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Kymijoki ja Kuusanniemen su|- 
taattiselluloosatehdas huurteisissa 
kehyksissä. 

Metsätalouden perustietojen tuntemi- 
nen on tärkeä jokaiselle suomalaiselle. 
Metsät ovat maamme Iuonnonrikkous 
ja puunjalostusteollisuus se tuotannon- 
ala,  johon ulkomaanvientimme koko- 
naista kolme neljännekseltään perustuu. 
Nykyoloissa ei riitä se, että puunjalostus- 
teollisuutemme on korkealla tasolla. 
Myös metsiämme on osattava hoitaa 
niin, että saisimme jalostettavaksi yhä 
enemmän puuta. Metsätöissä ja kulje- 
tuksissa eivät myöskään enää vanhat 
menetelmät kelpaa, vaan ne on korvat- 
tava uusilla tehokkaammilla. Näistä 
ajankohtaisista metsätalouskysymyksistä 
on lehdessämme viisi asiantuntijoiden 
kirjoittamaa artikkelia. 

Valtion vesiensuojelun neuvottelukun- 
ta on vieraillut Kuusankoskella ja tutus- 
tunut yhtiömme vesikysymyksiin. Erityi- 
sesti Kuusanniemen sulfaattiselluloosa- 
tehdas oli sen mielenkiinnon kohteena. 
Käyntinsä aikana neuvottelukunnan jä- 
senet totesivat, että tehtaalla on tehty 

kaikki voitava vesikysymysten ratkaise- 
miseksi tehokkaalla tavalla ja vesien- 
suojeluloin mukaisessa hengessä. 

Högforsin Heinolan tehdas on saanut 
jälleen uuden tehdashallin. Nykyisin 
tehtaan kokonaistilavuus on jo 165 000 
m3. Uusista kOnehankinnoista esitellään 
lehdessämme Voikkaan korjauspajan 
uusi telahiomakone. Juantehtaan kar- 
tonkikoneeseen on liitetty kuusi uutta 
kuivaussilinteriä ja koneen tuotanto on 
paksuja laatuja ajettaessa lisääntynyt 
n. 10 prosentilla. 

Kuusankoskella omakotirakennustoi- 
minta jatkuu vilkkaana. Yllättävän suur- 
ta mielenkiintoa herätti omakotitalo- 
näyttely, jossa kävi puolisentoista tuhat- 
ta henkeä tutustumassa omakotitalon 
suunnittelu- ja rokenneratkaisuihin sekä 
kalustamisesittelyihin. 

Juankosken kunnan viimeisin saavu- 
tus on uusi ajanmukainen vanhainkoti. 
Tässä talossa on myös yhtiöläisveteraa- 
neja viettämässä elämänsä ehtoota. 



|!l yhtiölälsel 

Kuluvan syksyn aikana olemme saaneet päätökseen suurimman 
yhdellä kertaa toteutetun tehdasrakennushankkeen, mitä yhtiöl- 
lämme on yli 90-vuotisen toimintansa aikana ollut. Vanhat teh- 
taamme ovat kehittyneet ja laajentuneet asteittain, mutta nyt on 
Kuusankosken tehtaisiin liitetty uusi, niin rakennuksiltaan kuin 
tuotantokyvyltään suuri tuotantoyksikkö, Kuusanniemen sulfaatti- 
selluloosatehdas. 

Työllisyyden kannalta Kuusanniemen tehtaan rakentaminen 
sattui otolliseen aikaan. Lyhyen hengähdystauon jälkeen rakennus- 
töiden painopiste siirtyi Voikkaalta paperitehtaan ja vesivoimalai- 
toksen laajennustöiden valmistuttua Kuusanniemen tehdasraken- 
nukselle, joka tarjosi yli kahden vuoden ajan runsaasti työtilaisuuk- 
sia paitsi yhtiön omalle väelle myös ulkopuolisille. Nyttemmin yh- 
tiön piirissä ei ole kuitenkaan näkyvissä uusia rakennushankkeita, 
joten työllisyystilanne hyvien rakennusvuosien jälkeen saattaa vai- 
keutua. 

Kuusanniemen tehtaan koekäyttö päästiin alkamaan hieman 
suunniteltua aikaisemmin, mutta: toistaiseksi tehdas ei vielä käy 
täydellä teholla. Suuren tehtaan käyntiinajossa on aina omat han- 
kaluutensa ja selluloosan hyvien laatuominaisuuksien saavuttami- 
nen vaatii myös paljon ponnistuksia. Toivokaamme tehtaan yrit- 
teliäälle henkilökunnalle menestystä tässä vaativassa tehtäväs- 
sään. 

