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Veturinkuljettaja Arnold Järvinen 
Movensa satulassa Kuusankosken 
uudella keskusratapihalla 

Kuusanniemen 
saati in käyn- 

Samanaikaisesti kun 
sulfaattiselluloosatehdas 
t i in, valmistui myös Kuusanniemen rata 
koko pituudeltaan. Virall isesti rata avat-  
t i in l i ikenteelle syyskuun 7 pnä. Uuden 
radan pituus on 8 km. Se yl i t tää Kymi- 
joen kahdessa kohtaa, joten Kuusan- 
koski sai samalla kaksi uutta siltaa. 
Kuusanniemeen rakennetti in seitsemän 
raideparia käsi t tävä keskusratapiha, jon- 
ne nyttemmin kaikkien Kuusankosken 
tehtaiden li ikenne on keskitetty. Saa- 
puva ja lähtevä tavara hoidetaan jo nyt 
pääosiltaan kokonaisina junina ja vas- 
taisuudessa pyritään yhä rationalisoi- 
dumpaan liikenteeseen. 

Kuusankoskella on pidetty 
työturval l isuuspäivät monipuolisine oh- 
jelmineen. Eri tilaisuuksissa kävi  kaik- 
k iaan parituhatta yhtiöläistä eli n. 40  
prosenttia Kuusankosken tehtaiden hen- 
kilökunnasta. 

Kymintehtaan tehdaspalokunta kävi 
Forssassa kilpailemassa paremmuudesta 
palokuntalaistiedoissa ja -taidoissa ja toi 
saali inaan suuren määrän palkintoja. 
Arvokkain niistä ol i  Jehu-malja, johon 
ny t  saati in ensimmäinen kiinnitys. 

jälleen 

Högforsin konepajakoulu pääsi syys- 
lukukauden alussa muuttamaan uuteen 
koulutaloon. Parhail laan sitä jo jatketaan 
rakentamalla sen yhteyteen oppilaskone- 
pa ja .  Uusi ajanmukainen koulutalo tar-  
joaa ensiluokkaiset edellytykset ammatt i-  
opetuksen antamiselle ja myös koulun 
oppilasmääräö voidaan lisätä. 

Viime tammikuussa eläkkeelle si irty- 
nyt,  yhtiötä puoli 
esiviivaaja Lauri 
poikkeuksellisen pitkän 

vuosisataa palvellut 
Lahtinen on tehnyt 

ja ansiokkaan 
päivätyön myös kunnallisella ja järjestö- 
toiminnan saralla. Lehdessämme Lauri 
Lahtinen muistelee menneitä vuosikym- 
meniä omien kokemustensa valossa ja 
varsinkin lapsuus- ja nuoruusaikaansa. 

Tehtaanlääkäri jatkaa kirjoitussar— 
jaonsa nautintoaineista. Tällä kertaa on 
vuorossa tupakka ja samasta asiasta on 
luvassa jatkoa seuraavassa numerossa. 

Yhtiön piirissä on jälleen oteltu mes- 
Kesämestaruuskilpailut pi- 

lentopallomesta- 
taruuksista. 
detti in Karkki lassa ja 
ruus ratkaistiin Salossa. Leveällä rinta- 
malla on myös jatkettu harrastusurheiluu 
ja paljon on jaettu palkintojakin. 



Kuusankosken leht-Men päällikkö dipl.ins. 
Olov B. Hixén 50-vuotias 

Kuusankosken tehtaiden päällikkö, dipl.ins. 
Olov A. H i x  é n  täyttää joulukuun 21 päivänä 
50 vuotta. Hän on syntynyt Tampereella. Hän 
tuli ylioppilaaksi Lovisa Gymnasiumista v. 1932 
ja valmistui diplomi-insinööriksi Teknillisestä 
Korkeakoulusta v. 1937 pääaineenaan sellu- 
loosakemia. 

Dipl.ins. Hixén oppi tuntemaan tehtaamme 
jo opiskeluaikanaan, jolloin hän vuodesta 

1933 alkaen työskenteli harjoittelijana kloori- 
tehtaalla ja Kymin sekä Kuusankosken sel- 
luloosatehtailla neljä kesää. Suoritettuaan 
asevelvollisuutensa hän tuli V. 1938 apulais- 
insinööriksi klooritehtaalle. Toimittuaan vä- 
lillä tutkimusinsinöörinä koelaboratoriossa hä- 
net nimitettiin V. 1945 klooritehtaan käyttö- 
päälliköksi. V. 1950 yhtiön johto antoi hänen 
tehtäväkseen tavaran käsittelyn ja kuljetusten 
uudistamisen sekä rationalisoimisen ja hänestä 
tuli seuraavana vuonna perustetun kuljetus- 
osaston päällikkö. V. 1960 hänet nimitettiin 
apulaisisännöitsijäksi ja kuljetusosaston lisäksi 
hänelle alistettiin talousosasto, vartiointi sekä 
tehdaspalokunnat. Päätehtaittemme organisaa- 
tiota muutettaessa tehdaslaajennusten vaati- 
musten mukaiseksi apulaisisännöitsijä Hixénin 
tehtäväksi annettiin v. 1963 Voikkaan tehtaiden 

johto ja v. 1964 alusta hänet nimitettiin yhtiön 
kaikkien Kuusankoskella sijaitsevien tehtaiden 
päälliköksi. Tähän keskeiseen ja vastuunalai- 
seen johtajatehtävään hän on 26 vuotta kestä- 
neenä palvelusaikanaan hankkinut perusteelli- 
sen ja monipuolisen kokemuksen. Hänet tunne- 
taan myös ennakkoluulottomana, aloitekykyise— 
nä ja ripeän toiminnan miehenä, jonka luon- 
teen perusominaisuuksia ovat optimistisuus ja 
rehti toveruus. Puunjalostusteollisuuden tunte- 
mustaan hän on kartuttanut lukuisilla ulko- 
maanmatkoillaan useihin Euroopan maihin sekä 
Yhdysvaltoihin. Hän kuuluu Paperitehtaitten 
Yhdistyksen I:n osaston hallitukseen. 

Talvisodan aikana dipl.ins. Hixén toimi Ky- 
menlaakson väestönsuojelupiirin päällikkönä ja 
jatkosodassa Päämajan ilmasuojeluosastolla eri- 
koistehtävissä. Hänet ylennettiin insinööri- 
majuriksi V. 1943. 

Insinööri Hixénin lempiharrastuksia ovat 
retkeily, hiihto ja autoilu. Nuorempana hän 
oli innokas autourheilija ja hän on edelleen 
mukana AK:n järjestö- ja kilpailujen valvonta- 
tehtävissä. Hän on AK:n hallituksen ja kulje- 
tustaloudellisen toimikunnan jäsen sekä AK:n 
Kouvolan piirin puheenjohtaja. 



Kuus-unionen ran avattu 
koko pituudellaan liikenteelle 
.Pessankosken sillan valmistuttu-a 

viime vuoden joulukuussa saatiin 

Kuusanniemen tehdasalueelle poh- 

joisesta käsin rautatieyhteys, joka 
oli jo siinä vaiheessa tarpeen ras- 

kaiden konekwljetusten takila. KUM- 

sanniemen keskusratapiha saatiin 
liikennöitävään kuntoon samoihin 
aikoihin ja radan rakennustyöt kes- 

kittyivät Saksanaholle sekä Kymi- 
joen toiseen ylityskohtaan Rapakos- 
kelle. Rapakosken sillan rakentami- 
nen oli Kuusanniemen radan vai- 
kein ja suuritöisin kohde. Matami—rien 
lisäksi tarvittiin viisi virtapilaria. 
Syvimmällä kohtaa on vettä 15 m 
ja pohjakallioon pääseminen osoit- 
tautui muutenkin vaikeaksi. Silta 
koottiin viidestä 28 metrin pitui- 
sesta levypal-kkijänteestä ja yhdestä 
50 metrin pituisesta ristikkojäntees- 
tä. Maatuet mukaan luettuna sillan 
pituus on 210 m, minkä lisäksi kum- 
maltakin rannalta työntyy jokeen 

sadan metrin pituinen penger. Rapa- 
kosken ylityksen kokonaispituus on 
siten runsaat 400 metriä. 

Elokuun 7 päivänä suoritettiin 
Rapakosken ja Pessankosken silto- 
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Ropakosken ylitykseen tarvittiin 210 m 
pituinen silta ja 200 m pengertö 

jen koekuormirtus kahdella Truman- 
veturilla, joiden yhteinen paino oli 
332 tonnia. Ristilc-kojänteiden pai- 
numa jäi alle lasketun arvon, joten 
sillanrakentajien työn todettiin on- 
nistuneen. ja liikenne koko radan 
pituudelta saattoi alkaa. 

Virallisesti Kuusanniemen rata 
avattiin liikenteelle syyskuun 7 päi- 
vänä. Tämä ei merkinnyt ainoastaan 
tuotantoaan aloittelevan Kuusan- 
niemen sdliuloosatehtaan yhdistä- 
mistä maamme rautatievemkkoon, 
vaan samalla Kuusankosken tehtai- 
den ja myös kauppalamme rauta- 
tiekuljetusten perinpohjaista muut- 
tumista. Voikkaan rautatieasema 
joutui sinkemaan kokonaan ovensa 
ja Kuusankosken asema 'alenlnet- 
ti-in' vaatimattomaksi linjatoimis- 
toksi, joka sai toistamiseen Kymin- 
tehtaan nimen. Ja on varsin luui- 
tavaa, että Kymintehdasta odottaa 
lähitulevaisuudessa Voikkaan ase- 
man kohtalo. Näiden 'menetysten' 
tilalle saatiin Kuu-sanniemeen uusi 
asema, joka peri Kuusankosken ase- 
man nimen ja arvon. Marraskuun 
1 päivästä alkaen Kuusanniemessä 

7:nnen liikennepiirin päällikkö- 
Toivo Paronen 



toimii sirten Kuusankosken III lruo— 
kan rautatieasema. 

'Siviililii'kenteen' kannalta Kuu- 
sankosken ja Voikkaan vanhoilla l-ii- 
kennepaikoilla ei ole enää vuosi- 
kausiin ollut sanottavampaa merki- 

tystä. Matkustajaliikenne on siirty- 
nyt historiaan — Voikkaan kohdalla 
sitä ei  harjoitettukaan kuin sota- 
vuosina ja pari vuotta sen jälkeen 
— ja valtionrautateiden 'ovelta 
ovelle—palvelu” tuo rahti- ja kiito- 
tavaralähetykset perille saakka nou- 
taen samoin lähtevän tavaran. Kuu-- 
saMo-sken rautatieliikenne on 
muuttunut yksinomaan tehtaiden 

t ä ä , - E  . 
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tarvitsemien raaka-aineiden, ennen 

kaikkea selluloosapuun ja vienti— 

satamiin suuntautuvien paperi- ja 
selluloosajunien kuljetuksiksi. Sitä- 
hän Kuusankosken liikenne on ollut 

valtaosaltaan aikaisemminkin, mut- 

ta  nyttemmin Kuusanniemen radan 

vahnistuttua ja- Kuusan'kosken kaik- 
kien tehtaiden liikenteen keskityt- 
tyä Kuusanniemeefn Kuusankosken 
rautatieliikenne on muuttunut en- 
tistä suurimittaisemmaksi ja ratio-— 
nalisoidumma-ksi. Viime aikoina on 
valtion-rautateiden liikenteen paino- 
pisteen todettu siirtyneen yhä sel— 
vemmin raskaisiin kuljetuksiin ja 

uusia- ratoja suunniteltaessa tällaiset 
kuljetukset näyttelevät ratkaisevaa 

Kuusankoskella on kuljettu 
tämän suuntauksen ja kehityksen 
kärjessä. Tämä on tapahtunut sekä 
valtionrautateid-en että yhtiömme 
para-sta ajatellen ja näin saavutetut 
edut koituvat myös koko maamme 
kuljet-usolosuhteiden hyväksi. 
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Suvonradan liikenne osittain 
Kuusunniemen kuutta 

Kuusanmiemen rata- ei  ole yksis- 
tään paikallinen rata, vaan se on 
samalla tehnyt Savonradan etelä- 
pää-stä kaksiraiteisen. Mielenkiintoi- 

Kuusankosken 
u u d e l l o  r a t a p i h a l l a  

. -.: on 7 raidepario 

Tyhj iö  v a u n u j a  
kösittövö Savoon 
menevä tavara juna 
ylittömössö Pesson- 
kosken siltaa 

sena seikkana mainittakoon, että 
kun Savonrataa aikanaan suunnitel- 
tiin-, tahtoivat eräät asiantuntijat 
rakentaa sen eteläpään kaksihaarai- 
seksi; toisen haaran tuli kääntyä 
länteen, toisen itään. Nyt nämä haa—- 
rat tosin yhtyvät Kouvolan rata- 
pihalla, mutta paljon Kouvolan ra- 
tapihaa rasittavaa ja aikaa vievää 
järjestelytyötä jää pois, kun Savosta 
Kuusankoskelle saapuvat puutava- 
rajunat eivät enää kierrä Kouvolan 
kautta ja kun  Kuusanniemen 
keskusratapihalta voidaan ohjata 
kokonaisia vientijunia suoraan sa- 
tamiin. 

7:nnen litkennepiirin- päällikkö 
Toivo P a r 0 11 e 11 kertoi, että Sa- 
vontradan liikenteestä kulkee Kuu- 
sankosken kautta noin kymmenes- 
osa. Joka arkipäivä koo-taan Pieksä- 

mäellä puutavara'juna, joka käsittää 
yksinomaan Kuusankoskelle tulevia 
kuormia ja joka ohjataan suoraan 
Kuusankosken uudelle keskusrata- 
pihalle. Milloin muihin Savosta tu- 
leviin tavata-juniin- kerääntyy vä- 
hintään 10 Kuusankosken tehtaille - 
osoitettua vaunua, ajaa- juna Kou- 
volaan Kuusankosken kautta.. Kuu- 
sankoskella vaunut irroitetaan ju- 
nan perästä ja- usein sama juna saa 
täydennyksekseen lähteviä vaunu- 
kuormia-. Tällaisia Kuusankosken 
kautta tulevia Savon junia on vuo- 
rokaudessa keskimäärin kolme. Vas- 
taavasti tyhjiä vaunuja Savoon vie- 
vät junat ottavat täydennystä Kuu- 
sankosken rata-pihalta. 

Yhtä tärkeätä rautatieliikenteen 

joustavuuden kannalta on kokonais- 

ten vientijuni-en kokoaminen Kuu- 
sankosken ratapihalla, mainitsi lii- 
kennepäällik-kö Paronen. Kuusan- 

kosken ja Kotkan välillä liikennöi 

nykyisin säännöllisesti yksi juna- 

pari. Tällainen 'paperijuna', jonka 
pain-o saattaa nousta aina 1 300 ton— 
niin, lähtee Kuusankosken rata- 



pihalta iltaisin. Tyhjä junapari tuo- 
daan vuorostaan kokonaisena Kuu- 
sankoskelle. Paperinkuljetuksessa 
käytetään melkein yksinomaan tä- 
hän tarkoitukseen suunniteltuja 
uusia vaunuja, joiden sivuseinät ja 
katto ovat siirrettäviä. Myös sellu- 
loosapaalien kuljetusta varten on 
jo käytettävissä kolmatt'alkymmentä 
erikoisvaun—ua. 

Alamuisin käy järjestelyveturi ha- 
kemassa toisen vientijunan. Se ei 

ole kuitenkaan toistaiseksi täysi- 
mittainen j a  näin ollen se joudutaan 
käsittelemään uudestaan Kouvolan 
ratapihalla samoin kuin Savon ju- 
nien mukaan liitetyt kuormatut 
vaunut. Kokemuksen karttuessa j a  
löydettäessä oikea rytmi pyritään 
käytännöllisesti katsoen kaikki 
Kuusankosken tehtaiden kuljetukset 
muodostamaan kokonaisiksi juniksi. 

Kuusankosken tehtaiden liikenne- 
ta rve  viisi j u n a p a r i a  vuorokaudessa  

Kuusankosken tehtaiden kuljetus- 
osaston päällikkö Antero A h o l a  
kertoi, että rautatiekuljetusten tar -  
peen selvittämiseksi on laadittu 
vuosittain tilastoja ja tehty niiden 

perusteella ennusteita. Esimerkiksi 
vuonna 1961 Kymintehtaalle saapui 

ja sieltä lähti keskimäärin 216 vau- 

nua vuorokaudessa ja Voikkaalle 
oli vast-aava luku 146. Tämä vaunu- 
määrä edellytti neljää jiunaparia. 
Kun tähän lisättiin Kuusanniemen 
tehtaan tuleva tarve, kasvo-i vuoro- 
kautinen vaunumäärä lähes puo-  
leentuhanteen ja  junaparr—eja tarvit— 

tiin viisi. Tästä keskiarvosta on  tie— 
tenkin poikkeamia molempiin suun- 
tiin ja Kuusanniemen ratapihan lä— 
päisykykyä ajatellen oli otettava 
huomioon sellainenkin mahdolli- 
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Kuusankosken  
u u d e n  a seman  
pääl l iköl le  Torsti  
R a n n a l l e  t eh ta iden  
rau ta t i eku l j e tuks ien  
h o i t a m i n e n  
o n  ennestään 
per in  tu t tua  

suus, että yhden vuorokauden aika- 

na j-unaparien luku saattaa nousta 

7—8:aan. 
rDehtaziden rautatieliikenteen kes- 

kittymistä Kuusanniemeen suunni- 

teltaessa lähdettiin siitä, että yhtiö 
liikennöi omilla vetureillaan ja 
omalla m'i-ehistöllään tehtaiden ja  
keskusrata'pihan välillä j a  vastaa 
junien kokoamisesta sekä hajoitta- 
misesta. Valtionrrautateiden toimeksi 
jää siten vain kokonaisten junien 
kuljettaminen. Tämä suunnitelma 
on myös toteutunut ja siten Kuu- 
sankosken radan liikenteen järjes- 
telyssä on valtionrautateiden ja yk-  

sityisen liikennöitsijän välillä kes-  
kinäisessä yhteistoiminnassa menty 

Vuorojär jes te lymestar i  Reino J u u s e l a  
antamassa Moven kuljettajalle 

I i ikennemääräys tä  radion  a v u l l a  

maassamme vallitsevaa käytäntöä 

pitemmälle. Tässäkin suhteessa 

Kuusanniemen rata j a  sen liikenne- 

järjestely on aukomassa uusia uria. 

