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Harvoin tammikuinen maisema 
on näin vähäluminen. Näkymä 
Mäntyharjusta yhtiön metsäosas- 
ton metsätyömailta Kestriinin 
kämpän läheisyydessä Kallaveden 
rannalla 

Kuusanniemen radan rakentaminen 
on edistynyt laskelmien mukaisesti. 

Pessankosken silta valmistui joulukuun 
alkupuolella ja siten saatiin pohjoisesta 
käsin rautatieyhteys Kuusanniemen teh- 
dasalueelle. Kevään kuluessa valmistuu 
Rapakosken silta ja tehdasrata koko- 
naisuudessaan avataan liikenteelle. 

Kymin selluloosatehtaan 'kiisutehtaas- 

ta' on tullut 'rikkitehdas'. Samaan ra- 
kennukseen on sijoitettu tehokas rikki- 

uuni, joka yksinään pitää huolen rikki- 
dioksiidin valmistuksesta. Vanhaa kiisu- 
uunia ei ole kuitenkaan purettu, vaan 
se on jätetty käyttövalmiina varalle. 

Koska markkinoimisvaikeuksien takia 
selluloosatehtaat käyvät vajaatehoisesti, 

on Voikkaan selluloosatehtaalla lope- 
tettu toistaiseksi selluloosan keittämi- 
nen. Voikkaan paperitehtaan tarvitsema 
valkaisematon sulfiittiselluloosa pumpa- 
taan uutta massaputkea myöten Kymin 
selluloosatehtaalta. Massan jälkipuhdis- 

tus suoritetaan kuitenkin Voikkaan sel- 
luloosatehtaan lajitteluosastolla. 

Sippolan metsäkoulussa on päättynyt 

17. 12. 
pidetyssä päättäjäistilaisuudessa jaettiin 
seitsemäs metsäteknikkokurssi. 

päästötodistukset 21 uudelle metsätek- 
nikolle. 

Myös Högforsin konepajakoulu-n luku- 

vuosi päättyi joulukuussa. Neljänneltä 

vuosikurssilta sai päästötodistuksen 27 

uutta ammattimiestä. 

Högforsin Tehtaalla on laaduntark- 

kailua voitu entisestään tehostaa otta- 
malla avuksi isotoopit. Niillä voidaan 
röntgenlaitteen tavoin kuvata kappa- 
leita, jolloin esineen sisäinen rakenne 
paljastuu. 

Loppiaisena 123 yhtiöläistä sai 25- 
vuotismitalin. Kultamitalimiesten luku 
on lisääntynyt neljällä. Nämä työnvete- 
raanit ovat Aarne Vahlman, Martti Tall- 
gren ja Kaarlo Henell Karkkilasta sekä 
Lauri Lahtinen Kuusankoskelta. 
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Ammattikoulu 

Jos emme ota lukuun kirkon vuosisataisia ponnistuksia opet- 
taa Suomen kansa auttavasti lukemaan ja oppimaan kristinopin 
pääkohdat, on maamme kansanopetuslaitos perin nuori. Vain ani— 
harva kansakoulu on täyttänyt sata vuotta. Esimerkiksi Valkeala 
jaettiin koulupiireihin vasta 1890-luvulla, jolloin koulujen perus— 
taminen pitäjässä laajassa mitassa alkoi. Oppikoulu nimenomaan 
maaseudun opinahjono on luonnollisesti vieläkin nuorempi ilmiö. 
Niinpä Kouvolan Suomalaisen Yhteiskoulun, maamme toiseksi 
vanhimman maaseutuoppikoulun, perustamisesta tuli viime vuonna 
kuluneeksi 60 vuotta. 

Nuorinta haaraa maamme koululaitoksessa edustaa ammatti- 
koulu. Varsinaiseksi koko kansaan kohdistuvaksi kouluksi se on 
kehittynyt vasta viime sotien jälkeen. Vihdoin vuonna l959 astui 
voimaan uusi laki ammattioppilaitoksista, joka takaa ammatti- 
opetukselle tasaveroisen aseman maamme koulujärjestelmässä. 
Tämän lainsäädännöllisen kehityksen rinnalla on tapahtunut muu- 
tos myös yleisessä mielipiteessä. Aikaisemmin oppikoulun arvosta— 
minen muiden koulumuotojen rinnalla on ollut yksipuolisesti hal— 
Iitsevana, mutta vihdoinkin on alettu kouluasioihin suhtautua rea- 
listisemmin jo tekisi mieli sanoa järkevämmin. Kenties tähän on 
osaltaan vaikuttanut se, että kansakoululaitostamme on kehitetty 
erittäin terveeseen ja kaukonäköiseen suuntaan, kun taasen oppi- 
koulun puolello uudistusten aikaansaaminen näyttää olevan kovin 
lujassa. Liiallinen oppilastulva oppikouluihin on taasen johtanut 
siihen, ettei keskikoulutodistuksella eikä aina ylioppilastutkinnol— 
lakaan ole toivottua vaikutusta etsittäessä paikkaa yhteiskunnassa. 
Näin ammattikoulutus ja ammattityö on alkanut vähitellen päästä 
sille kuuluvaan arvoonsa. Ei ole myöskään syytä unohtaa, että 
ammatinvalinnan ohjauksesta on jo ainakin jossain määrin apua 
nuoren ihmisen edellytyksiä punnittaessa ja tulevaisuutta suunni- 
teltaessa. 

Jos siis asettaisimme koulutoimen kehityksen aikajärjestykseen, 
olisi se kansakoulu — oppikoulu — ammattikoulu. Kuusankos— 
kella kaksi viimeksi mainittua joutuisivat kuitenkin vaihtamaan 
paikkaa keskenään. Yhtiön ammattikoulu perustettiin ja puoli 
vuosisataa sitten ja alusta lähtien se vakiintui täällä kansakoulun 
ohella keskeiseksi oppilaitokseksi saaden sekä koulun perustajan 
että paikkakunnan väestön kannatuksen osakseen. Kuinka oikeaan 
osunut tämä toimenpide oli, siitä koulun 50-vuotisjuhlassa lausutut 
ajatukset ja koululle esitetyt vilpittömät onnittelut olivat kauniina 
osoituksena. Palaamme ammattikoulun vaiheisiin ja juhlan selas- 
tamiseen seuraavassa numerossa. 
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Junalla Pessankosken yli 
Kuusanniemen tehdasalueelle. 

Kuusanniemen radan rakentami- 
nen on edistynyt jo  niin pitkälle, 
et tä uusi tehdas on saanut rautatie- 
yhteyden pohjoisesta käsin. Pessan- 
kosken silta valmistui liikennöitä- 
vään kuntoon joulukuun alkupuo- 
lella ja kun kiskotuskin oli edisty- 
nyt Voikkaan haararadasta uudelle 
tehtaalle saakka, 
ollut enää estettä. 

e i  junan tiellä 

Kuusanniemen rautatieliikenteen 
avasi virkajuna, joka lähti matkalle 
Kouvolan asemalta lauantaina jou- 
lukuun 14 päivänä klo 11.23. Rauta- 
tiehallitusta edustivat rataosaston 
johtaja Pekka Turunen, yli-insi- 
nööri Arvi Peitsara j a  apulaisjoh- 
taja T. P. Elomaa. Kouvolasta olivat 
mukana sikäläisten rautatiepiirien 
päälliköt dipl.ins. A. J. Ikkala, dipl. 
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ins. Veikko Marola j a  liikennepääl- 
likkö Toivo Paronen. Yhtiötä edus- 
tivat tällä historiallisella matkalla 
vuorineuvos K. E .  Ekholm, Kuusan- 
kosken tehtaiden päällikkö Olov A. 

Ceder— 
Gustav 

Rosenqvist, Kuusanniemen ryhmän 
päällikkö P-G. Michelsson, raken- 
nuspäällikkö Sven-Ake Lemström, 

Hixén, isännöitsijä Curt  
creutz, apulaisisännöitsijä 

useita osastopäälliköitä j a  muita 

asianomaisia. Myös lehdistö oli run- 
saasti edustettuna. Moottorivaunua 
kuljett i  Lasse Alppiaro j a  junaili- 
jana toimi Einari Aronen. 

Tarkan aikataulun mukaisesti vir- 
kajuna saapui Harjuun ajaen edel- 
leen Multamäkeen saakka, josta se 
palasi takaisin Har jua  kohti Haara- 
kallion vaihteeseen j a  erkani siitä 

V i r k o j u n o  avaa  u u d e n  rodon 
l i iken tee l l e  jo y l i t t öö  Kymijoen 

Pessankosken siltaa myöten 
1 4 . 1 2 . 1 9 6 3  klo 1 2  

Voikkaalle päin. Turvallisuussyistä 
Voikkaan liikenne ohja taan nykyi-  

sin Multamäen kautta. Mattilan ky- 
lää lähestyttäessä käännettiin vaih- 
de uudelle radalle ja niin matka 
jatkui Pessankosken uudelle sillalle, 
joka ylitettiin tasan klo 12. Junan 
ikkunoista ihailtiin komeita Kymi— 
joen maisemia. Kuusanniemen puo— 
leisella rannalla pysähdyttiin het-  
keksi ja valokuvaajien toivomuk- 
sesta juna  a jo i  takaisin sillalle ku-  

Sitten matka jatkui 
Kuusanniemen tulevalle keskusrata- 
vattavaksi. 

pihalle, josta erkanee pistoraide 
tehdasalueelle. Klo 12.10 juna saa- 
pui määränpäähänsä tehtaan portin 
läheisyyteen. Rautatieliikenne Kuu- 
sanniemeen oli avattu. 

Matkan päätyttyä siirryttiin Kos- 
kelaan lounaalle. Tilaisuuden isäntä 
vuorineuvos K. E .  Ekholm piti pu- 
heen kohdistaen sanansa erityisesti 
Rautatiehallituksen edustajille j a  
Kouvolan rata- sekä liikennepiirien 
päälliköille. Hän mainitsi puhees- 
saan seuraavaa: 

— Kun nyt rakenteilla olevaa 
Kuusanniemen sulfaattiselluloosa- 
tehdasta alettiin suunnitella, eivät 
katseet suinkaan kohdistuneet en- 
simmäistä kertaa Kuusanniemeen. 
Jo  1930-luvulla yhtiön selluloosa- 
teollisuutta laajennettaessa Kuusan- 
niemi mainittiin mahdollisena teh- 
taan sijoituspaikkana ja sen tar joa-  
mia edellytyksiä pohdittiin myös 
1950-luvun alkupuolella. Monet sei- 
ka t  puhuivat Kuusanniemen puo- 
lesta, mutta ei  vaikeuksiakaan puut- 
tunut. Yhtenä syynä aikaisempien 
suunnitelmien raukeamiseen oli se, 
että Kuusanniemen yhdistäminen 
rautatie- j a  maantieverkostoon oli 
suuritöinen ja  paljon varoja kysy- 
vä tehtävä. Kuten tiedämme, Kuu- 
sanniemeä ympäröi kolmelta suun- 



nalta leveä Kymijoki ja neljänneltä 
asutus. 
— Tänään me olemme kuitenkin 

ajaneet junalla Kuusanniemeen yli 
Kymijoen ja halki Eerolan karta- 
non peltojen aina tehdasalueelle 
saakka. Uusi tehdas, jonka rakenta- 
minen on edistynyt jo pitkälle, on 
saanut rautatieyhteyden, jota ilman 
sen olisi vaikeata tulla toimeen. 
Rautatietä tarvitaan raakapuun 
tuojana ja markkinoille lähetettä- 
vän selluloosan viejänä. 
— Kuljetusk'ysymysten ratkaise- 

minen näyttelikin jo tehdassuunnit- 
telun alkuvaiheissa tärkeätä osaa. 
Mielihyvin saatoimme todeta, että 
Rautatiehallituksen puolesta suh- 
tauduttiin suopeasti ja ymmärtäväi- 

sesti ehdotuksiimme ja tuloksena 
oli suurisuuntainen ja kaukonäköi- 
nen ratkaisu, joka ei rajoitu yksin- 
omaan Kuusanniemen tehtaan kul- 
jetuskysymysten järjestelyyn, vaan 
samalla palvelee yhtiön kaikkia 
Kuusankoskella sijaitsevia tehtaita. 
Samalla Kuusanniemen teollisuus- 
rata tulee helpottamaan Savonradan 

e te läpäänja  Kouvolan tavararata- 
pihan liikennettä, kun pohjoisesta 
päin saapuvat puutavarajunat voi- 

daan ohjata suoraan Kuusannie- 
meen Kuusankosken uudelle kes- 

kusratapihalle ja sieltä taasen val- 
mis tavara tulee lähtemään koko- 
naisina junina vientisatamiin. Sekä 
rautatiehallituksen että yhtiön mie- 
lipiteet Kuusanniemen radan raken- 

tamisesta osuivat yksiin ja hyvän 

ja  luottamuksellisen yhteistyön tu— 

loksena ratasuunnitelma saatiin no-  

peasti päätökseen. Esitänkin rauta— 

tiehallitukselle, erityisesti rataosas- 

tolle ja jotka 

ovat suorittaneet suurimman työn, 

yhtiön parhaat kiitokset. 
— Kuusanniemen radan teknilli- 

sen suunnittelun ja radan raken- 

tamisen sai tehtäväkseen Valtion- 

rautateiden 9. ratajakso päällik- 

könsä dipl.ins. A. J. Ikkalan joh- 

dolla. Iloksemme olemme voineet 

liikenneosastolle, 

todeta, että tämä vaativa suunnit- 

telutyö valmistui nopeasti ja että 

työt pantiin ripeästi käyntiin. Tänä 
merkkipäivänä, jolloin rautatie- 

yhteys Kuusanniemeen on saatu ja 
jolloin työ on  edistynyt jo huomat- 

tavasti yli puolen välin, esitän Teil- 

le, insinööri Ikkala j a  Teidän kau t -  

tanne ratapiirillenne sydämelliset 

kiitokseni ja onnitteluni työn me-  

' »  ' -  
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K u u s a n n i e m e n  ra ta  o n  jo 
ahkerassa käytössä 

nestyksellisestä suorittamisesta. 
— Suunnitelmia laadittaessa on 

tarvittu läheistä yhteistyötä myös 

7:nnen liikennepiirin kanssa. On- 
han tärkeätä, että kun rata on ra-  

kennettu ja sitä aletaan käyttää, 

liikenne saadaan joustavasti suju- 

maan ja se vastaa siten sekä rauta- 

teiden että yhtiön toiveita ja pyr- 

kimyksiä. Myös Kuusanniemen lii- 
kennesuunnittelut j a  -valmiste1ut 

ovat sujuneet täydellisen yhteis- 
ymmärryksen merkeissä ja mielui- 

sa tehtäväni on  kohdistaa kiitokset 
liikennepiirille. 
— Arvoisat vieraamme! Toivotan 

teidät sydämellisesti tervetulleiksi. 
Varmaan me kaikki olemme iloisia 
siitä, että tänään ensimmäinen juna 
on saapunut Kuusanniemeen. Sa- 
moin varmaan me kaikki toivomme, 

että radan lopullinen valmistuminen 

edistyisi suunnitelmien mukaisesti. 

