaksi. 
Kaksi hiilimyllyä on sijoitettu poh- 

jakerrokseen ja hiilipölyn poistami- 
nen hiilimyllystä tapahtuu puhalta- 
malla. 

Kattila muistuttaa suuresti naa- 
puriansa. Molemmat ovat ns. riip- 

puvia kattiloita, toisin sanoen ne 
ovat yläosastaan kiinni rungossa 
neljän tukipisteen varassa. Kattila- 
huone on hyvin suunniteltu ja yleis- 
vaikutelma onkin ilmava ja valoisa. 
Ohjaamo samoin kuin höyryosaston 

Apulömmittäjä Martti Sutelainen 
yhdistetyn hiilipöly—öljypolttimen 
ääressä 



sosiaalitilat o n  sijoitettu sivuosaan 

varsinaisen kattilahuoneen ulkopuo- 

lelle. Lämmit täjä  näkee ohjaamon 

lasiseinän läp i  katt i lan hoitotason. 

Lasiseinä eristää kattilan antamaa 
humisevaa ääntä j a  i lmanvaihto voi- 

daan säätää halutulla tavalla. 
Kattila o n  suunniteltu siten, e t tä  

s e  kykenee nopeast i  reagoimaan 

suuriin kuorman vaihteluihin. Kun 
paperirata katkeaa joltakin suurelta 

paperikoneelta, aiheuttaa se äkilli- 

sesti 20—25 tonnin vähenemisen 
kuormassa. Vastaavasti koneen läh- 
dettyä käyntiin kuormaa on silmän- 
räpäyksessä nostettava. Tämä on 

mahdollista paitsi  kattilan raken— 

teesta johtuvien ominaisuuksien 
myös tehokkaan automatiikan an- 

siosta. 
Kattilan koeajoissa saati in 90—92 

prosentin teho. Vakiokuormalla 

ajettaessa j a  puupesän ollessa mu- 

kana on pitemmän a j a n  keskiarvo 

ollut 85—87 pros.  Myös savukaasun 

puhdistaja on osoittautunut tehok- 

kaaksi. Se erottaa lentotuhkasta 90— 
98 pros. Tuhkattoman savun ovat 
voikkaalaiset itsekin voineet todeta, 

sillä talven aikana uuden kattilan 
ollessa toiminnassa ympäristön lumi  

on pysynyt huomattavasti puhtaam— 

pana  kuin aikaisemmin. 

Ka t t i l ahuoneen  
y l immässä  

kerroksessa 
s i j a i t seva t  ka t t i l an  
p ä ä i l m a p u h a l t i m e t  

(y läkuva)  ja  
savukaasu- 

puhaltimet (ala- 
kuvassa kaksi 

vasemmalla olevaa) 

U u d e n  k a t t i l a n  
pohjakerroksessa 
s i j a i t s eva t  komeat  
hi i l imyllyt  

Voikkaan höyry- 
vo ima la i toksen  
t u n n u k s e n a  o n  

kaks i  s a v u p i i p p u a  



Pysyvä suoioluvälinenäynoly 
Henkilökohtaisilla suojeluvälineil- 

lä on tapaturmantorjunnassa varsin 

keskeinen osuus. Niinpä työturval- 
l isuuslakikin asettaa työnanta ja l le  

määrä t ty jä  velvoitteita tällaisten v ä -  

lineiden hankkimiseksi. Samoin laki 
velvoittaa työntekijää käyttämään 
hänelle ta rkoi te t tu ja  suojeluväl inei— 

t ä .  Asia ei  kuitenkaan ole aivan y k -  
sinkertaisesti ratkaistavissa, sillä 
suojaimien o n  oltava paitsi tehok- 

kaita myös samalla käyttäjälleen 
esimerkiksi sopivia. Ottakaamme 

suojalasit. Niiden tulee suojata 

käyttäjänsä silmät, mutta samalla 

niillä tulee olla muita käyttäjän 

kannalta tärkeitä ominaisuuksia. Ne 

eivät  saa haitata esteetöntä näky-  

vyyt tä ,  niiden tulisi olla huurtu— 

mattomat, nopeasti paikalleen ase- 
tettavat, vaivattomat pitää ja kai- 
ken lisäksi vielä täyttää eräitä yk-  
silöllisiä vaatimuksia kuten optil- 
listen lasien käyttömahdollisuuden. 

Lukuisia erilaisia malleja kokei- 
lemalla j a  seuraamalla  alan kehi- 

tys tä  o n  päästy yhä  parempiin t u -  

loksiin, mutta siitä huolimatta sopi— 
van suojeluvälineen löytäminen 

sekä työnteki jän  et tä  hänen työteh-  

tävänsä kannalta tuottaa toisinaan 

Jot ta  

työturvallisuustoiminta 

vaikeuksia. Kuusankosken 
tehtaiden 
voisi entistä tehökkaammin palvella 
osastoja suojeluvälineiden hankki— 

misessa, on  turvallisuustarkastajan 
toimistoon sijoitettu näytteille edus-  

tava kokoelma henkilökohtaisia suo- 
jeluvälineitä. Tämä suojeluväline- 
näyttely käsittää suuren joukon eri— 
laisia suojalaseja, kasvo—, hengitys- 
j a  kuulosuojaimia, suojakäsineitä j a  

useita -jalkineita, kypärämal le ja ,  

suojavöitä ja suojapukuja.  

K l o o r i t e h t a a n  tur— 
v a l l i s u u s t o i m i k u n n a n  
p u h e e n j o h t a j a  d ip l .  
ins .  H o l g e r  Hol l s ten  
ja sos i aa l ipöö l l ikkö  
V .  S a l a n d e r  syven— 
t y n e i n ö  suojakypö— 
rien t a rkas t e luun .  

Klooritehtaan turvallisuustoimikunnan 
j ä sen iä  t u t u s t u m a s s a  suo j e luvä l i nenöy t -  
telyyn ja valitsemassa sopivia malleja. 
Rva Eine S a v o l a  sovi t tamassa  s u o j a -  
l a se j a  t u r v a l l i s u u s t a r k a s t a j a  H a r r y  V a r -  
h o m a a n  a v u s t a m a n a  ja l u o t t a m u s m i e s ,  
suolaosaston h o i t a j a  Eino Korpe l a inen  
h a r k i t s e m a s s a ,  
kypöröis tö  o t t a i s i .  

k u m m a n  nö i s tö  s u o j a -  

Tarkoitus on, e t t ä  osastot tarvi— 
tessaan suojeluvälineitä lähettäisi— 
vät edustajansa tutustumaan näyt-  
telyyn, kokeilemaan ja  valitsemaan. 
Tällä tavoin varmistaudutaan suo— 
jeluvälineiden tarkoituksenmukai— 
suudesta j a  soveltuvuudesta, mikä 
samalla merkitsee sekä a j an  että 
rahan säästöä. Monet osastot ovat- 
kin jo  käyttäneet tätä pysyväistä 
näyttelyä hyväkseen lähettämällä 
edustajansa tutustumaan siihen. 
Heidän antamiensa lausuntojen pe— 
rusteella ovat osastot sitten hankki-  
neet tarpeellisiksi katsomiaan suo— 
jeluvälineitä. Vaikka näyt te ly o n  

ollut esillä vasta tämän vuoden 
alusta lähtien, on  siitä jo saatu er i t -  
täin myönteisiä kokemuksia. Näyt-  
telyesineistöä täydennetään ja  pide- 
t ään  muutenkin a j a n  tasalla, j a  siten 

tämä uusi palvelumuoto varmaan 
tulee jatkuvast i  edistämään j a  te-  

hostamaan henkilökohtaisten suoje-  
luvälineiden käyttöä. 



Hyviä aloitteita 
Viime vuoden aikana tehtiin Kuu- 

sankosken tehtailla kaikkiaan 29 
aloitetta. Niistä hyväksyttiin 17, 
hylättiin 8 j a  4:n käsittely on vielä 
kesken. Voikkaalla aloitetoiminta 
oli huomattavasti vilkkaampaa kuin 
Kymintehtaalla, sillä Voikkaan ti- 
lille kertyi 21 ja Kymintehtaan 8 
aloitetta. Yritteliäin oli Voikkaan 
korjauspaja l l : l lä aloitteellaan. 
Palkkiorahat 149 500 vmk jakautu- 
vat kuitenkin 
voikkaalaisten ja kymintehtaalais- 

kesken. Kymintehtaalaisten 
markkamääräiseen tulokseen vai- 
kutti ratkaisevasti huoltomies Rau- 

jokseenkin tasan 

ten 

n i  S u u r p ä ä n aloitteestaan saa- 
ma 50000 vmkzn lisäpalkkio. Edel- 
lisenä vuonna hän sai jo aloitetoi- 
mikunnan päätöksellä 1 0 0 0 0  vmk, 
joten kaikkiaan hän ansaitsi aloit- 
teestaan 60 000 vmk, mikä on tähän 
asti suurin aloitepalkkio. 

keksintöä 
aloitteen 

Laite on  yksinkertainen j a  sen val- 

voitaisiin 
esikuvaksi. 

Suurpään 
luonnehtia 

mistuskustannukset käytännöllisesti 
mutta sen 

avulla poistettiin kiusallinen epä- 
kohta täydellisesti. 

Suurpään aloite liittyy kaoliinin 
purkauspaikan kuljetinlaitteeseen. 
Kaoliinia rautatievaunusta tyhjen- 
nettäessä se putoaa kumihihnalle, 
joka nousee jyrkästi ylöspäin varas- 
ton yläosaan. Jotta kaoliini pysyisi 
hihnalla, taivutetaan se viistossa 

katsoen olemattomat, 

olevien ohjausrullien avulla reu- 
noiltaan ylöspäin. Tällöin kaksiosai- 
sen kumikolan yläreunat kosketta- 
vat toisiaan, mutta keskelle jää pie- 
ni kolmiomainen rako, josta kaolii- 
nia pääsee luisumaan alas mont- 
tuun. Karisemisen ehkäisemiseksi 
laitettiin kuljettimeen hamppuköy- 
den pätkä, mutta sen todettiin ku- 
luttavan hihnaa, eikä se estänyt 
täysin valumista. 12 vaunun purka- 
misen jälkeen kuoppa oli puhdis- 
tettava ja sateisella säällä kaoliinin 

muuttuessa liejuksi tämä työ oli 
varsin epämiellyttävää. Sitäpaitsi 

tyhjentäminen keskeytti purkami- 

sen ja siten jouduttiin maksamaan 
ylimääräisiä vaununvuokria. 

Rauni Suurpää, joka kuljetus- 

osaston ulkotyömaiden huoltomiehe- 
nä joutui huoltamaan tätä kuljetin- 

ta, korvasi hamppuköyden noin 
metrin pituisella paksua lamppu- 
harjaa muistuttavalla laitteella. Sen 
valmistamiseen tarvittiin ainoas- 
taan kollilankaa j a  pätkittyä, hap- 

sutettua hamppuköyttä sekä konee- 
seen kiinnittämistä varten jokunen 
mutteri, pultti ja Vähän muita ty- 
kötarpeita. Harja osoittautui erin- 
omaiseksi keksinnöksi, sillä se estää 
täysin kaoliinin valumisen eivätkä 
hamppuköyden hapsut kuluta kumi- 
kuljetinta. 

Toisena esittelemme viime vuo- 
den aloitteista Voikkaan höyrykes- 
kuksen ykköslämmittäjän Veikko 
L e h t i s e n  ratkaisun lämpimän 
ilman johtamiseksi kattilan ilman- 
etulämmittäjään. Kattila 6:n pala- 
misilma on aikaisemmin imetty jär-  
jestelmään kattilahuoneen alimmas- 
ta kerroksesta. Se on ollut etuläm- 
mittimeen joutuessaan jokseenkin 
huoneilman lämpöistä eli melko vii- 
leää. Joutuessaan kosketuksiin kuu- 
mien menokaasuputkien kanssa syn- 
tyi hikoilua ja korroosion seurauk- 
sena ilmeni putkissa syöpymiä. Li- 
säksi kuona tarttui putkien sisässä 
herkästi seinämiin kiinni ja siten 
kattilan veto heikkeni. 

Veikko Lehtinen ehdotti, 
ilma 

että 
imettäisiin kattilan päältä, 

jossa se on 60-asteista ja tällä ta- 

voin savukaasuputkien ja etuläm- 
mittimeen tulevan ilman lämpöerot 
olisivat pienemmät. Kattila 7:n tul- 
tua käyntiin ja kattila 6:n päästyä 
lepotilaan Lehtisen idea toteutet- 
tiin käytännössä ja järjestelmään 
rakennettiin uusi ilmanottotorvi, 
jonka suu on  kattilan yläpuolella. 

Epäilemättä aloite koituu katti- 
lan hyväksi muutenkin kuin hidas- 

Huoltomies Ilmari Askola esittelee 
R a u n i  Suurpäön mainio ta  keksintöä, 

kaoliinin kuljetuslaitteeseen 
kiinnitettävää 'lamppuhoriou' 

Pöölömmittöiö Veikko Lehtinen on 
tehnyt  Voikkaan kuutoskat t i locn 

kolme palkittua ja toteutettua 
aloitetta 

tamalla korroosiota ilmanetuläm- 

mittimessä. Ilman lämmittämiseen 

tarvitaan vähemmän kalorioita ja 

siten se edistää koko kattilan läm- 

pötaloutta. Samalla savukaasuput- 

kien likaantuminen hidastuu. 

Lämmittäjä Lehtinen mainitsi, 

ettei ollut suinkaan kysymys mis- 

jatkoa sivulla 31 
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Suurijärven komeata 
harjumaisemaa 

Tehokasta melsäntulkimusla 
Nynäsin lilan metsissä 

Valtion metsäntutkimuslaitoksen 
ja Kymin Osakeyhtiön välillä alle- 
kirjoitettiin marraskuun 10 päivänä 
1959 sopimus, jolla yhtiö myöntää 
metsäntutkjmuslaitokselle oikeuden 
korvauksetta suorittaa metsäntutki- 
musta omistamallaan Nynäsin tilal- 
la Heinolan läheisyydessä yhtiön 
suorittaessa kaikki kenttätyöstä ai- 
heutuvat kustannukset. Metsäntut- 
kimuslaitoksen kokeilualueverkos- 
tossa Nyn'a's merkitsee kipeästi kai- 
vattua täydennystä Vesijaon kokei- 
lualueeseen sekä samalla mahdolli- 
suutta entistä paremmin paneutua 
suuren puunjalostusyhtymän met- 
sällisiin ongelmiin. Yhtiö on puoles- 
taan jo kauan harjoittanut koe- ja 
tutkimustoimintaa omistamillaan 
metsäalueilla ja nimenomaan juuri 
Nynäsin alueella. Sopimus metsän- 

1 0  

Äskettäin 
manalle mennyt 

metsänhoitaja 
E. B. Eklund 

marraskuussa 1962 
Hoilon kuusikOSSa, 

joka hänen 
toimestaan 

istutettiin v. 1917  

tutkimuslaitoksen kanssa merkitsee 
tämän tutkimustoiminnan tähänas— 
tista tehokkaampaa keskittämistä 
Nynäsin alueelle sekä metsäntutki- 
musla-itoksen tutkijain ja yhtiön 
ammattimiesten entistä kiinteämpää 
yhteistyötä, mainitaan metsäntutki- 
muslaitoksen laatimassa Nynäsin 
tutkimusaluetta käsittelevässä jul- 
kaisussa, johon tämä artikkeli myös 
muilta kohdin perustuu. 

Nynäsin tutkimusmetsä kuuluu 
yhtiön metsäosaston Päijänteen hoi- 
toalueeseen. Vuorineuvos Rudolf 
Elfving osti Nynäsin vanhan suku- 
kartanon yhtiölle jo v. 1896. Täl— 
löin tilan pinta-ala käsitti 5 000 ha, 
mutta useiden alueluovutusten — 
varsinkin Viime sotien aikana ja sen 
jälkeen tapahtuneiden — johdosta 
se on pienentynyt 3 731 hehtaariin. 
Kolme neljännestä siitä kuuluu Hei- 
nolan maalaiskuntaan ja loput kau- 
pungin alueeseen. 

Ilmasto ia maasto 

Ilmaston puolesta Nynäsiä on pi- 
dettävä maamme metsänkasvatuk- 
sen kannalta kaikkein suotuisimpiin 
alueisiin kuuluvana. Kasvukauden 
lämpösumma keskittyy säteilyener— 



gian kannalta edulliseen keskike- 
sään. Myös sadeolot ovat suotuisat. 
Vuoden koko sademäärästä kasvu- 
kauden osuus on suurempi kuin esi- 
merkiksi rannikon alueella, eikä 
kevätkuivuus ole läheskään yhtä 
yleinen ilmiö. 