K a h d e n  ' e s ikunnan '  

tuloksel l is ta  yhteistyötä 

Käynti  Kuusankosken keskusrata- 

pihalla j a  haastattelutuokio pienessä 

tilapäisessä asemarakennuksessa 
selvittivät, mitä tämä läheinen yh- 

teistoiminta käytännössä merkitsee. 

Vähäinen asematalo on jaettu väli- 
seinällä kahtia toisen huoneen kuu- 
luessa VR:lle j a  toisen yhtiölle. Sei- 
nässä on lasiovinen luukku, jota ei 
ollut kuulemma siihen mennessä 
vielä kertaakaan suljettu. Tuon 
tuostakin 
pyysi Movelle lii'ldkumislupaa ja 
saatuaan sen junanlähettäjälltä hän 
välitti 
Moven kuljettajalle. 

vu oroj är j estelymestari 

tiedon radiopuhelimella 

asemarakennuksessa 
työskentelee kaksi 'esikuntaa”. Pää- 
isännyys on asemapäällikkö Torsti 
R a n 11 a n käsissä. Hänelle yhteis- 
työ yhtiön kanssa on ennestään pé- 
rin tuttua, sillä vuodesta 1936 alkaen 
hän rautatievirkuamiehen ominaisuu- 
dessa on huolehtinut Voikkaan rau-  
tatieliikenrteestä. Uudessa työpaikas- 

Pienessä 



saan hänellä on apunaan neljä j-u- 
nandähettäjää ja samoin neljä ase- 
mamiestä, kumpiakin yksi vuorol- 
laan. Ainakin toistaiseksi rautatien 

puolella on  miehitys läpi vuorokau- 

den, sillä Kuusanniemen kautta kul- 
kee pitkänmatkan junia öisin-kin. 

Yhtiön asemahenkilölkunn-an muo- 
dostavat järjestelymesta-ri, kaksi 
vuorojärjestelymestaria ja neljä 
mittamiewstä. Tämän lisäksi kaksi 
Move-veturia työskentelee kolmes- 

sa ja yksi kahdessa vuo-rossa. Moven 
miehistöön .kuuluu kuljettaja, lip- 
pumies ja junamies. Veturinlkuljet- 
tajilla on konepiirin päälliköitä saa- 

Lippumies 
Eero Vanhanen 

koottavan vienti- 
junan äärellä 

ohjaamassa 
lipullaan Moven 

liikkeitä 

Järjestelymestari 
Jalo Sahala 
vastaa  yht iön  

puoles ta  uuden 
keskusratapihan ja 
tehtaiden välisestä 
liikenteestä 

t u  ajokortti taskussaan, minkä li- 
säksi koko henkilökunta on joutu- 
nut ten-ttimä-än junaturvallisuus- 
säännöt ja liikennöimismääräykseft. 
Kaikkiaan tarvittava-t tutkinnot on 
suorittanut rautateiden asianomi- 
sille virkamiehille 19 kuljettajaa ja 
16 junamiestä. 

Tällainen uusi erikoisvaunu scpii hyvin 
kemikaalien ja selluloosapaalien 
kul je tuks i in  

Tämä rautatieläistietous on Vält- 
tämätöntä sen takia—, että yhtiön ju-  
nat joutuvat liikkumaan samoja rai- 
teita pitkin kuin rauta-tien junat. 
Tälhä-nastinen käytäntö on ollut sel— 
lainen, et tä  valtionrautateiden toi— 
mesta junat tuodaan luovutusrai— 
teille, joista yksityinen liikennöit— 
sijä käy ne hakemassa-. Kuusanmie— 
men tapauksessa sitävastoin yhtiön 
Mov-et joutuvat liikkumaan use-an 
kilometrin matkan pääraiteella j a  
suorittavat myös vaihtopa'lveluksen 
keskusr—ataupihalla. Siksi on rauta- 
teiden pykälät oltava selvillä.- ja 
siksi on saumaton yhteistyö juna-n- 
lähettäjän kanssa välttämätön. 

. . ' .  
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Millaisia kokemuksia on sitten 

saatu tästä pitkälle menevästä. yh- 

teistoiminnasta? Niin luukun tältä 

kuin tuolta puolelta vakuutettiin, 

että kaikki on sujunut kiitett'äfväillä 

tia-valla.. Ilman tälia-ista liikenteen 

keskitystä, kiinteätä yhteistoimintaa 

ja sen mukanaan tuomaa jousta- 

vuutta ei  saata-isi liikennettä suju- 

ma-a-n niin nopeasti ja tuloksellisesti 

kuin miten on nyt asian Laita Kuu- 

uudella keskusrata- 
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sankosken 
pihallla. 



Maamme palokuntien kilpailu— 
jouk-kueet kokoontuvat vuosittain 
J ehu—ma-ljakilpailuun, jonka tarkoi- 
tuksena on kohottaa palokuntien 
tietopuolista j a  teknillistä j a  samal- 
l a  palokaluston laadullista tasoa. 
Kilpailu on kaksiosainen käsittäen 
tietokilpailun ja tehtävä— eli ka- 
lustokilpailun. 
oteltu vuodesta 1952 alkaen ja siitä 
on- muodostunut palokuntien taidol- 

J ehu-malj asta on 

linen ja tiedollinen suurkatselmus. 
Pä-äkiertopalkinto, suurikokoinen 
käsintaottu hopeamalja, on myös 
tavoittelemisen Lisäksi 
jaetaan useita muita kiertopalkin- 
toja sekä henkilökohtaisia palkin- 
toja. 

Tänä vuonna 31 palokunta-lais- 
joukkuetta kokoontui syyskuun 12— 

13 pnä Forssaan ottelemaan Jehu- 
maljasta. Kymintehtaan TPK oli 
mukana kahdettatoista j a  Voikkaan 
TPK toisen kerran. Kymintehtaa- 

arvoinen. 

laiset ovat aikaisemminkin sijoittu- 
neet hyvin j a  tällä kertaa tuli voitto 
kotiin. Kymintehtaan 8-miehiseen 
joukkueeseen kuuluivat johtajana 
Kau'ko Haimi ja jäseninä Jorma 
Harlin, Ensi-o Myyrä, Leo Honka- 

nen, Rei—no Kinnunen, Veikko Kuk- 
kan—en, Risto Rautio sekä Olavi Si- 
monen. Miesten keski-ikä on 35 

vuotta ja palokuntaan he ovat kuu- 

luneet keskimäärin 14,5 vuotta. Kil- 

pailua edelsi huolellinen valmen- 

tautuminen. 
Tietokilpailu-ssa kymintehtaalai- 

set saavuttivat neljännen sijan Ylö- 

järven, Säterin ja Toijalan palokun- 

tien joukkueiden päästessä edelle. 

Mieskohtaises-ti Kymintehtaan En- 

sio Myyrä tuli  toiseksi samalla pis- 

temäärällä kuin voittaja j a  Leo 

Honkanen neljänneksi. Hyvin sijoit- 

tuivat myös muut 248 kilpailijan 

joukossa. Kalusto- eli tehtäväkil- 

pailussa Kymintehtaan joukkue 

näytti ylivoimaisuutensa suoritta-en 

monenlaisia tehtäviä sisältävän kil- 

pailuohjelman yli minuutin no- 

peammin kuin toiseksi tullut Yhty- 

neitten Paperitehtaitten Tervasaa- 

ren joukkue. Tuloksena oli myös 

reilu voitto yleiskilpailussa 174,31 

pisteellä seuraavaksi 
Säterin joukkueen saadessa 158,78 
pistettä. Jehu-maljan lisäksi Ky- 
mintehtaan joukkue voitti neljä 
muuta kiertopalkintoa. Voittaja oli 

sijoittuneen 

Kyminteh taan  voitokas joukkue:  
v a s .  Leo  H o n k a n e n ,  Ve ikko  K u k k o n e n ,  
Jorma Harlin, Kauko Haimi (joukkueen 
j o h t a j a ) ,  Ensio M y y r ä ,  Risto Raut io ,  
Olavi Simonen ja Reino Kinnunen 

Kymintehtaan 
lehdaspalokunla 
voitti Jehu- 
maliakilpailun 

paras teollisuuspalokunta ja paras 
Kymen läänin palokunta.. 
kalustoki'lpa'ilun voitto ja paras joh- 
tajasuoritus toivat kiinnitykset kier- 
topalfkintoi'hin. 

Myös 

Myös voikkaalaiset sijoittuivat 
hyvin. Kalustokilpailussa joukkue 
oli viides, tietokilpaiIu-ssa yhdeksäs- 
toista ja yleiskilpailussa kolmastois- 
ta. Voikkaan joukkueen muodosti- 
vat Timo Kuusisto, Kalevi Mattila, 
Esko Lautamatti, Erkki Pura-nen, 
Pekka Kossila, Juhani Martonen, 
Jaakko Jout järvi  j a  Juha Puhalai- 
nen. 

Kymintehtaan voittoisan jouk- 
kueen palattua palkintosaaliineen 
kotiin pidettiin palo-asemalla pieni 
juhlahetki'. Palopääll-ikkö Nieminen 
esitteli voittaneen joukkueen ja  pal- 
kinnot Kuusankosken tehtaitten 
päällikölle Olov A. Hixénille, joka 
onnitteli joukkuetta ja totesi, että 
se saavutti nyt tavoitteen-, mihin on 
monen vuoden aikana pyritty. Juuri 
tällaisissa otteluissa niin joukkueen 
kuin jokaisen henkilökohtainen taito 
ja valmius joutuvat monipuoliseen 
kokeeseen. 



Työturvallisuus- 
päivät Kuusan- 
kosken tehtailla 

tavalla osastot itse olivat ohjelman 
suorittamisessa mukana. Lyhyestä 
ajasta huolimatta insinöörit, työn- 
johtajat j a  työntekijät toivat mieli- 
piteensä kuuluviin ja nimenomaan 
omien kokemustensa valossa. Juuri 

simman turvallisiksi. Mutta siitä 
huolimatta meidänkin maassamme 
sattuu joka vuosi yli 170 000 sel- 
laista työtapa-turmaa, jotka ilmoi- 
tetaan vakuutusyhtiöille. Yli 400 
näistä päättyy ihmishengen mene- 

Kuusankosken tehtaiden tämän 
syksyn työturvallisuuspäivät vietiin 
läpi laajemman ohjelman puitteissa 
kuin koskaa-n aikaisemmin. Puolen 
tun-nin työpaikkatilaisuuksia 
jestettiin kaikkiaan 28. 

suustoimikuntien jäsenet niin Ky- 
mintehtaalla kuin Voikkaa—lla ko-  
koontui-vat yhteisiin valistustilai- 
suuksiin pohtimaan, millä tavoin 
toimikuntien työtä voitaisiin yhä 
tehostaa. Myös ammattikoulun op- 
pilaille pidettiin valistustilaisuuk- 
sia. Ensiapukursseille osallistui 56 
yhtiöläistä ja— tehdassiivoojille an- 
nettiin opetusta. Kaikkiaan nousi 
osanottajien määrä pariin tuhan- 
teen-, mitä on  pidettävä erinomai- 
sena valppauden osoituksena työ- 
turvallisuustoimintaa kohtaan. 
Teollisuus-Tapaturma oli jälleen 
toisena järjestäjäpuolena dipl.ins. 
Olavi Saarisen k—antaessa raskaim- 
man urakan. Hänen apunaan toimi 
dipl.ins. T. Hietikko ja ensiapu- 
kurssien ohjaa-jana toimi teollisuus- 

j ärr— 
Turvalli- 

terveyssisa'r Meeri Himanen. Karske 
Oy järjesti suo j eluvälinenäyttelyn. 

Työpaikkatilaisuuksien puolitun- 
tinen oli jälleen koetettu saada 
mahdollisimman iskeväksi ja a-ja- 
tuksia herättäväksi. Kiitettävällä 

tällainen yhteinen pyrkimys tapa- 
turmien torjunnassa vie parhaaseen 
tulokseen. Ajatuksia herättävä oli 
myös dipl.ins. Saarisen lyhyt, yti- 
mekäs puhe. 

— Teknillinen kehitys on mones- 
sa suhteessa helpottanut elämääm- 
me, mutta samalla tehnyt sen vaa- 
rallisemaksi kuin ennen. Tämä 
kehitys on koneellistanut teollisuu- 
den, tuonut liikenteeseen nopeat 
moottoriajoneuvot ja. esim. sähkö- 
laitteiden muodossa salalkuljettanut 
monet vaaranmahdo-llisuudet kodin- 
kin rauhoitettujen seinien sisäpuo— 
lelle. Ja sama-lla. tämä teknillinen 
kehitys on muuttanut ihmisten elä- 
män rytmin, joka koneiden kierros- 
lukujen kasvaessa on samassa tah- 
dissa kiihtynyt. Meillä ei ole ollut 

itse aika-ansaa- 
mamme kehityksen luomiin uusiin 
aikaa mukautua 

olosuhteisiin. 
— Näin ollen on luonnollista, että 

tapaturmien torjuntaa-n on kaik- 
kialla maailma-ssa alettu kiinnittää 

Varsinkin työturvalli- 
suutta teollisuudessa on  monin ta- 
voin koetettu parantaa. Valtioval- 
lan, työnantajain ja- myös vakuu- 
tusyhtiöiden toimenpitein pyritään 
työolosuhteet saamaan mahdolli— 

huomio-ta. 

Tarkkocvoisino seurataan dipl . ins.  Olavi 
Saarisen esitelmää turvallisuustoimikun- 
tien yhteisessä neuvottelutiloisuudesso 
Koskelassa. Eturivissä oik. sosionlipääl- 
likkö Äke Lounikari, Teollisuus-Topo- 
turmon apulaisjohtaja Runar Saarnio, 
isännöitsijä Cur t  Cedercreutz ja dipl.ins. 
T. Hietikko Teollisuus-Tapoturmasto. 

tykseen ja n .  1 500 pysyvään inva- 
liditeettiin. 

—- Täällä Kuusankosken tehtailla 
on pitkäaikaisella, järjestelmälli- 
sellä, hellittämättömällä turvalli- 
suustyöllä ja ennen kaikkea tur-  
vallisuustoimikun—ti-en puitteissa ta.-- 
pahtuva'lla eri osapuolten yhteis- 
toiminnalla tapaturmien lukumäärä 
onnistuttu pitämään tuntuva-sti teol- 
lisuuden keskitason alapuolella. 

Mutta me kaikki tiedämme, että 

vakavan jopa kohtalokkaankin o-nv- 

nettomuuden uhkaa emme ole pys- 

tyneet poistamaan —— emme työ- 

paikoilta emmekä paikka-kunnan 

kaduilta ja teiltä. 

—- Mistä sitten johtuu, että kai- 

kista yhteiskunnan, teollisuuden ja 

eri  järjestöjen ponnisteluista huo- 

limatta emme voi tapaturmien tor- 

junnassa sanoa saaneemme ratkaih 

sevia tuloksia aikaan. Ilmeisestikin 

vian täytyy olla siinä, että lain- 



s-äädän-nöllä j a  yleisillä tai  teknilli- 
si—llä turvallisuustoimenpiteillä em- 
me pääse käsiksi tapaturmien var- 
sinaisiin syihin, jotka piilevät ihmi- 

tee-ssa. tapaturman—torjunnan tulee 

olla kollektiivista-. Varsinkin 
laisten vaihtoehtojen ollessa mah-  

eri- 

dollisila ihmisen toiminnan ratkai- 

nossapitomiesten turvallisuuden 
varmistamiseksi on automatisoidus- 
sa laitoksessa kiinnitettävä aivan 
erityistä huomiota toimenpiteisiin 

t yöpa ikka t i l a i -  
t u n t u m a s s a .  

Voikkaan  k o r j a u s p a j a n  
s u u s  pidet t i in  kone iden  
Edessä vas. Kuusankosken tehtaiden 
päällikkö Olov A. Hixén, Teollisuus- 
Tapaturman toimitusjohtaja N. von Veh, 
osas topää l l i kkö  Sven  Lönegren  ja 50— 
siaalipööllikkö Äke Launikari. 

ulko - 
puolisilla toimenpiteillä ratkaise- 
sessä itsessään. Emme voi 

vasti parantaa työturvallisuutt-a, 
ellemme saa kaikkia tehtailla ja  
eri työosastoil—la työskenteleviä Via-s- 
tuuntuntoisiksi omasta j a  toverien- 

sa turvallisuudesta. Haluaisimme 
saada kaikki myötävaikuttamaan 
tässä asiassa, joka on  kaikille yh- 
teinen. 

— Ne, joille turvallisuustyö toi- 
men tai luvottamustehtävän muodos- 
sa varsinaisesti kuuluu, voivat 
teknillisillä toimenpiteillä parantaa 
työskrentelyolosuhteita- sekä koulu- 
tuksen ja opastuksen avulla pyrkiä 
edistämään oikeita ja turvallisia 
työskentelytapoja. Mutta tämä ei 
vielä riitä takeeksi tapaturmatto- 
masta työskentelystä, ellei yleinen 

henkilökunnan 
piirissä ole se, että oma ja toisten 
ajattelutapa koko 

turvallisuus on kaikessa toiminnas- 
sa otettava huomioon. Siinä suh- 

see se, miten hän asennoituu työ- 

turvallisuuteen yleensä — j a  yli- 

päänsä koko työpaikkaa-nsa. Siinä 

suhteessa kaikilla esimiesasemissa 

olevilla samoin kuin vanhemmilla 

ammattimiehillä ja —naisilla on 

suur i  vastuu, sillä heidän suhtautu- 

esimerkin mistavall-aan on  suuri 
voima a la is ten  j a  työtovereiden 

asenteeseen. 
Insinööri Saarisen Voikkaan työ-  

turvallisuustoimikun-tien yhteisessä 

tilaisuudessa pitämä esitelmä kä- 

sitteli automatisointi-a j a  työturval- 
lisu—utta. Yleisenä toteamuksena voi— 

taneen sanoa, että automatisointi on 
edistänyt työturvalulisuutta, mutta 
samalla tuonut ra-tkaistavaksenune 
uusia työburvallisuuden ongelmia. 