Vieraiden kiitokset esitti Rauta- 

tiehallituksen rataosaston johtaja 

Turunen todeten hänkin puolestaan 

suunnitelmien ja rakennustyön su- 

juneen molemminpuolisen yhteis— 

ymmärryksen vallitessa j a  uskoi 

radan rakentamisen jatkuvan sa-  

moissa merkeissä. 

Avaus iuna  on s a a p u n u t  per i l le .  

E tua l a l l a  oik.  vuorineuvos 

K. E. Ekholm, rataosaston johtaja 
Pekko Turunen i a  r a tap i i r in  

pööllikkö A. J .  Ikkala 



U'usi rikkiuuni 
Kymin sellu- 
loosalehtaalla 
Kymin selluloosatehtaalla otet— 

tiin viime kesäkuussa käyttöön 
uusi rikkiuuni. Se on  teholtaan niin 
suuri ,  et tä se  yksinään kykenee 
valmistamaan happo-osaston t a rv i t -  

seman rikkidioksiidin. Tämän joh- 
dosta *kiisutehtaasta' on  tullut ”r ik-  
kitehdas'. Laitoksessa on  kyllä en-  
nestäänkin kaksi pientä rikkiuunia, 
mutta ne ovat toimineet etupäässä 
varalla. Nyt on  kiisu-uuni puoles- 
taan jätetty hätävaraksi j a  se on  
edelleen täysin toimintavalmiina 
paikoillaan. 

Siirtyminen yksinomaiseen rikin- 
polttoon kiisunpolton si jasta  o n  

Rikinpolttaja suorittaa pääasiallisen 
työnsö au tomaa t ion  a v u l l a  
ohjaamosta käsin. 
Työvuorossa Pauli Mustonen 

Varastossa rikki s i i r r e töön  ku l j e t t ime l le  
koneellisella voimalapiolla ja 

kauhatrukilla 

joh tunut  si i tä ,  e t tä  viimeksi mai-  

nittu menetelmä on huomattavasti 
suuritöisempi j a  likaisempi j a  kun- 
nossapitokustannuksiltaan kalliimpi 

kuin rikin polttaminen. Kiisuteh— 
taan edustalla on  ollut tut tu näky 
ruskeanpunertavan kiisun pölyämi- 
nen si tä  käsiteltäessä. Nyt  on vär i  
muuttunut voimakkaan keltaiseksi 
j a  pölyäminen tullut huomattavasti 
vähäisemmäksi. 

Uuden r ikkiuunin on  suunnitellut 
ruotsalainen Ab Celleco. Uunin on 
valmistanut  Pelkosen Konepaja ,  joka  

on tehnyt myös pesutornin j a  r ikin— 

Rikkiuuniin kuljet t imet.  l i i t tyvän 

jätelämpökattilan o n  toimittanut 

Rosenlewin Porin Konepa ja .  Uusi 

rikkiuu'ni kykenee polttamaan vuo-  
rokaudessa rikkiä 70 tonnia. Jäte— 
lämpökattilan maksimiteho on  6,5 
tonnia höyryä 70 kp/cm2:n paineel-  
l a .  Toistaiseksi paine o n  38 kp/cmz. 

Yhden 
saadaan 

rikkitonnin polttamisesta 
j ä te lämpöä hyväksikäyt-  

täen kolme tonnia höyryä. Höyry 

Uusi r ikkiuuni tyydyt töö  
koko rikkikaasun tarpeen 

johdetaan Kymintehtaan yleiseen 
höyryverkostoon. 

R i k k i  k u l j e t e t a a n  sa tamasta  teh— 

taalle uuden rikkivaraston ääreen 
rautateitse avovaunuissa. Purkami— 
nen j a  varastoon siirtäminen suo- 
r i tetaan pusku— ja  kauhatrakto— 
rilla. Tilavuudeltaan n.  3000 m3zn 
suuruisen varas ton rai teen puoleinen 

s ivu  on kokonaan avoin j a  vasta— 

päisellä seinällä on  lähellä katon 
r a j a a  pituussuuntainen aukko.  Va— 
rastosta r ikki siirretään kuljetti— 
melle kauhatraktori l la  j a  käsin oh- 
ja t taval la  koneellisella voimalapiol-  

la.  Kuljettimelta r ikki  putoaa  pyö- 
r eään  varastosäi l iöön,  jos t a  auto— 

maattisesti  säädet tävä  syöt tölauta— 

nen annostelee sen  toiselle ku l j e t -  



timelle. Sitä myöten rikki joutuu 
kaksiosaiseen sulatusaltaaseen. Su- 
lattaminen tapahtuu altaissa ole- 
vien höyrykierukoiden avulla. Rik- 
ki  sulatetaan 135—155 asteeseen. 
Tässä lämpötilassa se on herkästi 
juoksevaa, mutta jäykkenee lämpö- 
tilan siitä laskiessa tai noustessa. 

Sulatusallas sijaitsee rikkiuunin 
yläpuolella ja sula rikki valuu 
omalla painollaan polttimen reikien 
kautta  uuniin. Suuttimesta suihku- 
tessaan se hajotetaan kuuman ilma- 
virran avulla, minkä lisäksi poltto— 
ilmapuhaltimen kautta uuniin joh- 
detaan palamisilmaa, joka esiläm- 
mitetään uunin vaipassa. 
saan j a  muuttuessaan kaasuksi ri- 

lämpötila 1 100 
CD:een. Uunin perällä olevassa pyör- 

rekerroksessa sen- lämpötila saattaa 
nousta jopa 1400 CD:een. Jos läm- 
pötila nousee liian korkealle, saa- 
daan se tasapainoon suihkuttamalla 
uuniin pieni määrä vettä. 

Palaessaan rikki muuttuu rikki- 
dioksiidiksi, joka johdetaan pesu- 
torniin jätelämpökattilan kautta. 
Kaasua on jäähdytettävä ja jäte- 
lämpökattilassa lämpöenergia muu- 
tetaan höyryksi. Pesutornista rikki- 
dioksiidi joutuu vanhaan kaasujär- 
jestelmään ja  johdetaan kalkkikivi- 
torniin, jossa keittohapon valmistus 
tapahtuu. 

'Kiisuaikaan' verrattuna työpaikka 
on muuttunut paljon miellyttäväm- 
mäksi. Polttaminen ja prosessin 
valvonta tapahtuu erityisestä oh- 
jaamosta käsin pitkälle viedyn au- 
tomaation avulla. Työvuorossa on 
kerrallaan kaksi miestä, minkä li- 
säksi päivisin tarvitaaIi- kolmas 
mies, joka huolehtii varastosta ja 

,varastosäiliön täyttämisestä. 

Rikkiuuni, jätelämpökattila ja 
pesutorni voitiin sijoittaa vanhaan 
rakennukseen, joten entistä kiisu- 
tehdasta ei  tarvinnut laajentaa.  Va- 
rastorakennus sen sijaan uusittiin 

Palaes- 

kin nousee n. 

ja konstruoitiin rikin tehokasta ko- , 
neellakäsittelyä varten. 

Selluloosaa pumpataan 
Kyminlohlaalla Voikkaalle 
Kuten lehdessämme on aikaisem- 

mi-n kerrottu, on viime kesän ja 
syksyn kuluessa Kuusankoskelle 
rakennettu jota 
myöten selluloosaa voidaan pum- 
pata s'elluloosatehtailta- paperiteh- 
taizlle. 

Putkien koeponnistus vesipaineen 
avulla suoritettiin putkien asennuk- 
sen yhteydessä ja vuoden lopulla 
aloitettiin koepumppaus ensin ve- 

putkiverkosto, 

Sihtimies 
Onni Hongisto 

pumppausta 
valvomassa 

dellä ja sitten massalla Kymin setl- 
luloosa-tehtaalta Voikkaa-lle. Tulok- 
set vastasivat ennakkolaskelmi'a ja 
nyttemmin Voikkaan paperitehdas 
saakin tarvitsemansa valkaisemat- 
toman sulfiittiselluloosan Kymin 
selluloosatehtaalta. 

Massa kiertää kuitenkin Voikkaan 
selluloosatehtaan lajitteluosaston 
kautta, jossa suoritetaan pyörre- 
puhdistimien avulla jälkipuhdistus. 

tf Sen sijaan Voikkaan selluloosateh- 
-j,l-tazan keittämön toiminta on toistai- 
' seksi keskeytetty, sillä huonosta 

markkinatilanteesta johtuen poh- 
joismaiden selluloosa-tehtaat käyvät 
edelleen- vajaatehoisesti. 

Kymin sulfiittiselluloosatehtaan 

tuotantoa on siten voitu lisätä Voik- 
kaan paperitehtaan tarvitsemalla 
määrällä. Massan siirtäminen Voik- 
kaalle tapahtuu tätä tarkoitusta 
varten suunnitellun massanpump- 
pausaseman kautta. Esilajitellun 
valkaisemattoman massan yhteisestä 
säiliöstä pumpataan massaa 2-pro- 
senttiseksi Laimennettuna pump- 
pausaseman säiliöön. Ennen säiliöön 
joutumistaan se kulkee määrämit- 
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tari-n kautta. 
vettä, jonka avulla selluloosaliete 
laimennetaan 0,5—1 prosenttiin. Sa- 
keus ei saa nousta päälle 1 prosen- 
tin. Sen tähden tarkka valvonta on  
tarpeen ja sa—keusmääritys suorite- 
taan joka toinen tunti. 

Säiliöön pumpataan 

Massanpumppausasemalla on kak- 
si pumppua, joista toinen on käy- 

tössä j a  toinen varalla. Nämä ha- 

ponkestävät keskipakoispumput on 

toimittanut A. Ahlström Oy:n Kar- 

hulan Konepaja ja pumppujen säh- 

kömoottori-n Oy Strömberg Ab. 

Kumpikin pumppu kykenee pump- 

paamaan 13 000 litraa minuutissa. 
Matkaa Kymin selluloosatehta-alta 
Voikkaalle kertyy n. 6,5 km. 



21 uutta metsäteknikko: 
Sippolan melsäkoulusla 

Sippolan metsäkoulussa päättyi 
joulukuun 17 päivänä seitsemäs 
metsäteknikkokurssi. Kaikki 21 op— 
pilasta saivat päästötodistuksen ja  
astuivat yhtiömme metsäosaston 
palvelukseen metsäteknikkoina. 

Kurssi alkoi elokuun lopulla 1961. 
Seuraavana kesänä tehtiin neljän 
kuukauden ajan käytännöllisiä har— 
joittelutöitä koulun hoitoalueefn 
metsissä jälkeen seurasi 
vuoden pituinen työnjohtajaharjoit— 

ja sen 

l 

telu metsäosaston eri hoitoalueissa. 
Viime syksynä kurssilaiset kokoon— 
tuivat jälleen kouluun, jossa vii— 
meisenä vaiheena pidettiin kolmen 
kuukauden pituinen kertaus- ja 
täydennysjakso. Kurssi käsitti 1 711 
opetustuntia ja 395 päivää käytän- 
nöllisiä harjoitustöitä. 

Metsäneuvos Biitzowin puhe 
kurssin pöäfl'iiiöisissii 

Päättäjäispuheen piti koulun joh— 
tokunnan puheenjohtaja. metsäneu— 

B ii t Z 0 w. Hän kosket— 
teli ensin metsien merkitystä maal- 
vos Bj. 

lemme ja kansallemme ja viittasi 
metsäteollisuuden nopeaan laajene- 
miseen siirtyen sitten käsittelemään 
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metsäkysymyksiä ja yhtiön metsä- 
osaston koulutustoimintaa. Puhuja 
mainitsi mm. seuraavaa: 

”Rinnan tämän kehityksen kanssa 
myös metsien käsittely on täydel- 
leen muuttunut perustuen nyttem- 

min oleellisilta osiltaan niihin me- 
netelmiin, joita metsäammattikun- 
tamme kokonaisuudessaan mutta 
erityisesti sen piirissä työskentele- 
vät tiedemiehet ovat kehittäneet. 
Sadon korjaamisessa on siirrytty 

Eturivissä oikealta: 
metsänhoitaja  
L. Hellman metsä- 
hall ituksesta,  met- 
söneuvos Bi. Biitzow, 
metsänhoitaja Osmo 
Varsta metsähalli- 
tuksesta ja ylimet- 
sönhoitaja Harry 
Willman 

Metsökoulun johto- 
ja, metsänhoitaja 
Eric Appelroth ojen- 
taa stipendin kurssin 
parhaalle, metsätek- 
nikko Paavo Kor- 
hoselle 

Metsöneuvos Bi. Bijtzow pitömössö 
puhetta metsäteknikkokurssin 

pööttöjöistilaisuudessa 

huomattavalta Osalta ihmistyövoi- 
man käytöstä koneisiin. Uittoreit- 
tejä on kunnostettu ja viime aikoina 
rakennettu olosuhteiden vaatimus- 
ten mukaan nippu-uittokelpoisiksi. 
Maanteitä ja metsäteitä rakentamal- 
la on moottorikäyttöiset ajoneuvot 
saatu tunkeutumaan aina kannolle 
asti siten mahdollistaen niiden val- 
tavien puumäärien ulosoton, jotka 
vuosittain tarvitaan teollisuuden 
tarpeiksi. Lopuksi mutta silti ei 
suinkaan vähiten meillä on syytä 
muistaa sitä hedelmällistä yhteis- 
työtä, jonka metsäammattikuntam- 
me on solminut maamme puunj alos- 
tusteollisuuden palveluksessa työs- 
kentelevien etevien 
kanssa ja jonka ansiosta puun käyt-  

insinöörien 



töä teollisuuden raaka-aineeksi on 
monella tavalla niin edistetty, että 
käyttö niveltyy myös metsän ja sen 
sadonkorjuun vaatimuksiin. Rohke- 
nenkin väittää, että ilman tässä ku- 
vattua määrätietoista työtä metsä- 
taloutemme eri aloilla ei puuraaka— 
aineen hankinta nykyisessä määrin 

mahdollista eikä maamme 
metsäteollisuus olisi voinut saavut- 
olisi 

taa sitä asemaa, mikä sillä suur- 
teollisuutena tänä päivänä on. Näin 
meillä on syytä kiitollisuudella ja 

kunnioituksella muistaa niitä eri 
portaissa työskennelleitä metsämie- 
hiä, jotka vaivojaan säästämättä 
määrätietoisesti ja ilmeisesti myös 
hyvin' tuloksin edesmenneinä vuo- 
sina ovat metsätalouttamme monel— 
la eri tavalla kohentaneet. 