Kuusanniemen tehdas tulee palvelemaan paperitehtaitamme ja 
parantamaan niiden tuotantoedellytyksiä. Toivottavasti sulfaatti- 
selluloosamme saavuttaa menestystä myös vientimarkkinoilla. Vali- 
tettavasti tämän hetken näkymät eivät kuitenkaan ole rohkaisevia. 
Puunjalostusteollisuutemme vienti on joutunut viime aikoina koke— 
maan yllättäviä, ankaria takaiskuja, ja kun kustannustasomme jat- 
kuvasti nousee, on tilanne tällä hetkellä erittäin huolestuttava. 

Olosuhteet huomioon ottaen saamme sentään olla kuluneeseen 
vuoteen tyytyväisiä. Tehtaamme ovat käyneet melkein täydellä 
teholla. Myös sanomalehtipaperin valmistusrajoituksia on ainakin 
tilapäisesti voitu pienentää. Riittävä tilauskanta, koneiden häiriy- 
tymätön käynti ja työrauha ovat asioita, jotka luovat teolliseen 
toimintaan jatkuvuutta ja antavat meille tulevaisuudenuskoa. 

Hyvät yhtiöläiset! Kiitän teitä kuluneesta vuodesta. Toivotan 
teille rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta. Lähetän sydämel- 
lisen tervehdykseni myös eläkeläisillemme. 

/ /  



Hän tulee omiensa tykö 
Jälleen syttyvät jouluvalot ja koetaan kuinka 

joulun tunnelma entisestäänkin kiihtyneestä 
kiireestä ja kasvaneesta paineesta huolimatta 
sittenkin syntyy niin, että ,vanhakin nuortuu, 
ja jokaisen mielen valtaa joululle ominainen 

odotus. 
Tämän ulkonaisesti yhä valoisammaksi, äänek- 

käämmäksi ja runsaammaksi muodostuneen 
joulumenon keskellä on joulun alkuperäisellä 
ydinsanomalla myös oma asemansa. Kun ensim- 
mäisen jouluyön tapahtumien aikalainen antaa 
todistuksensa Vapahtajan syntymästä, joutuu 
hän toteamaan: ”Hän tuli omiensa t y k ö  ja hänen 
omansa eivät ottaneet häntä vastaan”. Mitä si- 
sältää sanonta omiensa tykö? 

Kuluvana vuonna on vietetty Matilda Wreden 
syntymän satavuotisjuhlaa, jonka yhteydessä on 
palautettu mieliin suuren kymenlaaksolaisen 
persoonallisuuden, vankien ystävän, elämäntyö- 

tä. Kun milteipä poikkeuksetta muut, myös 
omaiset, toisaalta tuomitsivat ja syyttivät, toi- 
saalta tahtoivat unohtaa ja hyljätä vangit, ri- 
koksentekijät, näki Matilda Wrede näissä unoh- 
detuissa ja osattomissa 'ihmisen, ,omansa”, jonka 
luo hän ennakkoluulottomasti, laskelmoimatta 
ja rohkeasti tahtoi mennä toivoen voivansa an- 

taa jotain oman elämänsä rikkaudesta. Useim- 
mat Matilda Wreden ystävistä eivät ymmärtä- 

neet tämänkaltaista elämänasennetta. M y ö s  mo- 
nien vankien oli vaikea ymmärtää jalon hyvän- 
tekijänsä pyyteetöntä rakkaudenpalvelua. Toi- 
minnan suunta oli kokonaan Matilda Wredestä 
vankeihin päin. Hän samaisti itsensä vankien 
kanssa, hän näki heissä ,omansai 

Ajatellessamme joulun ihmettä, seimen lap- 
sen tuloa omiensa t y k ö ,  pidämme ehkä vieläkin 
yksiselitteisemmin aivan selviönä sitä, että ne 

”omat”, joiden luo hän yhä on tulemassa, joille 
siis jouluevankeliumi kuuluu, ovat aivan mää- 
rätyt, pienet ja harvinaiset ryhmät, joiden ulko- 
puolelle asetamme paitsi itseämme myös  monet, 
monet toiset. Jeesus luki kuitenkin *omiensa' 
joukkoon kieltäjä Pietarin, syntisen vaimon fari- 

seuksen huoneessa ja ristin ryövärin, siis jokai- 
sen. Hän identifioi itsensä jokaisen ihmisen 
kanssa. 