Automatisoidussa tuota-ntoprosessis- 

sa  varsinkin kunnossapito merkitsee 

työtu—rvallisuusmielessä laajempaa 

j a  vaikeampaa tehtäväkenttää kuin 

to—tunnaisissa tehdasolosuhteissa. 
Eritoten häiriötilanteissa tapaturmat 
ovat pahimmin uhkaamassa. Jotta 
ennakkohuolto saataisiin järj este - 
mälliseksi, olisi kaikista häiriöistä 

Ennakkohuollon 
osana- on myös sään- 

pidettävä kirjaa.  
oleellisena 
nöllisesti toistu-va tarkastus. Kun- 

vahinkokäynnistysten estämiseksi. 

Siitä onkin tullut eräs suojelutek- 
niikan keskeisimmistä pulmakysy- 
myksistä. 

Työtapaturmaesimerkki  

esitetyt 
oman osas-ton työtapaturmaesimer— 

Työpaik'katila-isuuksissa 

kit olivat useissa tapauksissa erit- 
Ne oli 

tarkoitettu opiksi ja ohjeeksi V-as— 
täin valaisevia. tietenkin 

taisen varalle eikä syyttelyä j a  
syntipuk-kien osoittamista var-ten. 
Olemme niiden joukosta poimineet 
kuvasarjan, joka kertoo Kymin pia.— 
peritehtaalla pituusleikkurin puh- 
distuksen yhteydessä sattu-neesta 
tapaturma-sta. 

Paperikoneen viiran vaihdon 
aikana suoritettiin — kuten tällais- 
ten keskeytysten aikana tavallisesti 
menetellään -— myös apu—koneilla 
korjaus- j a  huoltotehtäviä. Niinpä 
kolme miestä oli määrätty puhdis- 
tamaan pituusleik—kurin alaterien 
akselia ja teriä. ' 

Jotta tämä työ voidaan suorit- 
taa, on teräakseli koho-tettava. irti 
sen alla olevasta rullasta. Tämä ta'— 

Ku-  
vassa 1 näemme tämän työvaiheen. 
pahtuu öljynpaineen avulla. 



Nosto suoritetaan kääntämällä kä- 
sin o-hjau-spulpetissa olevaa jako- 
venttiiliä. Noston jälkeen voidaan 
venttiili kääntää 'seis'-asentoon. 
Tällöin paine pysyy putkistossa ja 
teräakseli jää ylös, vaikka pump- 
pu jostain syystä pysähtyisikin. 

Kuvassa 2 on tela ylös nostet— 
tuna ja kuvassa 3 on menossa te- 
rien irrottaminen ja puhdistami- 
nen. Tässä vaiheessa astuu 'kuva- 
ruutuun' sähkömies, joka on saa- 
nu't tehtäväkseen edellä mainitun 
öljypumpun ohj-ausna—pin kiristämi- 
sen (kuva 4 ) .  Hän irroitti pumpun 
sulakkeet, luonnollisesti 
pumpun virtapiiri katkesi ja pump- 
pu pysähtyi. Tällöin paine öljyput- 
kistossa alkoi laskea, minkä seu- 

jolloin 
rauksena myös terätela laskeutui 
verkkaisesti ala—s. Paikalla työsken- 
nellyt mies ei huomannut tätä, vaan 
työskenteli edelleen, kunnes hänen 
vasen kätensä jäi puristukseen rul- 

Kuva 2. Tela on 
nostettu ylös 

Kuva 3 .  Terien 
irroittaminen sekä 
puhdistaminen 
menossa 

Kuva 4. Sähkömies 
on saapunut 
paikalle 
kiristämään öljy- 
pumpun ohjaus- 
nappia ja irroittaa 
ensimmäiseksi 
sulakkeet 

Kuva 5.  Miehen 
käsi on jäänyt 

puristukseen 
rullan ja terä- 

akselin väliin 

Kuva ] .  Ohjauspulpetissa olevaa jako- 
venttiiliä käännetään 

lan ja terä-akselin väliin (kuva- 5 ) .  
Tapaturma aiheutti puris-tusvam- 
man ja mies joutui olemaan poissa 
töistä 22 vuorokautta. 

Esimerkistä on helppo löytää 
virheitä. Ensimmäisenä ja ehkä 
ratkaisevimpana oli se, ettei jako- 
venttiiliä käännetty seis-asentoon]. 
Myöskään ei  käytetty Miehiä työs— 
sä-kilpeä, eikä sähkömies puoles- 

taan ottanut yhteyttä koneella puh- 
distustöissä oleviin miehiin, vaikka 
hän näki heidät. 



Högforsin konepaja- 
Icoulun uusi koulutalo 

Högforsin Tehtaan Konepaja- 
koulu perustettiin v. 1942 sota- 
a'jan poikkeuksellisissa olosuhteissa. 

Eräässä suhteessa koulu on ulko- 
naisesti näihin saa-kka säilyttänyt 
tuohon sota-aikaan liittyvän piir- 
teen. Koulun teorianopetus on ta- 
pahtunut vaatimattomassa parakki- 
maisessa rakennuksessa. Tässä ta- 
pauksessa on kuitenkin jälleen voi- 
tu todeta, että opetuksen tuloksiin 
vaikuttavat ratkaisevasti opetuksen 
taso, taitavasti laaditut opetussuun- 

. . i  

nitelma-t, valikoitu oppilasaines ja 

koulussa vallitseva henki, ei niin- 

kään ulkonaiset puitteet. Högforsin 

Tehtaan Konepaja-koulu on saavut- 

tanut hyvän macineen. Oppilaiksi 

. pyrkiviä on vuosittain moninkertai- 

nen määrä oppilasvahvuuteen ver- 

rattuna. Varsin monet konepaja-- 

koulun suorittaneet ovat jatkaneet 

opintojaan menestykselli-sesti muis- 

sa teknillisen alan 'oppilaitoksissa. 

Ja- tärkeintä on tietenkin ollut se, 

että Högforsin omat tehtaat ja pii— 

rustuskonttorit ovat saaneet omasta 

koulustaan pystyviä nuoria am- 

mattimiehiä. Tämän koulun käy- 

10  

Voloisassa piirustus- 
Iuokassa on tilaa 

50:||e Oppilualle 

Suurimman 
tyydytyksen uuden 
koulutalon 
saaminen on 
tuottanut koulu 
rehtorille, 
ins. T. E. Nissisel le 

meistä on saatu kehityskelpoista 

ainesta myös työnsuunnittelu-, 

työntut'kimus- ja laboratoriotehtä- 

viin. Tällaista erikoi-skoulutusta voi- 
daan nyttemmin entisestään tehos- 

taa. 
Nykyaikaisen ja  tilavan koulu- 

talon puuttuminen on kyllä kipeästi 
tunnettu ja sen rakentaminen on- 
kin ollu-t pitkän aikaa ohjelmassa. 
Nyt tämä unelma on toteutunut. 
Tehdä-salu-een kulmauksen pääpor- 

tin läheisyyteen kohosi viime tal- 
ven aikana uusi koulurakennus, 
joka otettiin käyttöön syyslulku-kau- 
den alettua elokuun 24 pnä. Par- 
haillaan on menossa koulutalon toi- 
nen rakennusvaihe, oppilastyöpajo- 
jen rakentaminen ja ensi syksynä 

Arkkitehtuuriltaon rakennus on selvästi 
ja torkoituksenmukaisesti jäsennelty, 

mutta samalla  se on saatu 
viihtyisäksi jo valoisaksi 



koulu kokonaisuudessaan alkaa toi- 
mia saman katon alla. 

Vastavalmistunut koulutalo on 
tilavuudeltaan 4 2 0 0  m3 j a  lopulli- 
sessa muodossaan rakennus kasvaa 
7 0 0 0  m3:i'i'n. Piirustukset on  laati- 
nut arkkitehti Tor-Erik Herler 
koulun rehtorin T. Nissisen osallis- 
tuessa kiinteästi suunnittelutyövhön. 

Tulosta voidaan pitää erittäin on- 
nistuneena. Luokkahuoneet on si- 
joitettu samaan tas—oon käsittäen 
kaksi teorialuokkaa, niiden välissä 
sijaitsevan opetusvälinehuoneen, 
ryhmätyöskentelyluokan ja suuren 
piirustusluokan. Erilleen on si joi-  
tettu kansliatilat, jotka käsittävät 
kolme huonetta. Valaistukseen j a  

viihtyisyyteen on  kiinnitetty aivan 
erityistä huomiota. 

Oppil'astyöpajat tulevat muodos- 

tamaan rakennuksen toisen siiven 
kummankin puolen sisään-käyntien 
keskittyessä rakennuksen taitekoh- 
taan. Tämä ratkaisu antaa raken- 
nukselle tyylikkään ja  arvokkaan 
lisäpiirteen. 

Teoriano-petus on  järjestetty si- 
ten, ettäyuorollaan kukin koulun 
neljästä luokasta opiskelee yksi-n- 
ama—an teoria-aineita. Syyspuolella 
tämä jakso kestää luokkaa kohden 
kolme ja kevätkaudella neljä viik- 

koa. Päivän opetusohjelmaan kuu- 
lluu seitsemän oppituntia ja sen 
päälle puolitoista tuntia urheilua 
j a  liikuntaa. Lauantaisin lopetetaan 
kuitenkin j o  klo 12:1ta. Teoriajak- 

sojen välillä on opettajilla yksi 
'vapaaviikkd, jolloin korjata-an ko-  
keet j-a valmistetaan seuraavan teo— 

Tulev ia  a m m a t t i -  
mieh iö  u u d e n  

k o u l u t a l o n  por ta i l la ,  
o ikea l l a  rehtor i  

Nissinen ja 
v a s e m m a l l a  

e tur iv issä  
ins inöör iope t to ja  

Per t t i  J a a n u  

riajakson opetusohjelmia. Muun 
osan kouluajasta oppilaat työsken- 
televät oppilastyöpajoissa j a  am-  
mattitaidon kasvaessa he pääsevät 
myös varsinaisille t—ehdasosastoille. 
Kokemukset tällaisesta keskitetystä 
opetuksesta vuoroin teorian, vuoroin 

Pim . 

Insinööri Pe r t t i  
J a a n u  opettamassa 
p i i rus tus teh tövöö  

käytännön parissa ovat  erittäin 

myönteiset. 
Uusi koulurakennus tarjoaa myös 

erinomaiset edellytykset tehostaa 
kurssitoimintaa, jota on jo  tähän-kin 
asti varsin laajassa mitassa har ras— 
tettu. Parhaillaan on menossa piir- 
täjäku-rssi ja ensi vuoden alusta toi- 

meenpannaan kaksi huoltokurssia. 
Koulun oppilailla on tilaisuus kou- 
lunsa suojissa myös askarteluun. 

Sitä varten on pohjakerroksessa ti-  
lava askartelutyöpaja monenlaisine 
työkoneineen. Askartelu tapahtuu 
ohjauksen alaisena, joten sekin liit- 

tyy läheisesti ammattiopetukseen. 
Askartelupajaa voidaan käyttää 
myös kurssitoimintaan. 

Ralk'enrteilil-a olevan oppilaskone- 

pajasiiven- kokonaispinta-azla tulee 

olemaan yli 600 m?, josta varsinai- 

sen työpajahallin osuus on  450 m?. 

Kattorakenne o n  itsekantava, jo ten  

kannatinpilareit-a ei  tarvita. Siten 

koneet voidaan sijoittaa erittäin tar -  

koituksenmu'kaisesti j a  opetuksen 

valvonta järjestää tehokkaasti. Kou- 

lun pesu- j a  pukeutumistilat kaap- 

peineen o n  rakennettu jo  ensimmäi- 

sen vaiheen aikana. 

Nykyisin on  ammattikoulussa 128 

oppilasta. Uuden koulutalon puit- 

teissa voidaan oppilasmäärää kui- 

tenkin lisätä aina 160:ee-n. 



Lauri Lahtinen tutulla työpaikallaan 
viivauskoneen ääressä 

toavana loistavana puhujana, mikä 
on usein poliittisessa elämässä me- 
nestyksen avain, vaan toiminnan ja 
hankitsevien ratkaisujen miehenä, 
jolle paikkakunnan olojen kehittä- 
minen on muodostunut velvoitta- 
vaksi elämäntehtävä.!ksi. 

Tarkoituksemme ei tässä yhtey- 
dessä ole kuitenkaan kertoa Lauri 
Lahtisen kunnallisesta toiminnasta. 
Toteamme vain, että nyt hänellä on 
aikaa omistautua entistä enemmän 
täl-le 'iltapäivätyövuorolleen'. Rouva 
Lahtisen ei tarvitse enää nousta kel- 
lo viiden tienoissa aamukahvia keit- 
tämään ja miestään evästämään. 

Pitkä ia ansiokas päivänä 
yhtiön ia Kuusankosken hyväksi 
Kun esiviila-aja Lauri Lahtinen 

Kymin paperitehtaalta sai viime 
tammikuussa yhtiömme kultaisen 
ansiomerkin 50 vuoden palveluk- 
sesta j a  siirtyi eläkkeelle, tuli hä- 
nestä vain muodollisesti 'oloneuvos'. 
Hän on nuoruusvuosistaan saakka 
varsinaisen leipätyönsä rinnalla 
melkeinpä päivittäin tehnyt vielä 
toisen ”työvuoron” hoitaessaan lu- 
kuisia ja vastuunalaisia luottamus- 
toimia, joita yhteiskunta on hänen 
käsiinsä uskonut ja hänen harteil- 
leen säilyttänyt. Ja näyttää tekevän 
niin edelleen. Äskeisissä kunnallis- 
vaaleis'sa Lauri Lahtinen valittiin 
neljän-neksi suurimmalla suhdelu- 
vulla; kauppalan-valtuustoon. Ku-n 
mainitsemme, että hänet on tätä 
ennen valittu valtuustoon jo yksi- 
toista kertaa peräkkäin, antaa tämä 
harvinainen saavutus jo  sinänsä sy- 
vyyttä ja ulottuvuutta- hänen kun- 
nallism—ieskuvaansa. Hän on edel- 
leen kauppalanhaillituksen jäsen, 
kansakoulujen johtokunnan puheen- 
johtaja, Kuusankosken Työväen— 
yhdistyksen puheenjohtaja ja- paljon 
muuta, mikä 'kaikki osoittaa, että 
hänen pitkäaikaista kokemusta-an, 
hankintaansa. ja työteliäisyyttään 
arvostetaan ja että häneen luote- 
taan-. Tätä keskeistä asemaansa hän 
ei ole saavuttanut joukkoihin ve- 
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Voidaan nukkua pitempään ja muu- 
tenkin on päivän rytmi tietysti 
muuttunut leppoisammaksi, kun sitä 
ei tarvitse säädellä tehtaan pillin 
puhalluksen mukaan. 

Kuusi vuosikymmentä sitten 
avautui Lauri-pod alle kokonaan uusi 
maailma. Kahdet muuttorattaa't oli- 
vat Iitin tietä lähestymässä Kymen- 
rantaa- j a  äkkiä välähtivät pimeästä 
esiin Voikkaan tehtaan kirkkaat va- 
lot. Tällainen odottamaton-, huikai- 
sev-a näky pani rattailla heinien 
päällä kyylköttävän lapsiparven tar- 
ra.-utumaan peloissaan toisiinsa. J aa:- 
lam. Kimolassa oli kyllä eletty kar- 
tanon tuntumassa, mutta tuollainen 
kirkkaus keskellä pimeyttä oli en- 
nen kokematonta. 

Isä-Lahtinen oli toiminut Vuori- 
lahden kartanon voutina, mutta teh- 
taalle aikaisemmin siirtyneen vel- 
jensä esimerkin houkuttelemana 
hän oli nyt perheineen. muuttamassa 
uusiin olosuhteisiin. Toisessa hevos- 
kuormassa olivat vähäiset tavarat,  
toisessa jo monipäiseksi kasvanut  
perhe. Isästä tuli Kuuselan tehtaan 
hevosmies ja  yhteen huoneeseen 
asumaan su-lloutunut perhe kotiutui 
pian Kv.-usealle. 

Kansakoulusta päästyään Lauri 
Lahtinen aloitti sittemmin puolen 
vuosisadan mittaiseksi venyneen an- 

siotyönsä yhtiössämme porapoikana 
Mustaaonen koulurakennuksen-a. 
Poikasille uskottiin myös räjähdys- 
aineiden noutaminen varastosta, tuo- 
hon aikaan kun turvallisuusmää- 
räysten leita oli vielä vähän niin 
ja. näin. Maailmansodan puhjettua 
tehtaiden toiminta oli jonkin aikaa 
lamassa ja silloin hän kävi rippi,- 
koulun synnyinpitäjässään Jaalassa. 
Sitten Lauri Lahti-nen oli monen- 
laisessa työssä etupäässä Kuuselan 
saaressa, kunnes hän tuli v. 1924 
Kymin paperitehtaaseen pakkaaja» - 
si. Sen jälkeen hän olikin neljä 
vuosikymmentä paperitehtaassa pa- 
perin jälkikäsittelypuolel'la siirtyen 
palsiraajasta viivaa-jaksi. Aikaa myö- 
ten hänestä kehittyi eräänlainen 
yleismies, jolle esiviivaajan työn 
ohella- uskottiin monenlaisia muita 
paperin käsittelyyn liittyviä tehtä- 
viä. 