Olosuhteet kuitenkin muuttuvat 
ja me niiden mukana. Myös metsä- 
talouden piirissä työntekijät asete- 
taan jatkuvasti yhä vaativampien 
tehtävien eteen, joitten suorittami- 
nen edellyttää entistä perusteelli- 
sempia tietoja ja ammattikoulutus- 
ta. Koulutuksen merkityksen ym- 
märtäen Kymin Osakeyhtiö, joka on 
50 vuotta ylläpitänyt tehtaittensa 
yhteydessä ammattikoulua, perusti 

v. 1946 Sippolan metsäkoulun. Sen 

tarkoituksena on kouluttaa metsä- 
teknikoita j a  järjestää yhtiön pal- 
veluksessa oleville työntekijöille 
jatkokoulutusmahdollisuuksia. Kou- 
lun perustamisen yhteydessä yhtiön 
johto piti tärkeänä, että koulun ope- 
tusohjelma täyttäisi ainakin ne vaa- 
timukset, jotka yleisesti on metsä- 
teknikkokoulutukselle maassamme 
hyväksytty, j a  että tämän lisäksi 
koulussa pyrittäisiin mahdollisuuk- 
sien mukaan opetuksessa seuraa- 
maan myös metsätalouden piirissä 

Sippolan metsä- 
koulun rakennuksia 
ja kartanomaista 
puistoa 

Uusia metsätekni- 
koita  onn i t t e l i va t  
metsänhoitaja Osmo 
Varsta metsähalli- 
tuksesta, Metsötek- 
nikkoliiton toimin- 
nanjohtaia Oke Kaa- 
rela ja Kymin Met- 
sömiesten puolesta 
p i i r i e s i m i e s  Tauno 
Romppanen 

Alakuvassa kurssin 
toverikunnan pu- 
heenjohtaja Hannu 
Honkio puhumassa 
koulun johdolle ja 
opettajille 

tapahtuvaa työn tehostamista ja 

koneellistamista. Edelleen on joh- 

tavana piirteenä ollut pyrkimys 

järjestää opetus taloudelliselta kan-  

nalta oppilaille sellaiseksi, että kou- 

lusta valmistuneet metsäteknikot 

lähtiessään varsinaista elämäntyö- 

tään suorittamaan voisivat tehdä 

sen taloudellisten vaikeuksien heitä 

rasittamatta, josta johtuen opetus 

koulussa tähän asti onkin ollut 

maksutonta. Tästä huolimatta on  

Sippolan metsäkoulussa noudatettu 

samaa periaatetta kuin yhtiön am- 

mattikoulussa Kuusankoskella. Täl- 

lä tarkoitan sitä, ettei oppilaille ole 

asetettu pakkoa valmistuttuaan siir- 

tyä yhtiön palvelukseen, eikä yhtiö 

puolestaan myöskään ole sitoutunut 

siihen, että kaikille koulusta valmis- 
tuneille varataan työpaikka yhtiös- 
sä. Totean kuitenkin ilolla, e t tä  yh— 
tiöllä on ollut tilaisuus tarjota kai- 
kille tähän asti Sippolan metsäkou- 
lusta valmistuneille työpaikka, jon— 
ka he kaikki yhtä lukuun ottamatta 
ovat myös vastaanottaneet. 

Kun Sippolan metsäkoulusta val— 
mistuneista metsäteknikoista 75 % 
jatkuvasti  on  yhtiön palveluksessa, 
voidaan siitä vetää johtopäätös, että 
koulun oppilaat ovat hyvin talossa 
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viihtyneet j a  et tä yhtiö on  myös 

ollut kasvatteihinsa tyytyväinen. 

Tätä todistaa sekin, et tä piiriesi- 

miehistä 24 % ja piirityönjohtajista 

45 % on Sippolan metsäkoulun 

käyneitä. Nämä luvut kehoittavat 

jatkamaan koulun toimintaa, jopa 

laajentamaankin sitä uusille urille. 

Se taasen edellyttää koululla tapah- 

tuvaa rakennusten uudistamista, 
mitä suunnitelmaa parhaillaan val- 

mistellaan. 

Koulutyönne on nyt päättynyt. 

On helppoa ymmärtää, että opinto- 

aikanne siihen liittyvine harjoit- 

teluineen on voinut tuntua teistä 

pitkältä. Huomautan kuitenkin, että 
käytännön harjoituksiin on varattu 
”huomattava osa koko koulutusajas- 
ta, mitä on pidettävä erittäin arvok- 
kaana kysymyksen ollessa sellaises- 
ta käytännön alasta kuin metsämie- 
hen työsarka on. Käsittääkseni teillä 
onkin hyvät edellytykset selviytyä 
niistä tehtävistä, joita teille anne- 
taan." Lopuksi metsäneuvos toivotti 
uudet metsäteknikot tervetulleiksi 
yhtiön palvelukseen. 

Uudet metsäteknikot 

Metsäkoulun johtaja, metsänhoita- 
ja Eric A p p e 1 r 0 t h selosti kurs- 

sin opetusohjelmaa ja. kohdisti s'a- 

nansa vastavalmistuneille metsätek- 
nikoill-e onnitellen heitä ja toivot- 
taen menestystä . vastaisissa tehtä- 

vissään. Todistusten jaon yhteydessä 

Metsäteknikkoliiton toiminnanjoh- 

ta ja  Oke K a a r e l a  jakoi heille 
metsäteknikkosormukset. Kursarin 
priimus Pauli Korhonen sekä Erk- 

ki Ahonen 
Biitzowin rahaston stipendin. Met- 

säteknikkokurssin suorittivat seu- 

raavat: 
Erkki Ahonen, Mauno Hakkarai- 

nen, Olli Helander, Hannu Honkio, 
Erkki Hyvärinen, Risto Iivarinen, 

Olavi Jalkanen, Seppo Julkunen, 

Antero. Kainulainen, Reino Kinnu- 

nen, Pauli Korhonen, Olavi Laati— 

kainen, Paavo Luoranen, Erkki 

Minkkinen, Elja Mäkinen, Onni 
Nummelin, Pentti Pesonen, Hannu 
Pihlhjerta, Aarni Pitkälahti, Arvo 
Sorsa ja Jaakko Ylitalo. 

saivat metsäneuvos 

Onnittelupuheita 

Metsähallituksen tervehdyksen j a  
onnittelut esitti metsänhoitaja Osmo 
V a r s t a .  
Sippolan metsäkoulu sai tunnustus- 
ta  osakseen. Erityisen onnistuneena 
puhuja piti sitä seikkaa, että koulun 
johtokunnassa on henkilöitä, jotka 
ovat kiinteästi käytännön metsä- 

Kuten aikaisemminkin 

tehtävissä mukana. Myös oppilaiden 

Vustovalmistuneet metsäteknikot 
kuvattuna koulutalon portailla 

harjoitteluohjelma on esimerkillisen 
tehokkaasti Sippolan 
metsäkoulu on opetuksen järjeste- 

järjestetty. 

lyyn nähden edelläkävijän asemassa 
ja sen antamia kokemuksia tullaan- 
kin käyttämään hyväksi. Puhuja 
toivotti vastavalmistuneille metsä- 

teknikoille mitä parhainta menes- 
tystä vaativassa ammatissaan, jossa 
hyvien pohjatietojen lisäksi tarvi- 
t aan  jatkuvaa itsensä kehittämistä, 
miehekkäitä luonteenominaisuuksia 
ja kestävyyttä. 

Metsäteknikkoliiton 
johtaja Oke Kaarela mainitsi on- 

että 
saatuja hyviä ,eväitä '  tulee oma— 
toimisesti hankkia lisää ja 'särpi- 
menä' tulee olemaan vastuu alai- 
sista ja työssä saavutetut? tulokset. 
Menestyksellinen toiminta tulee koi- 
tumaan sekä kunkin itsensä että 
yhtiön hyväksi. 

Piiriesimies 

toiminnan- 

nittelupuheessaan, koulussa 

Tauno R o m p p a -  
n e n  toi Kymin Metsämiesten on- 
nittelut ja toivotti uudet metsä- 
teknikot tervetulleiksi yhtiön kent- 
tähenkilökunnan joukkoon. Hänkin 
korosti jatkuvan opiskelun tärkeyt- 
tä. Koneellistuminen ja erikoistu- 
minen valtaa nopeasti metsätalou- 
dessa alaa j a  siksi jatkuva valppaus 
on  tarpeen. Myös fyysisestä kun- 
nosta huolehtiminen on välttämä- 
töntä, sillä metsäalalla se kuuluu 
osana ammattitaidon säilyttämiseen. 
Puhuja jatkoi: 

”Joka kerta kun Sippolan metsä- 
koulu on päästänyt vastavalmistu- 
neita metsäteknikoita ulos ovistaan, 
olemme tunteneet kentällä suurta 
tyydytystä 
nystä. Olemme tietoisia siitä, että 
tämä täydennys on täysipitoista ja 
kilpailun kestävää ainesta. Kymin 
Osakeyhtiön metsäosaston vakinai- 
sessa palveluksessa olevat kenttä- 
miehet ovat perustaneet omia eri- 
koisia tarpeitaan varten yhdistyk- 

saadessamme täyden- 



sen Kymin Metsämiehet ry:n. Erää- 
nä näkyvänä osoituksena ja osana 
toiminnastaan yhdistyksen johto- 
kunta lahjoittaa 
100 mk:n suuruisen stipendin Sip- 
polan metsäkoulun oppilaskunnan 
käyttöön. Tämä stipendi annetaan 
metsäteknikko Olavi Jalkaselle.” 

on  päättänyt 

Oppilaskunnan puheenvuoro 

Oppilaskunnan puheenjohtaja 
metsäteknikko Hannu H 0 n k i 0 
mainitsi puheessaan mm. seuraavaa: 
”Olemme iloisia ja ylpeitä siitä, että 
meille on annettu tilaisuus juuri 
täällä suorittaa täydellinen metsä- 
teknikkokurssi, jonka aikana meitä 
on valmennettu tehtäväämme eri- 
tyisesti tämän yhtiön piirissä. Täällä 
meille on annettu peruskoulutus sii- 
hen työhön, jota useat meistä ovat 
koulupojasta lähtien tehneet ja pitä- 
neet itselleen läheisenä. Kouluaika- 
na vastuuntuntomme on kasvanut ja 
olemme saaneet myös sisäistä ryh- 

jotka ovat tarpeen tulevassa 
Lopuksi 

tiä, 
ammatissamme.” puhuja 
kohdisti lämpimät kiitokset yhtiön 
johdolle, koulun johtokunnan pu— 
heenjohtajalle, johtajalle ja opetta- 
jille. 

Päälaboraloriola 
laajennettu 

Kun päälaboratorio ja -kirjasto 
sijoitettiin Kymintehtaan veden— 
puhdistuslaitoksen toisen kerroksen 
väljiin tiloihin, ei  tarvittu läheskään 
kaikkea pinta-alaa. Sitä on  yhä jäl-  
jellä, vaikka naapuriksi on tullut 
reikäkorttiosasto. 

Tilan puute ei siten aseta esteitä 
laboratorion laajentumiselle ja tätä 
mahdollisuutta onkin jo käytetty 
hyväksi. Paperiosastoa varten on 
sisustettu uutta laboratoriotilaa 
165 m?. Aikaisemmin paperi- ja 
selluloosaosa-stoi'lla oli yhteinen 
analyyttinen laboratorio sekä ilmas- 
tointihuone, mutta tehtävien kas- 
vaessa niiden yhteinen käyttö osoit- 
tautui h-anka-laksi. Asia ratkaistiin 

Paperiosasto on saanut  oman  
ilmastointihuoneen 

Pöölaborator ion paperiosaston 
analyytt inen laboratorio 

ia allo tutkimussali 

siten, että paperiosasto sai oman 
analyyttisen laboratorion ja ilmas- 
tointihuon-een. Tämän lisäksi uusi 
huoneisto käsittää tilavan paperin- 
tutkimuslaboratorion j a  tarpeelliset 
toimistotilat. Samalla saatiin myös 
uusia tutkimuslaitteita. 

Varsin keskeisenä kohteena pää- 
laboratorio-n paperiosastolla on tällä 
hetkellä Kymin paperitehtaan K 6:n 
päällystettyjen papereiden valmis- 
tukseen liittyvien monitahoisten 
ongelmien tutkiminen. Tässä työssä 
ollaan erittäin läheisessä yhteistoi- 
minnassa paperitehtaan kanssa. Osa 
laboratorion työstä tapahtuukin teh- 
taalla välittömässä kosketuksessa 
paperinvalmistajiin. Päämääränä on 
tietenkin paperin mahdollisimman 
hyvän pinnan aikaansaaminen ja 
siten paperin paino-ominaisuuksien 
parantaminen. 



Luokan priimus 
Tauno Tammi 
vastaanotti 
stipendin yli-ins. 
E. Alanderilta 
(oik.) ja rehtori 
T. Nissiseltö 

Högforsin konepaiakoulun 
päälläiäisel 
Högforsin Tehtaan konepajakou- 

lun 21. lukuvuoden päättäjäisiä vie- 
tettiin 12. 12. Tilaisuudessa sai 27 
neljännen vuosikurssin suorittanutta 
ammattimiestä päästötodistuksen 
ammattipätevyyskirjoineen. 

Juhlan aloitti tehtaan orkesteri 
kapellimestari Veikko Virran joh- 
dolla ja  sen jälkeen koulun rehtori 
T. Nissinen lausui yleisön tervetul- 
leeksi. Hän mainitsi mm. oppilaiden 
valmistamien näytetöiden olevan 
erittäin korkeatasoisia. Hän selosti 
niin ikään kouluun pyrkijöiden mää- 
rää sekä ammattikasvatusta ja 
-koulutusta todeten konepajakoulun 
uuden ajanmukaisen koulutalon val- 
mistuttua koululla olevan yhä pa- 
,., er 
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remmat mahdollisuudet koulutus- 
ohjelmansa toteuttamiseen. Oppilas- 
kunnan puheenjohtaja Erkki Män- 
tynen kiitti puheessaan tehtaan joh- 
toa, joka ylläpitää tätä korkeatasois- 
ta ammattioppilaitosta. Hän lausui 
myös kiitokset opettajakunnalle ja 
erityisesti rehtorille, joka hyvänä 
opettajana ja  ymmärtäväisenä kas- 
vattajana on tukenut oppilaitaan 
heidän opinnoissaan. Juhlan päätös- 
sanat lausui koulun johtokunnan 
puheenjohtaja, yli-ins. E. Alander. 
Juhlan muusta ohjelmasta mainit- 
takoon Keernapoikien lauluesityk- 
set, oppilaskunnan kitarayhtyeen 
musiikkiohjelma ja koulun oppilai- 
den esittämä näytelmä 'Naisvihaa- 
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ja', jonka oli ohjannut liikuntaneu— 
voja Leo Savolainen. Juhla päättyi 
kahvitarjoiluun ja oppilaskunnan 
työnäytteiden esittelyyn. Yli-ins. 
E. Alander ja  rehtori T. Nissinen 
jakoivat todistukset. 

Stipendejä saivat seuraavat kou- 
lunsa päättäneet: Tauno Tammi, 
Erkki Mäntynen, Alpo Nikander, 
Pentti Koivunen, Risto Malin, Tapa- 
ni Peltonen, Olavi Iso-Koivisto, 
Pekka Kirsikka ja Timo Wiik. 

Koulun muista oppilaista saivat 
stipendejä seuraavat: Leo Heinonen, 
Lauri Vekkilä, Toivo Ingman, Kari 
Taipale, Reijo Ukkonen, Esko Wik- 
ström ja Reijo Forström. 