Tutkimusalue on Järvi-Suomelle 
ominaista, kokonaisuutena alavah- 
koa maastoa, joka kohoaa keski- 
määrin noin 90—120 m merenpin- 
nan yläpuolelle. Pikkualoina Nynäs 
on kuitenkin voimakkaasti kumpui- 
levaa. Korkein kohta on 164 m me- 
renpinnan yläpuolella. 

Alueella on lukuisia erikokoisia 
järviä. Suurimpia ovat luonnonkau- 
niit Suurijärvi ja Kalliojärvi sekä 
Läpiänjärvi. Koillisosassaan alue 
rajoittuu Jyrängön virtaan ja Kon- 
niveteen, jotka ovat osia Kymi- 
joesta. Suurimmassa osassa Nynä- 
sin tilan aluetta maalaji on mo- 
reenia. Moreenialueen halkaisee 
likimain pohjois-eteläsuunnassa 
Vierumäeltä Lusiin kulkeva pitkit- 
täisharju. Sen tutkimusalueen si- 
sään jäävää osaa on tapana nimit- 
tää Nynäsin harjuksi, joka etelä- 
osassaan Pienen—Salpausselän ku— 
peessa leviää tasaiseksi Toivonsuon 
kankeaksi. Moreenimaan voidaan 
paikoin olettaa olevan keskimää- 
räistä viljavampaa. Monin paikoin 

Evötmöen 
kuusenistutusalue 
v. 1 939  

Kymmenen vuotta 
myöhemmin 

näyttivät 
Evötmöen kuuset 
jo nöin komeilto 

on syntynyt puille edullisia kasvu- 
paikkoja, kun lämpimän hiekkaval- 
taisen maan alla on vettäpitävä 
moreeni. 

Kasvisto ja eläimistö 

Nynäsin tilan kasviston rungon 
muodostavat puolukkatyypin kan- 
kaiden lajit. Näiden lisäksi alueella 
esiintyy runsaasti eteläisiä lajeja, 
joiden kasvupaikkoina ovat lehto— 
maiset metsät puronotkoissa, kal- 
liojyrkänteiden ja harjujen juurel- 

la. Mielenkiintoisimmat kasvit esiin- 

tyvät alueen 'selkärankana' pohjoi- 
sesta etelään kulkevalla jyrkkärin- 
teisellä harjulla, mm. kangasvuok- 
ko, kellertävä keulankärki, hieta- 
orvokki, kangaskorte, keltatalvikki 
sekä kangasajuruoho. Kangasvuo- 
kon lisäksi kasvaa Nynäsin mailla 
toinen täydellisesti rauhoitettu laji: 
mustuva linnunherne. Nynäsin 
alueen kasvillisuus on ennen kaik- 
kea me-tsäkasvillisuutta, sekä kovien 
maiden että soiden metsien. Huo- 
miota kiinnittää erityisesti viljavien 
kasvupaikkojen runsaus. Soita ja 
varsinkin karuja soita on vähän. 

Hirvikanta on alueella vakiintu- 
nut, sillä ojitettujen korpien reuna- 
vesaiko-t tarjoava-t hirville mieluisia 
ruokailupaikkoja. Täällä saattaa ta- 
vata jopa kuuden yksilön laumoja. 
Ketun pesäluolia on useita ja nämä 

ovat olleet vuosittain asuttuja. Run- 

sasta jäniskantaa on autettu kaata- 

malla niille talvirehuksi haapoja. 

Lintuja on havaittu 138 lajia; näistä 

ehkä puolet pesii alueella. Harvi- 

naisuuksista mainittakoon satakieli, 

pensassirkkalintu, luhtakerttunen, 

l l  



kuhankeittäjä, mustarastas ja myös 
laulujoutsen on  talvehtinut Kymen 
sulassa. 

Luontaisesti niukan kalakannan 
täydennykseksi on useina vuosina 
suoritettu istutuksia. Jyrkkärantai- 

siin rotkojärviin ja hopeankirkkai- 
siin lähdevesiin on  istutettu puro- 
lohta, siikaa, ankeriasta ja suutaria. 

1 2  

Korvenmöki 
keväällä 1950 

Ennen talvisotaa uudistettiin 
keinollisesti jo 800 ha 

Yhtiön haltuun joutuessaan Ny- 
näsin maat olivat paikoin runsaasti 
koivua kasvavia maita. Koivualueil- 
la suoritettiin alkuaikoina jopa pää- 
tehakkuun luontoisia hakkuita. 
Niinpä Tornator AB:lle myytiin 

Korvenmöki 
kevättalvella 1962 

1910-luvun alkupuolella 
runkoa koivuja. 

300000 
Näin syntyneille 

päätehakkuualueille istutettiin v. 
1917 aluemetsänhoitaja E. B. Ek-  
lundin toimesta 2-vuotisia kuusen- 
taimia. Näistä metsiköistä on har- 
vennuspuina saatu jo  useita kerto- 
ja kuusipaperipuuta. Samoin yhtiöl- 
le jääneiden torppien heikoille pel- 
loille istutettiin 2-vuotisia kuusen- 
taimia. 

Itsenäisyytemme alkuaikoina Ny- 
näsin tila joutui voimakkaampien 
metsänhoidollisten 
kohteeksi. 
(kuusen istutusta) suoritettiin pal- 

tosin täystiheän metsän alle, 

toimenpiteiden 
Keinollista uudistusta 

jon, 
samoin, jossakin määrin männyn- 
kylvöä kuivimmille kankaille. Met- 
sien kasvua seurattiin 1920-luvun 
alkupuolella perustamalla 
koealoja. 1930-luvulla perustettuja 
koealoja on  vielä käytössä ja niissä 
on suoritettu jatkuvasti mittauk- 
sia. Tähtiniemessä, jossa oli suo-| 

ritettu voimakkaampia hakkauk- 
on selvästi 

useita 

sia, havaittavissa eri 

vuosina syntyneitä, hyvin onnistu- 
neita, kauniita istutuskuusikoita. 
Heikoimpiin peltoihin ja pellonkul- 
miin on istutettu lehtikuusta ja 
murrayana-mäntyä, Tähtiniemessä 
myös pieniä aloja sembraa, tammea 
ja jalokuusta. Kaikkiaan oli Nynä- 

sin tilalla ennen talvisotaa keinol- 
lisesti uudistettuja alueita n. 800 ha. 
Hakkuumäärät olivat vv. 1920— 
1939 noin 12 OOO—17 000 p-m3 eri- 
laista puutavaraa vuodessa. Ojia 

kaivettiin vastaavana aikana n. 

35 000 jm. 

Sotien jälkeen uudistushakkuita 
631 ha:n alueella 

Sotien aikana hakkuut olivat pie- 
niä, mutta sen jälkeen, varsinkin 
1950-luvulla hakkuita on suoritettu 
huomattavassa laajuudessa. Tilan 
metsiin johtavia yhteyksiä on pa- 
rannettu rakentamalla autoteitä. 

V. 1959 suoritetun inventoinnin 



mukaan puuston kuorellisesta kuu- 
tiomäärästä on  männyn osuus 48 % 
eli lähes puolet. Kuusta on noin 33 
% ja lehtipuita 19 % .  Metsämaan 
hehtaaria kohden laskettu keski— 
kuutio on  104 k-m3. Varsinkin nuo- 
rehkoissa 30—50-vuotiaissa metsi- 
köissä on  täystiheä j a  arvokas ha- 
vupuuvaltainen puusto. Metsien ke- 
hitys on  Viime aikoina kulkenut 
nimenomaan parhailla kasvupaikoil- 
la hyvin voimakkaasti kuusen suu— 

Kes- 
kinkertaisilla ja karuilla kasvupai- 
renevan osuuden merkeissä. 

koilla mänty on, kuten hyvään met- 
sänhoitoon katsotaan kuuluvankin, 
ehdoton valtapuu. 

Kaikesta metsien käsittelystä on 
pidetty yksityiskohtaisen tarkkaa 
kirjanpitoa, mikä lisää suuresti 
alueen arvoa tutkimusmetsänä. Esi- 
merkiksi vv. 1945—1961 on suori- 
tettu seuraavia toimenpiteitä: 

Uudistushakkuita on  suoritettu 
631 ha:n alalla, mistä suojuspuume- 
netelmällä käsitellyt alat ovat 423 
ha, siemenpuumenetelmän osuus 
147 ha ja Iavohakkuuala 61 ha. Kas- 
vatushakkuita on 
teensä 4451  ha:n alueella yleensä 
samoissa metsiköissä jo 2—3 kertaa, 

suoritettu yh- 

Salijörven maisemia 
kuvattuna tämän 

vuoden helmikuussa 

joista taimiston perkaukset käsittä- 
vät 870 ha, harvennukse't 2 482 ha ja 
väljennyshakkuut 1 099 ha. Kylvöjä 
ja istutuksia on suoritettu kaikkiaan 

Hoilon 
k u u s i k k o  
k u v a t t u n a  
v .  l 9 6 ]  

249 ha:n alalla, joista kylvöjä on  
102 ha j a  istutuksia 147 ha. Uudis- 
taminen on siten ollut erittäin voi- 
maperäistä. Vastaavana aikana on  
kunnostettu vanhoja ojitusalueita j a  
v. 1961 kaivettu o jaa  14 472 jm. 
Vanhojen ojien kunnostukset käsit- 
tävät 50 667 jm ja luonnonpurojen 
perkaukset 757 jm. 

Miele—nkiintoisimmat puuston kas- 
vua ja tuottoa selvittelevät koealat 
ovat 'Hoilon kuusikko”, ,Leimaus- 

kilpailukuusikkoy, 'Sähkölinjanmä- 

ki '  ja ”Hakosuon kuusikko”. Hoilon 
kuusikko on  v. 1917 metsänhoitaja 
Eklundin toimesta 2—Vuotisilla kuu-  
sentaimilla istutettu, johon edellä 
jo  viitattiin. Leimauskilpailukuusik— 
ko  on  samaa istutusta. Koeala lei— 
mattiin 1957 valtakunnallisia met -  

Säh- 
istutettu 2—vuo- 

tisilla kuusentaimilla V. 1937 melko 
tiheän koivu-mäntysekametsän alle. 

sänleimauskilpailuja var ten.  
kölinjanmäki on  
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Ylispuita poistettaessa on käytetty 
apuna köysiäkin, ettei taimisto va- 
hingoittuisi. Hakosuon kuusikko on 
edellä mainittua v. 1917 istutettua 
kuusen taimikkoa. Metsikkö harven- 
nettiin v. 1954, jolloin tällä alueella 
toimeenpantiin metsänhakkuukil- 
pailut. 

' Metsäntufkimuslaitoksen koetoiminta 

Metsäntutkimuslaitos on pannut 
alueella koetoiminnan käyntiin heti 
yhteistyösopimuksen tultua päätök- 
seen. Tämä koetoiminta pyrkii eri- 
tyisesti selvittelemään metsämaan 
lannoituksen vaikutusta, metsien 
siemensatoa, metsägeneettisiä kysy- 
myksiä sekä metsän kasvua ja tuot- 
toa. 

Metsäteollisuuden puuraaka-ai- 
neen kulutuksen jatkuvasti lisään- 
tyessä on kysymys puuraaka-aineen 
riittävyydestä tullut ajankohtaiseksi 
ja metsänlannoituksessa on nähty 
eräs keino parantaa metsien tuot- 
toa. Tietoja tällaisesta mahdollisuu- 
desta on saatu sekä kotimaisista 
että varsinkin melko pitkäaikai- 
sista saksalaisista kokeista. Nynä- 

sin metsäntutkimusalueeseen pe- 

rustetuilla metsän lannoitustarvetta 

selvittelevillä koealasarjoilla on 
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Kalliojärven jyrkkää 
i tä rantaa 

Suuriiärven 
metsätyömies- 

asuntola 

tärkeä osa tämän kysymyksen tut-  
kimisessa. Nynäsin alue, jossa vuo- 
sikymmeniä on hoidettu metsiä 
hyvin, sopii erinomaisesti lannoi- 
tuskokeisiin. Varsinkin sen laaja- 
alaiset viljelykuusikot, joista van- 
himmat ovat jo viitisenkymmentä 
vuotta vanhoja, muodostavat suo- 
rastaan ainutlaatuisen paikan maas- 
samme tällaiselle koetoiminnalle. 
Lannoituskoealojen pinta-ala on 28 
ha. Lannoitteina on käytetty heh- 
taarille ammoniumsulfaattia 400 kg, 
fosfaattia 400 kg, kalisuolaa 200 kg 
ja kalkkia 2 0 0 0  kg. 

Nynäsin tutkimusmetsään perus- 
tetut metsien siemensatoa koskevat 
tutkimukset liittyvät laajaan koe- 
alasarjaan, joka peittää koko maan 
ja jopa muutamin koealoin ulottuu 
muihinkin Pohjoismaihin. Näiden 
tutkimusten tarkoituksena on  sel- 
vittää ne tekijät, joista metsiemme 
siemensadon määrä ja laatu riippu- 
vat. Varsinkin kysymys määrän 
vuotuisista vaihteluista, jota tois- 
taiseksi on hyvin vähän selvitetty, 
on tutkimuksissa etualalla. Tutki- 
muksen kohteeksi on valittu kaik- 
kiaan viisi metsikköä: kaksi män- 
nikköä, yksi kuusikko ja kaksi hies- 
koivikkoa. Tutkimuksissa käytetään 
suppilon muotoisia mittareita, joita 

kuhunkin metsikköön asetetaan 6—— 
10 kpl. Mittarit tyhjennetään joka 
kuukausi. Laboratoriossa erotetaan 
karikkeista hedekukintojen tähteet 
ja siemenet, joiden perusteella on 
arvioitavissa hede- ja emikukkimi- 
sen runsaudessa eri vuosina esiin- 
tyvät vaihtelut. 

Metsägeneettiset tutkimukset kä- 
sittävät ensi sijassa ulkolaisten puu- 
lajien viljelyyn liittyviä kysymyk- 
siä, mihin Nynäsin metsä lukuisine 
ulkolaisviljelyksineen tarjoaa hyviä 
mahdollisuuksia. 

Metsäbiologian tutkimusosaston 
työohjelmaan on otettu laaja, koti- 
maista kuusta koskeva populaatio- 

geneettinen tutkimus. Sen tarkoi- 
tuksena on hyvin monelta puolelta 
selvittää eri osissa maata luonnon- 
normaaleissa tai metsänhoidollisesti 

aliharvennuksin käsitellyissä kuusi- 

koissa ilmenevää eri puuyksilöiden 

välistä morfologista ym. muotovaih— 

telua. Kun Suomen metsät ovat 
toistaiseksi vielä säilyneet rodulli- 
sesti alkuperäisempinä kuin muissa 
Euroopan maissa, on meillä tällaisen 
tutkimuksen suorittamiseen erikoi- 
sen hyvät mahdollisuudet. Tätä 
edullisuutta lisää myös se, että met- 
säpuistamme kuusi on kaikkein 
muotorikkaimpia lajeja ja että se 
on  sitä paitsi saapunut maahamme 
suhteellisen myöhään ja  lisäksi vie- 
lä kahdelta eri ilmansuunnalta, 
idästä ja etelästä. Tämä kuusen 



populaatiogeneettinen selvittely on 
suoritettavaksi koe- 

aloilla, jotka on valittu eri puolilta 
Suomea. Yksi tällainen koeala, suu- 
ruudeltaan 1,5 ha, on viime kesänä 
otettu myös Nynäsin kokeilualueel- 
ta. 

Metsänarvioimisen tutkimusosas- 
ton Nynäsiin perustamien kokeiden 
tarkoituksena on tutkia voimak- 
kuudeltaan erilaisen harvennushak- 

viljelykuusikon 
kasvuun ja kehittymiseen. Käytän- 
nön kannalta voidaan kokeen tavoi- 

suunniteltu 

kuun vaikutusta 

te määritellä lyhyesti siten, että 
sillä pyritään selvittämään, mikä 
on ns. optimipuuston kuutiomäärä 
ja rakenne, kun pyrkimyksenä on 
mahdollisimman arvokkaan ja suu- 
ren tuoton saavuttaminen. Samalla 
tulee myös selvitetyksi, miten tuot- 
to muuttuu, kun puusto poikkeaa 
optimista. 