16-vuotiaana Lauri Lahtinen liit- 
tyi Kuusaan työväen-yhdistyksen 
nuoriso-osastoon ja siitä alkoi hä- 
nen järjestötoimintansa', joka varsin 
pian laajeni kunnalliselle alalle. V. 
1921 perustettu kunta tacrvitsilkin 
paljon toimintakykyisi-ä ja aikaansa 
uhraavia henkilöitä omaa Kuusan- 
koskea luotaessa. Lauri Lahtinen 
muistelee kiitollisin mielin työväe .- 
yhdistyksen nuoriso-osastoa. Siellä 
hän. sai kokoustottumustav, siellä toi- 
meenpantiin yhtenään juhlia ja mui- 
ta tilaisuuksia ja siten nuorukainen 
joutui vedetyksi mukaan kehittäviin 
rientoihin. T'uli sitten aika-, jolloin 
Svante Nurmi —- Kuusankosken 
kunnan nimekkäimpiä johtajavoi- 
mia — sanoi nuoriso-osastOIai-selle, 
että Sin-un olisi aika siirtyä varsi- 
naisen työväenyhdistyksen riveihin, 
Tämä merkitsi eräänlaista täysikas- 
vuiseksi tuloa järjestöelämän pii- 
rissä. 

Lauri Lahtinen muistelee suurta 
kiitollisuutta tuntien opettaja Väinö 
Valkama, jonka opetusta hän sai 
nauttia koko kouluajan. Vaikka 
opettaja Valkama oli luonteeltaan 
äärimmäisen tulinen ja  otteiltaan 
koulumestarimaisen ankara, oli hän 
oikeamielinen ja taitava opettaja. 
Kuka ei hänen koulussa-an oppinut, 
sai syyttää itseään. H-eikkolahjai- 



setkin hän halusi viedä omima oppi- 
laina-an läpi koulun-, eikä jättänyt 
heitä toisten opettajien harmiksi. 

Tuohon aikaan opettaja Valkama 
ei ollut vielä antautunut pankki- 
alalle eikä kietoutunnt poliittiseen 
elämään ja hän kohdisti-kin koko 
tarmonsa kansansivistysrtyöhön. Hän 
piti puheita-, järjesti juhlia,, oli hal- 
litseva hahmo. Hän perusti myös 
ko'uluunrsa soittokunnan. Ampuma- 
seuran hylätyt torvet haettiin erään 
tallon ullakolta ja maia'laisseppä niitä 
vähän korjaili. Soittajien valitsemi- 
nen kävi mutkattomasti. Hän vain 
työnsi oppilaille torv'et kouraan ja 
käski aloittaa harjoittelun. Aluksi se 
tapahtui opettajan leivintuvassa sul- 
jettujen ovien takana, etteivät tö- 
rähtelyt olisi muita häirinneet. 

Siitä sai alkunsa.- Kuusaan koulun 
oppi-lassoittokurita, josta tuli maa- 
kunnan kuulu, esiin-tyipä se valta- 
kunnallisilla laulujuhlilla-kin Hä- 

meenlinnassa ja vieraili Helsingissä 

sekä Turussa. Koska siihen aikaan 

koululaisten vaateparsi oli kehnon- 

lainen, puki Väinö Vallkama soit- 

tokuntansa merimiesp-u-kuihin j a  

hankki jokaiselle kumitossut jal- 

kaan. Usein tämän 'merimiessoitto— 
kunnan” nähtiin marssivan maantie- 
tä pitkin lähikylii-n soittamaam Tor- 
vet olivaut Kalle Nauhan hevosen 
rattailla. Jaalan matka oli erityisen 
mieluisa), sillä sinne päästiin laivalla 
Virbalkivestä. Eniten tietysti esiin- 
n-yttiin omalla.- paikkakunnalla:. Elä- 
västi on Lauri Lahtisen mieleen jää- 
nyt Kuusaa-n seuratalon uuden osan 
vihkiäiset v. 1913. Koululaisten soit- 
tokunta- ja VPK:n soittokunta esiin- 

tyivät yhdessä Väinö Valkaman joh- 
dolla soittaen Beethovenin 'Jumalan 
kunnia luonnossa” ja marssin 'Ku- 
parisepät'. Avara sali — sil-loin maa- 
seudun suurin — oli ääriään myöten 
täynnä väkeä. 

Vasikka messingin pureminen oli 
aluksi tuntunut työlläältä, kiihtyivät 
lapset pian soittokunta-ansa ja joh- 
tajaan-sa: ja monelle torvimusiikista 
tuli eläinänikäinen harrastus. Kas- 
v'ettuaa-n ulos koulun soittokunnasta 
Lafuri Lahtinen liittyi Kuusankosken 
VPK:n soittokuntaan ja myöhemmin 
hän soitti Kuusankosken Työväen 
soittokunnassa. B-kornetti oli hänen 
varsinainen instrumenttinsa), mutta 
hän soitti myös alttoa j a  basso—a. 

1920-luvulla musiikinharrastus 
veti Lauri Lahtisen myös jousisoit- 
timien pariin-. Postiljoon-i ja- viulu- 
nieklka Artturi Kosonen perusti 
kvartetin ja houkutteli Lahtisen 
hankkimaan alttoviulun. Väinö Oja-  

Opettaja Väinö 
Valkama ja hänen 
kuulu Oppilassoitto- 
kuntansa v. 1911 .  
Laur i  Lahtinen 
takar iv issä  
t o i n e n  o ikea l ta .  

Tömö Kymintehtaan 
työvöenyhdistyksen 

ja VPK:n yhdistetty 
soittokunta esiintyi 

helluntaina l 9 l 7  
suurissa juhlissa, 

jossa Oskari Tokoi 
oli juhlapuhujana. 

Siviiliasuinen 
Lauri Lahtinen 

kuvassa keskellä. 

nen soitti selloa ja Vilho Kosonen 
kitaraa. Esiinnyttiin juhlissa, säes- 
tettiin laulunäytelmiä ja soitettiin 
myös 'elävissä kuvissa”. 

Lauri Lahtisen soittoharnastus on  
muullakin tavoin kuin aktiivisena 
soiton-harrastuksena koitunut peik- 
kalkunn'an musiikkirientojen hyväk- 
si. Hän on aina ollut valmis tuke- 
maan paikkakunnan musiikkielämää 
ja puhunut lämpimästi musiikki- 
määrärahojen puolesta. 

Laturi Lahtinen on yhä kiinteästi 
asioissa mukana, mutta hänen kat- 
seensa viivähtää mielellään myös 
menneisyydessä. Hänen kotonaan on 
kunniapaikalla neljä lippua: Kuu- 
sankosken kauppala-n, sosi-aaiide- 
mokraattisen puolueen,, Suomen 
Työväen Musiikkiliiton ja ammatti- 
yhdistys'liifkkeen tunnukset. Hän to- 
teaa, että väliin ovat myrskyaaillot 
käyneet korkeina. On tullut itsekin 
oltua mukana kiihkeissä otteluisaa, 
mutta on  tullut myös lau-sutuks-i 
mon-ta nauhoittavan ja sovittelevaa 
sanaa liiallisen kii-hkeyd-en hillitse- 
miseksi. Valoisan luonteensa mu- 
kaisesti näistäkin muistoista puil- 
pahtaiv'at pinnalle hupaisat ja huu- 
morin höy'stäimät. Niinpä kun hän 
aikana—an oli hankkimassa Kuusan- 
k-os'k-ell-e keuhkotautiparantolaa ja 
kuului parantolatoimikunta-an, sa- 
noivat hankkeen kiihkeimmät vas- 
tustajat: ”Herrojen makuupaikka- 
han siitä parantolasta tulee”. 



T e  htaanlääkäri: 

Tupakasla ia tupakanpollosla 
Voikkaal la  on kuluvan vuoden 

aikana tehty  tehokasta val is tustyötä 
terveiden elämäntapojen edistämi- 
seksi .  Tämä aihepiiri on ollut pää— 
teemana sosiaaliosaston järjestämis- 
sä yhtiöläisilloissa. Aikaisemmin 
olemme jo julkaisseet kaksi  osaa 
tehtaanlääkäri Karl  Roschierin esi- 
telmästä, jossa hän selvit teli  nau- 
tintoaineiden historiaa ja n y k y a j a n  
ihmisten suhtautumista niihin. Kah-  
vin ja alkoholin jä lkeen  on nyt 
vuorossa tupakka .  Siihen palaamme 
vielä uudestaan lehtemme joulu- 
kuun numerossa, jolloin julkaisem- 
me Voikkaal la  maaliskuussa suori- 
tetun tupakkatiedustelun tulokset.  

Amerikka tupakan kotimaa 

Kun Kolumbus joukkoineen nousi 
v. 1492 maihin Kuuban saarelle, 
saivat he hämmästyksekseen nähdä, 
kuinka alkuasukkaat siro'ttelivant 
hehkuvien hiilien päälle joitain 
yrttejä, joiden savua he ilmeisenä 
nautinnolla vetivät keuhkoihinsa 
sekä puhaltelivat takaisin suun ja 
nenän kautta. Toiset vetivät savua 
sisäänsä Y : n  muotoisella putkella-, 
jonka haarat pistettiin sisään mo- 

lempiin. sieraimiin, toiset polttelivat 
saunasta yrtistä kietaistuja ru'llia 
tai pötköjä,  joiden toinen pää oli 
suussa—. Sekä rullia että polttoput- 
kea alkuasukkaat kutsuivat nimellä 
tabako. 

Kun Meksikko V .  1519 vallattiin, 
huomattiin tupakoimisen olevan 
siellä aivan yleistä. Mm.  atsteekkien 
keisari Montezuma poltteli säännöl- 
lisesti aterioiden jälkeen. Täällä ei  
polteltu ainoastaan sikaareja muis- 

tuttavia rullia, vaan myös hie- 
noksi leikattua tupakkaa koristeelli- 
sesti maalatuissa putkissa tai savi- 
piipuissa—. Samaten nuuskaaminen ja 
purutupakan käyttö olivat tunnet- 

tu ja .  
Intiaanien tupakanpoltto o-n al— 

kuaan liittynyt uskonnollisiin sene- 
monioiliin, mahdollisesti auringon 
palvontaan. Varsin kuuluisaksi on 

tullut intiaanien rauhanpiippu, joka  
neuvottelun aikana kierteli miehes- 
tä  mieheen. Mainittakoon tässä ohi-— 
mennen, että palavien kasvien sa- 
vun hengittäminen on ollut esihis- 
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toriallinen tapa  m y ö s  länsimai- 
den asukkailla. Suuret historioitsi— 
jat Herodotos j-a Plinius kuvaavat 

babylonialaisten ja skyyttien huu- 
maa-van itseä-än tällä tavoin j a  k ä y t -  
tävän muutamien kasvien savun. 
hengittämistä yskänlääkkeenä. M o -  
nista. ikivanhoista hauta-löydöistä on 
tavattu hyvinkin koristeellisia sa— 
vesta, raudasta tai pronssista val— 
mistettuja pi ippuja.  Muinaisilla roo- 
malaisilla tiedetään olleen m y ö s  
piippuja-, mutta on tuntematonta, 
mitä he niissä polttivat. Islamin 
uskon alueella ovat vesipiiput olleet 
kauan käytössä. Silti Amerikka on 
ja pysyy sen tupakan kotimaana, 
jota me nykyisellä tupakalla tarkoi- 

tamme. 

T u p a k a n  voit tokulku Euroopassa 

Aluksi lienee tupakan siemenet 
tuon-ut Espanjaan eräs Haitissa 
oleskellut portugalilainen virka- 
mies.. Tupakkaa viljeltiin sittemmin 
Espanjan ja Portugalin hoveissa 
läälke- ja koristekasvina. Näin teki 
myös Jean Nicot, joka oli Rans- 
kan lähettiläänä Lissab-o—nissa. P u  - 
tarhansa tupakkaviljelmistä hän lä— 
hetti siemeniä v. 1560 Ranskan ho- 
viin kuningatar Katariina d i  Medi-  
cill-e käytettäväksi lääkkeenä ku-  
ningas Frans I I : n  itsepäiseen pään- 
särkyyn. Nicot ylisti samalla tupa- 
kan ihmeellisiä ominaisuuksia ja 
parantamisky'kyä mm. syöpää vas- 

taan. S e  edisti myös  mielen ja luon- 
teen rauhoittumista. Sen tähden tu- 
pakan yleinen nauttiminen tekisi 

alama—iset mukautuvaisiksi ja hel-  
posti hallittaviksi. Herkkäuskoinen, 
vallanhimoinen kuningatar uskoi 
mielellään tällaisia vakuutteluja ja 
toimi kaikin keinoin tupakanvilje- 
lyn  ja tupakoinnin edistämiseksi 
Ranskassa. Nämä toimenpiteet hel- 
potti-vat tietenkin tupakan voitto— 
kulku-a Euroopassa, vaikkei tupa- 
kointi tullutkaan yleiseksi Pariisis- 
sa kuin vasta 1600-luvulla. Saman- 
aikaisesti tieteellisissä piireissä vi— 
risi vilkas kirjoittelu ja väittely tu- 
pakan puolesta ja vastaan. Nuus- 
kaus oli a jan korkeinta muoti-a 
Ranskan hovissa niin miesten kuin 
naistenkin keskuudessa.. Mentiinpä 

Roomassa niin pitkälle, että papit 
alttarimessun aikanakin tarjosivat 
toisilleen nuuskaa ja aivastivat sen 
päälle niinkuin tapaan kuulu-i. 

Riippuen kulloinkin hallitsevasta 
paavista julistettiin tupakointi pan- 
naan tai annettiin sille paavillinen 
hyväksyminen. ISO-vuotisen sodan 
aikana levisi tupakka sotilaiden mu— 
kana Saksaan ja edelleen pohjois-  
maihin. Venäjä l lä  vastustettiin tu- 
pakan leviämistä rankaisemalla tu- 
pakoivaa nenän poisleikkaamisella, 

Turkissa j o p a  kuolemanrangaistuk- 
séllakin. Myöhemmin, kun havait- 
tiin tupakoimisen estäminen toivot- 
tomaksi, huomasivat valtiot voivan- 
s a  ri-kastu-a asettamalla tupakanpol- 
tollle korkeat verot. 

Suomessa annettiin tupakanvil je-  
lyksestä v. 1724 erityinen juliste, 
jossa hallitus ilmoitti edistävänsä 
ja suosivansa kotimaista tupakan- 

kasvattamista, jotta tupakasta ulko— 
maille menevät rahat saataisiin jää- 
mään kotim-aahan. Tämä johti. en- 
simmäisen kotimaisen tupakkateh- 
taan perustamiseen Turussa v .  1731. 
Kaupungit jopa velvoitettiin myö— 
hemmin harjoittamaan tupakanvil- 
jelystä. Tätä kesti meillä 1800-lu— 

vulle asti, jolloin Suomen jouduttua 
Venäjän  yhteyteen, alettiin yhä 
enemmän siirtyä venäläiseen tuon- 
titupakkaan. 

Ranskalaisen Jean Nicot7n muis- 
toksi,  jo—ka to-i tupakan ensimmäiset 
siemenet Eurooppaan, antoi kuu- 
luisa ruotsalainen kasvitieteilijä 
Linné tupakan latinalaiseksi suku- 
nimeksi Nicotiana. 

N y t  kun näiden ensimmäisten tu- 
pakansiementen itämisestä on ku-  

lunut vain vähän yli 400 vuotta, 
voidaan sanoa, että tupak'oiminen 
hallitsee melkein suvereenisti koko 
ihmiskuntaa. Tupakoimisen vuoksi 
ovat ihmiset jakautuneet kahteen 
leiriin: tupakoi—viin, joita lienee 
enemmistö, sekä tupakoimattomiin, 
jotka koettavat sitkeästi puolustaa 

oikeuksiaan raittiin ilm-an hengittä- 
misessä. Taita-van mainonnan avulla 
koettavat tupakkatehtaat lisätä 
yhäti kasvavia myyntivoittojaan ja 
toisaalta alkavat terveen j ä r j e n  sa- 
nelemat totuudet tupakan tervey- 
delle aiheuttamista vaaroista tull-a 
entistä enemmän yleiseen tietoisuu- 
teen. Kumpi näistä suunnista vie 
lopulta voiton, sen näyttää vasta 
tulevaisuus. 



Mitä tupakka ia tupakansavu 
sisältävät? 

Vielä hetkeksi itse tupakanpoltto- 
tapahtumaan. Tupakan päävaiku- 
tusaine on nikotiini. Sitä sisältävät 
tupakanlehdet vaihtelevia määriä 
riippuen tupakkalajista ja kasvu- 
paikasta. Tavalliset kotimaiset sa- 
vukkeet sisältävä—t nikotiinia melko 
vähän eli 1—11é %, amerikkalais- 
m'al'liset enemmä—n eli 2—3 %. Si- 
kaareissa ja piipputupakassa ovat 
luvut vastaavasti 1—3 %. Persia- 
laisissa ja muissa itämaisissa tupak- 
kalaaduissa voi nikotiinipi-toisuus 
nousta 6 %:iin. Tupakan maku ei 
ole lainkaan riippuvainen sen niko- 
tiinipitoisuudesta, joten kansan- 
omainen, aromiin perustuva jako 
vahvoihin ja heikkoihin tupakoihin, 
ei pidä paikkaansa. 

Tupakansavu sisältää myös useita 
kaasumaisia ns. pyridiiniemäksiä 
sekä terva-aineita, häkää, ammo- 
niakkia, jopa hiukkasen sinihappoa 
ja  metylialkoholiakin eli tenttua. 
Häkää on paperossitupakan savuss-a 
n. lla—3 tilavuusprosenttia ja- sikaa.- 
rin ja piipputupakan savussa 6—8 
tilamuuspnosenttia — siis melkoinen 
määrä. Kovalla tupakoitsijalla on- 
kin lievä krooninen häkämynkytys, 
sillä 10 % veren puna-soluista ei ky- 
kene hääri vuoksi osallistumaan ha- 
pen kruljetukseen kehossa. 