Päästötodistuksen saaneet am- 
mattiryhmittäin lueteltuna: työkalu- 
viilaajat Tauno Tammi, Tapani Pel- 
tonen ja  Olavi Iso-Koivisto, työ- 
kaluviilaaja-kaivertaja Risto Ojala, 
työkaluhioja Erkki Kylmäkorpi, vii- 
laajat Pertti Silvan, Olavi Kylmä— 
korpi ja Ismo Nikander, jyrsijä. Ismo 
Söderlund, piirtäjä-sorvaaja Erkki 
Mäntynen, sorvaajat Risto Malin ja 
Altti Vigelius, sähköasentajat Alpo 
Nikander ja Pentti Koivunen, levy- 
seppä-hitsaaja Timo Wii-k, mallivii- 
laajat Urpo Laitinen ja Risto Luo- 
maperä, hitsaaja-viilaajat Ismo 
Ketola, Seppo Ojell ja  Heikki Ra- 
vantti, putkiasentajat Erkki Ranta 
ja Tapani Kontturi, pintakäsittelijä 
Keijo Mahlamäki, emalilaborantti 
Pekka Kirsikka, lämpölaborantti 
Taisto Ketolainen, työkalueristäjä 
Ossi Tuovinen ja trukinasentaja 
Erkki Nukarinen. 

Konepajakoulun 
27 vastavalmistunutta ammattimiestö 



Isotoopit käyttöön laadun- 
iarkkailussa Högforsin valimossa 
Jokin aika sitten oli lehdessämme 

selostus Högforsin Tehtaan labora- 
toriosta. Laboratoriohan sai kipeästi 
kaipaamaansa l isät i laa val imon mal-  
l ivaraston kunnostustöiden yhtey- 
dessä. Samalla se sai laaduntarkkai- 
lua j a  tutkimustyötä varten uusia 
koneita ja laitteita. Merkittävänä 
lisänä on tehtaalle hankittu kaksi 
isotooppia, joilla tarkkaillaan valu- 
tuotteiden laatua. 

Valettaessa rautaesineitä saattaa 
valun yhteydessä kappaleen sisään 
muodostua imuontelo, kuonarakkula 
ta i  särö, jota ei tavallisilla tarkas- 
tusmenetelmillä voida todeta. Näistä 
sisällä piilevistä virheistä saattaa 
myöhemmin olla monenlaista hait- 
taa. Esine, joskus useampiakin ton- 
ne ja  painava, on saatettu toimittaa 
raakavaluna tilaajalle, joka vasta  
kappaletta koneistaessaan toteaa ky-  
seisen vian. Isotoopit on otettu käyt- 
töön tällaisten sisäisten virheiden 
toteamiseksi. Isotoopeilla voidaan 
röntgenlaitteen tavoin kuvata kap- 
paleet, jolloin esineen sisäinen ra- 
kenne paljastuu. 

Molemmat radioaktiiviset isotoo- 
pit  Cobolt-60 ja Cesium-137 on si- 
joitettu saamaan pyörillä sijaitse- 

vaan lyijysäiliöön, josta ne kauko- 
ohjauksella voidaan saada toivot- 
tuun asemaan. Kuvaus isotoopeilla 
suoritetaan siten, että kuvauslevy 
asetetaan kuvattavan kappaleen 
taakse j a  isotoopilla valotetaan ky-  
seinen levy, jolloin kappaleen 'rönt- 
genkuva' valottuu levylle. Levyt ke- 
hitetään ja niiden tarkastaminen 
voidaan aloittaa. 

Samalla kerralla voidaan kuvata 
useampiakin kappaleita. Kappaleet 
sijoitetaan vain kuvamme osoitta- 
malla tavalla säteettäisesti isotoopin 
ympärille. Kuvattavan valuseinämän 
paksuus saa t t aa  olla jopa 250 mm 
ja  kappaleen paino 5 tonnia. 

Isotoopit vaativat käyttäjältään 
suurta ammattitaitoa. Varsinkin vir- 
heiden toteaminen levystä edellyt- 
tää tarkkaa silmää. Työ vaatii myös 

lsotooppikuvaus käynnissä. Säteily- 
vaaran vuoksi kuvaus hoidetaan 

kauko-ohjauksella .  Kuvat tavat  
kappaleet asetettuina söteettöisesti 

isotoopin ympörille 

Ins. Erik Mlelck 
(oik.) ja laborantti 
Gunnar Kultavirta 

tutkivat Ievyö 
nöyttölaitteessa. 
Laitteen pööllö 

kuvattu kappale 

huolellisuutta, sillä isotoopit ovat 
väärin käytettyinä terveydelle hai- 
tallisia. Kuvaushuoneeseen onkin 
tämän vuoksi tehty 80 cm vahvuiset 
betoniseinät. Valotuksen aikana ei 
henkilökuntaa olekaan paikalla. Ku- 
vaus suoritetaan kauko-ohjatusti. 
Säteilysuojauslain mukaisesti tar- 
kastetaan konetta käyttävät henki- 
löt. Heille suoritetaan mm. veren- 
tutkimus kaksi kertaa vuodessa. 
Yleensä pyritään kaikki kuvaukset 
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suorittamaan varsinaisessa kuvaus- 
kammiossa. Vain poikkeustapauk- 
sessa se suoritetaan itse valupai- 
kalla. Tämä edellyttää kuitenkin 
erikoisjärjestelyjä. 

Vaikka kyseinen tutkimusmene- 
telmä on ollut käytössä vasta kolme 
kuukautta, ovat siitä saadut koke- 
mukset olleet hyviä. Asiakkaille 
pystytään nyt toimittamaan entistä 
korkealuokkaisempia ja  virheettö- 
miä tuotteita. 



Karkkilan uusla kultamitali- 
miehiä tapaamassa 

Kultamitalimies Kaarlo H e -  
n e l l i n  tavoitimme valimosta hie- 
kanvalmistuslaitokselta, jonka hoi- 
tajana hän nykyisin toimii. Tähän 
hänellä onkin hyvät edellytykset, 
sillä yli 30 vuoden työ valurina ja 
kaavaajana on opettanut hänelle va-  
limohiekan valmistamisen salaisuu- 
det. 

Mutta palatkaamme Henellin poi- 
kavuosiin. Hänen isänsä omisti pie- 
nen torpan, jonka väki sai ansionsa 

Hiekkaruiskuttaia Martti Tal lgren 
vierellöön 'avaruuskypörö' puhtaaksi 
ruiskuttamiaan kaatoaltaita 
tarkastelemassa 
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metsätöistä. Kun isä oli  sairaalloi- 
nen, piti poikien jo aivan nuorina 
aloittaa työnteko metsässä. Ja syn- 
tyihän sitä jälkeä, kun torpassa oli 
10 lasta, joista 6 poikaa. Kaarlokin 
aloitti työnsä yhtiön metsässä jo 11- 
vuotiaana, kun vanhempi Otto-veli 
otti hänet yhtiökumppaniksi pals- 
talleen. Halkomotista saatiin 45 pen- 
niä. Tehty paperipuu taasen ajettiin 
yhtiön massatehtaalle. Näin jatkui 

Kultamitalimies Kaarlo Henell 
työskentelee val imon hiekanvalmistus- 
laitoksella 

Ol0neuvos Aarne Vahlman ehtii 
vilkaista sanomalehteäkin kiireittensö 
keskellä 

usean vuoden ajan, mutta sitten 
alkoi mieli tehdä työpaikkaa, kun 
Henell löysi morsiamen ja oman ko- 
din perustaminen tuli ajankohtai- 
seksi. Kun hän tiedusteli työtä valu- 
mestari Hartmanilta, olikin asia sillä 
selvä ja  pitkä työpäivä tehtaan va-  
limossa alkoi v. 1924. 

Metsätöitä Kaarlo Henell muiste- 
lee kuitenkin vielä. Raskastahan se 
joskus oli, mutta muuten laatuisaa. 
Kerran alkuaikoina meinasi metsä 
tehdä tepposet, kun hän ei vielä 
ollut perillä metsämiehen nikseistä. 
Hän lähti 
puun alta puun kaatumissuuntaan, 

juoksemaan kaatuvan 

mutta onneksi sattui juoksija putoa- 
maan tiellään olleeseen kuoppaan, 
joka nielaisi hänet kaatuvan kuu- 
sen rojahtaessa samassa päälle. ”Puu 
meinasi tappaa, mutta maa pelasti”, 
totesi kertojamme. 

Mutta on kertoja hyvin viihtynyt 
valimossakin. Sitä todistavat yli 30 
valimovuotta. Entiseen aikaan jou- 
tui jokainen kaavaaja valmistamaan 
oman kaavaushiekkansa. Näin He- 
nellkin. Lankesi siis aivan luonnos- 
taan, että kun ikä ja  pieni selkä- 
vika rupesivat painamaan, siirtyi 
hän hiekanvalmistuslaitoksen hoi- 
tajan vapaana olevaan paikkaan. 
Hän onkin kaikkien valureiden tyy- 
dytykseksi valmistanut koneellisesti 
valuhiekkaa jo 7 vuoden ajan. Ensi 
syksynä hän aikoo kuitenkin luo- 
vuttaa työn nuorempiin käsiin, mut- 
ta työ ei silti häneltä lopu, sillä 
omakotitalon tontilla on vielä paljon 
ahertamista. 

Vanhin kultamitalimiehistä, katti- 
lankasaaja Aarne V & h 1 In a n siir-, 
tyi eläkkeelle 31. 6. 1963. Luulimme, 
että hänet on helppo tavoittaa oma- 
kotitalostaan. Mutta mitä vielä! Hä- 
nen elämänsä ei  ole lehdenlukua 
keinutuolissa. Nyt kun säännöllinen 
työ tehtaalla on loppunut, ovat alka- 
neet kaikki ne kiireiset työt, joihin 
aikaisemmin ei ole ollut aikaa. Ah- 
kerana ja taitavana käsistään hän on 
rakentanut tuttavilleen hiilisuojan. 
Oman talon kaikki polttopuut on 
myös hakattu metsästä ja kellari ja 
puutarha kunnostettu. Joskus jää 
sentään aikaa sanomalehden lu- 
kuunkin ja silloin mekin tavoitim- 
me mitalimiehen. 

Vahlman on tehnyt työtä jo nuo- 
resta alkaen. 11-vuotiaana hän oli 
yhtiön Haapalan tilalla ojia per- 
kaamassa saaden 50 penniä päivässä. 
14 ikäisenä hänet *korotettiin' hevos- 
mieheksi ja seuraavana vuonna hän 
sai ajettavakseen jo parivaljakon. 
Maatalouspuolelta hän siirtyi yhtiön 
metsiin. Hän oli arvioimassa yhtiön 
metsävaroja ja toimi talvet halko- 



ja tukkitöissä. V. 1929 hän tuli teh— 
taalle työhön. Hän oli ensin vuoden 
puhdistamossa hiekkaruiskuttajana, 
mutta siirtyi sitten kattilaosastolle 
keskuslämmityskattiloita valmista— 
maan. Vanhan kokeneen Jalmari 
Heinosen kanssa syntyi .kattila toi- 
sensa jälkeen. Oppi-isä oli kuiten- 
kin niin tarkka, että viimeiset kier- 
rokset hän kiristi aina itse. Hänellä 
kun oli tunto sormissaan ja näin 
ei mitään vahinkoa päässyt synty- 
mään. Oppihan tuon taidon sitten 
Vahlmankin, kun yli 30 vuotta tuli 
kattiloita valmistaneeksi. Näin va- 
kuutti tekijä itse ja niin vakuutta- 
vat varmasti ne tuhannet keskus— 
lämmityskattiloiden omistajat, joi- 
den kattila on valmistunut Vahl- 
manin taitavien käsien kautta. 

Hiekkaruiskuttaja Martti T a 1 1- 
g r e n i  a ei ollut vaikeata löytää 
emalilaitokselta, mutta 
keampaa oli tunnistaa hänet. Hän on 
jo yli  30 vuoden ajan ollut työssään 
pukeutuneena nykyaikaisen ava— 
ruusmiehen asua muistuttavaan pu- 
kuun. Ei siis mitään uutta auringon 
alla. Ja painepukuhan se osittain 
onkin. Tallgren näet puhdistaa voi- 
makkaalla hiekkasuihkulla valu- 
kappaleita, ja ettei hän itse joutuisi 
sinkoavan suihkun vahingoittamaksi 
ja saisi pölyä keuhkoihinsa, hän on 
pukeutunut kyseiseen asuun. Sen 
huomiota herättävin piirre on ava- 

sitä vai— 

ruuskypärä, jonka lasin läpi sen- 
tään tunsimme kultamitalimies 
Tallgrenin eloisat silmät. 

Tallgren aloitti uransa tehtaalla 
polvenkorkuisena niittomiehenä 
Karkin tilalla. Niittotyön ohessa 
puhdistettiin ojanpenkkoja ja tal- 
vella tehtiin halkoja. Hänellä oli 
kotitorpasta oma hevonen lainana, 
jolla ajoi metsästä puita. Joskus hän 
pilkkoi myös rimoja ja  nosti uppo- 
tukkeja. Vuosi 1927 muodostui hä— 
nelle merkkivuodeksi sikäli, että 
silloin alkoi säännöllinen tehdastyö 
emalilaitoksella, 
lämmittäjänä ja sittemmin nykyi- 

ensin emaliuunin 

sessä toimessaan hiekkaruiskuttaja- 
na. Tämä työ on hänen kohdallaan 
jatkunut yli 30 vuotta. 

Tallgrenin iloiset silmät vilkkuvat 
veitikkamaisesti. Hauskoja tarinoita 
hänellä pitkän 
uransa ajalta. ollessaan 
yöllä emalilaitoksella lämmittämässä 
emaliuunia hän kuuli hiljaista vali- 
tusta vierestään. Pimeässä tehdas- 
hallissa se kuulosti kammottavalta. 
Valitus toistui aina, kun hän vä- 
hänkin liikahti. Paikallaan olles- 
saan ja kuunnellessaan tarkkaan 
vaikeni ääni aivan kuin tarkoituk- 
sellisesti. Tallgren ehti jo kerrata 
mielessään kaikki kummitustarinat, 
mutta asia sai kyllä sitten luomal- 
lisen selityksen. Hän seisoi suuren 
lattian tasossa olevan vaa'an päällä. 
Aina hänen liikahtaessaan vaa'an 
vivut ja kielet päästivät pimeässä 
yössä kammottavan valituksen. 

on kerrottavana 
Kerran, 

Karkin tilalla leikattiin ruista. J a 
niin kuin 50 vuotta sitten yleisesti 
tehtiin, se niitettiin sirpillä. Työ oli 
hankalaa, sillä ruis oli pahasti 
laossa. Sadekin uhkasi. Mutta sitten 
ilmaantui limonaadikori pellolle. Se 
oli pehtoorin merkki siitä, että työ 
tehtäisiin urakalla. Ja niin se teh- 
tiin. Illalla oli seuratalossa tanssit. 
Liistoin Kallelle oli jo pellolta lähe- 
tetty sana, että passaa virittää hai- 
tari illaksi. Kalle viritti ja viritti 
illalla mielensäkin niin iloiseksi, 
että kulki pitkin seuratalon salia 
seurustellen kaikkien kauniiden nei- 
tosten kanssa. Soitto ei kuitenkaan 
unohtunut, vaan seurustelun ohessa 
Kallen haitarista läksivät taitavasti 
polkat ja muut tanssit. Rukiinleik— 
kuutalkoot päättyivät vasta nouse- 
van auringon ensimmäisten säteiden 
tirkistäessä ikkunoista sisään. 