Käytännön kannalta on kokeella 
suuri merkitys sikäli, että kun tule- 
vaisuudessa viljelykuusikot yleis- 
tyvät j a  kun viljelymetsiköitä tul- 
laan ilmeisestikin hoitamaan suu- 
remmalla huolella kuin luonnon- 
metsiä, tarvitaan tähänastista pal- 
jon täsmällisempiä tietoja ja ohjei- 
ta siitä, minkälainen on hyvä met- 
sikkö ja kuinka suuria taloudellisia 
tappioita syntyy, jos metsikköä kä- 
sitellään väärin. Kokeet on perus- 
tettu siten, että harventama-ton, lie- 
västi, vahvasti ja erittäin vahvasti 
harvennettu metsikkö muodostavat 
neljän koealan sarjan. Käytettävis- 
sä oleva metsäala on niin suuri, että 
metsänarvioimisen tutkimusosaston 
suorittamissa kuusikoiden kasvu- j a  

voitu 
käyttää ensimmäisen kerran riittä- 
vän monelle kokeen toistolle perus- 
tuvaa menetelmää. Tästä saavute- 
taan se  merkittävä etu, että tulos- 
ten tilastollinen käsittely on var- 
malla pohjalla, kasvuolosuhteiden 
erojen vaikutus tulokseen voidaan 
eliminoida ja että jonkin yksityisen 
metsikön mahdollinen vahingoittu- 

rakennetutkimuksissa on  

minen esim. luonnontuhon vuoksi 
ei keskeytä koetta. 

Koetta perustettaessa on tullut 
selvästi esille, että maassamme on 
hyvin vähän niin vanhoja ja niin 
laaja-alaisia viljelykuusikoita, että 
tämäntapaisten harvennuskokeiden 
perustaminen on mahdollista. Met- 
sänarvioimisen tutkimusosaston tie- 
toon ei  ole tullut yhtään toista sa- 
manlaista mahdollisuutta ja näyttää 
siltä, että nyt perustettu koe jää 
pitkäksi aikaa laadussaan ainoaksi. 
Kun otetaan huomioon, että vilje- 
lykuusikoiden kasvua ja kehitty— 
mistä kotimaisissa olosuhteissa va- 

laisevat tiedot ovat hyvin puutteel- 
lisia ja että tietoja tarvitaan erit— 
täin kiireellisesti metsänviljelyn 
yleistyessä, on suureksi avuksi met- 

sätaloudelle, että jo 30—40 vuotta 
sitten on Nynäsissä aloitettu varsin 
laajassa mitassa viljelymetsiköiden 

perustaminen ja että nämä alueet 

ovat nyt metsäntutkimuksen käy- 

tettävissä. 

Allaolevaan karttaan on merkitty 
Nynösin kokeilualueeseen kuuluvat 

maat vinoviivoituksella 
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Fi| . tr i  Reino 
Tuokko 
es i te lmöimössö 
a v o r u u s m a t k o i l u s t a  

Avamusmalkaillia ja aika 

Högforsin Tehtaan Teknillinen 
Kerho toimii jatkuvasti erittäin 
vilkkaasti. Jäsenmäärä on  nykyisin 
166. Yhteisiä torstai-iltoja pidetään 
jatkuvasti j a  hyvä osanotto on  aina 
taattu. Ehkä yhtenä syynä kerhon 
elinvoimaisuuteen on se, että se on 
syntynyt j a  kasvanut kotoiselta 
pohjalta ilman ulkoisia esimerk- 
kejä. Kerhon syntysanat lausuttiin 
jo v. 1940, joten mistään hetkelli- 
sestä innostuksesta ei ole kysymys. 
Kerho on rekisteröity, mutta ei sen 
sijaan kuulu jäsenenä minkään laa- 
jemman järjestön alaisuuteen. Silti 
se on  herättänyt laajalti huomiota 
j a  monet ovat käyneet ottamassa 

siitä esimerkkiä. Tehtaan oman ai- 
hepiirin lisäksi on kerhon torstai- 
illoissa käsitelty mitä erilaisimpia 
teknillisiä ja yleisluontoisia aiheita 
ja useasti esitelmöitsijöiksi on  saatu 
arvovaltaisia asiantuntijoita. Niinpä 
kerhon kokouksessa 28. 3. vieraili 
kerhossa tunnettu tieteiskirjailija, 
fil. tohtori Reino T u o k k o ,  joka 
esitelmöi avaruuden valloituksesta 
kiinnittäen erityistä huomiota aika- 

käsitteeseen avaruusmatkailijan 

kannalta. Seuraavassa esitämme ly- 

hennelmän tästä mielikuvitusta kii- 

hottavasta esitelmästä. 
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Avaruuf' lnnon vaarat  

Pidämme nyt avaruuslentoa tek-  
nillisesti mahdollisena. Emme tä- 
män vuoksi ajattele kiihtyvyyden 
ja hidastuvuuden aiheuttamia vaa- 
roja tai ilmakehään palaavan ava- 
ruuslaivan kuumenemista kitkan 
vaikutuksesta. Ajattelemme todelli- 
sia avaruuden vaaroja. 

Useimmiten tulevat mieleen me- 
teorien iskut avaruuslaivaan. Tämä- 
kin vaara on suhteellisen pieni ja 
helppo torjua sopivalla avaruuslai- 
van rakenteella. Todellisen vaaran 
muodostaa erilainen säteily. Kosmi- 
nen säteily on hyvin läpitunkevaa, 
mutta sen voimakkuus on normaa- 
listi pieni. Jätämme senkin tämän 
vuoksi sivuun. 

Suurimman vaaran synnyttää itse 
aurinko». Aurinko suihkuttaa nopei- 
t a  hiukkasia valtavina kuuroina. 
Näitä kuuroja syntyy hyvin tiheään 
auringon pilkkutoiminnan ollessa 
vilkasta. Jos kuuro osuu avaruus- 
laivaan, on  matkailija mennyttä. 
Syntyvä säteily on niin suuri, ettei 
ihminen sitä kestä. 

Retki vaikkapa vain kuun ympä- 
r i  on tämän vuoksi vaarallinen. 
Laskut osoittavat, että auringon ol- 

lessa rauhallinen on kuuron sattu- 
mismahdollisuus retken aikana vain 
jotain yksi sadasta, mutta auringon 
ollessa Vilkas ehkä yksi kahdesta. 
Vaara on siten varsin suuri aurin— 
gon hiljaisenakin aikana, mutta pe- 
lottava auringon ollessa vilkas. Pit- 
killä retkillä Venukseen tai Marsiin 
on  auringon kuurojen aiheuttama 
vaara niin suuri, että on  välttämä- 
töntä ryhtyä erikoistoimenpiteisiin. 
Avaruusmatkailijoille voidaan jär-  
jestää laivaansa eräänlainen sätei- 
lysuoja, johon he menevät saades— 
saan maapallolta radiolla kuurova- 
roituksen. Kuurot taas voidaan saa— 
da  selville vain avaruudessa havain- 

to ja  tekevien varotusrakettien avul- 
la. 

Rakettien nopeus 

Avaruusmatkaan kuluva aika on 
rajoittavana tekijänä. Ensiksikin 
ihminen tarvitsee monia hyödyk- 
keitä. Tämä pulma lienee pakko 
ratkaista järjestämällä ihmiselle 
suljettu elollinen kierto, jossa käy- 
tetyt hyödykkeet palautetaan joko 
elollisten olioiden avulla tai ke- 
miallisesti ennalleen uutta käyttöä 
varten. Toinen vakavampi haitta on 
ihmisen rajoitettu ikä. 

Kemiallisten rakettien avulla ei  
päästä kovin suuriin nopeuksiin. 
Loppunopeus on  aina suoraan ver— 
rannollinen rakettia potkaisevan 
suihkun nopeuteen. Kun parhaim- 



mat suihkut nykyisin lähentelevät 
4 km/s, ei niillä päästä muutamaa 
kymmentä sekuntikilometriä suu- 
rempiin nopeuksiin. Siten vie mat- 
ka lähiplaneettoihin monia kuu- 
kausia. 

Suuremman nopeuden saavutta- 
miseksi on  käytettävä nopeampia 
suihkuja.  Nämä saadaan vauhditta- 
malla sähköistettyä ainetta. Vauh- 
dittaminen voidaan suorittaa joko 
jännitteellä tai magneettisesti. Täl— 
löin saadaan suihkuja, joissa hiuk- 
kasten nopeus on satoja, jopa tu- 
hansia kilometrejä sekunnissa. Täl- 
laista ionimoottoria kokeillaankin 
paraikaa. Se ei pysty nostamaan ra— 
kettia maan pinnalta, koska sen 
työntövoima on pieni, vaikka suih- 
ku  onkin nopea. Mutta avaruudessa 
se lisää jatkuvasti raketin nopeut— 
ta, vaikkapa viikkokaupalla. Voi- 
mansa ionimoottori saa helpoimmin 
ydinreaktorista. 

Nopein suihku saadaan säteilystä, 
jonka nopeus on tunnetusti 300000 
km/s. Tällainen fotonimoottori on 
mahdollinen vain jos pystytään 
muuttamaan ainetta suoraan ener- 
giaksi. Se kuluttaa nimittäin niin 
suunnattomasti energiaa. Jos tässä 

Högforsin Tehtaan Tekni l l i sen  Kerhon 
pi tkäaikainen puheenjohtaja  
rehtori T. Nissinen 

'Avaruusmatkailuillassa' oli kerho- 
huoneisto v i imeis tä  s i j aa  myöten täynnä 

onnistutaan, avautuu ihmiselle val- 
tavia mahdollisuuksia juuri ajan- 
säästön vuoksi. 

Einsteinin a ika  

Kuvittelemme siis, että meillä on  
käytettävissä rajattomiin energiaa, 
koska muutamme aineen suoraan 
energiaksi. Silloin on kysymys vain 
ajasta, joka ihmiseltä kuluu ava-  
ruuslentoihin. Tavoitteena pidämme 
jotain aurinkokuntaa, jossa on älyl- 
lisiä olentoja. Lähimmät kymmenen 
tällaista aurinkokuntaa ovat laskel- 
mien mukaan noin 20 valovuoden 
päässä. Tämä näyttäisi viittaavan 
siihen, että edestakaiseen matkaan 
kuluu vähintään 20 vuotta. Einstein 
tulee kuitenkin avuksi suhteelli- 
suusteoriallaan. 

Kun kappaleen nopeus alkaa lä- 
hennellä valon nopeutta, hidastuu 
kappaleessa oleva kello. Tämä on 
muuten todettu jo laboratorioissa 
Mössbauerin herkkien ydinkellojen 
avulla. Jos ajattelemme, että ava- 
ruuslaivaa kiihdytetään samalla ta- 
valla kuin kappaleen nopeus kiih- 
tyy sen pudotessa, saadaan seuraa- 
van  tapainen aikajärjestelmä. Rake- 
tissa kiitävän kokema aika jää  pian 
pal jon lyhyemmäksi kuin maan pin- 
nalla olevien kokema. 

Perustana on se, että aluksi rake- 
tin nopeutta kiihdytetään, sitten sa- 
malla tavalla hidastetaan, kunnes 
saavutaan tavoitettuun tähteen, 
minkä jälkeen kiihdytetään takai- 

sinpäin ja taas hidastetaan, jolloin 
saavutaan jälleen maapallolle. Ly- 
hyillä etäisyyksillä ei raketissa mat— 
kaajan aika vielä venähdä. Mutta 
jos kohde on 10 valovuoden päässä, 
on a jan  voitto jo huomattava. Täl— 
löin kuluu raketissa matkaajan mie- 
lestä edestakaiseen retkeen vain 10 
vuotta, kun maan pinnalle jäänei- 
den mielestä kuluu 24 vuotta. 

20 vuodessa pystyy avaruusmat- 
kailija käymään 130 valovuoden 
päässä ja 30 vuodessa 1 500 valovuo- 
den päässä. Jälkimmäisessä tapauk- 
sessa on siis maan pinnalla kulunut 
kokonaista 3 000 vuotta. 50 vuodessa 
avaruusmatkailija ehtii kauas Lin- 
nunradan ulkopuolelle, käymään 
200000  valovuoden päässä, jolloin 
siis maan pinnalla on  kulunut 
400 000 vuotta. Valitettavasti eivät 
nämä luvut ole aivan todellisia. 

Foto-nirakettiakin käytettäessä on  
kysymyksessä raketin massan ku— 
luttaminen. Jos raketin loppupaino 
on 1/10 lähtöpainosta, on raketissa 
matkaajien aika venähtänyt viisin- 
kertaiseksi. Tämä massasuhde tun- 
tuu  äärimmäiseltä rajal ta .  Sekin 
merkitsee jo  valtavaa etua. Kun ra -  
ketissa sen täydessä vauhdissa on  
kulunut vain vuosi, on maan pinnalla 
kulunut viisi vuotta. Näin ollen on 
mahdollisuuksien rajoissa käydä 
ihmisiän puitteissa jollain asutulla 
planeetalla vieraassa aurinkokun— 
nassa. Tätä mahdollisuutta ei  fysiik- 
ka kuitenkaan pidä vielä realisena. 



lukukinkerit Juaniahlaalh 
Maamme seurakunnallisessa elä- 

mässä on lukukinkereillä ollut mer- 
kittävä sijansa 1600-luvulta meidän 
aikoihimme asti. Seurakunta on 
ollut jaettuna kinkeripiireihin ja 
kerran vuodessa on jokin piirin ta- 
loista vuorollansa saanut järjes- 
tääkseen lukukinkerit. Tämä kun- 
nia on sisältänyt myös velvollisuuk- 
sia, joihin on kuulunut ennen kaik- 
kea kestityksestä huolehtiminen, pa- 
pin ja lukkarin majoittaminen ja 
kyyditseminen. Alkuaan kinkeri- 
sana onkin merkinnyt kestitys- ja 
majoitusveroa. 

Suomen kansa on saapunut kin- 
kereihinsä hartaana mutta samalla 
pelko ja vavistus mielessä. Kuinka 
selvitään papin tuikean katseen 
edessä kristinuskon opinkappaleista 
ja miten on lukutaidon laita? Kun 
tällaiseen- tulikokeeseen jouduttiin 
papin ja lukkarin sekä kyläläisten 
läsnä ollessa, tuli siitä monelle kova 
koetus. Kasvot punoittivat ja kieli 
kangerteli, kun koetti tavoitella oi— 
keita sanoja. Vielä piinallisemmaksi 
muodostui tilanne, jos vastaus jäi  
hämilliseksi vaitioloksi. Mutta oli 
joukossa sellaisiakin, jotka loistivat 
kristinopin tiedoillaan ja lukutai- 
dollaan, pudottelivat kuin olisi vesi 
iloisesti hyppelehtinyt keväisessä 
purossa. 

Lukukinkereitä nimitettiin useas- 
ti lyhykäisesti vain kinkereiksi tai 
lukusiksi. Niiden ohjelmaan saat- 
toi liittyä myös aivan käytännölli- 
siä toimituksia. Esimerkiksi pappi 
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kyseli talojen kuulumiset ja kor- 
jasi papinkirjat kunkin savun koh- 
dalta ajan tasalle. Mutta tärkeintä 
oli tietenkin hengellinen an-ti. Kuu— 
lustelujen lisäksi julistettiin juma- 
lan sanaa ja veisattiin virsiä. Var- 
maan moni lähtikin näistä tilai- 
suuksista arkitöitään jatkamaan to- 
tuuden tunto sydämessään. Samal- 
la kinkerit muodostuivat juhlahet— 
kiksi, joista saadut vaikutelmat 
saattoivat kestää läpi elämän. Kin- 
kerit olivat varmaan toisinaan 
kuin näytelmällinen tapaus. Siinä 
oli jännitystä, draamallisuutta j a  
yhdessäolon mukanaan tuomaa seu- 
rallisuutta. Vakavuus saattoi myös 
hetkittäin vaihtua hilpeydeksi, kun 
kovapäiset Eskot ja liukaskieliset 
Maijat saivat aikaan aitoja koomil- 
lisia tilanteita. Niistä riitti puhu- 
mista pitkäksi aikaa. 

Kaupunkimaisen yhdyskunnan 
elämänpiirissä lukukinkerit ovat 
siirtyneet jokseenkin tarkkaan his- 
toriaan. Nuoren polven kohdalla 
tuollainen sana vilahtaa enää koulu- 
kirjan sivulla ja jää sisällöltään ko- 
vin etäiseksi ja epämääräiseksi. Yl- 
lätykseksi kaupunkilaiselle kinkeri- 
perinne elää kuitenkin yhä maa- 
seudulla ja eräin paikoin vielä var- 
sin elinvoimaisenakin, tosin osittain 
uusiin muotoihin hakeutuneena. Lu- 
kijoittemme kannalta on  varmaan 
mielenkiintoista tietää, että kinke- 
rit ovat edelleen elävä todellisuus 
myös Juankoskella aivan tehtaan 
välittömässä tuntumassa. 