Tiedetään, että 1 gramma tupak- 
kaa antaa noin 2 litraa pelkkää sa- 
vua, muu osa haihtuu vapa-asti 
ilmaan. Paiaminen savukkeissa ta- 
pahtuu ns. hehkuvyöhykkeessä, jos- 
sa nikotiini ja muut aineosat suo- 
rastaan pala-vat. Hehkuvyöhykkeen 
takana lämpiävässä kapeassa tis- 
lausvyöhykkeessä tapahtuu saman- 
aikaisesti t-upakka-aineiden höy- 
ryyntymistä ja kaasuuntumista. Tis- 
lausvyöhykkeen takana on tupakka 
jo niin kylmää, että höyryt ja kaa- 
sut tiivistyvät jälleen kiinteiksi 
aineiksi. Mitä kosteampaa tupakka 
on, sen vilkkaampaa on myöskin 
tislautumin-en ja  jälleentiivis-tymi- 
nen tupakan polttamatto-mi-in osiin. 
Kun hehkuvyöhyvke savukkeen pa- 
laessa saavuttaa. tiivistymisvyöhy'k- 
kleen, on tupakan- savu luonnolli- 
sesti sitä vahvempaa, mit-ä lähem- 
mäksi suuta- tullaan. Mitä kiihkeäm- 
min imetään savuketta, sen niko- 
tiinipitoisempaa savu on, sillä tii- 
vistymistä ei ennätä tapahtua kun- 

nolla. Jotta tupakansavu sisältäisi 
vähäm nikotiinia ja muita lisäainei- 
ta, olisi tupakan oltava mahdolli- 
simman kuiv'ala ja imemisen tapah- 
duttava hitaasti ja tasaisesti. Tu- 
pakka-a e i  myöskään saisi vetää 
aivan loppuun saakka, sillä juuri 
saNukkeen viimeinen kolmannes si- 
sältää eniten aikaisemmin tiivisty- 
neitä aineita. Mitä pitempi on imu- 
ke tai piipunvau'si ja mitä kylmem- 
pää. suuhun saatu savu, sitä vähem- 
män siinä on nikotiinia ja terva- 
aineita. 

Tupakanpolton haitalliset seuraukset 

Tavallisesta tupakansavusta imey- 
tyy su'un limakalvoihin n. 60 % ja 
henkisavuista keuhkoihin n.  90 %.  
Kuolettava nikotiinin kerta-annos 
on 20—50 mg, jonka innokas tupak- 
kamies moninkertaisesti päivän. ku- 
luessa yli-ttää. Elimistö sietää tätä 
mynkkyä ainoastaan sen. nopean 
haihtumisen ja vaa-rattomaksi muut- 
tumisen ansiosta. 

Nikotiini on hermost—omyr-kky. Sen 
vaikutukset ovat joko kiihdyttäviä 
tai lamauttavi—a, riippuen kulloinkin 
tupakoitsijan hermotasapainosta. 
Useimmiten seuraavat maini-tut vai- 
kutukset peräkkäin. 

Tottuminen ja tupakan kaipuu 
syntyvät muutamassa kuukaudessa, 
vaikkakin alkuaikoina tupakka 
maistuu jokaisen suussa yksinomaan 
pahalta. Tupakasta luopuminen voi 
aiheuttaa monelle melkoista tah- 
donponnistusta, joskaan sen ei pi- 
täisi olla yhtään vaikeampaa kuin 
tupakoimisen aloittaminenkaan. 

Tupakan epäkohdat ovat monet. 
Suuo-nte-lossa ja keuhkoissa vaiku- 
tukset ovart paikallisesti ärsyttäviä. 
Hampaat tummuvat ruskeiksi ja 

limakalvot kuivuvat aiheuttaen hel- 
posti suutulehduksia. Syljen eritys 
pienenee, haju- ja makuaistit tyl- 
sistyvä't. Yskää j-a käheyttä esiintyy 
— varsinkin aamuisin. Mahalau- 
kussa ovat samat lima—kalvon ärsy- 
tysoireet kuin suussakin. Useimmat 
Suomen vatsahaavoista syntyvät 
kahvin-, viinan- ja tupakan voima-lla. 
Merkittävä on tupakan vaikutus 
pintaverenkiertoon. Kokeissa on 
osoitettu jo yhden savukkeen kiih— 
keän henkeenvetämisen alentavan 
sormien ja  varpaiden lämpötilaa 4— 
5 astetta pitkäksi aikaa. Henkilöille, 
joilla on huono verenkierto raajois— 
sa, on tupakka suoranaista myrk- 
kyä. 

Aikaisemmin mainitsin jo tupak- 
kamiesten kroonisesta häkämynky- 
tyksestä. Huomioi-tava seikka on 
myös huoneen ilman saastumi— 
nen sekä yleinen tupakkamiesten 
epäsiisteys asunnoissa. sekä lisään— 
tynyt tulipalovaafra. 15—20 henkeä 
Suomessa kuolee vuosittain vuotei- 
siinsa tupakanpolton seurauksena. 

Tilastot eivät valehtele väittäes- 
sään tupakanpoltolla ja syöväl-Iä 
olevan jotain tekemistä toistensa 
kanssa. Millainen päiväannos tupak- 
kaa tähän tarvitaan, siitä väitellään 
yhä aivan loputtomiin.. Ilmeisesti 
syövän syntymisen herkkyys vaih- 
telee eri ihmisissä suuresti. Toisille 
riittää siihen jo muutaman savuk- 
keen päivittäinen polttaminen, toi- 
set saavat vapaasti tupruttaa koko 
elämänsä ajan mitä lajia tupakkaa 
tahansa ilman syövän esiintymistä. 
Tosin tupakoimisen muilta vaiku- 
tuksilta eivät hekään voi välttyä-. 
Kuka meistä etukäteen voi tietää, 
mihin allttiusryhmään me syövän 
suhteen kuulumme. 



Raimo Pukkila Voikkaalta paransi 
v. 1962 tekemäänsä yhtymän keihäs- 
ennätystä heittämällä 67.73 

Kymi-yhtymän 
kosämoslamus- 
kilpailut 
Karkkilassa 

Kymi-yhtymän 23. kesämesta- 
ruuskilpailut pidettiin Högforsin 
tehtaalla Karkkilassa syyskuun 
12.—13. päivinä syksyisen sään vail- 
litessa. Lauantain lentopallo-ottelut 
suoritettiin melko hyvissä olosuh- 
teissa Kymintehtaan tyttöjen voit- 
taessa A-  selkä B—sarj an. Sunnuntain 
kolea sää haittasi yleisurheilua. 
Karkkila hallitsi kilpailua voittaen 
suurten tehtaiden sarjan ja  Juan- 
tehdas oli paras pienten tehtaiden 
sarjassa. 

Naisten lentopallo-ottelut pelat- 
tiin samanaikaisesti kolmella ken- 
tälllä. A-sarjassa käytiin mestaruu- 
desta äärimmäisen tiukka kamppai— 
lu Kymintehtaan ja  Karkkilan jouk— 
kueiden välillä. Ratkaisevassa eräs- 
sä johti Karkki-la 8—3, jolloin Ky- 

800 m:n juoksun voittaja Pertti 
Toivainen Karkkilasta 

Lauri Vekkilä odottelemassa 
hyppyvuoroaan 

Juantehtaan viestijoukkue: Jouko 
Tuppurainen, Antero Roininen, Antero 
Pirinen ja Erkki Tuppurainen 

mintehdas sai puolten vaihdon jäl- 
keen auringon selkänsä taakse. 
Kamkkilal-aisten 'ta-ppotahti' jatkui 
kuitenkin tilanteeseen 11—4, jolloin 
kymintehtaalaisten peli alkoi var- 
mistua. Heidän hermonsa pitivät 
paremmin, tuli täpärä voitto 15—13. 
B-sarjassa- Kymintehtaan kakkos- 
joukkue selviytyi helposti molem- 
mista vastustajistaan. Voikkaa pu- 
tosi Basam-jaan ja- tilalle tuli Hei- 
nola. Kymintehtaan I joukkueessa 

pelasi-vat Marjatta Tommola, Aulik- 
ki Liimatainen, Mirja Puilieinen, 
Terttu Sihvola, Leila Parvinen ja 
Irja Salmelainen ja  II joukkueessa 
Leena Ojanen, Sirpa Kääpä, Liisa 
Varjonen, Seija Halme, Marja-Liisa 
Savolainen ja Tuula Väkevä. Par- 
haan pelaajan palkinnon saivat A- 
sarjassa Mirja Pulliainen Kymin- 
tehtaaslta, Raili Meri Karkkilan-ta, 
Paulia Vain-io Salosta jva Betty Pu- 
holainen Voikkaalta, B-sarjassa Sei- 
ja Halme Kymintehtaalta, Raili Nie- 
melä Heinolasta ja Eeva Parviai— 
nen Juanftehtaalta. 

Yleisurheilukilpailut aloitettiin 
komealla avausmarssi-lla Karkkilan 
Työväenyhdistyksen soittokurman 
tahdissa. Tervehdyspuheen piti 
konttor-ipääillikkö Erik Karlin-g lau— 

suen kilpailijat tervetulleiksi Kank- 
kilaan ja toivottaen kilpailuille me- 
nestystä. Yleisurheilukilpailun t-u- 
lokset jäivät syksyisistä olosuhteista 
johtuen tyydyttävä-lle linjalle. Kank- 
killa ja Kymintehdas voittivat kolme 
ja Voikkaa kaksi mestaruutta. Kark- 
kila vei joukkuemestarwuden ennen 
kaikkea tasaisemman joukkueensa 
ansiosta lyöden seuraavaksi sijoit- 
tuneen Kymintehtaan 9:ll.ä pisteellä 
Pienten tehtaiden sarjassa J uanfteh- 
das ja Salo kävivät kovan kilvoitte- 
lun Juantehtaan selviytyessä lopulta 
4:n pisteen erolla voittajaksi. Voik- 
kaalainen Raimo Pukkila paransi 
V. 1962 tekemäänsä yhtymän keihäs- 
ennäitystä heittämällä 67.73. 

Kilpailujen päätyttyä kokoonnutt- 
tiin tehtaan ruokalaan, jossa mait- 
tavan aterian jäilkeen seurasi paul- 



kantojen jako. Sen toimit/uivat so- 
siaailsiipäiälliklkö Erkki Mattsson ja 
liikuntaneuvoja. Leo Savolainen. 
K-amkkilla sai ensimmäisen kiinni- 
tyksen uuteen suurten tehtaiden 
kiertopalkintoon ja Jua-ntehtaan 
edustaja vastaanotti pienten tehtai- 
den. 'pokaia'lin'. Kunniapalkinmn sai 

Timo Haimi Kymintehtaalta voitt i  
3 000 m:n juoksun 

Veikko Tolvanen voitti ulkopuolella 
kilpailun suoritetun l00  m:n loppu- 

kilpailun ja vei ruotsalaisviestissä 
ankkuriosuudella Kymintehtaan voittoon 

Matti Järvi Karkkilasta keskittymässä 
pltuushyppyynsä 

Raimo Pukkila. Tilaisuuden päät- 
teeksi »sosiaalipäällikkö Ake Launi- 
kafri lausui päätössarrart kiittäen 
vieraanvaraisia isäntiä, kilpailijoita 
j:a toimitsijoita onnistuneista kilpai- 
luista 

Kesäkisojeri yhteydessä pidetyssä 
kokouksessa päätettä-in talvimestar- 
muskixlpaillut pitää Ju-antehtaalla. 

mr»? ' 2—1” 
'P'-'&': ' * 

T u l o k s e t :  
Suuret tehtaat 

100 m juoksu: 1) Jouko Lahtinen, 
Kymin-tehdas 11,5, 2) Veikko Tolva!- 
nen, Kymintehdas 11,5, 3)  Pentti 
Salmi, Voikkaa 11,9, 4 )  Urpo Nik-an- 
der, Karkkila 11,9, 5)  Penftti- Kank- 
kunen, Karkkila 12,0, 6)  Alpo Jaak- 
kola, Voikkaa 12,2. 

3000 m juoksu: 1) Timo Haimi, 
Kymintehdas 9.17,4, 2) Unto Pöy- 
hönen, Voikkaa 9.22,2, 3)  Kalevi 
Räty, Karkkila 9.23,0, 4 )  Kyösti Tai- 
vainen, Karkkila 9.39,0, 5) Pauli 
Virta, Kyminltehdas 10.13,2, 6) Ka— 
levi Siekkinen, Voikkaa 10.26,8. 

800 m juoksu: 1) Pertti Taivainen, 
Karkkila 1.57,2, 2) Leo Viljakainen, 

Voikkaolainen kuulantyöntäjä Seppo 
Rautio oli lajissaan paras 

Kilpailujen karkkilalaisia isäntiä: 
sosiaalipäällikkö Erkki Mattsson (oik.) 

ja liikuntaneuvoja Leo Savolainen 

Kymintehdas 158,23, 3 )  Erkki Kaa-pp, 
Voikkaa 2.02,4, 4 )  Raimo Tapio, 
Karkkila 2.03,2, 5) Lasse Knapp, 
Voikkaa 2.03,3, 6)  Keijo Lehto-ranta, 
Kymintehdas 2.14,4. 

Keihäs: 1) Raimo Pulkkila, Vo-ik- 
kaa 67.73 (ennätys), 2) Asko Mall- 
m-elin, Karkkila 61.77, 3 )  Sulo Heis- 
kanen, Karkkila 57.56, 4 )  Iikka Vesa, 
Voikkaa 51.69, 5) Pentti Tuviala, 
Kymintehdas 51.53, 6) Pertti Nurmi- 
laukas, Kymintehdas 50.32. 

Korkeushyppy: 1) Lauri Ve-kkilä, 
Karkki-la 180, 2) Matti J ärvi, Kark- 
kila- 180, 3)  v o  Hellsten-, Kymin- 
tehdas 165, 4 )  Erkki Vainio, Voik- 
kaa 165, 5)  Juhani Finer, Kyminteh- 
das 155, 6) Keijo Holopainen, Voi - 
kaa 155. 

Kuulantyöntö: 1) Seppo Rautio, 
Voikkaa 13.65, 2) Toivo Pääkkö-nen, 
Karkkila 13.30, 3 )  Raimo Koivula, 
Karkki-la 13.07, 4 )  Pentti Nurmilau- 
kas, Kymintehdas 12.03, 5) Esko Ni- 
kulainen, Kymintehdas 10.64, 6) 
Yrjö Junni, Voikkaa 9.86. 

Pituushyppy: 1) Matti Järvi, 
Karkkila- 6.76, 2)  Timo Rinne, Ky- 
mintehdas 6.58, 3 )  Yrjö Tonteri, Ky- 
mintehd-as 6.46, 4) Alpo Jaakkola, 



Voikkaa 6.23, 5 )  Pentti Kankkunen, 
Karkkill-a 6.04, 6 )  Mauri Toivonen, 
Voikkaa 5.95. 

1000 m viesti: 1 )  Kymintehdas 
2.04,3 (Lahtinen, Rinne, Viljakainen, 
Tolvanen), 2 )  Kankkila 2.05,5, 3 )  
Voikkaa 2.09,4. 

Tehtaiden välinen järjestys: 1 )  
Karkkila 66 pist.; 2 )  Kymintehdas 
57 pist.; 3 )  Voikkaa 46 pist. 

Nais ten  lentopal lon A - s a r j a n  vo i t t anu t  
K y m i n t e h t a a n  joukkue  v a l m e n t a j a n s a  
Reijo Maunon seurassa 

1 0 0 0  m : n  viest in  voit t i  K y m i n t e h d a s .  
Kuvassa  j oukkue :  Ve ikko  To lvanen ,  
Leo Vi l j aka inen ,  T imo  Rinne  ja 
Jouko Lahtinen 

Pienet tehtaat 
100 m juoksu: 1 )  Jouko Tuppu- 

rainen, Jnantehdas-ll ,7, 2 )  Jouko 
Tein-illa, Salo 11,9, 3 )  Antero Roini- 
nen, Juantehdas 12,2, 4 )  Lasse Palm, 
Halla 12,2, 5 )  Niilo Kilpisaari, Hei- 
nola 12,5, 6 )  Antti Kauranen, Salo 
12,5. 

800 m juoksu: 1 )  Reijo Lauuytiala, 
Salo 2.09,2, 2 )  Niilo Kilpisuaari, Hei-  
nola 2.10,8, 3 )  Esko Tuominen, Salo 
2.12,8, 4 )  Topias Toivon-e:n, Heinola 
2.14,8, 5 )  Ola-Vi Koskinen, Juanteh- 
das 2.16,0, 6 )  Eero Tia/inen, Juvanteh- 
das 2.17,1. 

Pituushyppy: 1 )  JOUlkO Tuppurai— 
nen, Juantehdas 6.29, 2 )  Antero Roi- 
ninen, Juantehdass 6.15, 3 )  Lasse 
Palmu, Halla 5.87, 4 )  Jouko Iivo- 
nen, Heinola 5.56, 5 )  J ormuai V'alk'ki, 
Heinola 5.54, 6 )  Antti Lunden, Salo 
5.37, 7 )  Reijo Laiutiala, Salo 5.31. 

Kuulantyöntö: 1 )  Pentti Lankinen, 
Heinola 12.98, 2 )  Esko Tuominen, 
Salo 12.22, 3 )  Raimo Laitinen, Junn- 
tehdas 11.44, 4) Jouko Iivonen, Hevi— 
n'ola 10.92, 5 )  Antti Kauranen, Salo 
10.92, 6 )  Martti Lysinen, Juantehdas 
9.86. 

Pienten tehtaiden 800 m:n juoksun 
voittaja Reijo Lautiala Salosta 

4 > < 1 0 0  m:  1 )  Juanrtehdals 47,4 
(Tuppurainen, Pirinen, Roininen, 
Tuppurainen), 2 )  Salo 48,6, 3 )  Hei- 
nola 50,2. 

Tehtaiden välinen järjestys: 1 )  
Juantehdas 51 pist.; 2 )  Salo 47 pist.; 
3 )  Heinola 40 pist.; 4 )  Halla 11 pist. 