Tallgrenin työ emalilaitoksella on 
ollut yksinäisen miehen työtä. Ava- 
ruuskypärässä on vaikeaa seurustel- 
la. Työ ei ole kuitenkaan tullut yksi- 
toikkoiseksi, sillä yksinäisyydessä 
on voinut palata muistoissaan vaik- 
ka  muinaisiin talkootansseihin. 

Tupakoindrapomi 
Lainataanpa tällä kertaa toisten 

tekstiä — tosin asiasta, josta tällä 
Tehtaanlääkärin palstalla on mones- 
ti kirjoitettu. USA:n lääkintöhalli- 
tuksen juuri julkisuuteen lasketussa 
tupakointimaportissa puhutaan näin 
vakavaa kieltä: 
— savukkeiden polttaminen lisäsi 

70 % miesten yleistä kuolleisuut- 
ta verrattuna ei-tupakoiviin. 

— savukkeiden poltto on keuhko- 
syövän huomattavin tekijä. Vaara 
kasvaa suorassa suhteessa tupa- 
koinnin kestoaikaan j a  runsau- 
teen nähden ja vähenee tupa- 
koinnin vähentyessä. 

— mahdollisuus sairastua keuhko- 
syöpään on runsaasti tupakoivilla 
vähintään 20-kertainen ei-tupa- 
koiviin verrattuna. Piippu— ja si- 
kaarimiehet ovat savukkeen polt- 
tajiin nähden huomattavasti edul- 
lisemmassa asemassa keuhkosyö- 
pään nähden tilaston valossa. 

— savukkeen poltto on kroonisen 
keuhkoputkentulehduksen yleisin 
aiheuttaja USA:ssa. 

— savukkeita polttavat kuolevat 
yleisemmin sydänveritulppiin ja 
muihin verenkiertoelinten sai- 
rauksiin verrattuna ei-tupakoi- 
viin. 

-— savukkeiden polttaminen on mer- 
kittävä kurkunpään syövän ai- 
heuttaja. 

— piipun polttaminen on syy-yhtey- 
dessä huulisyöpään. 

-— tupakointi yleensä on syy-yhtey- 
dessä ruokatorven ja virtsarakon 
syöpiin. Mahasyövän suhteen ti- 
laston antamat tiedot ovat risti- 
riitaisia. 

— tutkimuksessa ei ole toistaiseksi 
löydetty todisteita siitä, että ns. 
suodatinsavukkeet (filtertupakat) 
vähentäisivät tupakoinnin ter- 
ve'ydella aiheuttamia haittoja. 

Komitea esitti vielä seuraavan 
ohjepäätelmän raportissaan: savuk- 
keiden polttaminen on USA:ssa siksi 
tärkeä terveyden uhka, että se vaa- 
tii ryhtymistä tarpeellisiin toimen- 
piteisin. 

Tietojen käsittelyn suoritti komi- 
tea, jonka muodosti 10 Amerikan 
johtavaa lääkäriä ja tiedemiestä. 
Tutkimus käsitti 1 123000 henkilöä. 
Raporttia valmisteltiin tarkoin jul- 
kisuudelta varjeltuna 14 kuukautta 
ja se sisältää yli 150000 sanaa. 

Tehtaanlääkäri 
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VUVVGvW-BY :” sy,, 
Yhtiön 25-vuolismilalien lake 

Loppiaisena pidetyissä työnjuhlissa 
jaettiin 123:Ile yhtiöläiselle ansi0mitali 
25-vuotisesta palveluksesta yhtiössäm- 
me. Näistä hopeamitalin saajista oli 
Kuusankosken tehtaiden palveluksesssa 
olevia 56, hallalaisia 'l7, juantehtaalai- 
sia 6, högforsilaisia 27, metsäosastolai- 
sia 16, verlalaisia ] ja haukkasuolaisia l .  
Karkkilan juhlassa oli kunniavieraina 
kolme työnveteraania, Aarne Vahlman, 
Martti Tallgren ja Kaarlo Henell, joille 
ojennettiin kultainen ansiomitali 50-vuo- 
tisesta palveluksesta. 

KUUSANKOSKEN TEHTAAT 
Kuusankosken tehtaiden mitalijuhlaa 

vietettiin tällä kertaa Voikkaan seura- 
talossa, jonka sali oli kauniisti koris- 
tettu. Yhtiön toimitusjohtaja, vuorineu- 
vos K. E. Ekholm toivotti ansiomitalien 
saajat ja heidän puolisonsa tervetul- 
leiksi. Puheessaan hän mainitsi, että 
kaikkiaan on tähän mennessä nyt jaet- 
tavat mitalit mukaan luettuna 3 9 2 7  
yhtiöläistä saanut 25-vuotisansiomitalin 
vuodesta l 9 4 7  lähtien, jolloin yhtiön 
ansiomitali perustettiin. Puhuja jatkoi: 
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—— Tämä luku osoittaa, että 25-vuo- 
tisansiomitalin saaminen yhtiömme pii- 
rissä ei ole suinkaan harvinaista. Mutta 
juuri tämä seikka tuottaa minulle monin 
verroin enemmän iloa kuin että joutui- 
sin ojentamaan mitalin vain harvoille. 
Ansiomitalin saajien suuri lukumäärä on 
mitä vakuuttavimpana osoituksena siitä, 
että palvelussuhteet muodostuvat yh- 
tiössämme pitkäaikaisiksi ja vakiintu- 
neiksi. Tahdon jälleen tällä kertaa niin 
kuin useasti aikaisemminkin näissä lap- 
piaisjuhlissamme todeta, että teidän 
ansiomitalin saajien keski-ikä on tuskin 
viittäkymmentä vuotta. Tämä merkitsee 
sitä, että te olette tulleet nuorina yh- 
tiömme palvelukseen. Useille teistä Ky- 
min Osakeyhtiö on ensimmäinen ja ainoa 
työnantaja. 

— Yhtiön menestyksellisen toiminnan 
kannalta tällaiset pitkäaikaiset työsuh- 
teet ovat mitä suuriarvoisin asia. Monet 
vaikeudet astufsivat tiellemme, jos teh- 
taittemme henkilökunnan vaihtuvuus olisi 
suuri. Nyt sen sijaan lukuisat tehdas- 
työhön liittyvät ja sitä palvelevat am- 
mattitehtävät opitaan perusteellisesti ja 
myös yhtiön antama ammattikoulutus 

Kuusankosken tehtaiden ansiomitalin 
saajat kuvattuna Voikkaan seura- 

talossa pidetyssä juhlassa 

koituu omien tehtaiden hyväksi. Pitkä— 
aikainen palveIUSSuhde on omiaan kas- 
vattamaan myös vastuuntuntoa ja lujit- 
tamaan molemminpuolista luottamusta. 
— Toivottavasti olen oikeassa, kun 

uskon näiden yhtiöläisvuosien antaneen 
myös teille jotakin pysyvää ja arvokasta. 
Yhteiskunnassammehan on kullakin va- 
paus ja oikeus etsiä paikkaa auringossa 
— jos niin voisi sanoa. Tietenkin työ- 
markkinoilla kulloinkin vallitsevat olo- 
suhteet asettavat omat rajoituksensa, 
mutta valinnan varaa ja mahdollisuuk- 
sia joka tapauksessa on aina tarjona. Te 
olette palvelleet yhtiössämme jo nel- 
jännesvuosisadan, joten teidän valin- 
tanne ja teidän osanne liittyy kiinteästi 
yhtiöömme ja sen vaiheisiin. Tärkeintä 
on teille tietenkin ollut jokapäiväisen 
ansion hankkiminen, mutta varmaan työ 
on myös monin tavoin antanut elämäl- 
Ienne sisältöä. Epäilemättä annatte ar— 
voa niille monille siteille ja suhteille, joita 
toisaalta teidän ja toisaalta työpaikkan- 
ne, työtoverienne, esimiestenne ja oman 
osastonne välille on kasvanut ja mua- 
dostunut. 
— 25 vuotta on ihmisen elämässä 



suhteellisen pitkä aika. Teidän kohdal- 
lanne kulunut neljännesvuosisata on 
ol lut kaikkein merkittävin ajanjakso, 
koska se on sattunut parhaaseen ikä- 
kauteen, jolloin ihminen on voimissaan 
ja parhaassa työkunnossaan, jolloin hän 
luo omalle elämälleen vankan perustan 
ja jolloin hän useissa tapauksissa on jo 
ennättänyt kasvattaa toisen sukupolven 
jopa aikuiseksi saakka. 

-— Työn ja kodin rinnalla on syn- 
tynyt ja  kehittynyt lukemattomia siteitä 
myös kotiseutuun ja yhteiskuntaan. Tämä 
kotiseutu, tehtaittemme kasvattama 
kauppala, on käynyt teille läheiseksi. 
Useille teistö se on samalla synnyin- 
seutu, joten te olette jo lapsuudestanne 
saakka tunteneet sen omaksenne. 

— Samalla kun tehtaamme ovat laa- 
jentuneet ja nykyaikaistuneet, tämä seu- 
tukin on suuresti muuttunut edukseen. 
Siitä on tullut elinvoimainen kauppala, 
jonka menestyminen ja vaurastuminen 
herättää meissä kaikissa suurta mieli- 
hyvää. Te olette omalta osaltanne ol leet 
mukana tässä rakennustyössä. Tahdon 
tämän tuoda esiin korostaakseni, että 
työn siunauksellisuus heijastuu monin 
tavon työpaikaltanne ja kotinne piiristä 
myös ulospäin kokonaisuuden, kotiseu- 
tunne ja koko maamme ja kansamme 
hyväksi. 

Lopuksi puhuja esitti ansiomitalin saa- 
jille yhtiön ja omasta puolestaan parhaat 
kiitokset töhänastisesta uskollisesta pal- 
veluksesta ja toivoi 2 5  vuoden aikana 

kehittyneiden läheisten suhteiden yhä 
edelleen luj i t tuvan. 

Tämän jälkeen vuorineuvos Ekholm 
yhdessä vuorineuvoksetar Clara Ek- 
holmin ”kanssa ja konttoripäällikkö 
Torsten Nylundin sekä terveyssisar An- 
nikki Kouhian avustamina suoritt ivat 
ansiomitalien jaon. Kuusankoskelaisten 
lisäksi ojennett i in tässä tilaisuudessa 
ansiomitali myös yhdelle metsäosasto- 
laiselle ja yhdelle haukkasuolaiselle. 

Musiikista juhlassa huolehtivat Kuu- 
sankosken Orkesteri maisteri Veikko 
Talven ja Voikkaan Mieslaulu opettaja 
Paavo Laurikaisen johtamana. Juhla 
päättyi kahvitarjoiluun ja yhteisesti lau- 
lettuun 'Kansalaismarssiin'. 

25-vuotisansiomitalin saivat tilaisuu- 
dessa seuraavat yhtiöläiset: 

K y m i n t e h t a a l t a :  Olov Hixén 
pääkonttorilta; Botho Estlander, Kaarlo 
Huhtanen, Antt i  Jaakkola, Elsa Joki— 
mäki, Margit  Koponen, Veikko Lahtinen, 
Edit Nurmi, Ensio Ojonen ja Martti Siren 
paperitehtaalta; Lauri Kalliola, Tapio 
Koskinen, Paavo Pajari ,  Veikko Pentti lä, 
Pauli Saksa, Juho Suominen ja Kauko 
Takala selluloosatehtaalta; Eino Söder- 
ström ja Osmo Talastie klooritehtaalta; 
Lauri Inkilä ja Bertta Joukanen sähkö- 
osastolta; Jaakko Frilander, Eino Jaati-  
nen, Martti Lassila, Pauli Liikanen, 
Erkki Lindroos ja Aimo Moisio korjaus- 
pajalta; Unto Immonen, Vilho Kallio, 
Toimi Kontula, Mauno Korpinen, Toivo 
Lahtinen, Reino Lampila, Veikko Miik- 

Vuorineuvos K. E. Ekholm puhui 
juhlassa 25 vuotta yht iötä palvel lei l le 

kulainen, Uuno Parviainen ja Onni Ves- 
rakennusosastolta; Arvo Jout- 

järvi, Taisto Nissilä ja Eino Perätalo 
kuljetusosastolta; Jaakko Tommola tek- 
nill iseltä osastolta; Aune Kosonen, Eero 
Laitinen, Tapio Lehtonen, Eino Räikkö- 
nen ja Veikko Vathén talousosastolta; 
Vieno Kemppainen ja Vilma Siro pää- 
laboratoriosta. 

V o i k k a a l t a :  Viljo Penttilä ja 
Erkki Simola paperitehtaalta; Aatos Spo- 
lander puuhiomolta; Lauri Hasu, Lauri 
Koskinen ja I lmari Ylönen karbiditeh- 
taalta; Irja Markkanen ja Olavi Syrjä- 
Iahti rakennusosastolta; Erik Roitto kul- 
jetusosastolta. 

terinen 

H a u k k a s u o l t a :  Kauko Seppä- 
läinen. 

M e t s ä o s a s t o l t a :  Sten Furu- 
hjelm. 

HÖGFORSIN TEHTAAT 

Högforsin Tehtaalla Karkkilassa jaet— 
t i in 50-vuotisansiomitali kolmelle ja 
25-vuotisansiomitali 25:lle yhtiöläiselle. 
Juhlatilaisuus pidettiin tehtaan seura- 

Isännöitsijä C. J, 
ansiomitalien 

talossa loppiaisena. 
C e d e r c r e u t z  puhui 
saajil le mainiten mm. tämänvuotisen an- 

siomitalien jakotilaisuuden olevan ta- 

vallista juhlavamman, koska kolmelle 
5 0  vuotta yhtiötä palvelleelle henkilölle, 

Aarne Vahlmannille, Martt i  Tallgrenille 

ja Kaarlo Henelli l le, ojennetaan mitali 

tunnustuksena pitkäaikaisesta ja uskol- 
lisesta palveluksesta. Myös 25-vuotis- 

Vuorineuvoksetar Clara Ekholm 
ki innittämässä ansiomitalia selluloosan- 
ke i t tä jä  Tapio Koskisen r intapieleen 
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ansiomitalien saajia oli tällä kertaa 
enemmän kuin koskaan aikaisemmin. 

Sen jälkeen isännöitsijä Cedercreutz 
puhui maamme teollisuuden kehityksestä 
mainiten viimeisten 10 vuoden olleen 
jatkuvaa nousukautta, joskin suhdantei- 
den vaihtelu on vuoroin kiihdyttänyt 
vuoroin hidastanut kehitystä. Kaikesta 
päätellen on jälleen tulemassa uusi nou- 
sukausi. Tämä suhdanteiden muuttumi- 
nen parempaan päin on koko maallem- 
me ilahduttava ilmiö. Se ei kuitenkaan 
koidu kaikkien tuotantohaarojen hyväksi. 
Esimerkiksi rakennustoiminnan elpymi- 
sestä ei ole vielä varmoja merkkejä. 
Kuten tunnettua Högforsin tehtaat ovat 
ratkaisevasti riippuvaisia rakennustoi— 
minnasta, jonka on todettu kulkevan 
puolisen vuotta yleisistä suhdannevaih- 
teluista jäljessä. Niin ollen ratkaiseva 
käänne parempaan päin tässä suhteessa 
olisi odotettavissa vasta tämän vuoden 
toisella puoliskolla. Högforsin tehtaat 
tulevat kuitenkin tekemään parhaansa 
tuotteittensa markkinoimisessa supistu- 
vankin kysynnän puitteissa. 