Vaikka joulun tunnelmaa yhä näyttävätkin 
synnyttävän nuo kaukaiset: seimi, oljet, talli, 
paimenet, tietäjät, enkelit, varsinainen joulun 
sanoma tulee kuitenkin omiensa tykö myös sin- 
ne, missä elämä ja ympäristö on arkisempi, 
sinne missä päivittäin on kamppailtava tuotan- 
non, tehokkuuden, poljennon ja kierrosluvun 
kanssa, sinne missä ihmissuhteet, yksinäisyys, 
turvattomuus ja syyllisyys ovat muodostuneet 
ongelmiksi, sinne missä on surua ja ahdistusta, 
mutta myös  sinne, missä on aihetta iloon ja osa- 
taan iloita ja kiittää. 

Ensimmäisenä jouluna oli myös niitä, jotka 
ottivat Hänet vastaan. Se  tapahtui niin, että he 
pysähtyivät ja kumartuivat joulun ihmeen edes- 
sä. Meitäkin kehoitetaan, meillä on oikeus py- 
sähtyä ja miksi ei kumartua. Hän kyllä tulee 
omiensa tykö! 



Vapaaherra Knut von Troil 

Varatuomari, vapaaherra Knut von T r o i l i n  
kohtasi äkkikuolema 28. 11. hänen ollessaan 
metsästysmatkalla Karkkilassa. 

Varatoimitusjohtaja, vapaaherra Knut von 
Troil siirtyi v. 1957 täysinpalvelleena eläkkeel- 
le, mutta yhtiömme sai edelleen käyttää hy- 
väkseen hänen laajaa asiantuntemustaan hänen 
suostuessaan jäämään yhtiön hallituksen sihtee— 
riksi. Tätä tointa hän hoiti kuolemaansa saakka 
ja siten hän tuli palvelleeksi yhtiötämme 43 
vuotta. Hänen ansiokas päivätyönsä oli sitäkin 
merkittävämpi, kun se liittyi hänen sukunsa 
arvokkaisiin teollisuusperinteisiin. Hänen iso— 
isänsä oli Kuusankoski-yhtiön perustajia ja tä- 
män yhtiön johtokunnan ensimmäinen puheen— 
johtaja ja isänsä Kymin Osakeyhtiön hallituk- 

sen pitkäaikainen jäsen. 
Knut  von Troil oli syntynyt Turussa 16. 3. 

1892. Tultuaan ylioppilaaksi V. 1909 hän ryhtyi 
opiskelemaan lakitiedettä, suoritti  oikeustutkin- 
non v. 1914 j a  sai varatuomarin arvon v. 1917. 
Toimittuaan ensin asianajajana hän tuli v. 1918 
Suomen Sahanomistajayhdistyksen asiamiehek- 
si. Vuodesta 1921 alkoi hänen pitkä ja menes- 
tyksellinen uransa Kymiyhtiössä. Tällöin hän 
tuli Halla Osakeyhtiön apulaisjohtajaksi hoi- 

taen samalla myyntipäällikön j a  juristin tehtä— 
yhtiön toimitusjohtajan apulaiseksi j a  v. 1937 
vät. V. 1925 hänet nimitettiin Kymin Osake- 
yhtiön varatoimitusj ohtaj  aksi. 

Kuusankoskella ollessaan varatoimitusjohtaja 
Knut von Troil joutui hoitamaan useita luotta- 
mustehtäviä. Vv. 1937—1949 hän toimi yhtiön 
ammattikoulun johtokunnan puheenjohtajana, 
oli Kuusankosken kunnanvaltuuston jäsen vv. 
1929—1932, Kotkan Kauppakamarin puheen— 
johtaja vv. 1937—1940, Vakuutusosakeyhtiö 
Varman ja sen jatkajan Eläke-Varman hallinto- 
neuvoston varapuheenjohtaja vv. 1949—1957 j a  
Vakuutusyhtiö Saha-Palon hallituksen puheen- 
johtaja vv. 1952—1957. Hän toimi innokkaasti 
maanpuolustuksen hyväksi niin rauhan kuin so- 
dan vuosina. Myös urheilu sekä liikunta kuu- 
luivat hänen harrastuksiinsa. Erityisesti met- 
sästys, jonka parissa hän kohtasi matkanpäänsä, 
oli hänelle kaikki kaikessa. 

Vapaaherra Knut von Troil oli velvollisuu- 
dentuntoinen ja kunnioitusta herättävä teolli- 
suusmies, mutta samalla hyväsydäminen ihmi- 
nen, jolle sosiaalisten olojen kehittäminen yh- 
tiömme piirissä oli hyvin läheinen asia. 



lsännöilsiiä c. J. Cedercreutz 
50-vuotias 

Yhtiömme Högforsin tehtaiden isännöitsijä 
vapaaherra Carl Johan C e d e r c r e u t z  täyttää 
tammikuun 3 päivänä 50 vuotta. Hän on syn- 
tynyt Helsingissä, tuli ylioppilaaksi Nya 
Svenska Läroverketistä v. 1933 ja valmistui 
dipl. insinööriksi Teknillisestä Korkeakoulusta 
V. 1938. 