Len topa l lon  B- sa r j an  vo i t t anu t  Kymin-  
t eh taan  ll—joukkue selviytyi helpost i  

va s tu s t a j i s t aan  



Naisten lentopallo 
A—salrjiav: Kymintehdas I—Voikkaa 

2—0 (15—4, 15—6); Karkki-la— 
Voik'kaa 2—0 (17—15, 15—10); Ky- 
mintehda-s I—Karkkila 3—1 (12—15, 
15—4, 15—13);  Kymin-tehdas I—Salo 
3—1 (12—15, 15—0, 15—7);  Salo— 
Voikkaa 2—0 (15—0, 15—11); Kark- 
k-iJl-a—Saulo 2—0 (15—3, 15—9).  

B-sarja: Heinola—Kymintehdavs II 
0—2 (13—15, 4—15); Heinola—Juan- 
tehdaus 2—0 (15—13, 15—4); Kymin— 
tehdas—Juantehd-a-s 2—0 (15—3, 
15—8).  

Karkkilan lentOpaIIojoukkue antoi 
tiukan vastuksen kymintehtaolaisille. 
Takana vas. ' turnaiaisten' paras 
naispelaaja Raili Meri. 

Lopputulokset 
A-sarja:  1 )  Kymintehdats I 6 pist.; 

2 )  Karkkila 4 pist.; 3 )  Salo 2 pist.; 
4 )  Voikkaa 0 pist. 

B—s'arja: 1 )  Kyminftehdas II 4 pist.; 
2 )  Heinola 2 pist.; 3)  Juanltehdas 
0 pist. 

lentopallomesla- 
ruudesla 
kilpailtiin Salossa 

'. Voikkaalainen Jukka Junnola iskee 

Kymi-yhtymän lento-pallomesta- 
ruudet miesten osalta ratkaistiin 
Salossa 29.—30. 8. Voikkaan tehtaan 
yhtenäinen joukkue vei mestaruu— 
den, vaikka saikin armottoman ko- 
vissa otteluissa Karkkilaa ja Ky- 
mintehdasta vastaan tehdä töitä 
,olan talkaa'. Karkkila selviytyi toi- 
seksi ja entinen mestari Kyminteh- 
das jätettiin kolmanneksi. B-sarjan 
mestaruuden voitti Heinola-. Voik- 
kaa-n voitokkaassa joukkueessa pe- 
lasivat Eero Kivimaa, Aulis Korho- 
nen,  Jukka Junnola,  Ossi Nöjd ,  Rai -  
mo Punkkila, Esko Laine, Teuvo Pa- 
rolahti, Teuvo Vanhalakka ja Reijo 
Pilsarri. Parhaana pelaajana pal'kit- 
ti-in Eero Kivimaa. Voikkaan jouk-  

Oikealla A-sarjan voittanut Voikkaan 
lentopallojoukkue ja vas. Heinolan 
joukkue, joka vei B-sarjassa 

voiton koti in 

kue pelasi yritteliäästi ja loisti lu- 
jilla iskijöillään. Varsinkin Eero Ki- 
vimaan ja Raimo Pukkilan lyönnit 
upposivat hyvin. Voitto Karkkilasta 
muodostui täpäräksi ja kovassa lop- 
puottelussa kaksi tasaväkistä jouk- 
kuetta selvitteli puolentoista tunnin 
ajan paremmuuttaan. Karkkilan 
hyvä puolustuspeli ei kuitenkaan 
täysin riit tänyt voikkaalaisille. Ky- 
mintehtaasta selvisi Voikkaa hel- 
poimmin. B-sarjan voitti puhtaalla 
pelillä Heinola—, joka nousi A-sa—r- 
jaan Juantehtaan pudotessa. Tulok- 
se t :  

A-sarja: 1 )  Voikkaa 6 pist., 2 )  
Karkkila 4 pist., 3)  Kymintehdas 
2 pist., 4 )  Juantehdas 0 pist. Otte- 
lut: Voikkaa—Karkki-la 3—1 (17— 
15, 14—16, 15—13, 16—14), Kymin—- 
tehda-s—Juantehdas 3—0 (15—3, 
15—1, 15—4), Voikkaa—Kyminteh- 
das 3—1 (12—15, 15—7, 16—14, 
15—4), Karkkila—Juantehdas 3—1 
(15—3,  2—15, 15—5, 1 5 — 5 ) ,  Kark-  
kila—Kymintehdas 3—0 (15—7, 15— 
8, 15—13), Voikkaa—Juantehdas 
3—0 (15—6, 15—2, 15—4). 

B—sarja: 1 )  Heinola 6 pist., 2 )  
Salo 4 pist., 3)  Halla 2 pist., 4 )  Lahti 
0 pist. Ottelut: Heinola—Halla 3—0 
(15—2, 15—4, 15—8), Salo—Lahti 
3—1 (15—9, 7—15, 15—3, 15—6), 
Heinola—Salo 3—0 (15—13, 15—9, 
15—0), Halla—Lahti 3—0 (15—1, 
15—8, 15—8), Salo—Halla 3—1 (15— 
8, 17—15, 4—15, 15—10), Heinola— 
Lahti 3—0 (15—1, 15—8, 15—2). 

Joukkueiden parhaat: Voikkaa: 
Eero  Kivimaa, Karkkila: Matti Ni- 
kander, Kymintehdas: Joulko Salmi, 
Juantehdas: Mik-ko Räsänen, Hei- 
nola: Aulis Värrälä, Sal-0: Esko Tuo- 
minen, Halla: Matti  Kettunen,  Lahti :  
Timo Laine. 



Kesäurheilukauden 
päällajalsm 
yhtiömme piirissä 

Yhtiömme tehtailla on  jälleen Vie— 
tetty kesäurheilukauden päättäjäis- 
tilais-uu'ksia—, jotka keräsivät salien 
täydeltä yleisöä no-tkuvien palkin- 
topöytien ääreen. Kymintehtaan 

urheiluväki kokoontui 22. 10. seu- 
ratallossa. Lasten lusikk-aijuhlaaa vie- 
tettiin iltapäivällä-, jolloin 25-0 nou- 
sevan polven edustajaa juhli kesä- 
urheiluk-auden päättymistä limsarn 
j a  leivosten voimalla. 'Aikuisväen 
tuoppijuhla'an” tuli illalla yli 400 
henkeä, joten iso sauli oli viimeistä 
istumapaikkaa myöt-en täynnä. Ti- 
laisuuden aluksi in-s. Ensio Erkin— 
hacr ju .  Kymin selluloosatehtaalta 
lausui yleisön tervetulleeksi. Ka'r'k- 
kilan konepajakoulun oppilaiden 
trio esitti laulua j a  sen jälkeen alkoi 
tilaisuuden pääohjehna, palkin—tojen 
jalko». Sen suorittivat sosiaallipääxl- 
likkö Veikko Salla-nder ja liikunta- 
neuvoja Rain—e Valleala rva Eeva 
Aution ja nrti Seija Halmeen avus- 
tamana. Harr-astuskilpailuissa jaet- 

20 

ff!"ff7—'//Jf:. ; c ] :  — . 

tiin palveluksessa. oleville 285 ho- 
peista jälkiruo-kalusilkkaa, 84 veitsi- 
ha'arukkaj-palkvi'n-toa, 151 teeluls-ikk—aa 
palveluksessa olevien puolisoille, 17 
eläkeläisille j a  202 lapsille. Yksitois- 
ta henkilöä sai 10—vuotismerkin. Vii- 
den arrvan tulokseen kolmessa har- 
rastusurheilulajissa oli päässyt 21 
henkilöä. Hiihdossa voitti p ä ä p a -  
kinnon Riitta-Kaisa O'k'ka», käve— 
lyssä Timo Laine, uinnissa Taito 

Eläkelä inen  
Vihtor i  Sihvola 

n o u t a m a s s a  

polk in to lus ikkoo  
sos iaa l ipää l l ikkö  

Veikko Solonderllto 

Kuusankosken 
seura ta lon kahv i -  
pöytien ää reen  
oli kerääntynyt  
runsaast i  yh t iön  
urheiluväkeö 

Hcrrostuskilpoilujen 
lO-vuo t i smerk in  

soi l l  henkilöä. 
Kuvassamme osa 

merkinsooj is to .  

Voikkooloise t  hor ros tusk i lpo i lu ien  
e s inepa lk in to j en  s a a j a t  k u v o t t u n o  
palkintopöydän ääressä seurotolossa 

Harju j a  tenniksessä Reino Aro. 
Juhlan ohjelma jat'kui kahvipöytien 
ääressä Kymi-n selluloosat—ehtaan 
n-avis- ja miestarjoilijoiden huoleh— 



tietssa tarjoilusta. Lisäksi nähtiin 
elokuva Kymenlaakson Viestistä 
v. 1963. Loppfuilta kului tanssien 
Mirja Heikkilän yhtyeen tahdissa. 

Voikkaalaiset juhlivat seuratalos- 
sa 9. 10. aikuiset ja lapset samassa 
juhlassa ja niinpä yleisöä oli'kin yli 
500 henkeä-. Palkintojen jaon suo- 
rittivat apulaisisännöitsijä Magnus 
Wangel, ins, Erkki Kiviranta ja  soi- 
sionomi Keijo Jokiranta. Jälkiruo- 
kalusik'an saajia oli 186, veitsi-haa- 
rukka-palkinnon saajia oli 48. Tee- 
lusikan sai- 96 palveluksessa olevan 
puolisoa, 5 elrälkeläistä ja 171 lasta. 
Kymmenen henkilöä sai 10-vuotia- 
me'rkin. Pääpalkinnon voitti käve- 
lyssä Anja Pakarinen, uinnissa Erk- 

hal-lalaista juhla-tuulta. Torviseit- 
silkkoa johti työnjohtaja Väinö Ylö- 
nen. Isännöitsijä Börje Carlson toi- 
votti yleisön tervetulleeksi lausuen 
ilonsa siitä, että harrastusu-rheilu on 
löytänyt vuosi vuodelta yhä uus-ia 
kannattajia. Sen jälkeen hän jakoi 
palkinnot maisteri Lilli Olssonin 
avustamana.. Veitsi-haarukka-pal- 
kinnon saa'ji'a oli 13, jälkiruokalus-i- 
koita jaettiin 30 ja teelusikoita 36, 
joista palveluksessa olevien puoli- 
soille 16, lapsille 16 ja eläkeläisille 4.  
Liikuntanefuvoja Veli Kaukinen piti 
liik-unta-aiheisen puheen ja sähkö- 
asentaja Mauri Tani haastatteli 
työnjohtaja Erkki Suntiota- pitkien 
matkojen takaa työhön tulleiden pa- 

k i  Lehtinen ja hiihdossa Helge Ruol- 
koniemi. Juhlan muusta ohjeh'nasta 
mainittakoon Voikkaan humppa- 
yhtyeen musiikkiesitykset, Vesan 
voimisteli-joiden tanssit, elokuvatuo- 
kio ja kahvitarjoilu, josta huolehti 
kotitalouskerho. Juhlan lopuksi 
tanssittiin humppamusi'ikin vauh- 
dissa. 

Hallan seuratalon sali oli niin- 
ikään täyttä kiinnostunutta yleisöä 
24. 9. vietetyssä liikuntaharrastus- 
kilvan vuosikatselmuksessa. Salta 
aikuista oli päässyt kilpailussa Vä— 
hintään yhden arvan tulokseen ja 
16 lasta- oli juhlassa oman limo- 
naati-pöytänsä ääressä odottelemassa 
lusi-koitaan. Harrastusurheilusuori- 
tusten lukumäärä oli tuntuvasti 
noussut. Tähän oli vaikuttanut mm. 
talven kävely-hiihtolajissa käytän- 
töön otetut korotetut vaatimukset. 
Tilaisuus alkoi Karhulan Työväen 
Soittokunnan seitsikon 'puhaltaessa' 
heti alkajaisiksi juhlaan oikeat-a. 

koillisesta liikumanharrastuksesta 
menneinä aikoina.. Kahvitarjoilu 
kuului illan ohjelma-an Hallan 
Marttojen tarjoilemalla ja yleisöä 
leikittivärt ohjelman lomassa sosio- 
nomi Annikki Kyttä ja varaston- 
hoitaja Elis Heijari-. Illan pääpal- 
kinnon, joka oli matkaradio, voitti 
rva Lea Pakkanen. Tilaisuus päättyi 
Karjalaisten lauluun. 

Lauantaina 19. 9. pidettiin Juan- 
tehtaan seuratalossa harrastuski-l- 
pai-lujen palkintojenjalkojuhla. Oh- 
jelmansuoritusten jälkeen jaettiin 
palkinnot edellisen kauden uuras- 
tu'ksesita. Kunniapalkinnot saivat 76— 
vuotias Matti Torvinen ja 71-vuo- 
tias Aa-roi Kokkonen, joiden kävele- 
mät 256 km ja 349 km olkoot esi- 
merkkinä nuoremmille. 

Kaiken kaikkiaan Juan—tehtaalla 
käveltiin harrastuskilpailun puit- 
teissa 42836 km:n kunnioitettava 
lukema, joka koostui 8633:sta suo- 
rituskäy-nnistä eri kohteina. Edelli- 

sen kauden vastaavat luvut olivat 
20 594 km ja 4123 suorituskäyntiä 
Lisäys molemmissa oli lähes 110 %. 

Ensi kerran jäi hiihto- 'toiseksi', 
mutta tähän ovat syyt löydettävissä 
epäedullisist'a hiihto-säistä, jotka vä- 
hentäessään hiihtoa lisäsivät samalla 
harrastusta kävelyyn. 

Hiihtoharrastuskilpaizlusta kirjat- 
tiin yhteensä 34 088 km edellisen 
kauden 45 162 km:ä vastaan. 

Kävely ja  hiihto yhteenlaskettuna 
saadaan lähes kaksi kertaa maapal- 
lon ympäri ylettyvä matka, jonka to— 
distaa juantehtaalaisten noudatta- 
neen kävelykortin 'kävellen kunto 
koh-entuu' ja hiihtloko—rtin 'v-ireyttä 
— voimaa — vetreyttä'-tunnusta. 

Hollon juhlassa jokoi isännöitsijä 
Börje Carlson palkinnot maisteri Lilli 
Olssonin avustamana. Hollon kerhon 
emöntö Tyyne Honttu noutamassa 
palkintoaon. 

Hallalaislapset juhlivat urheilu- 
soovutuksioan omassa pitopöydössöön 

71-vuotias Aaro Kokkonen saa lO-vuotis- 
merkin Juontehtaon urheilujuhlasso 

. 
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Jenny Boman 

KUUSANKOSKEN TEHTAAT 

JEN NY BOMAN 
ompelija talousosastolta tulee 29. 11. 
olleeksi 45 vuotta yhtiön palveluksessa. 
Hän on syntynyt Iitissä 27. 4. 1902. 
Yhtiön palvelukseen ulkotyöosastolle hän 
tuli v. 1919 ja siirtyi vuoden lopulla 
'vaakaajaksi selluloosatehtaalle. V. 1942 
hän siirtyi talousosastolle satulasepön 
työhuoneelle siivoojaksi ja ompelijaksi. 
V:sta 1961 lähtien hän on toiminut 
yksinomaan ompelijana. 

ERIK KOSKI 
urheilukentän vahtimestarin apulainen 
.sosiaaliosastolta tulee 29. 11. olleeksi 
45  vuotta yhtiön palveluksessa. Hän on 
syntynyt litissä 19. 11. 1902. Yhtiön 
palvelukseen rakennusosastolle hän tuli 
v. 1918. Sen jälkeen hän työskenteli 

puutarhassa, höyryosastolla, sahalla ja 
:selluloosatehtaalla sekä vv. 1942—1955 

Erik Koski 

tislaajana spriitehtaalla. V. 1956 hän 
tuli urheilukentän vahtimestarin apulai- 
seksi. Oltuaan välillä hissimiehenä Ky- 
min paperitehtaan yankee-osastolla hän 
on v:sta 1961 lähtien jälleen toiminut 
urheilukentän vahtimestarin apulaisena. 

KALLE KORPPI 
hioja Kymin korjauspajalta tulee 10. 12. 
olleeksi 45 vuotta yhtiön palveluksessa. 
Hän on syntynyt 16. 10. 1902 Val- 
kealassa. Yhtiön palvelukseen hän tuli 
v. 1917 Kymin rakennusosastolle. 
V. 1922 hän siirtyi junamieheksi raitio- 
tieosastolle. Sen jälkeen hän toimi useita 
vuosia veturinlämmittäjänä ja nimitet- 
tiin veturinkuljettajaksi, jossa toimessa 
hän oli 10 vuotta. Sotien jälkeen hän 
siirtyi vaunukorjaamolle ja sieltä v. 1955 
viilaajaksi Kymin korjauspajalle. Nykyi- 
sin hän työskentelee hiojana. 

PAUL PAJARI 
muurari Kymin rakennusosastolta tulee 
30. 11. olleeksi 40 vuotta yhtiön pal- 
veluksessa. Hän on syntynyt Valkea- 
lassa 13. 12. 1906. Aikaisemmin hän 
työskenteli Hallan sahalla ja v. 1922 
tuli Kymin rakennusosaston palvelukseen. 

Kalle Korppi 

Lyhyen poissaolon jälkeen hän tuli 
v. 1926 takaisin Kymin rakennusosas- 
tolle. 

PAULI STRÖM 
vanhempi sähköasentaja Voikkaan säh- 
köosastolta tulee 20. 12. olleeksi 40 
vuotta yhtiön palveluksessa. Hän on 
syntynyt Valkealassa 28. 7. 1906. Yh- 
tiön palvelukseen Voikkaan uitto-osas- 
tolle hän tuli v. 1921. Samana vuonna 
hän siirtyi paperitehtaalle ja v. 1925 
sähköosastolle. Lyhytaikaisen tauon jäl- 
keen hän tuli v. 1926 Voikkaan ra- 
kennusosaston palvelukseen ja siirtyi 
v. 1927 sähköosastolle, missä on yhtä- 
jaksoisesti työskennellyt. 