Lopuksi hän lausui tunnustuksen sa- 
noja pitkäaikaisesti palvelleille työnteki- 
jöille kiittäen heitä tuloksellisesta työ- 
panoksesta tehtaan menestyksen hyväksi. 

Rva Eva Cedercreutz jakoi ansiomita- 
Iit 50 vuotta palvelleille Aarne Vahl- 
manille, Martti Tallgrenille ja Kaarlo 
Henellille sekä seuraaville 25 vuotta pal- 
velleille: Reino Aaltonen, Olavi Eloharju, 
Arvi Helander, Lauri Helenius, Eino Jo- 
hansson, Hilma Juhola, Sulo Jyräsalo, 
Arvo Lehtoranta, Sigrid Leino, Lauri Lind- 

16 

roos, Maire Niemelä, Niilo Nikander, 
Tuure Ojanen, Sulo Palm, Kaino Palm- 
roOs, Toivo Sohlman, Viljo Suominen, 
Teodor Suontausta, Mikko Uusitalo, 
Rainer Varalahti, Maire Vesanen, Valio 
Virta, Aarne Väli-Klemelä ja Elli Väre 
Karkkilan tehtaalta sekä Toivo Leino 
Hyvinkään—Karkkilan Rautatieltä. 

Högforsin Salon tehtaan pääkonttorin 
kokoushuoneeseen oli järjestetty juhla- 
tilaisuus, jossa kaksi Salon tehtaan työn- 
tekijää sai 25-vuotisansiomitalin. Ins. 
Rauno Renko puhui pitkäaikaisesti yhtiö- 
tä palvelleille työntekijöille, Jaakko Lep- 
pävuorelle ja Eino Virtaselle, kiittäen 
heitä uskollisesta palveluksesta. Rva Lee- 
na Renko kiinnitti mitalit heidän rin- 
taansa. Tilaisuuden päätteeksi nautittiin 
kahvipöydän antimista. 

METSÄOSASTO 

Metsäosaston hoitoalueissa jaettiin 
vuoden alussa ansiomitalit 16:|le 25 
vuotta palvelleelle. 

Päijänteen hoitoalueessa saivat an- 
siomitalin Irja Peltomaa, Väinö Söder- 
berg, Aatto Toivonen, Toivo Viinikainen 
ja Albin Venäläinen. Ansiomitalit ojensi 
aluemetsänhoitaja Olli Pesonius mitalien 
saajille järjestetyssä kahvitilaisuudessa. 

Kymen hoitoalueessa sai Antti Jurk- 
ko 25-vuotismitalin, jonka hänelle ojensi 
piiriesimies Pekka Takkula. Tilaisuudes- 
sa olivat läsnä myös Taavetin hoitopii- 
rin piirityönjohtajat. 

Ansiomitalin saaneita högforsilaisia. 
Eturivissä 'kultamitalimiehet' Kaarlo 
Henell (vas.), Martti Tallgren ja 
Aarne Vahlman 

Rva Eva Cedercreutz kiinnittämässä 
50-vuotismitalia Kaarlo Henellin 

rintaan. Oik. isännöitsijä 
C. J. Cedercreutz 

Kuopiossa järjestetyssä ansiomitalién 
jakotilaisuudessa saivat mitalin Veikko 
Oinonen Saimaan hoitoalueelta, Lempi 
Ollila ja Heikki Malinen Savon hoito- 
alueelta sekä Kalle Lappi Ku0pion hoi- 
toalueelta. Tilaisuudessa olivat läsnä 
ylimetsänhoitaja Topi Heikkerö, alue- 
metsänhoitajat Koarlo Niskanen ja 
Jaakko Hintikka, konttoripäällikkö Gus- 
taf Husman ja piiriesimiehet Leevi Les- 
kelä ja Vilho Korhonen. 

Sippolan Metsäkoulun johtaja, met- 
sänhoitaja Eric Appelroth ojensi 25-vuo- 
tismitalin Eino Ryöpylle ja Aukusti Rä- 
mölle kotonaan järjestämässään juhla- 
tilaisuudessa, jossa oli läsnä myös kou- 
lun opettajia ja hoitopiirin työnjohtajia. 



Kouvolan hoitoalueen aluemetsänhoi- 
taja Sten Furuhjelm sai 25-vuotisansio- 
mitalin Kuusankosken tehtaiden mita- 
lien jakotilaisuudessa ja Toivo Anttonen, 
Jalmari Hartikainen sekä Paavo Pirinen 
Juantehtaan hoitoalueelta saivat mita- 
lin Juantehtaan mitalienjakotilaisuu- 
dessa. 

J UANTEHDAS 
Loppiaisena jaettiin perinteellistä ta- 

paa noudattaen yhtiön 25-vuotisansio- 
mitalit Juantehtaan virkamieskerholla 
kuudelle tehtaan palveluksessa olevalle 
ja kolmelle metsäosaston työntekijälle. 
Dipl.ins. L. Timgren piti tilaisuuden alus- 
sa puheen pitkäaikaisesti palvelleille 
kiittäen heitä rehellisesti ja ahkerasti 
suoritetusta työstä ja henkilökohtaisen 
panoksen antamisesta yhteisen päämää— 
rän saavuttamiseksi. Ulkonaisena merk- 
kinä annettava ansiomitali uskollisesta 
palveluksesta korostakoon sitä tyytyväi- 
syyden tunnetta, jota hyvin suoritettu 
työ tekijälleen tuottaa. Puheen jälkeen 
rva Annele Timgren kiinnitti ansiomitalit 
25 vuotta palvelleiden rintaan. 

25-vuotisansiomitalin saivat Martti 
Heikkinen, Toivo A. Hiltunen, Lasse 
Kalske, Soini Rissanen, Matti Savolainen 
ja Martti Tossavainen. 

Tämän jälkeen aluemetsänhoitaja 
Leif Andersen jakoi metsäosaston Juan— 
tehtaan hoitoalueella 25 vuotta palvel— 
leille työntekijöille mitalit. Rva Timgren 
kiinnitti mitalin Toivo Anttosen, Jalmari 
Hartikaisen ja Paavo Pirisen rintaan. 

Ansiomitalien jakoa seuranneen kah- 
vitilaisuuden aikana mestari Lasse Kals- 
ke esitti ansiomitalien saajien puolesta 
kiitokset yhtiölle ja tehtaan johdolle. 

25 vuotta 
yhtiötämme 

palvelleita 
juantehtaalaisia 

mitalimiehiä 

VERLAN TEHDAS 
Verlan tehtaalla sai 25-vuotisansio- 

mitalin Sylvia Laine. Dipl.ins. Nils Lind- 
blomin kotiin oli järjestetty kahvitilai- 
suus, jolloin ins. Lindblom puhui ansio- 
mitalin saajalle kiittäen häntä uskolli- 
sesta palveluksesta yhtiössämme. Rva 
Märtha Lindblom kiinnitti mitalin Sylvia 
Laineen rintaan. Tilaisuuden päätteeksi 
nautittiin kahvipöydän antimista. 

HALLAN TEHTAAT 
Hallassa sai hopeisen ansiomitalin 17 

yhtiöläistä Hallan kerholla leppiaisena 
järjestetyssä juhlassa. Isännöitsijä Börje 
Carlson lausui tunnustuksen sanoja pit- 
kän ja vakaan työsuhteen merkityksestä 
ja jakoi kunniakirjat röuva' Inga Carl- 
sonin kiinnittäessä ansiomitaljt kunnia- 
vieraiden rintaan. Mieskvartetti lauloi 

Nti Hillervo Hillo vastaanottamassa 
mitalia ja kunniakirjaa isännöitsijä 

Börje Carlsonilto. Takana rva 
Inga Carlson 

Hallalaisia mitalin saajia 

kanttoriurkuri Paavo Jytilän johdolla 
muutamia lauluja ja kahvipöydän äärellä 
viivähdettiin seurustelun merkeissä. Säh- 
köasentaja Mauri Tani lausui kiitokset 
mitalinsaajien puolesta. 

25-vuotisansiomitalin saivat seuraavat: 
Gösta Andersen, Katri Forsman, Hillervo 
Hillo, Elin Hiltunen, Toivo Hokkanen, 
Oiva Laakso, Väinö Mäkinen, Oiva Pal- 
mu, Yrjö Parkko, Paavo Perkiönmäki, 
Ingrid Piskonen, Aarno Pohjola, Taito 
Sipilä, Mauri Tani, Aili Tiihonen, .Hil ja 

Veini ja Hilkka Viik. 
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Keskuskauppakamarin ansiomerkki 
kamreeri Jussi Veronalle 

hallituksen kokouk- 
sessa 18. 12. luovutettiin avustuskassan 
hoitajalle, kamreeri Jussi Veronalle 
Keskuskauppakamarin myöntämä 25- 
vuotisansiomerkki. Kassan hallituksen 
puheenjohtaja Armas Töyriluoma kiitti 
häntä pitkäaikaisesta ja hyvin suorite- 
tusta työstä Avustuskassan palveluksessa 
ja nti Anja Himanen kiinnitti merkin 
kamreeri Veronan rintapieleen. Mainit- 
takoon, että ennen Avustuskassan pal- 
velukseen siirtymistään kamreeri Verona 

Avustuskassan 

KU USAN KOSKEN TEHTAAT 

ANTTI TUOMINEN 
hitsaaja Kymin korjauspajalta tulee 
18. 4. olleeksi 45 vuotta yhtiön palve- 

AnHi Tuominen 
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oli ollut yhtiömme palveluksessa 19 
vuotta. 

Esiviivuuia Lauri Lahtiselle 
yhtiön 50-vuotisansiomitali 

Tammikuun 
Lauri 

1 9  päivänä esiviivaaja 
Lahtinen Kymin paperitehtaalta 

tuli palvelleeksi yhtiötämme 5 0  vuotta. 
Hänen kunniakseen järjestetyssä juhla- 
tilaisuudessa yhtiön kiitokset ansioitu- 
neelle yhtiöläiselle ja kyvykkäälle kun- 

luksessa. Hän on syntynyt Jaalassa 
20. 4.  l 9 0 l  ja tuli yhtiön palvelukseen 
v. l 9 l 6  Kymin rakennusosastolle. Työs- 
kenneltyään useilla osastoilla hän siirtyi 
v. 1 9 2 2  Kymin korjauspajalle. 

ARVI NYBERG 
konttoristi myyntiosastolta tulee 28. 2. 
olleeksi 40 vuotta yhtiön palveluksessa. 
Hän on syntynyt Uuraan Esisaaressa 
16.  2. l 9 0 5 .  Käytyään 5 luokkaa Vii- 

nallismiehelle esitti isännöitsijä Curt 
Cedercreutz kiinnittäen yhtiön kultaisen 
ansiomitalin hänen rintapieleensä. Rva 
Signe Lahtiselle ojennettiin kukkia. 
Lauri Lahtinen, joka samana päivänä 
siirtyi eläkkeelle, kiitti puheessaan hä- 
neen kohdistuneesta huomaavaisuudesta. 
Tilaisuudessa olivat läsnä myös yhtiön 
hallinnollinen päällikkö L. Räihä, Kymin 
paperitehtaan teknillinen johtaja Botho 
Estlander, salimestari Leo Yrjölä ja 
sosiaalipäöllikkö Äke Launikari. 

purin Suomalaista lyseota ja suoritet- 
tuaan kauppakoulun kurssin Viipurissa 
hän työskenteli ensin puolisen vuotta 
harjoittelijana Suursaaren sahalla Pöl- 
läkkälässä ja sen jälkeen vv. l922——- 
l924 konttoristina puutavarain välitys- 
liike Esisaari Oy:ssä Uuraassa. Sieltä hän 
siirtyi Läskelä Oy:n palvelukseen lai- 
vauspäällikön apulaiseksi Uuraan laivaus- 
konttoriin työskennellen myös muutami- 
na talvina yhtiön sahan konttorissa Läs- 

Arvi Nyberg Sture Hansen 



Vilho Kosonen 

kelässä. V:sta 1931 lähtien hän toimi 
yhtiön pääkonttorissa Läskelässä lähe- 
tysosaston päällikön apulaisena talvi- 
sotaan saakka. Sodan päätyttyä hän 
tuli Kuusankoskelle ja työskenteli yh- 
tiömme voimalaitosrakennuksen kirjan- 
pitäjänä, kunnes v. 1945 siirtyi nykyi- 
seen toimeensa myyntiosastolle. 

STU RE HANSEN 
dipl.ins. Voikkaan selluloosatehtaalta 
tulee 3. 3. olleeksi 40 vuotta yhtiön 
palveluksessa. Hän on syntynyt Maa- 
rianhaminassa, jossa tuli ylioppilaaksi 
v. 1918. Tämän jälkeen hän jatkoi 
opintojaan Abo Akademissa valmistuen 
dipl.insinööriksi v. 1923. Toimittuaan 
lyhyen aikaa harjoittelijana Varkauden 
selluloosatehtaalla hän tuli v. 1924 Ky- 
min Osakeyhtiön palvelukseen Voikkaan 
selluloosatehtaalle. Tässä tehtaassa hän 
onkin suorittanut pitkän ja ansiokkaan 
päivätyön. V. 1944 selluloosatehtaan 
toiminnan keskeytyessä hän siirtyi puo- 
leksi vuodeksi klooritehtaan sivutuote- 
osaston käyttöinsinööriksi ja tämän jäl- 
keen karbiditehtaan insinööriksi, kunnes 
v:n 1946 alussa siirtyi jälleen Voikkaan 
selluloosatehtaalle. Rehtinä ja oikeuden- 
mukaisena insinöörinä hän on nauttinut 

Toivo Niemi 

suurta arvonantoa ja kunnioitusta alais- 
tensa keskuudessa. Hänen harrastuksis- 
taan mainittakoon filatelia, purjehdus ja 
kalastus. Nuorempana hän oli innok- 
kaasti mukana partiotoiminnassa. 

VILHO KOSONEN 
kalanterinkäyttäjä Kymin paperitehtaal- 
ta tulee 19. 3. olleeksi 40 vuotta yhtiön 
palveluksessa. Hän on syntynyt Iitissä 
3. 9. 1902. Hän tuli yhtiön palveluk- 
seen ensimmäisen kerran v. 1914 Kuu- 
saan rakennusosastolle. V. 1921 hän 
tuli Kymin paperitehtaan palvelukseen 
viivauskoneelle ja siirtyi v. 1924 kiillo- 
tuskalanterille. 

TOIVO NIEMI 
voitelija Voikkaan paperitehtaalta tulee 
20. 3. olleeksi 40 vuotta yhtiön palve- 
luksessa. Hän on syntynyt Jaalassa 1. 6. 
1909. Verlan tehtaan palvelukseen 
hän tuli v. 1924 ja työskenteli siellä 31 
vuotta eri ammateissa mm. hiojana, 
pakkaajana, autonkuljettajana ja voi- 
telijana. V. 1955 hän siirtyi voitelijaksi 
Voikkaan puuhiomolle. Oltuaan välillä 
puolitoista vuotta Voikkaan rakennus- 
osastolla, hän tuli v. 1961 nykyiseen 
tehtäväänsä. 