J u a n k o s k e n  k i rkkoher ra ,  lääninrovasti  
Erkki Pulkkinen (vas.) ja director 

cantus Vihtori Pasuri kinkerivirttä 
veisaamossa 

Eräänä kuluvan huhtikuun alku- 
päivänä ennen kymmentä oli J uan- 
koskella suorastaan kansainvaellus 
kohti tehtaan paikallispäällikön, 
dipl. ins. Lasse T i m g r e n i n  asun- 
toa. Juankosken kaltaisessa pienes- 
sä kylässä voidaan syystä puhua 
kansainvaelluksesta, kun 130 henkeä 
on arkiaamuna matkalla yhteiseen 
tilaisuuteen. Kysymyksessä oli luku- 
kinkerit ja niiden järjestäjänä vuo- 
rollaan ruukkikylän vanhin talo, v. 

Totisia ilmeitä niin tyttöjen kuin 
poikien puolella. Äärimmäisenä 

vasemmalla opettaja Eino Evijärvi 



1826 rakennettu tehtaan tilan pää- 
rakennus. 

Nämä tehtaan osalle lankeavat 
kinkerit olisi hyvin voitu järjestää 
seuratalossa tai jossakin muussa 
avarassa huoneessa, mutta vanhan 
kinkeriperinteen mukaisesti ins. ja 
rva Timgren halusivat pitää ne ko- 
din ilmapiirissä. Kaunis uusklassil- 
linen rakennus, tyyliltään, sijainnil- 
taan j a  avarien tilojensa puolesta 
koko seudun kaunistus, tarjosikin 
juhlavat ja samalla kodikkaat puit- 
teet kinkereille. 

Pääosa kinkeriväestä oli lapsia, 
rippikoululaisia, rippikouluun pyr- 
kiviä ja kansakoululaisia, mutta 
myös vanhempaa väkeä oli arki- 
päivän huomioon ottaen runsaasti 

Tämä poika lasketteli kinkeriläksynsä 
kuuluvalla äänellä ja kangertelematta 

mukana. Tytöt istuivat tapansa mu- 
kaan kainosti uskaltamatta juuri 
nojata biedermeierilaisen tuolin 
selkämystään, pojat sen sijaan isän- 
tämiehen tapaan sohvaan tai noja- 
tuoliin uppoutuneena. Jokaisella oli 
raamattu, Virsikirja ja katekismus 
mukanaan. Vaikka kinkerit tapan- 
sa mukaisesti venähtivät pitkän 
puoleiseksi, jaksoivat nuoret koko 
a j an  istua hiljaa j a  tarkkaavaisina. 
Tällainen nuorisosta saatu vaikutel- 
ma poikkesi perin pohjin niistä 
kuvauksista, joita nuorisostamme 
nykyisin niin kerkeästi annetaan. 
Tietenkin tähän tilaisuuteen oli 
tultu rippikoulun velvoittamina 
ja kansakoululaiset opettajansa 
johdolla, mutta nuorten käyttäyty- 
misestä sai sen vaikutelman, että 
he olivat täydestä halustaan näillä 
kinkereillä mukana-. Kenties tämä 
vierailu tehtaan paikallispäällikön 
kodissa ja siellä koettu vieraanva— 
rais—uus ja ystävällisyys tulee muu- 
tenkin säilymään yhtenä heidän 
nuoruuden aikansa miellyttävänä 
muistona. 

Vanhaan seurakunnalliseen ta -  
paan muodostui miesten ja naisten 
puoli, joskaan ei nyt ihan kirjai- 
mellisesti. Vanhempi väki otti oi- 
keuden istua- vapaasti, mutta tytöt 
ryhmittyivät saliin ja pojat  hallin 
toisella puolella olevaan huonee- 
seen. Seurakunnan kirkkoherra, 
lääninrovasti Erkki P u l k k i n e n  

Pääkirjanpitäjä Toini Myöhänen ja 
talon väkeen kuuluva Risto Timgren 
seurasivat kinkerien menoa 
ruokasalin puolella 

. q : 

tig, 
' sa. 

ja kanttori, dir. cant. Vihtori P a -  
s u r i  asettuivat huoneita yhdistä- 
vään halliin, samoin kuin suntio 
Kalle H ä m ä l ä i 11 e n. Hallista 
käsin rovasti tavoitti kinkeriväen, 
saattoi heitä kuulustella ja puhua 
heille, siitä oli kanttorin myös hy- 
vä  johtaa- Virrenveisuuta. 

Kinkerit aloitettiin virrenveisuul- 
la. Johdannoksi rovasti Pulkkinen 
puhui nuoruuden ajasta.  Se on  
luonnostaan ilon aikaa, mutta nuo- 
ruudella on myös vakavat kasvot. 
Nuorilla ihmisillä on vaikeuksia, 
joiden kanssa he  joutuvat kamppai- 
lemaan. Mon-et myös tuntevat, että 
nuorena on vakavasti pyrittävä val- 
mistautumaan vastaista elämää var- 
ten. 

Juankosken seurakunnan suntio 
Kalle Hämäläinen 

Vanhaa ja nuorta juankoskeloispolvea 
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Kinkeriläksynä oli  katekismuksen 
kristinopin kastet ta  käsittelevät 

kappaleet. Sujuvasti tunnuttiin läk- 
sy osaavan ja rovasti selvitteli kas— 
tetta laajalti  liittäen mukaan mo- 
nenlaista yleistä tietoutta. Aamiais— 
tauon jälkeen kuulusteltiin kinkeri- 
virsi n:o 181. Kinkerivirreksi vali- 
taan tavallisesti jokin vähemmän 
tunnettu virsi. Se pudoteltiin no— 
pealla lukunuotilla ulkoa ja virsi 
kaikui voimallisesti sitä yhteisesti 
veisattaezsa. Yleensäkin näillä kin- 
kereillä osattiin veisata. Seuraava- 

t»; 
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na  oli vuorossa raamatunläksy, joksi 
oli valittu Apostolien tekojen 13. lu— 
ku. Tähänkin kuulusteluun liittyi 
rovastin syventävä selvitys. 

Lopuksi keskusteltiin pyhäkoulu- 
toiminnasta, sovittiin piirin vastai- 
sista kinkereistä j a  annettiin kinke- 
riläksyt. Sitten seurasi loppuhar— 
taus ja päätösvirsi, minkä jälkeen 
rovasti puhutteli vielä rippikouluun 
pyrkiviä. Nämä olivatkin saaneet 
olla pienoisessa jännityksessä lop— 
puun saakka. Tällä kertaa ei alku— 
kuulustelua suoritettu, mutta ro— 
vasti teki ymmärrettäväksi, että py- 
häkoulussa on hankittava pohjatie- 
dot rippikoulua varten. Ennen pois— 
lähtöään moni lapsi halusi vielä ns. 
muistosetelin näistä kinkereistä. 

Oma lukunsa oli kinkerien kesti- 
tys. Aamiaistauon aikana kinkeri- 

Tytöt ovat  
p i i r i t t änee t  
kanttorin 
saadaksensa 
'kinkerisetelin' 

Kinker i t a lon  isäntä 
dipl.ins. Lasse 

Timgren (kesk.) 
rovasti Pu lkk isen  

i a  k a n t t o r i  P a s u r i n  
seurassa kahvi- 
pöydän ääressä 

Kinker i t a lon  
emäntä  A n n e l e  
Timgren kutsuu 
kinkeriväkeä 
ruokapöytään 

väelle tarjottiin aluksi voileipiä 
maidon tai kaljan kera ja sitten kah— 
vipöydän antimia. Jälkiruoaksi oli 
pun-aposkisia omenia. Kinkerien 
päättäjäisiksi varttunut Väki jäi vie- 
lä päivälliselle ravitsemaan itseään 
perinteellisillä ruokalajeilla. Pito- 
pöydässä oli mm. maksalaatikkoa, 
lanttulaatikkoa, kinkkua ja jälki— 
ruoaksi  hedelmäkeittoa. 

Perinteellistä tällaisella kinkeri— 
päivällisellä oli myös eräänlainen 
teeskentelemätön arvokkuus ja kes— 
kustelun liikkuminen vakavien 
asioiden parissa. Kaupunkipaikoissa 
alituisen kiireen keskellä j a  pinnal— 
lisista, usein teeskentelevistä seu— 
ratavoista johtuen ei  juuri  tuollais— 
ta läheistä ja rakentavaa juhlatun— 
nelmaa saada syntymään. 

Päivällisen lomassa rovasti Pulk- 
kinen kertoi lehtemme edustajalle, 
e t t ä  Juankosken seurakunta on  jaet- 
tu viiteen kinkeripiiriin. Kevättalvi 
on  kinkereiden aikaa j a  kukin talo 
on valmis aina vuorollaan ottamaan 
kinkeri t  vastaan. Kesäisin pidetään 
pyhäkoulutarkastuksia, joista käy— 
tetään nimitystä kesäkinkerit. Py-  
häkoulutoiminta on muuten seura- 
kunnassa voimakasta. Niinpä yk-  
sistään Juantehtaan piirissä on nel- 
jä pyhäkoulua ja niiden kirjoissa 
toistasataa lasta. 

Kinkerit olivat kestäneet viisi 
tuntia ja lähdön hetki koitti. Sii- 
henkin liittyi vielä kinkeriseremo- 
niaa, sillä hevonen rekineen ja kar— 
huntaljoineen oli rakennuksen kuis— 
t in  edessä rovastia ja lukkaria odot- 
tamassa. 

Kinkerien perinteellinen loppunäytös: 
kirkkoherra, kanttori ja kanttoorska 

kyydittiin kinkeritalon hevosella kotiin 



Eino Leinon 
kalossil 
Tällä sivulla esittelemme lukijoil- 

lemme juantehtaalaisen työnjohta-  
jan Eino Vainion. Kerran aikai- 
semminkin hän on vilahtanut teks- 
tissämme ja silloinkin kuvan kans- 
sa, mutta se oli sellaista virallista 
juttua, selostusta Juantehtaan sa- 
hasta ja lautatarhasta. Nyt pistäy- 
dymme hänen kauniissa j a  vieraan- 
varaisessa kodissaan. 

Vainion kodissa onkin kerrakseen 
ihmettelemistä. Kodikkuuden lisäksi 
löydämme sieltä harvinaisia kult- 
tuurimuistoja, kirjoja ja taideteok- 
sia, jotka saisivat sellaisen tavaran 
keräilijät kateudesta myrkynvih- 
reiksi. Vai mitä mieltä olette kir- 
joista, joissa on tekijöiden omistus- 
kirjoituksia itsestään Eino Leinosta 
lähtien. Kirjojen nimilehdillä vilah- 
telee Tulenkantajien edustajia 1920- 
luvulta, mutta myös kahden seuraa- 
van vuosikymmenen kirjallista maa-  
ilmaa. Kuvassa osittain näkyvä ak-  
varelli on Wäinö Aaltosen taide- 
koulu-vuosinaan maalaama, perin 
sallismainen aiheeltaan ja väreil- 
tään. Yhdellä seinällä näemme erään 
runoilijan nuoruudenkuvan öl jyvä-  
rein ikuistettuna. Kirjahyllyistä löy- 
dämme sellaisia ensipainoksia, jois- 
ta monet ovat varmaan melkeinpä 
saavuttamattomissa. Vielä merkilli- 
semmäksi kehittyy tilanne, kun 
isäntämme hakee komeros-ta paketin 
ja avaa sen hellävaroen. Sieltä tule- 
vat  esiin litistyneet kalossit, joiden 
pohjauurteissa on vielä hiekkaa ja 
multaa jäljellä. Eino Vainio kertoo, 
että runoruhtinas Eino Leino on 
näillä kalosseilla viime vuosinaan 
kävellyt ja hänen askeltensa alla on 
tämän matoisen maailman tomuakin 
niihin tarttunut.  

Kirjojen omistuskirjoituksista 
luimme jo Tatu ja Aino Pekkarisen 
nimet. Viimeksi mainittu oli Eino 
Vainion sisar ja hänen miehensä 
koko Suomen tuntema humoristi ja 
kir jai l i ja  Tatu Pekkarinen siis isän- 
tämme lanko. Heiltä oli tämä eri- 
koislaatuinen kulttuuripitoinen jää- 
mistö siirtynyt juankoskelaiseen ko- 
tiin, jossa sille osataan antaa arvoa 
ja jossa sitä vaalitaan. 

Pekkarisen kirjailijapariskunta oli 
jokakesäinen vieras tässä talossa. 
Läheisessä Pussinniemessä Pekkari- 
silla oli kesämökki ja savusauna. 

Siellä syntyivät 'Kauniit Veerat' ja 
monet muut suuren suosion saavut- 
taneet laulut, viisut, hupaisat kan- 
sannäytelmät ja romaanit. Tatu Pek- 
karisella oli tapanaan savusaunaa 
lämmittäessään maata mahallaan 
saunan lattialla kirjoituskone ne- 
nänsä alla ja naputella säkeitään. 
Istuvillaan kirjoittaminen ei olisi 
savusaunaa lämmittäessä onnistu- 
nutkaan, koska silloin olisi ainakin 
pää joutunut savuverhon sisään. 
Taisivat humoristiset säkeet  parhai- 
ten nähdä päivänvalon tässä huvit- 
tavassa asennossa sakean savupilven 
alla. 

Lämpimin mielin muistellaan 
Vainion perheessä Pekkarista. Hy- 
väluontoinen oli Tatu ollut. Toisi- 
naan hän vaipui ajatuksiinsa, my-  
häili j a  kuljeskeli, mutta ei  turhan 
päiten, sillä äkkiä hän sieppasi pa- 
perin ja kynän taskustaan ja kir- 
joitti talteen juuri syntyneen ru- 
nonpätkän. 

Emme tahdo saada siirtymään 
juttua Vain-icon itseensä, emmekä 
oikein hennokaan, sillä niin muka- 
vasti hän tarinoi langostaan. Ver- 
raton huumorimies on tämä Eino 
Vainiokin. Kun kysymme, koska 
hän tuli Juantehtaan töihin, niin 
hän lupasi näyttää työtodistuksen- 
sa, hävisi jälleen komeroon, mutta 
tällä kertaa tuli sieltä takaisin tii- 
liskivi kädessään. Tässähän se on 
kiveen ikuistettuna minun töihin 
tuloni. Tiiliskiven kupeeseen oli 
tekstattu Eino Vainio ja vuosiluku 
1921. Sinä vuonna hän oli tullut 
Tiiliruukin töihin Pikonniemeen ja 
ikuistanut tämän tapahtuman tähän 
tiileen ennen polttoa. Tietysti ta- 
paus unohtui, mutta kun päivänä 
muuanna tehtaan erään asunnon 
uunia purettiin, löytyi tämä Vai- 
nion , työ tod i s tus '  ja se toimitettiin 
tekijälleen. Nyt sillä on  sijansa ko- 
merossa Eino Leinon kalossikäärön 
rinnalla. 

Kun tiedustelemme, mikä on Eino 
Vainion mieliharrastus, vie hän mei- 
dätkin komeroon ja  näyttää kahta 
perälaitamoottoria. Toisella hän on 
prutkutellut Juankosken lähivesiä 
sellaisen matkan, että olisi tullut 
kuljetuksi maailman ympäri sen 
pulleimmalta kohdalta. Yhä vielä 
on moottori käyttökelpoinen, mutta 
uudella tietenkin pääsee nopeam- 
mm. 

Useimmiten moottorivene vie 
Vainion ja hänen perheensä kesä- 

Työnjohtaja Eino Vainio 
Totu  Pekka r i s en  kir ja l l is- toi teel l is to  

jäämistöä esittelemässä 

mökille Lahnaluotoon. Siellä mökin 
katolla kääntelee pyrstöään tuulen 
mukaan lahnan muotoinen tuuli- 
viiri. Se on realistissävyinen taide- 
teos. 2 kiloa 600 grammaa painavan 
lahnan ääriviivat Vainio piirsi pah-  
vinpalaselle j a  sanoi sepälle, et tä 
teepäs tuon mallin mukainen tuuli- 
viiri. Mallilahna on ollut yksi mo- 
nista. Vainio on saanut sellaisia ka— 
lansaaliita, ettei niitä hirviä tässä 
ruveta kertomaan, kalajuttuja kun 
niin herkästi pidetään juttuina, 
vaikka kuinka olisivat kruunatuilla 
puntareilla punnittuja. 