KU USAN KOSKEN TEHTAAT 

JALMAR TURPEINEN 
rakennusapumies Voikkaan rakennus— 
osastolta täyttää 60 vuotta 20. 11 .  
Hän on syntynyt Valkealassa. Yhtiön 
palvelukseen Kuusaan korjauspajalle hän 

Paul Pajari 
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Aarne Salmi 

tuli v. 1923 ja työskenteli sen jälkeen 
myös Kymin korjauspaialla. Vv. 1925— 
1941 hän oli Voikkaan paperitehtaan 
palveluksessa paperivarastossa lastaa- 
jana ja muutaman kuukauden kestäneen 
Kuusaan voimalaitoksella työskentelyn 
iälkeen uudelleen vv. 1942—1960, jon- 
ka jälkeen hän siirtyi rakennusosastolle. 

ANTON HAlMl 
mestari Kymin rakennusosastolta täyt- 
tää 60 vuotta 27. 11. Hän on syntynyt 
Valkealassa. Yhtiön palvelukseen Hauk- 
kasuolle hän tuli v. 1920 ja siirtyi 
v. 1927 Kymin rakennusosastolle. Työn- 
johtajan tehtäviä hän on hoitanut v:sta 
1938 lähtien. Tehtaan palokuntaan hän 
on kuulunut 29 vuotta. 

AARNE SA'LMI 
peroksidin liuottaja klooritehtaalta täyt- 
tää 60 vuotta 11. 12. Hän on syntynyt 
Valkealassa ja tuli yhtiön palvelukseen 
v. 1921. Hän tuli olleeksi 40 vuotta 
yhtiön palveluksessa 2. 11. 

ILMARI TUVIALA 
rakennustyöntekijä Kymin rakennusosas- 
tolta täyttää 60 vuotta 18. 12. Hän on 
syntynyt Lapinjärvellö. Ensimmäisen ker- 
ran hän tuli yhtiön palvelukseen maa- 

Vihtori Huotari 

talousosastolle ja siirtyi sieltä metsä- 
osastolle. V. 1950 hän tuli rakennus- 
osaston palvelukseen. Hänen harrastuk- 
siinsa kuuluu kalastus. Nuorempana 
hän harrasti harmonikan soittoa. 

VIHTORI HUOTARI 
kiillotuskalanterin ajomies Voikkaan pa- 
peritehtaalta täyttää 60 vuotta 23. 12. 
Hän on syntynyt Miehikkälässä. Yhtiön 
palvelukseen hän tuli v. 1927. Hän on 
työskennellyt Kymin paperitehtaalla eri 
ammateissa yli 25 vuotta. Kymin ra- 
kennusosastolle kirvesmieheksi hän siir- 
tyi v. 1952 ja Voikkaan paperitehtaalle 
nykyiseen tehtäväänsä v. 1961. 

ONNI LEPPÄRANTA 
peroksidin liuottaja klooritehtaalta täyt- 
tää 50 vuotta 20. 11. Hän on syntynyt 
Valkealassa. Yhtiön palvelukseen hän 
tuli ensimmäisen kerran v. 1933 Kymin 
ulkotyöosastolle. Työskenneltyään vä- 
lillä Kuusaan paperitehtaalla hän tuli 
klooritehtaalle kloorikalkin valmistajaksi 
v. 1939. Tämän jälkeen hän työskenteli 
Kuusaan paperitehtaalla ja voimalaitok- 
sella, kunnes v. 1941 siirtyi jälleen 
klooritehtaalle suodatinmieheksi. Ny- 
kyisessä ammatissaan hän on toiminut 
v:sta 1960 lähtien. 

Arvo Hokkanen 

KAISA LAINE 
laboratoriOapulainen klooritehtaalta täyt- 
tää 50 vuotta 21. 11. Hän on syntynyt 
Valkealassa. Yhtiön palvelukseen kloori- 
tehtaan käyttölaboratorioon hän tuli 
v. 1951 ja on siitä lähtien työskennellyt 
Iaboratorioapulaisena. 

ARVO HOKKANEN 
viilaaja Kymin korjauspajalta täyttää 50 
vuotta 22. 11 .  Hän on syntynyt Lah- 
dessa. Yhtiön palvelukseen hän tuli 
v. 1934. Hän työskenteli aluksi Kymin- 
tehtaan puutarhassa, Voikkaan korjaus- 
paialla ja höyryosastolla. V. 1937 hän 
siirtyi Kymin korjauspaialle työskennel- 
len siellä vuoteen 1940. Oltuaan välillä 
poissa yhtiöstä n. 6 vuotta hän tuli 
uudelleen palvelukseen v. 1946 voiteli- 
iaksi klooritehtaalle. Sieltä hän siirtyi 
seuraavana vuonna nykyiseen tehtä- 
väänsä Kymin korjauspajalle. Vapaa- 
aikoinaa'n hän on osallistunut yhteisiin 
rientoihin. Hänen tehtävistään, luotta- 
mustoimistaan ja harrastuksistaan mai- 
nittakoon, että hän on Kuusankosken 
kauppalanhallituksen ja -valtuuston 
jäsen kuuluen myös useisiin kauppalan 
lautakuntiin. Puutarhaseuraan hän 
on kuulunut jo useita vuosia toimien 

Kalle Honkanen Pauli Apaiasaarl Antt i  Salo 
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Olavi Aho 

nykyisin seuran sihteerinä. Hän on Suo- 
mi—Neuvostoliitto-seuran jäsen ja otta- 
nut osaa myös ammattiyhdistystoimin- 
taan. Aikaisemmin hän kuului Kuu- 
sankosken tehtaitten avustuskassan 
hallitukseen usean vuoden ajan. Eri— 
koisharrastuksista mainittakoon posti- 
merkkien keräily ja kielet. Niinpä hän 
onkin jo toistakymmentä vuotta toimi- 
nut Kuusankosken työväenopiston eng- 
lanninkielen opettajana ja puhuu suju- 
vasti useita kieliä. 

KALLE HON KAN EN 
voitelija Kymin selluloosatehtaalta täyt- 
tää 50 vuotta 2. 12. Hän on syntynyt 
Korpilahdella. Yhtiön palvelukseen Eero- 
lan kartanoon hön tuli v. 1928. Sen 
jälkeen hän on palvellut ulkotyöosas- 
tolla ja klooritehtaalla. V. 1948 hän 
siirtyi selluloosatehtaalle keittäjäksi. 
Voitelijana hän on toiminut v:sta 1954 
alkaen. Harrastukset: kalastus, puutar- 
hanhoito, aikaisemmin urheilu, varsinkin 
paini. 

PAULI APAJASAARI 
trukinkuljettaja karbiditehtaaita täyttää 
50 vuotta 3. 12. Hän on syntynyt 
Iitissä. Yhtiön palvelukseen Voikkaan ra- 

Seemi Kilpinen 
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Aune Numminen 

Jalmari Jentala 

kennusosastolle hän tuli v. 1960 ja 
siirtyi karbiditehtaalle v. 1961. Vapaa- 
ajan harrastuksiin kuuluu omakotitalon 
hoito. 

ANTTI SALO 
1. valkaisija Kuusanniemen sulfaattisel- 
Iuloosatehtaalta täyttää 50 vuotta 9. 12. 
Hän on syntynyt Lappeella. Yhtiön pal— 
velukseen Kymin korjauspajalle hän tuli 
v. 1932. Suurimman osan palvelusajas- 
taan hön on työskennellyt Kymin sellu- 
loosatehtaalla. Vv. 1934—1938 hän 
toimi valkaisijan apulaisena, vv. 1938— 
1940 jölkivuolijana, v. 1941 kollien 
vastaanottajana ja sen jälkeen 2. vai- 
kaisijana vuoteen 1964, jolloin hän siir- 
tyi Kuusanniemen selluloosatehtaalle toi- 
mien siellö nykyisin 1. valkaisijana. Har- 
rastukset: aikaisemmin kuorolaulu, ny- 
kyisin omakotitalon hoito. 

OLAVI AHO 
vuoromestari klooritehtaalta täyttää 50 
vuotta 12. 12. Hän on syntynyt Valkea— 
lassa. Yhtiön palvelukseen hän tuli en- 
simmäisen kerran Kymin rakennusosas- 
toIIe v. 1932. Sen jälkeen hän työsken- 
teli Kymin paperitehtaalla ja tuli v. 1940 
kennonhoitajaksi klooritehtaalle. V. 1942 

. ”. 
Kosti Nikander 

hän siirtyi jälleen Kymin paperitehtaalle. 
Oltuaan välillä pois yhtiön palveluksesta 
hän tul i  v. 1 9 5 0  klooritehtaalle Ky  5 :n  
valmistajaksi. Vuoromestariksi hänet ni- 
mitettiin v. 1952. Harrastuksiin kuuluu 
mm. biljardi. 

HÖGFORSlN TEHTAAT 

JALMARI JENTALA 
kaasulaitoksen hoitaja Heinolan teh- 
taalta täyttää 60 vuotta 29. 11. Hän 
On syntynyt Käkisalmessa. Yhtiön pal- 
velukseen hän tuli v. 1960 kaasulaitok- 
sen hoitajaksi. 

KOSTI NIKANDER 
teröshiekan valmistaja valimosta täyttää 
60 vuotta 9. 11. Hän on syntynyt Lo- 
pella. Tehtaan työhön hän tuli v. 1949 
rakennusosastolle. V. 1958 hän siirtyi 
puhdistamoon ja ryhtyi saman vuoden 
lopulla valmistamaan valimossa teräs- 
hiekkaa. 

SEEMI KILPINEN 
työnjohtaja rakennusosastolta täyttää 
60 vuotta 17.  1 1 .  Hän on syntynyt 
Jööskessö. Hän on suorittanut maalaus- 

Eino Sarkki 



Niilo Saramäki 

alan töitä jo poikasesta alkaen. Hän oli 
mm. Ensossa ollessaan osakkaana maa- 
lausliikkeessä. Sotien jälkeen hän toimi 
Inkisen maalausliikkeessö Helsingissä. 
Högforsin tehtaan rakennusosaston pal- 
velukseen hän tuli maalarimestariksi v. 
1947. Tähän toimeen yhdistettiin myö- 
hemmin myös asuntojen korjausosaston 
työnjohtajan tehtävät. 

AUNE NUMMINEN 
liesien osakokooja Heinolan tehtaalta 
täyttää 50 vuotta 9. 11. Hän on syn- 
tynyt Hollolassa ja tuli tehtaan palve- 
lukseen v. 1958. 

SULO ELO 
työkaluvaraston hoitaja rakennusosas- 
tolta täyttää 50 vuotta 24. 11. Hän on 
syntynyt Tammelassa. Tehtaan työhön 
hän tuli v. 1937 valimoon. V. 1946 
hän siirtyi rakennusosastolle. 

EINO SARKKI 
teknikko piirustuskonttorista täyttää 50 
vuotta 24. 11. Hän on syntynyt Jäm- 
sässä. Hän toimi harjoittelijana Valtion 
Kivääritehtaalla vv. 1933—1936, vii- 
laajana Tikkakoski Oy:ssä v. 1937, 
työkaluviilaajana Högforsin tehtaalla 

Toivo Kollörvi Kaarlo Koskinen 

Aarne Laine 

vv. 1937—1938 ja Valtion Lentokone- 
tehtaalla vv. 1939—1940. Käytyään 
Tampereen Teknillisen koulun hän toi- 
mi työkalusuunnittelijana Valtion Syty- 
tintehtaalla vv. 1941—1944. Högforsin 
tehtaalle hän tuli uudestaan v. 1944. 
Nykyisin hän toimii piirustuskonttorissa 
valimovorusteiden suunnittelijana. Hän 
on toiminut alansa ammattiaineiden 
opettajana mm. Karkkilan työväenopis- 
tossa ja tehtaan konepajakoulussa. Niin- 
ikään hän on toiminut 3 vuoden ajan 
yhteiskoulun luonnonopin opettajana. 
Hänen harrastuksistaan mainittakoon 
valokuvaus. Hän on saavuttanut mm. 
valokuvauskilpailussa merkittäviä tulok- 
sia. Opintomatkoja hän on suorittanut 
Saksaan ja Norjaan. 

NllLO SORAMÄKI 
ylityönjohtaja Heinolan tehtaalta täyttää 
50 vuotta 30. 11. Hän on syntynyt 
Tammisaaressa. Yhtiön palvelukseen 
Högforsin tehtaille Karkkilaan hän tuli 
v. 1954. Heinolan tehtaalle hän siirtyi 
v. 1955 vastaperustetun kattilatehtaan 
ylityönjohtajaksi. 

TAIMI LINDGREN 
valunpuhdistaja puhdistamosta täyttää 
50 vuotta 7. 12. Hän on syntynyt Vih- 

V 

Kauko Laakso 

Arvo Rintala 

dissä. Tehtaan työhön puhdistamoon hän 
tuli v. 1947. 

AARNE REUNANEN 
liesikasaaja liesiosastolta täyttää 50 
vuotta 7. 12. Hän on syntynyt Some- 
rolla. Tehtaan työhön liesiosastolle hän 
tuli v. 1939. 

AARNE LAINE 
kaavaaja valimosta täyttää 50  vuotta 
11. 12. Hän on syntynyt Parkanossa. 
Tehtaan työhön hän tuli v. 1952. Hän 
on työskennellyt tehtaa-n valimossa va- 
lajana, kaavaajana ja sähkövaunun kul- 
jettajana. 

RAUNI LINDHOLM 
kaavaaja valimosta täyttää 50 vuotta 
22. 12. Hän on syntynyt Pyhäjärvellä 
Ul. Tehtaan työhön hän tuli v. 1931. 
Oltuaan välillä mm. metsätöissä hän pa- 
lasi takaisin valimoon, missä edelleen- 
kin toimii käsinkaavaajana. 

ARVO RINTALA 
hitsaaja hitsaamosta täyttää 50 vuotta 
24. 12. Hän on syntynyt Karijoella. 
Tehtaan työhön valimoon hän tuli v. 
1937. Hän on toiminut valurina ja kaa- 
vaajana. V. 1953 hän siirtyi hitsaa- 
moon. 

Per Erik Torstensson 
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Nlllo Tuomela 

TOIVO KOIJÄRVI 
levyttäjä kattilaosastolta täyttää 50 
vuotta 29. 12. Hän on syntynyt Vih- 
dissä. Tehtaan työhön hän tuli v. 1931. 
Asepalveluksensa suoritettuaan hän tuli 
työhön kattilaosastolle, missä nykyisin 
toimii keskuslämmityskattiloiden levyt- 
täjänä. 

KAARLO KOSKINEN 
pakkaaja liesiosastolta täyttää 50 vuot- 
ta 29. 12. Hän on syntynyt Pyhäjär- 
vellä Ul. Tehtaan työhön hän tuli v. 
1932. Hän on toiminut mm. sisus- ja 
emaIiOSastoiIla. Nykyisin hän toimii lie- 
sien pakkaajana liesiosastolla. 

KAUKO LAAKSO 
kirvesmies rakennusosastoita täyttää 50 
vuotta 29. 12. Hän on syntynyt Pyhä- 
järvellä UI. Tehtaan rakennusosaston 
kirvesmieheksi hän tuli v. 1953. 

HALLAN TEHTAAT 

EDITH JU HOLA 
mittaaja lautatarhalta täyttää 60 vuotta 
8. 12. Hän on syntynyt Vehkalahdella. 
Hän tuli ensi kerran yhtiön palvelukseen 
sahalle v. 1921. Hän on ollut sahalla ja 
lautatarhalla eripituisia ajanjaksoja. 
V:sta 1942 alkaen hän on ollut yhtä- 
jaksoisesti ensin sahalla, josta siirtyi ny- 

kyiseen työhönsä mittaajaksi lautatar- 
halle v. 1957. 

YRJÖ VÄRRI 
tukkityömies tukkiosastolta täyttää 60 
vuotta 9. 12. Hän on syntynyt Kymissä. 
Hän tuli ensi kerran yhtiön palveluk- 
seen lautatarhalle merkkipojaksi v. 
1918. V:sta 1927 alkaen hän on ollut 
yhtäjaksoisesti ensin lautatarhalla lotja- 
miehenä ja v:sta 1939 alkaen nykyi- 
sessä työssään tukkiosastolla. 
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Antti Röntynen Vihtori Ukkonen 

PER ERIK TORSTENSSON 
sahateknikko puunjalostustehtaalta täyt- 
tää 50 vuotta 16. 12. Hän on syntynyt 
Kymissä. Hän tuli yhtiön palvelukseen 
jalostustehtaalle työnjohtajaksi v. 1945 
ja työnsuunnittelijaksi v. 1947. 

JUANTEHDAS 

NIILO TUOMELA 
sähköasentaja täyttää 50 vuotta 25. 12. 
Hän on syntynyt Sortavalan mlkzssa. 
Karjalassa ollessaan hän työskenteli 
kotitilallaan. Sotien välillä hän oli maan- 
mittaustöissä Pyhäjoella ja linnoitustöis- 
sä Miehikkälässä. Jatkosodan päätyttyä 
hän siirtyi Juankosken naapuripitäjään 
Muuruvedelle ja toimi asentajana Muu- 
ruveden Puhelin- ja sähköosuuskunnalla 
vv. 1945—1948 ja maakunnallisen säh- 
könjakeluyhtiön Savon Voiman palve- 
luksessa sähköasentajana vv. 1949— 
1951. Juantehtaan palvelukseen hän tuli 
16. 4. 1951 sähköosastolle sähköasen- 
tajaksi. Tehtaan palvelukseen tultuaan 
hän toimi alkuvuosina ajoittain sähkö- 
asentajana ja moottoriveturinkuljettaja- 
na sahalla. V:sta 1957 alkaen hän on 
toiminut nykyisessä toimessaan sähkö- 
osastolla. Vapaa-ajan harrastuksena 
kalastus. 

METSÄOSASTO 

ANTTI RÖNTYNEN 
metsätyönjohtaja täyttää 60 vuotta 
6. 11. Vesannolla. Hän on syntynyt Rau- 
talammilla ja tuli yhtiön palvelukseen 
v. 1933 Viitasaarelle, jossa toimi työn- 
johtajana Purolan piirissä vuoteen 1945. 
Tämän jälkeen hän oli muissa tehtä- 
vissä siirtyen jälleen v. 1948 yhtiön pal- 
velukseen Vesannon piiriin. Hänen teh- 
täviinsä kuuluu metsien osto, ulos- 
oton valvonta ja omien metsien hoito- 

Edvard Laitinen 

työt. Hänelle uskotuista luottamustehtä- 
vistä mainittakoon jäsenyys Vesannon 
kirkkovaltuustossa v:sta 1952 ja Ve- 
sannon Säästöpankin isännistössä v:sta 
1963 lähtien. 