Keljo Flöjt Bruno Fredriksson 

Paavo Rantala 

PAAVO RANTALA 
rotatiokoneen apumies Kymin paperi- 
tehtaalta tulee 29. 3. olleeksi 40 vuotta 
yhtiön palveluksessa. Hän on syntynyt 
Iitissä 25. 1. 1907. Hän tuli yhtiön 
palvelukseen Kuusaan rakennusosastolle 
v. 1920. Kymin paperitehtaalle hän siir— 
tyi v. 1928. 

KElJO FLÖJT 
piirtäjä teknilliseltä osastolta tulee 4. 4. 
olleeksi 40 vuotta yhtiön palveluksessa. 
Hän on syntynyt Kalvolassa 23. 2. 1909. 
Hän tuli yhtiön palvelukseen rakennus- 
osastolle v. 1922. Kepiopojaksi piirustus- 
konttoriin hän tuli v. 1925 ja ryhtyi 
saman vuoden syksyllä harjoittelemaan 
piirtämistä. V. 1928 hän siirtyi korjaus- 
pajalle. Vv. 1929—1932 hän opiskeli 
Helsingin Teknillisen koulun koneraken- 
nusosastolla. V:sta 1932 lähtien hän 
on ollut Kymin piirustuskonttorin pal- 
veluksessa. Hänen huomattavimpia pii- 
rustustöitään ovat yankee-koneet, Kuu- 
saan selluloosatehtaan modernisointi, 
sodan jälkeinen jatkuvaan massanvai- 
mistusjärjestelmään siirtyminen ja kaik- 
kien paperikoneiden modernisoniti sekä 
Voikkaan massanjakojärjestelmä. 

Aaro Björnman 
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August Laari 

METSÄOSASTO 

BRUNO FREDRIKSSON 
virkailiia pääkonttorin metsäosastolta 
tulee 14. 3. olleeksi 40 vuotta yhtiön 
palveluksessa. Hän on syntynyt Helsin- 
gissä 28. 6. l902. Käytyään Helsin- 
gissä kauppakoulun ia oltuaan kolmisen 
vuotta eri toiminimien palveluksessa hän 
tuli metsäosaston palvelukseen Kuu- 
sankoskelle. 

HALLAN TEHTAAT 

EVERT MALIN 
korjausmies sahalta tulee 6. 3. olleeksi 
40, vuotta yhtiön palveluksessa. Hän on 
syntynyt Iitissä 8. 6. 1901. Yhtiön pal- 
velukseen hän tuli ensi kerran selluloosa- 
tehtaalle v. 1924.  Sahalle hän siirtyi kor- 
jausmieheksi v. l 94 l  työskennellen siellä 
edelleen. 

AARO BJÖRNMAN 
tukkityömies tukkiosastolta tulee 15. 3. 
olleeksi 40 vuotta yhtiön palveluksessa. 
Hän on syntynyt Sysmässä 2. 7. 1906. 
Yhtiön palvelukseen hän tuli ensi kerran 
tukkiosastolle uittajaksi v. 1922. Oltuaan 

Väinö Pulsa 
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Vihtori Laine 

1. 7. 1962—18.  8. l 963  välisen ajan 
pääkonttorin vahtimestarina hän siirtyi 
jälleen tukkiosastolle. 

KU USAN KOSKEN TEHTAAT 

AUGUST LAARI 
maalari talousosastolta täyttää 60 vuotta 
12. 3. Hän on syntynyt Valkealassa. 
Yhtiön palvelukseen hän tuli ensimmäi- 
sen kerran v. 1920. Hän on työsken- 
nellyt maalarina rakennus- ja talous- 
osastoilla. Vapaa-ajan harrastuksena 
kalastus. 

VIHTORI LAINE 
l .  valkaisija Kymin selluloosatehtaalta 
täyttää 60 vuotta 17. 4. Hän on syn- 
tynyt Elimäellä ja tuli yhtiön palveluk- 
seen ensimmäisen kerran v. 1923. Työs- 
kenneltyään mm. höyryosastolla, raken- 
nusosastolla ja talousosastolla hän siir- 
tyi v. 1934 Kymin selluloosatehtaalle, 
jossa hän edelleenkin työskentelee val- 

Lilia Nieminen 

Aarne Stadig 

kaisuosastolla ] .  valkaisijana. Harras- 
tuksista mainittakoon oman talon kor- 
jaus- ja kunnostustyöt. 

AARNE STADIG 
ylimestari klooritehtaalta täyttää 60 
vuotta 22. 4. Hän on syntynyt Ristii- 
nassa. Yhtiön palvelukseen Kuusaan ra- 
kennusosastolle hän tuli v. 1920. Har- 
ioittelijoksi Kymin selluloosatehtaalle 
hän siirtyi v. 1922 .  Selluloosatehtaan 
vuoromestariksi hänet nimitettiin v. 1925. 
V. 1927, jolloin uusi klooritehdas ra- 
kennettiin, hän siirtyi sinne päivämesta- 
riksi ja toimii nykyisin ylimestarina. Pit- 
käaikaisen kokemuksensa ja esimerkil- 
lisen sisunsa ansiOSta hänet täydellä 
syyllä luetaan ei ainoastaan oman pii- 
rimme, vaan koko maan ansioituneim- 
piin klooriveteraaneihin. On ihmeteltä- 
vää, että usein pitkänkin työpäivän jäl- 
keen hänen voimansa ovat riittäneet 
omakotitalon rakentamiseen ja viimeis- 
telyyn viime vuosien aikana. Hänen har- 
rastuksiinsa kuuluu myös teknillisen 
kirjallisuuden tutkiminen. 

VÄINÖ PULSA 
levyseppä Kymin korjauspajalta täyttää 
60 vuotta 22. 4. 3- 
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Sulo Kivistö 



Matt i  Kojo 

LILJA NIEMINEN 
ulkosiivooja kuljetusosastolta täyttää 
50 vuotta 27. 2. Hän on syntynyt Val- 
kealassa ja tullut yhtiön palvelukseen 
v. 1947. 

ARVO MOUHU 
kirvesmies hiomakivitehdas Sammosta 
täyttää 50 vuotta 2. 3. Hän on syn- 
tynyt Viipurissa, mutta muutti jo 
pienenä poikana Voikkaalle. Täytettyään 
17 vuotta hän tuli silloisen Sampo Oy:n 
palvelukseen ja onkin yli 32 vuotta ta- 
lossa olleena vanhin 'sampolainen'. 
Työskenneltyään betonimiehenä ja ta-  
lonmiehenä hän v:sta 1956 lähtien on 
työskennellyt kivimuotteja valmistavana 
kirvesmiehenä. Moottoriveneiden teko ja 
kalastus ovat  mieluisimmat vapaa-ajan 
harrastukset. 

TYYNE VAN HALAKKA 
siivooja klooritehtaalta täyttää 50 vuot- 
ta 9. 3. 

SULO KIVISTÖ 
traktorin kuljettaja Voikkaan rakennus- 
osastolta täyttää 50 vuotta 25. 3. Hän 
on syntynyt Savitaipaleella ja tuli yh- 

Tauno 0. Parviainen 

Eino Moberg 

tiön palvelukseen v. 1939 Hevosojan 
maatilalle. Työskenneltyään useita vuo- 
sia Verlan tehtaalla autonkuljetta- 
jana hän v. 1959 siirtyi Voikkaan ra- 

kennusosastolle. 

HELVI TAMMILEHTO 
rakennustyöntekijä Voikkaan rakennus- 
osastolta täyttää 50  vuotta 30. 3.  Hän 
on syntynyt Iitissä. Yhtiömme palve- 
lukseen hän tuli v. 1946 Voikkaan puu- 
hiomolle. Työskenneltyään paperi- ja 
selluloosatehtailla hän siirtyi v. 1954 ny- 
kyiselle osastolleen. 

MATTI KOJO 
kirvesmies Voikkaan rakennusosastolta 
täyttää 50 vuotta 7. 4. Hän on synty- 
ny t  Jaakkimassa. Yhtiömme palveluk- 
seen hän tuli v. 1950 Verlan tehtaalle 
siirtyen v. 1954  Voikkaan rakennus- 
osastolle. 

ERKKI PERÄTALO 
purkaja kuljetusosastolta täyttää 50 
vuotta 20. 4. Hän on syntynyt Val- 
kealassa. Yhtiön palvelukseen Kymin 
ulkotyöosastolle hän tuli v. 1928. Muu- 
taman kuukauden poissaolon jälkeen 
hän tuli uudelleen yhtiön palvelukseen 

Frans Pietikäinen 

ja oli vv. 1929—1945 erilaisissa töissä 
Kuusaan selluloosatehtaalla, Kymin sel- 
luloosatehtaalla, Kuusaan voimalaitok- 
sella sekä Haukkasuolla. Lyhyen katkon 
jälkeen hän tuli v. 1945 purkajaksi Ky- 
min ulkotyöosastolle, nykyiselle kulje- 
tusosastolle, jossa hän edelleen työsken- 
telee. 

EINO MOBERG 
rullapakkaaja Kymin paperitehtaalta 
täyttää 50 vuotta 21. 4. Hän on syn- 
tynyt Valkealassa. Yhtiön palvelukseen 
Verlan tehtaan rakennusosastolle hän 
hän tuli v. 1930. Kymin rakennusosas- 
tolle hän siirtyi v. 1943 ja paperiteh- 
taalle v. 1951. Harrastuksista mainitta- 
koon metsästys. Hän on ollut mukana 
Kennel-liiton toiminnassa pitkähkön ajan. 

HALLAN TEHTAAT 
HELENA HUOVINEN 
kimpien kuormaaja sahalta täyttää 60 
vuotta 19. 2. Hän on syntynyt Kuus- 
järvellä. Hän tuli yhtiön palvelukseen 
selluloosatehtaalle v. 1940, josta siirtyi 
jalostustehtaalle samana vuonna. 
V. 1952 hän siirtyi ulkotyöosastolle ja 
v. 1954 sahalle nykyiseen tehtäväänsä 
kimpienkuormoajaksi. 

Uno Malmberg hiomo: Nummila 
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Väinö Lehto 

OLLI ARVILOMMI 

vartija täyttää 60 vuotta 27. 2. Hän on 
syntynyt Vehkalahdella. Yhtiön palve- 
lukseen hän tuli ensi kerran v. 1920 
laivan kansimieheksi. V. 1926 hän tuli 
Iotjamieheksi lautatarhalle, josta siirtyi 
laivaan kansimieheksi v. 1939 ja kap- 
teeniksi v. 1942. Nykyiseen työhönsä 
vartijaksi hän siirtyi v. 1954. 

KERTTU SORVARI 
maalarin apulainen täyttää 60 vuotta 
6. 3: Hän on syntynyt Kymissä. Tul- 
tuaan yhtiön palvelukseen v. 1947 ra- 
kennusosastolle maalarin apulaiseksi hän 
on palvellut siellä yhtäjaksoisesti. 

JlJANTEHDAS 
FRANS PIETIKÄINEN 
betonimies täyttää 60 vuotta 2. 4. Hän 
on syntynyt Ala-Torniolla. Nuorukaisena 
hän muutti vanhempineen Juankoskelle. 
Aluksi hän oli metsäosaston palveluk- 
sessa, mutta työskenteli myös tehtaassa 
enimmäkseen kesäisin vv. 1920—1939. 
V:sta 1939 alkaen hän on ollut yhtä- 
jaksoisesti tehtaan palveluksessa sahalla, 
puuhiomossa ja rakennusosastolla. Kun- 
nallisissa luottamustoimissa hän on 
ollut mukana kansanhuoltolautakunnassa 

Onni Leppänen Reino Aaltonen 

ja Juantehtaan kansakoulun johtokun- 
nassa 15 vuotta, mistö ajasta puheen- 
johtajana vuoden. 

MIMMI TASKINEN 
työntekijäin kerhon vahtimestari täyttää 
60 vuotta 9. 4. Hän on syntynyt Nil- 
siässä. Tehtaan palveluksessa hän on 
ollut useaan otteeseen v:sta 1922 läh- 
tien. Hän työskenteli aluksi virkamies- 
kerholla talousapulaisena viisi vuotta, 
sen jälkeen eri työosastoilla ja v:sta 
1960 hän on ollut nykyisessä toimes- 
saan. 

TAU NO 0. PARVIAINEN 
kirvesmies täyttää 50 vuotta 23. 3. Hän 
on syntynyt Juankoskella maanviljelijän 
poikana ja työskenteli nuorukaisena 
kotitiloillaan Juankosken kunnan Kello- 
lahden ja Kapeasalmen tiloilla. Myö- 
hemmin hön ryhtyi kotitöittensä ohella 
tekemään kirvesmiehen töitä ja tuli 
v. 1945 tehtaan palvelukseen rakennus- 
osastolle kirvesmieheksi. Hän kuuluu 
Juankosken kunnan kunnalliskodin joh- 
tokuntaan. Aikaisemmin hän kuului kun- 
nan työasiaintoimikuntaan toimien osan 
ajasta varapuheenjohtajana. Hän on 
kuulunut Juankosken Osuusliikkeen Val- 
keislammin myymälän myymälätoimikun- 

Pentti Kankkunen 
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Pekka Pyykönen 

Sten Furuhjelm 

taan. Vapaa-ajan harrastuksista mainit- 
takoon kalastus ja työt omakotitalon 
piirissä. 

HöGFORSIN TEHTAAT 
UNO MALMBERG 
Lahden ja Heinolan tehtaan isännöit- 
sijä täyttää 60 vuotta 22. 2. Hän on syn- 
tynyt Hammarlandissa. Nuorukaisena 
hän lähti kokeilemaan merimiehen am- 
mattia, mutta palasi kuitenkin lyhyeh— 
kön ajan kuluttua kotimaahan ja ryhtyi 
jatkamaan opintojaan. V. 1928 hän val- 
mistui insinööriksi ja meni Viipurin Put- 
kityö Oy:n palvelukseen suunnittelijaksi. 
V. 1931 hänet nimitettiin yhtiön joh- 
tajaksi, mitä tointa hän hoiti talvi- 
sotaan saakka. 15. 7. 1940 hänet nimi- 
tettiin Lahden Putki ja Kone Oy:n joh- 
tajaksi. Yhtiön siirryttyä saman vuoden 
lopulla Kymin Osakeyhtiön omistukseen 
hän jäi edelleen sen palvelukseen. 
Viimeisten kymmenen vuoden aikana 
hän on toiminut myös Heinolan tehtaan 
isännöitsijänä. 

HILDA VÄHÄLAMPI 
siivooja emalilaitokselta täyttää 60 vuot- 
ta 4. 4. Hän on syntynyt Kalvolassa. 
Tehtaan työhön hän tuli v. 1946. Ol- 
tuaan välillä pariinkin otteeseen poissa 
työstä hän tuli 20. 8. 1962 nykyiseen 
toimeensa emalilaitoksen siivoojaksi. 