Mutta ehkäpä voimme myöhem- 
min näyttää valokuvan todistuskap- 
paleena, että kala tarttuu Vainion 
pyydykseen. Saimme kutsun Lah- 
naluotoon katsomaan mökkiä; jonka 
ikkunasta voi heittää ongensiiman 
veteen. Siellä Vainio aikoo vanhak- 
si tultuaan istuskella keinutuolissa 
ja nostella ongella vedenviljaa suo- 
raan pataan ja pannuun. Nyt hän ei 
vielä kalastuksesta puheen ollen 
väistä vaivannäköä. Talvellakin hä- 
nellä on järvessä verkot, joita käy 
vaimonsa kanssa kokemassa. Pieta- 
rin kalansaaliita ei kylläkään lähi- 
vesiltä enää saa, mutta olisipas lu- 
mikiitäjä, tuumiskelee Vainio nau- 
r u  suupielessä, niin kyllä verkot 
olisi talvellakin oikeilla kala-apa— 
jilla. 



Kymi-yhtymän 19. hiihtomesta- 
ruuskilpailut pidettiin 10. 3. Suomen 
Urheiluopistolla Vierumäellä. Kil- 
pailut järjesti Högforsin Heinolan 
tehdas. 
erinomaiset ja hyvän kelin ansiosta 

Kilpailuolosuhteet olivat 

aikaerot muodostuivat vähäisiksi. 
Voikkaan tehdas hallitsi kilpailua 
viemällä joukkuemestaruuden yli- 
voimaisesti viiden voikkaalaisen ol- 

Kilpailujen kuuluttajan tehtäviä 
hoiteli myyntipäällikkö 
V. Pylvänäinen 

lessa yhdeksän parhaan joukossa. 
Mauno Arkko Voikkaalta sai ensim- 
mäisen mestaruutensa, Unto Pöyhö- 
nen Voikkaalta oli toinen ja  metsä- 
osaston Mauno Hakkarainen kol- 
mas. 

Kilpailu suoritettiin Vierumäen 
'keltaisella ladulla', jonka pituus on  

Hiihtomeslaruuskllpailul , 
Vierumäen urheiluopistolla 

n. 7 km. Reitti ei ollut kovin vaikea, 
mutta laskut olivat lyhyitä ja jyrk- 
kiä ja kun latu oli osittain pehmeä, 
olivat tekniikkamiehet ladulla valt- 
tia. Jo etukäteen ounasteltiin Mau- 
no Hakkaraisen, Unto Pöyhösen ja 
Mauno Arkon nousevan palkinto- 
palliue, kuten sitten kävikin. Nel- 
jänneksi tullut Kymintehtaan Atte 
Kekkonen löi hieman yllättäen vii- 

Kilpoi lun  voittaja 
voikkaoloinen 
Mauno Arkko 
toimitsijatehtöviö 
hoitelevien poikien 
hoivissa 

Kilpailun toisen 
sijan korjasi 

voikkaaloinen 
Unto Pöyhönen 

mevuotisen mestarin, voikkaalaisen 
Keijo Hokkasen. Högforsin paras 
mies Aapo Hietanen jäi seitsemän- 
neksi. Ikämiessarjan voitti Juanteh- 
taan Eino Julkunen, joka yleisessä 
sarjassa oli kymmenes. 

Joukkuekilpailussa sai Voikkaa 
toisen perättäisen kiinnityksen kil- 
pailtavana 
toon. Kymintehdas oli joukkuekil- 
pailussa toinen j a  Karkkila kolmas. 

olevaan kiertopalkin- 

Talvimestaruuskilpailuista muo- 
dostui kaikin puolin onnistuneet. 
Högforsin Heinolan tehtaan miehet 
ovat olleet järjestämässä suuriakin 
urheilukilpailuja ja näyttivät näis- 
säkin hiihdoissa 
sekä hyvän järjestelykykynsä. Au- 

tottuneisuutensa 

rinkoinen kevättalvinen päivä sai 
Vierumäen komean luonnon esiin- 
tymään kaikessa komeudessaan, jo- 



ten kisoihin osallistuneet ja muut 
kisavieraat viettivät todellisen ur-  
heilusunnuntain. 

Palkintojen jako päättäjäisaterioi- 
neen pidettiin urheiluopistossa. Pal- 
kintojen jaon suorittivat konttori- 
päällikkö Reijo Koijärvi ja teknikko 
Leo Rauhala. Sosiaalipäällikkö Äke 
Launikari puhui kiittäen kilpaili- 
joita, järjestäjiä ja urheiluopistoa. 
Samalla ojennettiin urheiluopistolle 

9 )  Anssi Joutjärvi, Voikkaa 50.25, 
10) Eino Julkunen, Juantehdas 
50.27, 11) Kalevi Hakala, Heinola 
50.59, 12) Kei jo  Holopainen, Voik- 
kaa 51.00, 13) Leo Viljakainen, Ky— 
mintehdas 51.02, 14) Antero Lum- 
me, Salo 51.04, 15) Niilo Stjerna, 
Kymintehdas 51.14, 16) Osmo Nie- 
melä, Voikkaa 51.35, 17)  Pentti 
Björk, Heinola 51.39, 18) Ari Moila- 
nen, Karkkila 51.51, 19) Mikko El- 

muistolahja. 
Kilpailujen yhteydessä pidetyssä 

tehtaiden urheiluedustajien kokouk- 
sessa päätettiin hiihtomestaruuskil- 
pailujen ohjelmaan lisätä kokeilu- 
mielessä naisten sarja j a  Viestin- 
hiihto. Kesämestaruuskipailut pide- 
tään elokuun lopulla Juantehtaalla. 
Kesän aikana ratkaistaan myös teh- 
taiden välinen paremmuus miesten 
lentopallossa kaksilohkoisen sarjan 
avulla. 

T u l o k s e t :  15 km: 1) Mauno 
Arkko, Voikkaa 47.48, 2) Unto Pöy- 
hönen, Voikkaa 48.21, 3) Mauno 
Hakkarainen, Metsäosasto 48.44, 4 )  

Atte Kekkonen, Kymintehdas 48.58, 
5 )  Keijo Hokkanen, Voikkaa 49.32, 

6 )  Lasse Jyräs, Voikkaa 49.58, 7)  

Aapo Hietanen, Karkkila 50.14, 8) 

Pertti Arvila, Kymintehdas 50.19, 

Vierumäen urheiluopisto otti jälleen 
yhtymän urheiluväen vieraanvaraisesti 
vastaan 

Lähtöviivalla 
kolmanneksi tullut 

metsäosaston 
Mauno 

Hakkarainen (oik.) 
ja iuantehtaalainen 
R a i m o  H ä m ä l ä i n e n  
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K i l p a i l u m a a s t o  oli v a i h t e l e v a a ,  l a s k u t  
ja nousut lyhyitä ja jyrkkiä 

vas, Karkkila 52.13, 20)  Veijo Ok- 
sanen, Kymintehdas 52.22, 21) Pauli 
Vartiainen, Juantehdas 52,27, 22)  
Auvo Lindgren, Karkkila 52.39, 23) 
Alpo Juslin, Karkkila 52.49, 24) Nii- 
lo Virtanen, Heinola 52.54, 25) 
Kyösti Kallonen, Kymintehdas 
53.13, 26) Teuvo Liukkonen, Kark- 
kila 53.44, 27) Yr jö  Koho, Heinola 
53.45, 28) Veikko Pasi, Voikkaa 
53.54, 29) Arvi Julkunen, Juanteh- 
das 53.59, 30) Taisto Kaiponen, 
Karkkila 54.04, 31) Matti Järvinen, 
Kymintehdas 54.09, 32) Seppo Lap- 
palainen, Karkkila 54.25, 33) Olavi 
Asikainen, Voikkaa 54.59, 34) Ta- 
pio Raimo, Karkkila 55.24, 35) Arto 
Saarelma, Salo 55.25, 36) Eero Tiai- 
nen, Juantehdas 55.27, 37) Immo 
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Marjanen, Salo 55.45, 38) Taisto 
Strengell, Juantehdas 56.28, 39) Ur- 
ho Niemi, Kymintehdas 56.41, 40)  
Pasi Vuorinen, Salo 57.21, 41) Asko 
Huvinen, Heinola 58.17, 42)  Pekka 
Saarinen, Salo 58.37, 43) Matti Ho- 
vi, Heinola 58.42, 44) Erkki Paaso- 
nen, Kymintehdas 59.29, 45) Raimo 
Tuominen, Salo 1.00.20, 46) Markku 
Löf, Lahti 1.00.27, 47) Raimo Hämä- 
läinen, Juantehdas 1.00.37, 48) Harri 
Kaija, Lahti 1.04.59, 49) Sakari Vil- 
hunen, Lahti 1.16.25, 50) Eino Sa- 
volainen, Lahti 1.31.23. 

I k ä m i e h e t :  1)  Eino Julkunen, 
Juantehdas 50.27, 2 )  Osmo Niemelä, 
Voikkaa 51.35, 3 )  Mikko Elvas, 

lkömiesten sarjan 
voi t ta ja  
Eino Julkunen 
Juantehtaalta (oik.) 
vastaanot tamassa 

polkintooon.  
Keskellä konttori- 
päällikkö Reijo 
Koijärvi  vieressään 
teknikko 
Leo Rauhala 

Karkkila 52.13, 4 )  Niilo Virtanen, 
Heinola 52.54, 5 )  Yrjö Koho, Hei- 
nola 53.45, 6 )  Arvi Julkunen, Juan- 
tehdas 53.59, 7)  Olavi Asikainen, 
Voikkaa 54.59, 8)  Urho Niemi, Ky- 
mintehdas 56.41, 9 )  Sakari Vilhu- 
nen, Lahti 1.16.25. 

J o u k k u e t u l o k s e t :  1)  Voik— 
kaa 49.30, 2 )  Kymintehdas 51.11, 3)  
Karkkila 52.13, 4 )  Heinola 52.19, 5 )  
Juantehdas 53.05, 6 )  Salo 54.54, 7 )  
Lahti  1.18.18. 

Joukkuekilpailun voitti Voikkaa. 
Mestorijoukkueen jäsenet vasemmalta 
Mauno Arkko, Unto Pöyhönen, Keijo 

Hokkanen, Lasse Jyräs, Anssi 
Joutjärvi ja Keijo Holopainen 

Varatuomari  
Matti Ylikangas 
harjannostajais-  

puhe t ta  
pitämässä 

Kaksi kerrostaloa 
hariassaan 

Yhtiöllä on Kuusankoskella ra- 
kenteilla kaksi 3-kerroksista asuin- 
taloa. Ne sijaitsevat erittäin edus- 
tavalla paikalla Lehmustien varrel- 
la lähellä Kuusankosken urheilu- 
kenttää. Näihin virkailijoille j a  mes— 
tareille tarkoitettuihin taloihin tulee 
24 huoneistoa, joiden pinta-ala on 
keskimäärin n. 80 m2. Kaikkiaan ta- 
loihin tulee lattiapinta-alaa 1 850 m2 
j a  kuutiotilavuus on 9 600 m3. Suun- 

Harjannostajaisista: oik. toimitusjohtaja 
Tauno Potinkara, arkki teht i  Arne He- 
lander, rakennuspäöllikkö Sven-Ake 
Lemström ja luottamusmies Eino Mutto- 
nen 

nitelmiin kuuluu, että myöhemmin 
tähän taloryhmään tulee vielä kaksi 
rakennusta lisää. 

Rakennusten harjannostajaisia 
vietettiin maaliskuun 8 päivänä. Ti- 
laisuudessa olivat läsnä yhtiön ra- 
kennuspäällikkö Sven-Ake Lem- 
ström, talojen suunnittelija arkki- 
tehti Arne Helander, urakoitsijaliik- 
keen Sainio & Potinkaran toimitus- 
johtaja Tauno Potinkara, kauppa- 
laninsinööri Lauri Honkanen, raken- 
nustarkastaja Eino Niininen, alaura- 
koitsijaliikkeiden edustajia,  talon 
rakentajia sekä yhtiön omaa väkeä. 
Rakennus valmistuu elokuun 15 
päivään mennessä. 



Varastomies Lauri L 0 u t a 1 a | l e ,  
Hallan tehtaan pitkäaikaiselle työnteki- 
jälle luovutettiin Hallan kerholla 21. 2. 
pidetyssä juhlatilaisuudessa Tasavallan 
presidentin hänelle myöntämä Suomen 
Valkoisen Ruusun Ritarikunnan 1. luokan 
mitali. Varastomies Lauri Lautala tuli 
Hallan Tehtaan palvelukseen 1. 8. 1918 
autonkuljettajaksi auto-osastolle. V. 
1947 hän siirtyi varastolle, jossa hän 
edelleenkin työskentelee. Apulaisisön- 
nöitsijä Börje Carlson ojensi mitalin kiit- 
täen samalla mitalin saajaa pitkäaikai- 
sesta ja uskollisesta palveluksesta. 

KU USAN KOSKEN TE HTAAT 

TOIVO EKHOLM 
maalari talousosastolta tulee 22. 5. 01— 
leeksi 45 vuotta yhtiön palveluksessa. 
Hän on syntynyt Jaalassa 18 .  6. 1901 .  
Yhtiön palvelukseen Kuusaan rakennus- 

Aksel Sto rck Erland Harlin 

Varastomies 
Lauri Lautala 

puolisoineen 

Rva Annele Timgren 
kiinnitti mitalin 
mestari Lönnmarkin 
rintaan. 
Vas. dipl. ins. 
L. Timgren. 

osastolle hän tul i  v .  1 9 1 6 .  Hän on työs— 
kennellyt maalarina Kymin rakennus- 
osastolla ja talousosastolla. 

AKSEL STARCK 
automestari kuljetusosastoita tulee 20. 
6. olleeksi 45 vuotta yhtiön palveluk— 
sessa. Hän on syntynyt Valkealassa 12. 
11. 1901. Hän tuli yhtiön palvelukseen 
Kymin korjauspajalle v. 1916 ja työs- 
kenteli siellä vuoteen 1920 . 'V .  1923 
hän tuli Kymin talousosastolle auton— 
kuljettajaksi ja siirtyi pari vuotta myö- 
hemmin autonasentajan ammattiin, mis- 

Viljo Salminen 

Juantehtaan virkamieskerholla 21. 2. 
olleessa juhlatilaisuudessa ojennettiin 
hiomomestari Lauri L 6 n n m 0 r k i l l e  
Tasavallan presidentin hänelle myöntä- 
mä Suomen Valkoisen Ruusun Ritari- 
kunnan 1. luokan xmitali kultaristein. 
Tilaisuudessa kiitti dipl. ins. L. Timgren 
mitalin saajaa uskollisesta palveluksesta. 
Hiomomestari Lönnmark on ollut yhtiön 
palveluksessa yli 43 vuotta. V:sta 1922 
lähtien hän on toiminut hiomomestarina. 

sä tehtävässä hän toimi vuoteen 1946, 
jolloin hänet nimitettiin mestariksi. V. 
1951 hän siirtyi vastaperustetulle kulje- 
tusosastolle autokorjaamon mestariksi 
ja on tässä toimessa edelleenkin. Hän 
on toiminut v:sta 1 9 5 1  lähtien myös 
varakatsastusmiehenä suorittaen yhtiön 
autojen katsastukset. Hänen ammatti- 
taitonsa ja asiantuntemuksensa auto- 
alalla ovat saaneet tunnustusta yhtiön 
ulk0puolellakin. Suomen Autoklubi 
myönsi hänelle v. 1955 kultaisen ansio- 
merkin. Yhtiön tehdaspalokuntaan hän 
on kuulunut yl i  3 0  vuotta toimien mm. 

. Niilo Telkklnen 
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Kaarlo Hyvärinen 

konemiesten kouluttajana. V. 1 9 6 1  Ta-  
savallan presidentti myönsi hänelle Suo- 
men Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I 
lk:n mitalin kultaristein hänen suorit- 
tamastaan pitkäaikaisesta ja ansiok- 
kaasta palveluksesta. 

ERLAND HARLIN 
työnjohtaja talousosastolta tulee 23. 6. 
olleeksi 45 vuotta yhtiön palveluksessa. 
Hän on syntynyt Valkealassa 19. 3. 
1903. Yhtiön palvelukseen hän tuli v. 
1916 satulasepän verstaalle. Työnjohta- 
jaksi hänet nimitettiin v. 1947. Hän on 
suorittanut myös ansiokkaan päivätyön 
yhtiön tehdaspalokunnan riveissä kuu- 
luttuaan siihen jo yli 30  vuotta. Hän 
kuuluu nykyisin palokunnan kunnia- 
komppaniaan. 