VIHTORI UKKONEN 
työnjohtaja täyttää 60 vuotta 10. 12. 
Sonkajärvellä. Hän on syntynyt Var- 
paisjärvellä. Yhtiön palvelukseen hän 
tuli v. 1928 Juantehtaan hoitoalueen 
Nurmijoen piiriin, missä toimii edelleen- 
kin pääasiallisena tehtävänään omien 
metsien hakkuu, ajon ja metsänhoito- 
töiden valvonta. Purouittojen aikaan hän 
toimi myös uittotyönjohtajana. Ahkerana 
ja tunnollisena metsämiehenä hän on 
saavuttanut esimiestensä ja alaistensa 
täyden luottamuksen. Vapaa-aikojen 
harrastuksiin kuuluu kalastus. 

EDVARD LAITINEN 
työnjohtaja täyttää 60 vuotta 18.  12. 
Siilinjärven Koivumäessä. Hän on syn- 
tynyt Suonenjoella. Yhtiön palvelukseen 
hän tuli v. 1919 ja nimitettiin työn- 
johtajaksi v. 1925. Yli 45 vuotta jat- 
kuneen palvelusajan kuluessa hän on 
ehtinyt luoda luottamukselliset suhteet 
lukuisiin metsänomistajiin sekä työn- 
tekijöihin ja esimiehiinsä. Vapaa-aiko- 
jaan hän mielellään viettää kirjallisuuden 
parissa. 

LAURI MIKKONEN 
laivan päällikkö täyttää 50 vuotta 3. 12. 
Säämingin pitäjän Varparannalla. Hän 
on syntynyt Säämingissä. V. 1946 hän 
tul-i yhtiömme palvelukseen lastialus Ar- 
vin ajomieheksi ja on sen jälkeen ollut 
eri aluksilla perämiehenä, moottorin 
kuljettajana ja koneenhoitajana sekä 
viimeiset neljä vuotta hinaaja-alus Halla 
XV:n päällikkönä. Talvisin hän on toi- 
minut aputyönjohtajana metsissä. 



Kaarlo Halonen 

Huhtikuun 15. päivänä kuoli puiden 
purkaja Kaarlo H a l o n e n  Kymin sel- 
luloosatehtaalta. Hän oli syntynyt Iitissä 
1. 1. 1907. Yhtiön palvelukseen hän 
tuli v .  1922 ulkotyöosastolle ja työs- 
kentel i  sen jälkeen rakennusosastolla, 
sahalla, Haukkasuolla ja Keltin voima- 
laitoksella. Selluloosatehtaan palveluk- 
seen hän tuli ensimmäisen kerran v. 1938 
kuorimon työntekijäksi. V:sta 1945 läh- 
tien hän oli yhtäjaksoisesti selluloosa- 
tehtaan palveluksessa kuolemaansa 
saakka. Hän ehti palvella yhtiötä 40 
vuotta. Erityisen läheiseksi hänelle tuli 
Pelastusarmeijan työkenttä ja hän toimi 
useat vuodet sotilaana Kuusankosken 
osastossa. 

Syyskuun 7.  päivänä tiehöylän kul- 
jettaja Niilo Armas J 0 k e 1 a kuljetus- 
osastolta menetti tapaturmaisesti hen- 
kensä työtehtäviään suorittaessaan. Hän 

Eläkeläisiä Vuolenkoskello 

Kuusankosken tehtaiden eläke- 
läisille järjestetään joka kevät j a  
syksy virkis-tyslomia— Vuolenikosken 
lomakodissa. Eläkeläiset käyttävät 
hyvin- mieluisasti hyväkseen tätä 
etua ja tänäkin syksynä monet sai- 
vat viettää leppoisia syyspäiviä lo- 
makodin suojissa. Kuvassamme va— 
semmalta Lempi ja Svante Mäke- 
lin, Emil Pöysä, Eetu Suursalmi ja 
Vihtori Niilola. 

Niilo Jokela 

oli syntynyt 15.  10 .  1 9 1 7  Valkealassa. 
Yhtiön palveluksessa hän oli vv. 1938— 
1941  lyhyitä aikoja kerrallaan, kunnes 
V. 1951 tuli apumieheksi Kymin raken— 
nusosastolle ja siirtyi sitten v:n 1952 
alussa kuljetusosastolle tiehöylän kul- 
jettajaksi. Tässä työssä hän toimi kuo- 
lemaansa saakka. Hänet tunnettiin tai- 
tavaksi ammattimieheksi ja rehdiksi työ- 
toveriksi. Häntä jäivät lähinnä kaipaa- 
maan puoliso ja kolme lasta. 

Lokakuun 1 päivänä si irtyi ajasta 
ikuisuuteen kuormaaja Johannes A r t o -  
k a  r i  kuljetusosastolta. Hän ol i  synty- 
nyt  Uudellakirkolla 7.  7. 1906 .  Hän tuli 
yhtiön palvelukseen Voikkaan ulkotyö- 
osastolle v. 1935.  Kuljetusosaston pal— 
veluksessa hän ol i  yhtäjaksoisesti v:sta 
1945 alkaen toimien pääasiassa kuor- 
maajana. Viime aikoina hän toimi vesi- 
vahtina. Nuoresta pitäen hän oli mu- 
kana sosialidemokraattisessa työväen- 
liikkeessö ja toimi lukuisissa luottamus- 
tehtävissä. Hän oli tunnettu aktiivisena 
ammattiyhdistysmiehenä ja työläisurhei- 

Johannes Artokari 

luliikkeen tukijana. Hän oli perustamas- 
sa Kuusankbsken Sosialidemokraatit- 
yhdistystä ja ol i  sen johtokunnan jäsen. 
Hän kuului Voikkaan paperiammatti- 
osaston johtokuntaan ja Voikkaan Vies- 
tin toimitsijoihin. Rehdin ja uhrautuvan 
miehen poismenoa jäivät omaisten lisäksi 
suremaan lukuisat ystävät ja työtoverit. 

Lokakuun 1 4  päivänä kuoli yhtiön 
ammattikoulun opettaja, dipl.ins. Aht i  
H u o v i l a  Kuusankoskelta. Hän ol i  
syntynyt Inkeroisissa v. 1926. Inkerois- 
ten yhteiskoulusta hän tuli ylioppilaaksi 
v. 1945 ja valmistui dipl.insinööriksi 
v. 1954 Teknillisen korkeakoulun puun- 
jalostusosastolta. Toimittuaan erilaisissa 
tehtävissä Oulu Oy:n ja Haarlan sel- 
luloosatehtaan palveluksessa hän siirtyi 
v. 1959  Kuusankoskelle yhtiön ammatti- 
koulun selluloosateknologian 
opettajaksi. Tätä virkaa hän hoiti kuo- 
lemaansa saakka. Hänet tunnettiin esi- 
merkillisenä ihmisenä ja opettajana, 
jonka sydäntä lähellä ol i  Oppilaiden me- 
nestyminen ja kehitys. Vainajaa jäi lä- 
hinnä suremaan puoliso. 

insinööri- 



Kuntakuukausi 
Kymintehtaan: 

Kymin-tehtaalla alkoi 1. 11. kun- 
tokampanja liikunnan tehostami- 
seksi ja yhä laajempien yhtiöläis- 
piirien saamiseksi- mukaan tä-hän 
toimintaan. Marraskuun aikana jär- 
jestetään useita tilaisuuksia, joiden 
ohjelma tarjoaa monenlaisia virkis- 
täviä mahdollisuuksia kunnon ko— 
hentamiseen ja  tarkistamiseen. 
Kunto-kuukauden aikana on tilai- 
suus koko perheen voimalla osal— 
listua patikointi- ja polkuretkiin. 
Työosastojen välinen renkailukil- 
pai-lu järjestetään kokeilumielessä. 
Tarkoitus on, että kuntoku-ukauden 
aikana saataisiin työosastoilla jo- 
kainen innostumaan renkailuun ja  
jatkamaan sitä kuntokuukauden 
päätyttyäkin. Uinnin harrastajille 
järjestetään Kouvolan uimahallissa 
tilaisuus monipuolisine ohjelmineen. 
Tilaisuus päättyy uintiin. 

Perhevoimistelukilpailu 

Jotta yhtiöläiset perheineen saa- 
taisiin mukaan kuntokuukauden ti- 
laisuuksiin, on ohjelmassa myös 
perhevoimistelukilpailu. Kilpailuun 
saava-t osallistua yhtiöläisperheet 
siten, että pienin hyväksyttävä kil- 
pailuyks-ikkö on perhe, jossa äidin 
ja isän lisäksi on Vähintään yksi 
alle 16-vuotias lapsi. Kilpailevalle 
perheelle katsotaan edu-ksi, jos lap- 
sia on enemmän. Killpailuohwjelma 
on seuraava: 

1. Sisääntulo. Sisäämm'arssi vapaa 
ryhmittelyyn nähden, samoin avo- 
rivistöön asettuminen. Marssimu- 
siikkia 1/2 min. 

2. Käsiliike. Haara-asento. Kädet 
saman-suunt. vas. sivulla. Lasketaan 
1—4. 1. Käsien heilautus rennosti 
alakau'tta oikealle. 2. Heilautus ala- 
kautta takaisin vas. 3—4. He-ilautus 
oikealle ja edelleen ensin yläkautta 
ja sitten alakautta ympäri oik. Sa- 
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ma uudelleen alkaen oikealta sivul- 
ta. Sama sarja suoritetaan kumar- 
tuen alas, eteen niittoliikkeen ta- 
voin. Koko lii-ke tehdään kolme 
kertaa. 

3. Vartalon kiertoliike. Haama- 
asen-to. Kädet niskan takana jänni- 
tettyinä. Lasketaan 1—4. Vartalon 
kiertopyöritys-tä alkaen vas. sivu- 
taivutuksella aina vastakkaista pol- 
vea koukistaen myötäpäivään. 3 krt.  
myötäpäivään ja 3 krt. vastapäivään. 

4. Hyppelyliike. Suoritetaan eri- 
aikaisesti siten, että perheen nais- 
puoliset jäsenet aloittavat polven- 
nostohyppelyllä ja miehet heiluri- 
hyppelyllä. Lasketaan 1—4 ja tämän 
jälkeen hyppelyjen vaihto. Aloite- 
taan kummassakin hyppelyssä vas. 
jalan heitolla tai nostolla. Suorite- 
taan 4 krt. 

5. Selkäliike. Polviseisonta. Las- 
ketaan 1—4. 1. Työntö taakse, har- 
tioiden painallus alas. 2. Vartalon 
ojennus rinta lattiaa hipoen kouk- 
kuetunojaan. 3. Työntö kaarinoja-an. 
4. Paluu awlkuasentoon. Suoritetaan 
4 krt. 

6. Sivutaivutusliike. Leveä haara- 
asento, kädet ylhäällä ojennettuina. 
Lasketaan 1—4. 1. Vartalon sivu- 
taivutus vas. läiskäyttäen kämme- 
net reisiin. 2. Kä-tten lyönti pään 
päällä yhteen ja vartalon oikaisu. 
3. Vartalon sivutaivutus oik.  läis- 
käyttäen kämmenet reisiin-. 4. Kät- 
ten lyönti pään päällä yhteen ja 
vartalon oikaisu. Suoritetaan 8 krt. 

7. Hengitysliike. Alkuasen—nossa 
kädet ylhäällä, kämmenet eteen- 
päin. Lasketaan 1—4. 1. Voimakas 
kurkoitu's ylöspäin ja varpaille nou- 
su. 2. Käsien pudotus rentona alas 
ja  vartalon painaminen syvään etu— 
taivutukseen polvet koukussa. 3—4. 
Nousu alkuasentoon, kädet takia-- 
kautta. Suoritetaan 6 kertaa. 

8. Pyramidi. Vapaavalintainen py-  
ramidi. Aikaa verat-tu 20 sek. 

9. Poistuminen. Vapaa sommittelu 
letkajenkkaamall-a. Aika-a n. 30 sek. 

Ohjelma suoritetaan musiikin mu- 
kaan. Sisääntulo tapahtuu mlarssin 
tahdissa ja hengitysli-ikkeen jälkeen 
suoritettavan pyramidin aikana soi- 
teta-an taustamusiikkia. Tähän on 
varattu aikaa 20 sek. Pois-tumisen 
letkajenkalla saa jokainen perhe 
suorittaa haluamallaan tavalla. Kil- 
pailuun osallistuville perheille jär- 
jestetään yhteisharjoitu—ksia seura- 
talon ravintolahuoneessa 6. 11., 
9. 11. ja 11. 11. Harjoitukset alku-' 
vat klo  18. Jos kilpailuun osallistuu 
enemmän kuin 10 perhettä, järjes- 
tetään erityinen karsintakilpailu, 
jonka perusteella 10 parasta per- 
hettä pääsee loppukilpailuun. Se pi— 
detään seuratalossa 19. 11. vietettä- 
vässä kuntojuhlassa. 

Kilpailun arvostelulautakuntaan 
kuuluvat sosiaalipäällikkö Veikko 
Salander, sosiaalitarkastaja Toini 
Iivanainen ja  liikuntaneuvoja Raine 
Valleala. Arvostelulauta—kunta ottaa 
huomioon mm. suoritusyhtenäisyy- 
den ja kokonaiskuvan, teknillisen 
suoritustavan sekä osallistuvan per- 
heen suuruuden. Myös yleisö saa 
äänestää suosikkiperheensä. 

Perhevoimistelukilpailussa jae- 
taan seuraavat palkinnot: 1. palkin- 
to 150 mk:n, 2. palkinto 100 mk:n 
ja kaksi 3. palkintoa a 50 mk:n lah- 
jakorttia. Yleisön äänestämä suo- 
sikkiperhe palkitaan ruoka-astias- 
tolla ja muutkin kilpailuun osallis- 
tuvat perheet saavat palkintoina ur- 
heilu-, retkeily- ja talousvälineitä. 

Nyt vain yhtiöläisperheiden voi- 
malla kohottamaan paikkakunnan 
mainetta ja  omaa kuntoa ja ter- 
veyttä. 



Komea varasto 
rakenteilla 
Karkkilassa 

Karkkilan rautatieasemalle on tä- 
män syksyn kuluessa kohonnut jät- 
tiläismäinen hallirakennus, jonka 
pituus on 100 m, leveys 40 m ja  
tilavuus 28000 m3. Rakennlusvai- 
heen aikana se  näytti  jonkinlaiselta 
sisästadion—ilta juhlavine kvalarira- 
kennelmineen. Mutta vaikka Kark— 
kilassa urheilu onkin kovin suosit— 
tu-a, ei  tästä hallista tule sentään 
urheilupyhättöä, vaan se tulee pal- 
velema-an tehtaan tarpeita. Osto- 
osastolla ei ole ollut tähän saakka 
käytettävänään riittävästi varasto- 
tiloja, vaawn varastot on täytynyt 
jakaa eri  puolille tehdasta. Valimo— 
tarvikkeet vievät runsaast i  tilaa ja  
niin päädyttiinkin uuden varaston 
rakentamiseen ja tarvikkeiden kes— 
kittämiseen saman katon alle. 

Varaston rakentamisessa on huo— 
mio kiintynyt ennen kaikkea ra— 
kennusta-paan. Kehikzko on pysty- 
tetty suurista puisista jännepalkeis- 
ta ,  jotka muistuttavat jättiläisen 
jääpallomailaa. Ne on rakentanut 
Laivateollisuus Oy Turusta ja ne  on 
kuljetettu rekka-autoilla Turusta 
Karkkilaan. Ei  niinkään painon 
vaan kappaleiden suuren koon takia 
kuljetuksen järjestäminen on vaati— 
nut erikoistoimenpiteitä. Varaston 
on piirtänyt Tor-Erik Herler Teo - 
lisuusra-k-enteesta. 

Varaston rakentaminen on työ— 
uruakk—a. Högforsin Tehdas on  hank- 
kinut tarvikkeet ja varsinaisen työn 
suorittaa rakennusliike Oskari Vir- 
tanen. Seinät tulevat mineriittile— 
vyistä, jotka on toimittanut ja jotka 
myös on- kiinnittänyt paikoilleen 
Suomen Mineraali Oy. Peltityöt te— 
kee peltisepänliike Mauri Taipalvesi 
ja sähkö- sekä putkityöt ovat Hög- 
forsin teh-taan omien osastojen käsi- 
alaa. Suurimmillaan on  rakennuk— 
sella ollut töissä kolmisenkymmentä 
miestä. 

Varastosta tulee ns. puolilämmin. 
Seinät eristetään ja  kuumailmapu— 
haltimen avulla lämpötila pidetään 
pakkasillakin nollan yläpuolella 
5—10 asteen tienoilla. Konttoritila, 
pinta-alaltaan n. 300 m2, tulee ko-  

konaan lämpimäksi. 

Varaston rautatien puoleiselle si- 
vustalle rakennetaan lastaussilta ja 
samoin pituussuunnassa koko varas- 
ton halki kulkee käytävä, jota myö- 
ten suuret rekka-autot voivat a jaa  
varastoon sisään. 

Varastorakennuksen harjannosta- 
jaisiwa vietettiin seura-talossa 30. 10. 
Tilaisuudessa oli  läsnä lähes 150 
henkeä. Harjan-nostajaispuheen piti 
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yli-ins. E. Alander. Työväen kiitok- 
set esitti pääluottamusmies. Hän 
muisteli, kuinka aikanaan nuoriso 
kokoontui Karkkilan asemalle, joka 
nyt jouduttiin siirtämään varasto- 
rakennuksen tieltä toiseen paikkaan, 
junaa katsomaan ja  keskenään seu- 
rus te lemaan.  

Uusi varasto valmistuu vuoden- 
vaihteeseen mennessä. 
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