TUOMAS NUMMILA 
työnjohtaja Heinolan tehtaalta täytti 
5 0  vuotta 2 1 .  12.  Hän on syntynyt Tu- 
russa. Tehtaan palvelukseen liesiosaston 
työnjohtajaksi hän tuli v. 1958. 

VÄINÖ LEHTO 
emalipolttaja emalilaitokselta täyttää 50 
vuotta 25. 2. Hän on syntynyt UI. Pyhä- 
järvellä. Tehtaan työhön hän tuli ra- 



kennusosastolle v. 1932. Toimittuaan 
vuoden rakennustyöntekijänä hän siirtyi 
lähetysosastolle pakkaajaksi. Asepalve- 
luksensa suoritettuaan hän palasi teh- 
taalle työhön, tällä kertaa emalilaitok- 
selle, jossa toimi aluksi pienemmän ta- 
varan emalipolttajana. Myöhemmin hän 
siirtyi kylpyammeita emaloimaan, missä 
tehtävässä hän edelleenkin toimii; Hä- 
nen käsiensä kautta on toistasataatuhat- 
ta ammetta saanut kauniin kiiltävän 
pinnan. 

ONNI LEPPÄNEN 
kaavaaja valimosta täyttää 50 vuotta 
3. 3. Hän on syntynyt Kontiolahdella. 
Tehtaan työhön hän tuli v. 1959 vali- 
moon kaavaajaksi, missä edelleenkin 
toimii. 

REINO AALTONEN 
työkalujen antaja konetyöpajan varas- 
tosta täyttää 50 vuotta 30. 3. Hän on 
syntynyt UI. Pyhäjärvellä. Tehtaan työ- 
hön hän tuli v. 1934. Hän toimi vuoden 
yhtiön metsätöissä sekä kolme vuotta 
kattilaosastolla. Purkaus- ja lastaustöis- 
sä hän oli 18 vuotta, kunnes v. 1960 
siirtyi nykyiseen toimeensa konetyöpajan 
varastoon. 

LAILA ERIKSSON 
valutavaroiden punnitsija puhdistamosta 
täyttää 50 vuotta 15. 4. Hän on syn- 
tynyt Pusuiassa. Tehtaan työhön hän tuli 
v. 1947 puhdistamoon, missä edelleenkin 
toimii. 

METSÄOSASTO 

STEN FURU HJELM 
Kymen. hoitoalueen aluemetsänhoitaja 
täyttää 50  vuotta 17. 3 .  Yhtiömme 
suurimman ja tärkeimmän hoitoalueen 
johtomies on vanhan ajan virkamies- 
perheen kasvatti; raatimiehen pojalle 
eivät oikeuskäsitteet jääneet epäselviksi. 
Hänen elämänlinja-nsa on pysynyt yhtä 
suora-viivaisena kouluiästä saakka, kaut- 
ta opintojen, jotka päättyivät metsän- 
hoitotutkintoon v. 1938, sekä kymi- 
läisenä metsämiehenä Juannkoskella 
1938—1939, samoin viiden vuoden 
raskaan sota-ajan, jonka hän lopetti 
tykistökapteenina, ja sen jälkeen vas- 
tuunalaisissa tehtävissä yhtiömme met- 
säosastolla. 

Sodan päätyttyä metsänhoitaja Furu- 
hjelm tuli Kymen hoitoallueeseen tunne- 
tun metsänhoitajaveteraanin E. 8. Ek- 

lundin apulaiseksi. Toimittuaan välillä 
myös metsäosaston konttorissa Kuusan- 
koskella hänet nimitettiin v. 1951 Ky- 
men hoitoalueen aluemetsänhoitajaksi. 
Hänen ohjaamanaan yhtiömme kotimet- 
siä on uudistettu nykyajan vaatimusten 
mukaan ja samalla metsätöiden sekä 
kuljetusten rationalisointiin on kiinni- 
tetty aivan erityistä huomiota. 

Työtoverien piirissä aluemetsönhoitaja 
'Stena' tunnetaan toverihengen vaalija- 
na, joka luottaa ja johon luotetaan. 
Rehellisyys ja selväpiirteisyys eivät ole 
tehneet 'Stenasta' totista torvensoitta- 
jaa, vaan huumorintaju on pitänyt puo- 
liaan ja pelastanut monesta vaikeasta 
tilanteesta. Avoimin silmin on päivä-n- 
salnkari katsonut eteensä niin työnsaralla 
kuin purjeveneen kannella avaraan meri- 
ma'isemaan, jossa hän kesäisin rentoutuu 
arkisten asioitten parista. 

PENTTI KANKKUNEN 
konttoristi Jyväskylän metsäkonttorista 
täyttää 50 vuotta 23. 3. Hän on syn- 
tynyt Kuopiossa kauppiaan poikana. 
Keskikoulun käytyään hän muutti Keski- 
Suomeen ja toimi aluksi veljensä omis- 
taman Mannilan kartanon sahan ja 
sähkölaitoksen työnjohtajana. Kymin 
Osakeyhtiön palvelukseen hän tuli 
v. 1941 metsätyönjohtajaksi Keski-Suo- 
men hoitoalueen Suolahden piiriin. V:sta 
1946 alkaen hän on toiminut Jyväsky- 
län hoitOpiirin konttoristina ja v:sta 1951 
hoitoaluekonttoristina Jyväskylän metsä- 
konttorissa. Nuoresta pitäen hän on har- 
rastanut urheilua eri muodoissa. Kuo- 
piossa ollessaan hän kuului jääpallo- ja 
pesäpallojoukkueisiin, jotka kilpailivat 
menestyksellä monilla paikkakunnilla. 
Lisäksi hänen harrastuspiiriinsä kuuluu 
hiihto ja mäenlasku. Musikaalisena mie- 
henä hän on kuulunut eri paikkakun- 
nilla toimiviin laulukuoroihin. Esimiesten 
ja työtovereiden keskuudessa hänet tun- 
netaan rehtinä ja tunnollisena työnteki- 
jänä. 

PEKKA PYYKÖNEN 
työnjohtaja täyttää 50 vuotta 10. 4. 
Hän on syntynyt Nurmeksen mlk:ssa. 
Yhtiön palvelukseen hän tuli v. 1936,  
mistä lähtien hän on toiminut työnjoh- 
tajana Nurmeksen piirissä. Tehtävänsä 
hän on suorittanut huolellisesti, minkä 
vuoksi häneen luottavat sekä työnanta- 
ja että metsätyömiehet. Hänen vapaa- 
aikojen harrastuksistaan mainittakoon 
metsästys ja kotitilan maanviljelys. 

Erland Harlin 

Joulukuun 7 päivänä kuoli Kuusan- 
koskella satulasepän verstaan työnjohta- 
ja Erland H a r l i n .  Hän oli syntynyt 
Valkealassa 19. 3. 1903. Yhtiön pal- 
velukseen hän tuli v. 1916 satulasepän 
verstaalle. Työnjohtajaksi hänet -nimi- 
tettiin v. 1947. Hän suoritti myös an- 
siokkaan päivätyön yhtiön tehdaspala- 
kunnan riveissä kuuluttuaan siihen yli 
30 vuotta. Yhtiötä hän palveli yliv45 
vuotta. Vainajaa jäivät kaipaamaan puo- 
liso ja lapset perheineen. 

Tammikuun 14 päivänä kuoli yllät- 
täen mestari Feedi K u  i t u n e n  Voik- 
kaalta. Hän oli syntynyt 6. 7. 1908 
litissä. Yhtiötä hän ehti palvella yli 
37 vuotta. Aluksi hän työskenteli Kymin 
selluloosatehtaalla ja nimitettiin vuoro- 
mestariksi v. 1944. V. 1945 hän siirtyi 
Voikkaan selluloosatehtaalle. Kuluneen 
vuoden alusta hän siirtyi Kuusanniemen 
tehtaan suunnittelu- ja rakennus-ryh- 
mään. Vastuuntuntoista ja reipasta 
miestä jäivät lähinnä kaipaamaan puo- 
liso ja poika perheineen. 

Feedi Kuitunen 
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Yhtiömme eläkeläiset 
viettivät ieuluiuhlla 

KU USAN KOSKELLA 

Kuusankosken tehtailla vietettiin 
eläkeläisten joulujuhlia Koskelassa 
ja Voikkaan seuratalossa 15. 12. Mo- 
lemmat juhlasalit oli  kauniisti ko-  

ristettu ja pitkien kahvipöytien 
ääreen oli juhlavieraita kokoontu- 
nut salien täydeltä. 

Kymintehtaalaisten juhlan Koske- 
lassa aloitti Kuusankosken Orkes- 
teri johtajanaan maisteri Veikko 
Talvi. Tehtaanlääkäri Erkki 
Schoultz toivotti eläkeläiset terve- 
tulleiksi omaan jokavuotiseen jou- 

lujuhlaansa. Joulupuheen piti pas- 
tori E. Laurema. Hän puhui joulun 
sanoman tuomasta jouluilosta, joka 
on pysyväistä iloa. Se ei ole riippu- 
vainen ulkonaisista seikoista. Se ta- 
voittaa vanhan ja nuoren, terveen 
ja sairaan. Joulun ilo tulee jokaisen 
sydämeen ja jokainen voi sen omis- 
taa, joka panee turvansa Vapahta- 
jaan. Juhlan muusta ohjelmasta 

24 

Tehtaanlöököri 
Erkki Schoultz 

(vas.) ja pastori 
Edvin Laurema 

puhuivat  Koskelan 
juhlassa 

mainittakoon erittäin kaunis joulu- 
kuvaelma, jonka esittivät ruotsalai- 
sen yhteiskoulun oppilaat. Kuvael- 
man oli  ohjannut rva Ethel Berg. 

Kymintehtaalais ia  
elökevaareja joulu- 
kahvin  ööressö 

Ruotsalaisen 
yhteiskoulun 

oppilaat esittivät 
kauniin joulu— 

kuvae lman 

Rautasuon 
herttaiset lapset, 
Seppo, Simo, Anna— 
Liisa ja Hanna,  
lauloivat suoraan 
kuulijain sydömiin 

Kymintehtaan kansakoulun oppilaat 
esittivät vuorolausuntaa, keijuleikin 
ja näytelmän 'Raha-arpa”. Kuusan- 
kosken Kirkkokuoro esiintyi johta- 
janaan opettaja Jussi Laurikainen 
ja kanttori Tapani Rautasuon lapset 
lauloivat joululauluja. Kuusankos- 
ken Yhteislyseon oppilaat esittivät 
voimistelunopettaja Marita Mäke- 
län ohjaaman tonttuleikin ja juhla 
päättyi yhteisesti laulettuun virteen 
'Maa on niin kaunis”. Väliajalla Vir- 
kailijoiden rouvat tarjoilivat eläke- 
läisille kahvia ja lähtiessään sai jo- 
kainen mukaansa joululehden. 

VOIKKAALLA 

Voikkaalla alkoi juhla niin ikään 
musiikkiesityksellä. Kuusankosken 
Työväen Soittajat johtajanaan k a -  
pellimestari Pertti Huuhko soittivat 
joulusävelmiä. Voikkaan kansakou- 
lun oppilaat esittivät ohjelman 
'Kuusen sytyttäminen”, jonka jäl- 
keen konttoripäällikkö Torsten Ny- 
lund lausui juhlavieraat tervetul- 
leiksi. Ilkka Talven viuluesitysten 

jälkeen esiintyi kanttori Arvo Kuo- 
rikosken johtama lapsikuoro. J oulu- 
puheen piti pastori Tapio Haikari- 
nen. 

Yhteisesti 
jälkeen seurasi kahvitarjoilu, jonka 

veisatun jouluvirren 

aikana Kuusankosken Työväen 
Soittajat esiintyivät. Juhlan muusta 
ohjelmasta vastasivat Voikkaan kan- 
sakoulun ja yhteiskoulun oppilaat. 
Edellisiltä oli liikuntaesitys ja kei-  
juleikki ja  jälkimmäisiltä näytelmä 
'Vanha joululaulu”. Juhlan päät— 
teeksi laulettiin yhteisesti 'Maa on 
niin kaunis”. 



JUANTEHTAALLA 

Perinteelliseksi muodostunutta 
vanhusten j a  pitkäaikaisesti palvel- 
leiden työntekijöiden yhteistä jou- 
lujuhlaa vietettiin tehtaan seurata- 
lon salissa 15. 12. Kirkas joulunalus- 
päivä kovine pakkasineen ei  pelot- 
tanut vanhuksia, Vaan he  saapuivat 
runsaslukuisina juhlaansa. Tällä 
kerralla oli juhlassa mukana myös 
SPR:n Juankosken osaston kultaisen 
iän kerholaisia, joten seuratalon 
suojat täyttyivät ääriään myöten yli 
kahdensadan vanhuksen joukosta. 

K a a r i o  Vihe r i äkosk i  luki  jou lu-  
evankeliumin Juantehtaan joulujuhlassa 

Voikkaan  seura ta lon  sa l i  oli  k a u n i s  
n ä k y  runsa ine  yleisöineen j a  p i t k i n e  
joulupöyt ineen 

Pastori Tap io  H a i k a r i n e n  piti  
j ou lupuheen  vo ikkaa la i s i l l e  

Kun juhlavieraat olivat asettuneet 
lukemattomien kynttilöiden valai- 
semien joulupöytien ääreen, aloitet- 
tiin juhla laulamalla yhteisesti 'Me 
käymme joulun viettohon', jonka 
jälkeen esiintyi Juantehtaan soitto- 
kunta Oskari Salinin johdolla. Ter- 
vehdyspuheen piti sosiaalipäällikkö 
Mikko Lehto-ora. Sen jälkeen as- 
tuivat Tiernapojat esiintymislavalle 
ja pyysivät lupaa esiintymiselleen, 
joka heille mielihyvin suotiin. Tier- 
napoikien esitys oli erityisen mie- 
luisaa katseltavaa yleisölle. Esityk- 
sen oli ohjannut opettaja Leena 
Horjander ja esiintyjät olivat kansa- 
koulun oppilaita. Kirkkokuoro lau- 
loi dir.cant. Vihtori Pasurin johta- 
mana kolme joululaulua j a  sen jäl- 
keen pienet lastentarhan lapset leik- 
kivät opettaja Heinikki Jalosen 
johdolla. Jouluvirren jälkeen luki 
85-vuotias Kaarlo Viheriäkoski jou- 
luevankeliumin vuonna 1860 paine- 
tulla tekstillä. Joulusaarnan piti 
lääninrovasti Erkki Pulkkinen. 
Muusta ohjelmasta mainittakoon 

Ritva Yrjölän esittämä runo, Jukka 
Pulkkisen laulamat vanhat joulu- 
laulut, Riitta Smolanderin joulu- 
kertomus ja Kaisa Pasurin musiik- 
kiesitykset. Joulupuuro mantelei- 
neen ja maukkaat kahvit jouluherk- 
kuineen kuuluivat myös juhlan oh- 
jelmaan sekä ikivanha joulupukki 
Korvatunturilta. Juhlan lopuksi 
Olga Tuovinen muisteli syksyistä 
Kuopion matkaa. Lyhyen joulukuun 
päivän alkaessa hämärtää kiidätti- 
vät autot juhlavieraat jälleen ko— 
teihinsa odottamaan oikeata joulua. 