VILJO SALMINEN 
etumies Kymin selluloosatehtaan kuori- 
rimolta tulee 24. 4. olleeksi 40 vuotta 
yhtiön palveluksessa. Hän on syntynyt 
Iitissä 6. 8. 1899. Suurimman osan 40- 
vuotisesta palveluksestaan hän on ollut 
Kymin selluloosatehtaalla ja hoitanut 
siellä yli 35 vuotta kuorimon etumiehen 
tehtäviä uutteruudella ja kiitosta an- 
saitsevallo tavalla. 

NIILO TELKKINEN 
mittamies kuljetusosastolta tulee 3. 5. 
olleeksi 40 vuotta yhtiön palveluksessa. 
Hän on syntynyt Valkealassa 4. 10. 
1905. Yhtiön palvelukseen maalarin op- 
pilaaksi Kymin rakennusosastolle hän 
tuli v. 1921. Sieltä hän siirtyi Voikkaan 
rakennusosastolle ja viiden vuoden ku- 
luttua lämmittäjäksi Kymin höyryosas- 
tolle. Työnjohtajaksi hänet nimitettiin 
samalle osastolle v. 1943. Työnjohta- 
jaksi Kymin ulkotyöosastolle hän siirtyi 
v. 1949. Mittamieheksi hänet nimitet- 
tiin v. 1959. 

26 

Martti Joutjärvi Aatto Nikula 

KAARLO HYVÄRINEN 
muurari Voikkaan rakennusosastolta 
tulee 6. 5. olleeksi 40 vuotta yhtiön 
palveluksessa. Hän on syntynyt Val- 
kealassa 20. 9. 1904. Yhtiön palveluk- 
seen hän tuli Voikkaan ulkotyöosastolle 
16-vuotiaana ja siirtyi sieltä paperiteh- 
taalle. Jo 19-vuotiaana hän toimi silin- 
terimiehen tehtävissä. V. 1927 hän siir- 
tyi rakennusosastolle, missä edelleenkin 
työskentelee muurarina. 

MARTTI JOUTJÄRVI 
siirtolaitoksen hoitaja Voikkaan puuhio- 
molta tulee 7. 5. olleeksi 40 vuotta yh- 
tiön palveluksessa. Hän on syntynyt Val- 
kealassa 14. 1. 1907. Työskentelynsä 
yhtiön palveluksessa hän aloitti v. 1922 
Voikkaan ulkotyöosastolla. Oltuaan vv. 
1924—1930 tallilla hevosmiehenä hän 
siirtyi takaisin ulkotyöosastolle. V. 1945 
hän tuli puuhiomolle puiden latojaksi ja 
on siitä lähtien työskennellyt tä l lä  osas- 
tolla. 

AATTO NIKULA 
koneenhoitaja Kymin paperitehtaalta tu— 
lee 11. 5. olleeksi 40 vuotta yhtiön pal- 
veluksessa. Hän on syntynyt 9. 4. 1907 
litissä. Yhtiön palvelukseen hän tuli 
Kymin paperitehtaalle v. 1922. Hän on 
työskennellyt paperikoneilla erilaisissa 
ammateissa. Koneenhoitajaksi hänet ni- 
mitettiin v. 1947. 

PENTTI HASU 
autonkuljettaja kuljetusosastolta tulee 
16. 5. olleeksi 40 vuotta yhtiön pal- 
veluksessa. Hän on syntynyt Valkealas- 
sa 21. 3. 1908. 13-vuotiaana hän tuli 
Voikkaan uitto-osastolle kesätöihin. 
Koulunkäyntinsä jälkeen hän työsken- 

'teli Voikkaan koskityömaalla vv. 1922—— 
1924 ja siirtyi sen jälkeen rakennus- 

Penltl Hasu 

osastolle. Kun yhtiö v. 1926 hankki 
Voikkaalle ensimmäisen Ford-merkkisen 
kuorma-auton, pääsi Pentti Hasu sen 
'kuskiksi'. Tästä alkoi hänen autonkul- 
jettajan uransa. Ansioistaan autonkul- 
jettajana hän sai v. 1948 Suomen Au- 
toklubin hopeisen ansiomerkin. 

HALLAN TEHTAAT 

VlLHO PÖNTINEN 
puutavaran luovuttaja tuli 19. 2. olleek- 
si 40 vuotta yhtiön palveluksessa. Hän 
tuli lautatarhalle työhön v. 1920 ja 
työskenteli mm. lastaajana ja Iajitteli- 
jana. Oltuaan väl i l lä muualla työssä hän 
palasi Hallaan v. 1942 työhön lautatar- 
halle. V. 1948 hän siirtyi maalariksi ra- 
kennusosastolle ja v. 1952 nykyiseen 
tehtäväänsä l k u i t t a r i k s i ' .  

ASSER OLSEN 
tukkityömies tuli 21. 3. olleeksi 40 vuot- 
ta yhtiön palveluksessa. V. 1920 hän 
tuli työhön lautatarhalle lastaajaksi jo 
Iajittelijaksi. Välillä hän työskenteli 
muualla ja palasi v. 1942 lautatarhalle. 
Sieltä hän siirtyi rakennusosastolle kir- 
vesmieheksi v. 1956 ja nykyiseen am- 
mattiinsa tukkiosastolle v. 1961. 

KUUSAN KOSKEN TEHTAAT 

KERTTU NllLO-RÄMÄ 
siivooja kuljetusosastolta täyttää 60 
vuotta 29. 4. Työskenneltyään useaan 
otteeseen lyhyehköjä aikoja Voikkaan 
tehtaan eri osastoilla hän tuli v. 1947 



Albert Uosukainen 

Voikkaan ulkotyöosastolle ja on siitä 
lähtien yhtäjaksoisesti työskennellyt sa- 
malla osastolla. 

VIENO HAIKONEN 
siivooja Voikkaan paperitehtaalta täyt- 
töä 60 vuotta 21. 5. Hän on syntynyt 
Iitissä. V. 1948 hän tuli työhön paperi- 
tehtaalle ja on v:sta 1955 lähtien työs- 
kennellyt siivoojana. Hän toimii paperi- 
tehtaan siivoojien luottamusmiehenä. 

ALBERT UOSUKAINEN 
rakennusapumies Voikkaan rakennus- 
osastolta täyttää 60 vuotta 21. 5. Hän 
on syntynyt Valkjärvellä. Yhtiön pal- 
velukseen Voikkaan ulkotyöosastolle 
hän tuli v. 1945. Sieltä hän siirtyi v. 
1958 rakennusosastolle. Syntymäseudul- 
laan Karjalassa hän työskenteli monilla 
aloilla pääasiassa kuitenkin sahalaitok- 
sissa. Nuorisoseuratyö ja urheilu olivat 
nuorempana hänen vapaa-ajanharras- 
tuksiaan. 

AARNE HALINEN 
happipullojen täyttäjä karbiditehtaalta 
täyttää 60 vuotta 15. 6. Hän on syn- 
tynyt Mäntyharjussa. Yhtiön palveluk- 
seen metsäosastolle hän tuli v. 1916. 
V. 1928 hän siirtyi Voikkaan selluloo- 
satehtaal le ja v. 1 9 4 3  paperitehtaalle. 
Karbiditehtaan palveluksessa hän on 
ollut v:sta 1945 lähtien. 

USKO SIHVONEN 
autonkuljettaja kuljetusosastolta täyttää 
50 vuotta 24. 4. 

ERKKI MAUNO 
saksimies Kymin selluloosatehtaalta täyt- 
töä 50 vuotta 26. 4. 

Unto Koskinen oiva Sahlberg 

UNTO KOSKINEN 
vuoromestari Voikkaan paperitehtaalta 
täyttää 50 vuotta 5. 5. Hän on synty- 
nyt Joutsenossa ja tuli yhtiön palve- 
lukseen Voikkaan talousosastolle v. 
1929. Sieltä hän siirtyi kolmen kuukau- 
den kuluttua paperitehtaalle. Koneen- 
hoitajaksi hänet nimitettiin v. 1952 ja 
vuoromestariksi v. 1961 yhtiön työnjoh- 
tajakurssin suoritettuaan. Hän on kuu- 
lunut tehtaan palokuntaan v:sta 1946 
lähtien. Hän on Sotainvalidien Veljes- 
liiton Kuusankosken osaston puheenjoh- 
taja ja kuuluu Kymenlaakson sotainva- 
lidien veljeskodin huoltosäätiön hallinto- 
neuvostoon. Voikkaan Sekakuoroon hän 
on kuulunut 26 vuotta ja ollut mm. pu- 
heenjohtajana. Kuusankosken Lions- 
klubiin hän on kuulunut v:sta 1958 läh- 
tien. Ennen sotia hän harrasti aktiivi- 
sesti jalkapalloa, painia ja yleisurheilua. 
Hän kuuluu Voikkaan Urheilu-Veikko- 
jen johtokuntaan ja toimii paini- ja 
yleisurheilutuomarina. Yhtiön urheilu- 
harrastuskilpailut kuuluvat myös hänen 
harrastuspiiriinsä kuten kalastuskin. Pa- 
peritehtaan urheiluyhdysmiehenä hän 
on ollut useita vuosia. 

OIVA SAHLBERG 
maalari Kymin rakennusosastolta täyt- 
tää 5 0  vuotta 15.  5 .  Hän on syntynyt 
litissä. Yhtiön palvelukseen hän tuli v. 
1929 Kymin rakennusosastolle. Sen jäl- 
keen hän työskenteli maalarina yksityi- 
sillä urakoitsijoilla mm. Kuusankosken 
kauppalantalon rakennusvaiheen aikana. 
V:sta 1932 lähtien hän on yhtäjaksoi- 
sesti työskennellyt Kymin rakennusosas- 
tol la. Hän on kuulunut yhtiön tehdas- 
palokuntaan 26 vuotta ja kuuluu ny- 
kyisin palokunnan kunniakomppaniaan. 
Harrastuksista mainittakoon kuorolaulu. 
Hän kuuluu Sekakuoro Kaikuun. 

Vell Mäkelä 

VELI MÄKELÄ 
putki- ja levytyön opettaja ammattikou- 
lusta täyttää 50 vuotta 25. 5. Hän on 
syntynyt Iitissä. Yhtiön palvelukseen hän 
tuli v. 1933. Toimittuaan eri osastoilla 
sekä kolmisen vuotta muiden työnanta- 
jien palveluksessa hän tuli v. 1952 ny- 

kyiseen toimeensa ammattikoululle. Am- 
mattitaitoaan hän on kartuttanut useil- 
Ia alansa erikoiskursseilla. Hän osallis- 
tui molempiin sotiin yleten luutnantiksi. 

ERKKI TOHKA 
massankäsittelyosaston etumies Kymin 
paperitehtaan yankee-koneosastolta täyt- 
tää 50 vuotta 26. 5. Hän on syntynyt 
Valkealassa. Yhtiön palvelukseen hän 
tul i  yankee-koneosastolle v.  1936 .  Mas- 
sankäsittelyosaston etumieheksi hänet 
nimitettiin v. 1945. 

TOIVO JOKINEN 
viilaus— ja asennustyön opettaja ammat- 
tikoulusta täyttää 50  vuotta 29. 5.  Hän 
on syntynyt Kuusankoskella. Yhtiön am- 
mattikoulun käytään hän tuli yhtiön 
palvelukseen Kymin korjauspajalle. Toi- 
mittuaan eri osastoilla mm. pari vuotta 
piirtäjänä piirustuskonttorissa hän tuli 
v. 1940 nykyiseen toimeensa. Hänen 
harrastuksistaan mainittakoon erityisesti 
pesäpalloilu. Asevelvollisuusaikanaan hän 
kuului joukkueseen, joka saavutti ar- 
meijan mestaruuden. Hän oli Vedon kan- 
nattavia voimia sen Ioistoaikoina, jolloin 
seura saavutti mm. kolme Suomen pesä- 
pallomestaruutta. 

VILHO MÄKELÄ 
vuoromestari Kymin paperitehtaan yan- 
kee-koneosastolta täyttää 50 vuotta 31. 
5. Hän on syntynyt Sippolassa. Yhtiön 
palvelukseen Kymin paperitehtaalle hän 
tuli v. 1928. Yankee-koneosastolle hän 
siirtyi v. 1936. V. 1945 hänet nimitet- 
tiin koneenhoitajaksi ja vuoromestarina 
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Vilho Mäkelä 

toiminut v:sta 1956 lähtien. 
Mainittakoon, että v. 1954 hän teki 
opinto- ja virkistysmatkon Englantiin 
yhtiön Star-tehtaille. 

hän on 

VEIKKO VILEN 
puiden käsittelijö Voikkaan puuhiomolta 
täyttää 50 vuotta 5. 6. Hän on synty- 
nyt Valkealassa ja tullut yhtiön palve- 
lukseen Voikkaan sähköosastolle v. 
1930. Vuoden kuluttua hän siirtyi pa- 
peritehtaalle ja sieltä v. 1932 talous- 
osastolle ruiskumestarin apulaiseksi. 
V:sta 1950 lähtien hän on ollut nykyi- 
sessä ammatissaan. 

SIIRI PASANEN 
kar japalvel i ja maatalousosastolta täyt tää 
50 vuotta 19. 6. Hän on syntynyt Har- 
Iussa. Yhtiön palvelukseen Eerolan kar- 
tanoon hän tuli v. 1956. Sitä ennen hän 
toimi Joroisissa Järvikylän kartanon sivu- 
tilalla karjanhoitaiana. 

METSÄOSASTO 

VILHO HEIMALA 
työnjohtaja täyttää 60 vuotta Luumäel- 
lä 10. 6. Yhtiömme metsäosaston pal- 
velukseen hön tuli v. 1934 nuoremmak- 
si työnjohtajaksi Kymen hoitoalueen 
Taavetin piiriin, missä hän edelleenkin 
toimii. Varsinaisena tehtävänään hänellä 
on hakkuu-, a jo-  ja metsänparannustöi- 
den valvonta, mutta hän on tilapäisesti 
osallistunut myös pyöreön puutavaran 
luovutusmittauksiin Kotkan satamassa. 
Hänet tunnetaan vaatimattomana, rau- 

hallisena ja tehtävänsä "tunnollisesti suo- 
rittavana työnjohtajana. 

MATTI MALKKI 

kirvesmies ja lastaaja Saksalasta täyt-  
töä 50  vuotta 2. 4. Hän on syntynyt 
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Siiri Pasanen 

Kangaslammilla. Vv. 1937—1938 hän 
oli metsäosaston hakkuutöissä kotipaik- 
kakunnallaan. Vuoden 1955 alussa hän 
tuli Hirvensalmen piiriin paperipuun rau— 
tatielastaustöihin ja siirtyi v. 1956 Sak- 
salaan kirvesmieheksi ja Iastaajaksi. Va- 
paa-ajan harrastuksista mainittakoon ka- 
lastus ja moottoriosiat. 

EELIS KARENSALO 
piiriesimies täyttää 50 vuotta 3. 5. Kuo- 
piossa. Hän on syntynyt Nuijamaalla. 
Köytyöön Nikkarilan metsäkoulun vv. 
1936—1938 hän tuli Etelä-Savon Mhlzn 
metsänhoidonneuvojaksi Kangasniemel- 
Ie. V. 1946 hän siirtyi yhtiömme palve— 
lukseen ja tu l i  Kangasniemen p i i r in  p i i -  
rityönjohtajaksi. V. 1954 hänet nimi- 
tettiin Kuopion hoitoalueen Kallaveden 
hoitopiirin p i i r ies im ieheks i ,  jossa toi- 
messa on edelleenkin. Varsinaisen toi— 
mensa ohella hänellä on riittänyt aikaa 
ja tarmoa myös vapaa-ajan harrastuk- 
siin. Kuorolaulu on harrastuksista etu- 
si jal la. Hän on useita vuosia o l lu t  Poh- 
jois-Savon Metsäteknikkoyhdistyksen 
johtokunnan jäsen ja varapuheenjohta— 
ja. Hän osallistui talvi- ja jatkosotaan 
ilmavoimissa. 

A+- 
Maiti Malkki 

TOIVO ANTTONEN 
piirityönjohtaja täyttöä 50 vuotta Juuas- 
sa 4. 6. Yhtiömme metsäosaston palve- 
lukseen hän tuli v. 1936 harjoittelijak- 
si. Käytyään Nikkarilan metsäkoulun 
vv. 1938—1940 hän tuli vanhemmaksi 
työnjohtajaksi Kainuun hoitoalueen li- 
salmen piiriin. Vv. 1945—1950 hän toi- 
mi Kajaanin hoitOpiirin piiriesimiehen 
apulaisena ja nimitettiin v. 1951 Oulu- 
järven piirin piirityönjohtajaksi. Juan- 
tehtaan hoitoalueen Juuan piirin piiri- 
työnjohtajaksi hän siirtyi v. 1960. Hän 
on toiminut erämaaseuduilla ja luonnon- 
ystävönä hän on hyvin viihtynyt salo- 
seudun metsissä ja työmailla. Valoisafla 
ja elämänmyönteisellä olemuksellaan hän 
on saavuttanut työnantajansa ja kans- 
saihmistensä suosion. Vapaa-ajan har- 
rastuksista ovat etusijalla metsästys ja 
kalastus. 

KALEVI KORHONEN 
piirityönjohtaja täyttää 50 vuotta Hy- 
rynsalmella 17. 6. Hän on syntynyt Rau- 
talammilla. Valmistuttuaan metsätekni- 
koksi Evon metsäkoulusta v. 1944 hän 
meni Joh. Parviaisen Tehtaat Oy:n pal- 

Eelis Karensalo Toivo Anttonen 



Kalevi Korhonen 

velukseen piiriesimiehen apulaiseksi. V. 
1945 hän tuli yhtiömme palvelukseen 
metsäteknikoksi Kainuun hoitoalueeseen. 
Jo seuraavana vuonna hänet nimitettiin 
piirityönjohtajaksi Hyrynsalmen piiriin, 
jota tointa hän hoitaa edelleenkin. Vaa- 
t ivien tehtäviensä ohella toimiessaan yh- 
tiön palveluksessa Kainuun laajoilla 
alueilla hän on joutunut asuinpaikka- 
kunnallaan moniin luottamustehtäviin. 
Hän kuuluu Hyrynsalmen kunnanval- 
tuustoon ja kunnan hallinnon tilintar- 
kastajiin, sairaalan johtokuntaan ja ur- 
heilulautakuntaan sekä Kainuun Kansal- 
lisliiton piiritoimikuntaan. Hän on Hy- 
rynsalmen Kansallisseuran osaston pe- 
rustajajäsen ja sen ensimmäinen puheen- 
johtaja. Hän on kuulunut Metsästäjä- 
liiton Kainuun piirin hallitukseen ja hä- 
nelle on myönnetty Metsästäjäliiton ho- 
peinen ansiomerkki. Hän toimii myös 
Hyrynsalmen urheilutalotoimikunnan sih- 
teerinä ja on ollut perustamassa Hyryn- 
salmen mieskuoroa toimien sen puheen- 
johtajana. Hän kuuluu jäsenenä Ylä- 
Kainuun metsäteknikkoyhdistykseen ol- 
len sen ensimmäinen puheenjohtaja. 
Luonnonystävänä hän on Kainuun sa- 
loil la löytänyt kiitoll isia kohteita erikois- 

harrastuksilleen metsästykselle ja kalas- 
tukselle. 

Oskari Salin 

JUANTEHDAS 

OSKARI SALIN 
työkaluvaraston hoitaja täyttää 50 vuot- 
ta 18.  6. Hän on syntynyt Viipurissa. 
Tehtaan palvelukseen hän tuli v. 1949 
rakennusosaston työkaluvaraston hoita- 
jaksi. Hän kuuluu tehtaan palokuntaan 
ja on toiminut v:sta 1952 lähtien palo- 
kunnan kalustonholtajana. Musiikkihar- 
rastukset ovat olleet hänelle läheisiä jo 
nuorukaisiästä lähtien. 13-vuotiaana hän 
meni soitto—oppilaaksi Pohjois-Savon 
Rykmenttiin (Pohjan Rykmentti) Kuo- 
pioon. Soitto-oppilasaika kesti viisi vuot- 
ta, jonka jälkeen hän jatkoi palvelusta 
kanta-al iupseerina Pohjan Rykmentin 
soittokunnassa vuoden 1936 loppuun. 
Tämän jälkeen hän oli vuoden Siko- 
niemen tehtaan soittokunnassa. Kuo- 
piossa ollessaan hän soi t t i  lisäksi viulua 
Kuopion orkesterikoulussa ja toimi avus- 
tajana Kuopion orkesterissa. V. 1942 
hän oli varajohtajana 1 7  D:n soitto- 
kunnassa. V. 1943 hän tuli soittajaksi 
Helsingin kaupungin soittokuntaan. 
V:sta 1947 lähtien hän toimi Kuhmois- 
ten Saha Oy:n soittokunnan johtajana 
ja tultuaan Juantehtaan palvelukseen 
v. 1949 hän ryhtyi Juantehtaan soitto- 

Hugo Lintunen Eino Adolfsen 

Erkki Suntio 

kunnan johtajaksi. Häneltä on riittänyt 
aikaa myös urheiluharrastuksiin, joista 
ennen muita on mainittava jalkapallo. 

HALLAN TEHTAAT 

RAFAEL OLSEN 
autonasentaja täyttää 60 vuotta 16. 5. 
Hän on syntynyt Kymissä. Hän tuli yh- 
tiön palvelukseen auto-osastolle v. 1918 
ja siirtyi v. 1940 autonkuljettajaksi. 
Hän oli muutamia vuosia työssä muual- 
la, mutta palasi v. 1948 takaisin auton- 
asentajaksi autokorjaamolle. 

ERKKI SU NTIO 
työnjohtaja täyttää 60 vuotta 30. 5. 
Hän on syntynyt Vehkalahdella. Yhtiön 
palvelukseen hän tuli v. 1924 kirves- 
mieheksi rakennusosastolle, mistä v. 
1943 siirtyi höyläämölle. V. 1946 hänet 
nimitettiin höyläämön työnjohtajaksi. V. 
1956 hän siirtyi rakennusosastolle työn- 
johtajaksi. 

HUGO LINTUNEN 
tukkityömies täyttää 60 vuotta 7. 6. 
Hän on syntynyt Kymissä. Yhtiön pal- 
velukseen tukkiosostolle hän tuli v. 1925 
ja työskentelee siellä edelleenkin. 

UUNO NOPANEN 
katontekijä täyttää 60 vuotta 10. 6. 
Hän on syntynyt Kotkassa. Hän tuli yh- 
tiön palvelukseen lautatarhalle v. 1920. 
Muutaman vuoden hän oli työssä muual- 
la, mutta v:sta 1942 lähtien hän on 
yhtäjaksoisesti ollut tehtaan palveluk- 
sessa lautatarhalla. 

EINO ADOLFSEN 
työnjohtaja täyttää 50 vuotta 7. 6. Hän 
On SYtny t  Kotkassa. Yhtiön palveluk- 
seen sahalle hön tuli v. 1937. Sieltä 
hän samana vuonna siirtyi höyläämölle. 
V. 1944 hänet nimitettiin höyläämön 
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Pauli Häkkinen 

työnjohtajaksi. V. 1956 hän siirtyi työn- 
johtajaksi rakennusosastolle. Oltuaan vä- 

lillä työnjohtajana kuivaamolla hän v. 
1961 siirtyi Iautatarhalle. 

K 1 SSAKOSKl 

VÄINÖ UKKONEN 
voimalaitoksen ohjaamopäivystäjä Kissa- 
koskella täytti 60 vuotta 1. 4. Hän on 
syntynyt Hirvensalmella ja tuli v. 1927 
töihin metsäosastolle. Viiden vuoden ku- 
luttua hän siirtyi Kissakosken tehtaan 
palvelukseen ja toimii nykyisin voimalai- 
toksen 'taulumiehenä'. 

HAUKKASUO 

PAULI HÄKKINEN 
työnjohtaja Haukkasuolta täyttää 50 
vuotta 21. 5. Hän on syntynyt Iitissä. 
Ammattikoulun käytyään hän tuli yhtiön 
palvelukseen v. 1929. Oltuaan erilaisissa 
tehtävissä Kuusankosken tehtailla hän 
kävi turvealan kurssin ja siirtyi Haukka- 
suolle v. 1945. Haukkasuon palopäällik- 
könä hän on toiminut v:sta 1946. Palo- 
päällystökoulun hän kävi v. 1948. Hän 
on kuulunut Sippolan kunnan palolauta- 
kuntaan ja toiminut Saveron piirin sam- 
mutuspäällikkönä ja palotarkastajana 
useita vuosia. Palopäällystöliiton l l :n  
osaston jäsen hän on ollut v:sta 1947 ja 
Kymenlaakson palopäällystöyhdistyksen 
jäsen v:sta 1948 lähtien. Hän osallistui 
v. 1949 palopäällystön opintomatkalle 
Tukholmaan. Haukkasuon tehtaan tuo- 
tantokomitean jäsen hän on ollut sen 
perustamisesta lähtien ja kuuluu teh- 
taan työturvallisuustoimikuntaan. Olles- 
saan Kuusankoskella hän kuului Kymin- 
tehtaan mestarikerhon johtokuntaan. 
Turvemiesten johtokuntaan hän kuului 
yhdistyksen lakkauttamiseen saakka. 
Hän osallistui vapaaehtoiseen maan- 
puolustustyöhön ja otti osaa talvi- ja 
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Otto Routakari  

jatkosotaan. Sotilasarvoltaan hän on 
vääpeli. Sotilasansioistaan hän on saa- 
nut useita kunniamerkkejä. 

HÖGFORSI N TE HTAAT 

OTTO ROUTAKARI 
rataesimies täyttää 60 vuotta 17. 5. 
Hän on syntynyt Lopella. Oltuaan aluk- 
si mm. rautatieyhtiön metsätöissä ja 
erilaisissa rakennustöissä hän tuli v. 
1927  rautatien li ikenneosaston palve- 
lukseen. Junaili jaksi sekajunaan hänet 
nimitettiin v. 1943 ja rataesimieheksi 
Karkkilaan v. 1962. Harrastuksista mai- 
nittakoon mieskuorolaulu. 

AIMO PIHL 
varastomies liesiosastolta täyttää 60 
vuotta 3.  6. Hän on syntynyt Forssassa. 
Hän tuli tehtaan palvelukseen v. 1928. 
Hän toimi aluksi rakennusosastolla siir- 
tyen kuitenkin pian kaavaajaksi vali- 
moon. V. 1940 hän siirtyi hiekanpuhal- 
tajaksi emalilaitokselle, missä toimi 
kymmenen vuotta. Sieltä hän siirtyi ny- 
kyiseen toimeensa liesiosaston väliva- 
raston varastomieheksi. 

ERNST ALANDER 
Högforsin Tehtaan teknillinen johtaja, 
yli—insinööri täyttää 60 vuotta 16. 6. 
Hän on syntynyt Lappeenrannassa. V. 
1920 hän tuli ylioppilaaksi Viipurin 
ruotsalaisesta lyseosta ja valmistui dip- 
Iomi-insinööriksi Teknillisessä Korkea- 
koulussa v. 1925. Samana vuonna hän 
tuli Kymin Osakeyhtiön palvelukseen, 
mutta lähti pian sen jälkeen Walter 
Ahlström-säätiön stipendiaattina opinto- 

matkalle Skotlantiin, Englantiin ja Sak- 
saan viipyen tällä matkalla yli vuoden. 
Palattuaan kotimaahan hän tuli uudel- 
leen yhtiön palvelukseen toimien mm. 
tehdasrakennusosaston ja piirustuskont- 
torin päällikkönä sekä konepajojen 

Ernst Alander 

1941 päällikköinsinöörinä. V. hänet 
nimitettiin Högforsin Tehtaan yli-insi- 
fiööriksi, jossa virassa hän edelleenkin 
on. Yli-insinööri Alanderilla on huomat- 
tava osuus Högforsin Tehtaan suuri- 
suuntaisissa laajennuksissa, joita on 
viime vuosien aikana suoritettu ja jotka 
ovat nostaneet Högforsin Tehtaan suur- 
teollisuuslaitosten piiriin. Monet ulko- 
maanmatkat, jotka ovat ulottuneet 
kaikkiin Euroopan teollisuusmaihin sekä 
Yhdysvaltoihin, ovat syventäneet hänen 
ennestäänkin laajoja valimoalan tieto- 
jaan. V:sta 1942 alkaen, jolloin Hög- 
forsin Tehtaan Konepajakoulu perus- 
tettiin, hän on ollut koulun johtokun- 
nan puheenjohtajana antaen kaikessa 
tukensa koulun menestymiseksi ja ke- 
hittämiseksi. Hänen vapaa-aikojen har- 
rastuksistaan mainittakoon verkkopal- 
loilu, autoilu, metsästys, kalastus ja 
postimerkkeily. Hirvenkaatajana hän on 
ensimmäisiä paikkakunnallamme. Useat 
vuodet hän oli tehtaan Tenniskerhon 
innokkaana ja aloitekykyisenä puheen- 
johtajana. Hän on Karkkilan Rotary- 
klubin perustajajäsen, Kunnallisella 
alalla hän on toiminut Karkkilan kaup- 
palan työasiainlautakunnan jäsenenä. 

TOIVO SOHLMAN 
konekorjaaja valimon korjaamosta täyt- 
tää 50 vuotta 2. 6. Hän on syntynyt 
Vihdissä. Tehtaan työhön hän tuli ema- 
Iilaitokselle v. 1937. V. 1938 hän siir- 
tyi konekorjaajaksi valimoon, missä 
edelleenkin toimii söhkötrukkien kor- 
jausmiehenä. 

AARO HYVÖNEN 
lämmittäjä keernaosastolta täyttää 50 
vuotta 25. 6. Hän on syntynyt Impi- 
lahdella. Tehtaan työhön hän tuli puh- 
distamoon v. 1945. V. 1952 hän siirtyi 
keernaosastolle, missä nykyisin toimii 
keernauunien lämmittäjänä. 



Munan minille 

Tammikuun 15  pnä kuol i  äki l l isen 
sairauden murtamana Lapinlahden p i i -  
r in  p i i r i työnjohtaja Mart t i  Antero 
M i e t t i n e n .  Hän o l i  syntynyt l isa|- 
messa 7. 12. 1917. Siellä hän kävi 
myös koulunsa. Hän valmistui metsä- 
teknikoksi Rovaniemen Metsäkoulusta 
v. 1 9 4 4  ja  s i i r ty i  sen jälkeen työnjoh- 
ta jaks i  Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n 
palvelukseen Iisalmeen. Varsinaisen 
päivätyönsä hän suoritt i  yhtiömme pal -  
veluksessa. Hän tul i  v .  1 9 4 5  yhtiömme 
metsäosaston Pajujärven p i i r i in  työnjoh- 
ta jaks i  ja o l i  sen jälkeen Maaningan 
ja v i imeksi  Lapinlahden p i i r in  piir ityön- 
johta'jana. Hänet tunnettiin tarmok- 
kaana ja  ammattimiehenä. 
Vilkkaan luonteen omaa- 
vana hänel lä o l i  pa l jon ystäviä ja tut-  
tavia. Hän kuului moniin yhdistyksiin 
ja  järjestöihin, joissa hänelle uskotti in 
useita luottamustehtäviä. Häntä jäivät 
lähinnä kaipaamaan puoliso ja kaksi 
tytärtä sekä äi t i .  

hyvänä 
ja  avoimen 

Apulaisisännöitsijä B. Carlson kiinnittä- 
mässä ansioristin joukkueenjohtaja Toi- 
vo Länsimiehen rintaan. 

Ansioituneita Hallan palokuntalaisia: 
vasemmalta Toivo Länsimies, Arvo Mä- 
kelä, Tauno Räsänen, Selim Pajala, Lau- 
ri Skriko ja Jalo Koponen. Kuvasta puut- 
tuu Väinö Ylönen. 

jatkoa sivulta 9 

tään uudesta keksinnöstä, mutta 
muuten erinomaisen kattila 6:n 
konstruktiossa tämä kohta oli rat— 
kaistu toisin. Mittaamalla lämpöti- 
loja sekä ylhäällä että alhaalla ja  
kehittelemällä ajatuksensa käytän- 

55 vuotta torvensoittajana 

Juantehtaan mestarikerholla juotiin 
2 1 .  1 .  erojaiskahvit. Vilho H o r j a n -  
d e r eli 'Poika-Ville', joka on soittanut 
tehtaan soittokunnassa v:sta 1908 läh- 
tien, jätti paikkansa nuoremmille soit- 
taj i l le. Kuulumisestaan tehtaan soit to- 
kuntaan on Horjanderin suvulla varma 

Soittajaveteraani 
Vilho Horjander 

muistolahjoineen. 
Oik. rva Horjander 
ja  vas. rva Timgren. 

Juhlatilaisuus Hallan 
palokunnassa 

Hallan kerholla pidettiin 4. 3. juhla- 
tilaisuus Hallan tehtaitten palokunnasta 
eroavien, pitkäaikaisesti toimineiden jä- 
senten kunniaksi. Apulaisisännöitsijä 
Börje Carlson kiitti kunniavieraita an- 
siokkaasta toiminnasta tehtaitten palo- 
suojelun hyväksi ja ojensi palosuojelu- 
johtaja Bengt Janssonin kanssa Palo- 

ennätys 115 vuotta, jota ei hevillä ri- 
kota. Vilho Horjanderin isä soitti tehtaan 
soittokunnassa 60 vuotta ja Poika-Vil- 
lelle kertyi 55 soittajavuotta. Tilaisuu- 
dessa Iausui soittokunnan johtaja Oskari 
Salin kiitoksen sanoja eroavalle soitta— 
jalle ojentaen hänelle samalla muisto— 
lahjan, 

kuntien Keskusli i ton myöntämät ansio- 
r ist i t  joukkueenjohtaja Toivo Länsimie- 
helle ja Väinö Ylöselle sekä ansiomita- 
l i t  kersantt i  Selim Pajalal le ja Lauri 
Skrikolle, korpraali Arvo Mäkelälle ja 
Tauno Räsäselle sekä palomies Jalo Ko- 
poselle. 

Tilaisuudessa ol ivat läsnä myös palo- 
pääl l ikkö Erkki Wecksten ja ruiskumes- 
ta r i  Esko Virtanen. 

nölliseksi ratkaisuksi Lehtinen pää- 
tyi tähän hyödylliseen aloitteeseen. 

Veikko Lehtisen kuva on aloite- 
uutisten yhteydessä ollut aikaisem— 
minkin lehtemme palstollla. Silloin 
hän keksi laitteen edellä mainittu- 
jen savukaasuputkien puhdistami- 
seksi helpommalla j a  miellyttäväm- 

mällä tavalla kuin siihen saakka oli 
tapahtunut. Sitä ennen hänen ehdo- 
tuksestaan parannettiin hiilivaa'an 
hihnan suojusta j a  estettiin hihnan 
tarpeeton kuluminen. Lehtinen on 
siten tehnyt kolme käyttökelpoista 
j a  hyödyllistä aloitetta kuutoskatti- 
lansa hyväksi. 



]ubo Suominen: 

'llumpailusla' 
la vähän 
muustakin 

Luonnon voimia vastaan on ihmi- 
nenkin kaikista 
huolimatta jokseenkin avuton. Tä-  
män saivat kokea Voikkaan koski- 

apuvälineistään 

työmaan insinöörit, mestarit ja työ- 
miehet eräänä kevättalven päivänä 
joskus 1920-luvun alkupuolella. Sil- 
loin Kymijoen vesi nousi äkkiä 
kymmeniä senttejä ja mursi jokeen 
rakennetun työpadon. Tuollainen 
veden pinnan nousu- ja laskuilmiö 
tunnettiin työmiesten kesken ni-  
mellä 'humpailu'. Kun nyt tapahtu- 
neen rytäkän jälkeen insinööri, mes- 
tarit ja työmiehet katselivat veden- 
nousun aiheuttamaa jälkeä, alettiin 
siinä tuumiskella tietysti myös syy- 
tä tällaiseen. Padon rakentaneen 
kirvesmiesporukan 'nokkamies' ar- 
veli, että syy kenties langetetaan 
hänen ja porukan harteille. Tor- 
juakseen ennakolta tuollaiset moit- 
teet hän lausahti niin kovaa että 
herratkin sen varmasti kuulivat: 
”Herrat ei ottaneet huomioon hum- 
pailua”. Tällä lausunnolla olikin 
toivottu vaikutus, sillä patoporukkaa 
ei syytetty mistään. 

* 

Voikkaan rakennusosastolla toimi 
aikoinaan laturina eli panos-tajana 

Issulan Roope. Hän oli railakasot- 

teinen mies ja kai siitä johtuen hän 

erehtyi kerran laittamaan liian an- 

karan paukun. Räjähdys heitti suu- 

ren kiven ainakin parinsadan met- 

rin päähän. Kivi osui sähkötolp- 

paan, joka katkesi kuin tupakka. 

Sen seurauksena koko lähitienoo jäi 

ilman sähköä ja mestari Nurminen 

ryntäsi julmistuneena paikalle. Roo- 
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pe kuunteli hetken mestarin anka— 
raa kielenkäyttöä, tökkäsi sitten 
sormellaan mestari Nurmisen rin- 
taan ja sanoi: ”Eiks vain ollukkin 
tarkasti ammuttu, het ens laakilla 
osasin tolppaan”. Kun Nurminen 
huomasi, ettei Roope välittänyt tä- 
män enempää hänen nuhteistaan, 
jätti hän asian silleen, kun kaiken 
lisäksi ei pahempaa onnettomuutta- 
kaan ollut sattunut. 

IO 

Voikkaan koskityömatan monttuun 
oli tullut töihin eräs kuljeksiva säl- 
limies, jonka työhalu enempää kuin 
työtehokaan ei ollut läheskään pa- 
ras mahdollinen. Eräänä sateisena 

tämä naapuri 
monttuun rusnailemaan avattu sa- 
päivänä ilmestyi 

teenvarjo päänsä päällä. Kun hänen 
täytyi kannattaa varjoa toisella kä- 
dellään, jäi työskentelyyn vain yksi 
käsi ja se ei oikein riitä, kun työ- 
välineenä on rautakanki. 
pitkää ilmestyi paikalle työnjohtaja 
Nurminen, joka heti huomasi mie- 

Ennen 

hen erikoislaatuisen työskentelyn. 
Tämä oli jo Nurmisen mielestä lii- 
kaa irvokasta, hän huusi miehen 
luokseen, kysyi hänen nimensä sekä 
päivämäärän, jolloin tämä oli tullut 
työhön. Mies vastasi, että perjantai 

se oli. Nurminen kirjoitti oitis lop- 
putilin ja sanoi: ”Kyllä se on ollut 
pimeä perjantai, kun minä olen si- 
nut ottanut töihin”. 

* 

Aikoinaan työskenteli Kymin sel- 
luloosatehtaalla Taavi Niveri-nimi- 
nen mies, joka oli piintynyt tupa- 
koitsija. Hän oli saanut monia varo- 
tuksia tämän helmasyntinsä harjoit- 
tamisesta kielletyillä paikoilla. Oli 
sanottu, että seuraa lopputili, jos 
hänet vielä kerrankin saadaan kiin- 
ni tällaisesta määräysten rikkomi- 

sesta. 
Mutta kuinkas kävi! Selluloosa- 

tehtaan senaikainen teknillinen joh- 
taja Wilhelm von Koskull kulki ' 
eräänä päivänä sen tehdasosaston 
läpi, missä Niveri työskenteli. Ni- 
verillä ei sillä hetkellä juuri ollut 
'palamassa', mutta hän oli kyllä ai- 
keissa pistää tupakaksi heti tilai- 
suuden tultua. Kun hän näki joh- 
taja von Koskullin jälkeen oven 
sulkeutuvan, arveli hän tilanteen 
selvinneen ja niinpä hän heti sytyt— 
tikin savukkeen koettaen kätkeä 
sen kämmenensä sisään. Samalla 
hän piti silmällä ovea, josta von 
Koskull oli juuri mennyt, sillä hän 
otaksui tämän tulevan takaisin sa- 
masta ovesta. 

Kävi kuitenkin niin, että von 
Koskull tuli takaisin toisesta oves- 
ta, jota Niveri ei osannut pitää sil- 
mällä. Insinööri huomasi heti Taa- 
vin langenneen tupakanhimonsa uh- 
riksi. Hän olisi ehkä julmistunut 
kovastikin Taaville, mutta ennen 
kuin hän ennätti sanoa mitään, lau- 
kaisi N iveri nokkelaälyisenä miehe- 
nä tilanteen sanomalla: ”Voi veli 
veikkonen, sieltäkös sie tulitkii ja 
mie kun koko ajan kyttäsin tuot 
toist ovvee”. Tämä Niverin sanaval- 
mius huvitti johtajaa siinä määrin, 
että Taavi sai tälläkin kertaa an- 
teeksi, ties kuinka monennen ker- 
ran. Hänen täytyi kuitenkin mennä 
ulos polttamaan savukkeensa. 



Toimituksen 
luolilla 
Kansan suosio saavutetaan ja ni- 

mikuuluksi tullaan mitä moninai- 
simmilla tavoilla ja keinoilla. Po- 
liitikot puhuvat ja lupaavat, urhei- 
lijoiden valttina ovat ennätystulok- 
set ja kauneuskuningattaren tavoi- 
teltua titteliä pyydystävät näyttele- 
vät itseään ilta-, kansa-llis- ja uima- 
puvuissa naiskauneuden asiantunti- 
joiden ja uteliaan yleisön edessä. 
Filmi o-n sytyttänyt nykytaivaalle 
toinen toistaan kirkkaamman täh- 
den, joiden nimet tiedetään monin 
verroin paremmin kuin taivaan 
kiertolaisten. Tunnetaan filmitäh- 
tien elämänvaiheet, heidän avioliit- 
tonsa ja -eronsa, ruokavalionsa ja 
saippuamerkk'insä, millä pitävät hi- 
piänsä hohtavana ja  kukoistavana. 
Filmin rinnalla on televisiosta tul- 
lut samanlainen kuuluisuuksien tai- 
kuri. 

Kenties kaikkein nopeimmin ja 
ketterämmin pääset kuuluisuuden 
valokehään rupeamalla vokalistik- 
si. Ei  tee mitään, vaikka koulutodis- 
tuksessasi on laulussa välttävä ar -  
vosana. Jonakin sallimuksen mää- 
räämänä päivänä sinut keksitään, 
mikrofoni kymmenkertaistaa ääne- 
si ja siinä löydetään jotakin sala- 
peräistä ja tenhoavaa. Myrskyisät 
aploodit saavat sinut vakuuttu- 
neeksi, että sinulla todella on  iskel- 
mätähden taipumuksia, niitä ei ole 
vain aikaisemmin huomattu. Ja kun 
oikein hyvin käy, niin muutaman 
ajan perästä olet levyluettelossa, sa- 
mojen kansien sisällä kuin Bach, 
Beethoven, Sibelius, Maria Callas ja 
Jussi Björling. Voitpa hetkellisesti 
saada voitonkin noista suurista ni- 
mistä, ainakin mitä myyntimenes- 
tykseen tulee. 

Sellaista oikotietä kuuluisuuteen 
ei ole edes poliitikolla. Hänen on 
väsymättä kierrettävä vaalipiiris- 
sään, pidettävä puheita, harjoitelta- 
va magnetofoninauhalle, keksittävä 
salajuonia vastustajiensa nujertami- 
seksi ja uskaltauduttava ristikuulus- 
teluun radion mikrofonin ääressä. 
Iskelmätähdelle riittää yksi ainoa 
aihepiiri. Hän laulaa rakkaudesta, 
toisinaan mollissa, toisinaan duu- 

rissa, tavallisimmin ilman vibraa- 
toa .  

Kullakin ajalla on omat suosik- 
kinsa. Sellaiset entisajan hauskut- 
tajat  kuin kuplettilaulajat ovat 
kuolleet melkein sukupuuttoon. J oi- 
takin on vielä elossa, mutta heillä 
ei  ole asiaa julkisuuden areenalle. 
Heidän humoristisille viisuilleen 
naurettaisiin —— ei niiden huumorin 
vuoksi vaan niiden auttamattoman 
vanhanaikaisuuden takia. Tarinat 
Kaisan ja Kustin häistä, aittaroman- 
tiikasta j a  reippaista tukkilaisista 
eivät koskettaisi nykyajan nuorisoa. 
Ei  olisi kupletistilla apua myöskään 
kanteleestaan, tuohivirsuistaan eikä 
helapääpuukostaan. Sellainen rekvi- 
siitta käskettäisiin heittämään ro- 
mukoppaan ja koko mies huudettai— 
siin saman tien alas j a  ulos. 

Aikanaan sellaiset nimet kuin 
Alfred Tanner, Rafu Ramstedt, Pasi 
Jääskeläinen ja Tatu Pekkarinen 
olivat kuuluisia ja nauttivat kansan 
laajojen piirien suosiota. He kiersi- 
vät  ympäri maata, kävivät rapakon- 
kin takana j a  menestys oli aina 
taattu. 

Mutta vaikka kuplettilaulajien 
aika on mennyt, elävät yhä monet 
heidän lauluistaan. Tatu Pekkari- 
sen 'Väliaikaista kaikki on vaan” 
osataan yhä edelleen ja tämä kai- 
kessa viisumaisuudessaan suoras- 
taan elämänfilosofiaa sisältävä lau- 
lu on käännetty useille kielille. 
Entä Pekkarisen ,Kaunis Veera”: 
”Sätkät, sätkät, parrun pätkät, sini- 
sellä Saimaalla seilattiin. Poijat, 
jätkät, pitkät, pätkät, kaunista Vee- 
raa me katseltiin”. Suorastaan bal- 
laadinomainen tarina siniseltä Sai- 
maalta, Prinsessa Armaadan kan— 
nelta, jossa Kaunis Veera vei jät- 
kiltä järjen.  

Tatu Pekkarinen oli saanut syn- 
tymälahjanaan vastustamattoman 
huumorin lahjan. Se ilmeni jo ai- 
van pienestä lapsesta saakka. Kun 
poikaa rokotettiin, hän tokaisi äi- 
dilleen: ”Mennään pois, setä pu- 
ras”. Ja kun Kuopion klassillisen 
lyseon yläluokkien pojat kastoivat 
alokkaita vesikorvossa ja kysyivät 
Tatulta, että mikä häntä odotti, tuli 
vastaukseksi: ”Opin sauna”. Tatun 
palattua voitokkaalta Amerikan- 
matkalta tiedusteltiin häneltä, mis- 
sä dollarit olivat? ”Sitä vartenhan 
dollarissa on kotkan kuva, että se 
lentää”, oli vastaus. 

Tatu Pekkarinen oli yhdessä 
asiassa samankaltainen vokalistien 
kanssa. Hänenkin laulutaitonsa oli 
kehnonlainen. Hän pahoittelikin, 
että hänen täytyi laulaa laulamasta 
päästyään ja lisäksi samalla näytel- 
lä, vaikkei osannut kumpaakaan. 
Mutta silti hänen menestyksensä oli 
taattu. Mykkien elokuvien teatterit 
täyttyivät, kun Tatu esitti Väliajalla 
kuplettejaan. Samoin katukahvilat 
ja kaupunkien sekä pitäjien seura- 
talot. 

Tatu Pekkarisessa oli jotakin 
väärentämätöntä. Hän oli niitä har- 
voja armoitettuja, joiden riimityk- 
sessä murre taipuu ja tottelee nöy- 
ränä eikä keinotekoisena tehon ta- 
voittelijana. Hänellä oli hallussaan 
elävä sana, hänen leppoisassa ole- 
muksessaan oli valloittavuutta ja 
hänen huumorinsa raikkaasta läh- 
teestä pulppuavaa, ilman kyynilli- 
syyden tai kaksimielisyyden häi- 
ventäkään. 

Eipä ihme, että Eino Leino ni- 
mitti häntä mestariksi j a  kertoi 
lehtiuutisissa aikovansa lähteä Ta- 
tun kanssa lausunta- ja laulukier- 
tueelle; Ilmari Kianto kutsui häntä 
'kulttuurikuplittajaksi' ja pani erää- 
seen romaaniinsa yhden hänen vii- 
suistaan. 

Vuosien mittaan Tatu Pekkarinen 
laajensi asteikkoaan. Hän alkoi se- 
pittää kansannäytelmiä. Usein nämä 
aivan kuin kypsyivät hänen laulu- 
jensa pohjalta. Kauniista Veerasta 
tuli romanttinen näytelmä ja 'Kalle 
Aaltosen morsiamen' edeltäjä oli 
vuosikymmenien takainen laulu 'Se 
laiva lähti Amerikkaan'. 'Peräkylän 
profeetta', jota yhä näytellään ja 
joka on käännetty useille kielille- 
kin, on myös kuin näytelmänä il- 
mennettyä kuplettia. 

Taisipa Tatu Pekkarinen aika- 
naan hämmästyttää kirjallista maa- 
ilmaa, kun hän Ilmari Mäkitien ni- 
mellä voitti romaanikilpailun, jonka 
arvostelulautakunnnan puheeenjoh- 
tajana oli professori J' . V. Lehtonen. 
Tämä romaani ei  jäänyt hänen ai- 
noakseen. 

Kupletisti Tatu Pekkarinen oli 
samalla herkkävaistoinen kirjailija. 
Ilmankos suuri osa hänen viisuis- 
taankaan ei ole lakastunut. Iskel- 
mät sen sijaan painuvat melkein 
poikkeuksetta unohduksen rannat- 
tomaan hautuumaahan. 

T u o m o  