Toimittuaan ensin Wärtsilä-yhtymän Kone- 
ja  Sillassa sekä Pietarsaaren Konepajalla työn— 
suunnittelu- ja työntutkimusinsinöörinä dipl. 
ins. Cedercreutz siirtyi v. 1943 A. Ahlström 
Oy:n Varkauden vaneri- ja puutalotehtaiden 
huoltoinsinööriksi. Yhtiömme palvelukseen Hög- 
forsin Tehtaan konepajan päälliköksi hän tuli 
V. 1946, nimitettiin v. 1949 Kuusankosken teh— 
taiden korjauspajojen päälliköksi ja nykyiseen 
tehtäväänsä Högforsin tehtaiden isännöitsijäksi 
v. 1958. Jo  poikavuosinaan Högforsin Tehdas 
oli tullut hänelle läheiseksi hänen isänsä vapaa- 
herra Edward Cedercreutzin johtaessa Högfors— 
yhtiötä. Isännöitsijä Cedercreutzin johtajakau— 
tena Högforsin tuotanto on kasvanut, uusia 
artikkeleita on kehitetty ja laaduntarkkailuun 
sekä markkinointiin on kiinnitetty aivan eri— 
tyistä huomiota. Högfors—tuotteet — tuohon ni— 
meen sisältyy maamme metalliteollisuuden ar— 
vokkaita perinteitä —— ovat kestäneet hyvin' 
ankarassa kotimaisessa kilpailussa ja saaneet 
ulkomaisiakin ostajia. 

4 

Kotimaassa hankkimaansa perusteellista va- 
limo- ja konepajakokemustaan isännöitsijä 
Cedercreutz on täydentänyt lukuisilla ulko- 
maanmatkoillaan, jotka ovat suuntautuneet 
useihin Euroopan maihin ja Yhdysvaltoihin. 

Isännöitsijä Cedercreutz on Suomen Metalli- 
teollisuusyhdistyksen, Suomen Metalliteolli- 
suuden Työnantajaliiton, Romurauta Oy:n ja 
Konepajainsinööriyhdistyksen johtokuntien jä- 
sen. Hän on edustanut Suomen Metalliteolli- 
suusyhdistystä kansainvälisissä valimoalan ko- 
kouksissa. 

Viime sodissa isännöitsijä Cedercreutz palveli 
rannikkotykistössä ja panssarivoimissa. Sotilas- 
arvoltaan hän on insinöörikapteeni. 

Teollisuusmiehenä isännöitsijä Cedercreutz 
on tarmokas, aloitekykyinen ja tulevaisuuteen 
tähtäävä, mutta  samalla hän on luonteeltaan 
välitön ja humaani, jolle myönteisen ilmapiirin 
ja hyvien suhteiden luominen on helppoa. 
Häntä kiinnostavat myös yhteiskunnalliset ja 
kulttuurikysymykset. Itse hän on ollut innokas 
amatöörimuusikko ja on soittanut viulua mm. 
Högforsin, Varkauden ja  Kuusankosken orkes— 
tereissa. Hän toimi aikanaan myös viimeksi 
mainitun orkesterin puheenjohtajana.  Lomansa 
hän viettää purjeveneessä Suomenlahden saa- 
ristossa ja ulapoilla. 
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Omakotitalo 

Toisaalla lehdessämme kerrotaan, että äskeistä omakotitalo- 
näyttelyä kävi katsomassa puolisentoista tuhatta henkeä. Kun esit- 
telyn kohteena oli vain yksi rakennus, jota ei edes ollut suunniteltu 
miksikään näyttelytaloksi, vaan se oli yksi monien joukosta, vai- 
kutti näyttelyn saarna yleisömenestys suorastaan yllättävältä. 

Tämä on mitä vakuuttavin osoitus siitä, että omakotirakennus- 
toiminta kiinnostaa jatkuvasti. Samaa kertovat myös vuosittaiset 
tilastot, jotka ilmaisevat omakotitalojen lukumäärän jatkuvasti li- 
sääntyvän. Onhan Kuusankoskella ja toinen tuhat hyvällä alulla. 

Mutta näyttelyn herättämä kiinnostus saa näyttämään asian 
aivan kuin uudessa valossa. Omakotitalo askarruttaa varsin monien 
mieltä. Harrastus ei  tunnu loppuvan silloinkaan, kun talo on saatu 
valmiiksi ja siinä on jo vuosikausia asuttu. Mielellään verrataan 
keskenään omia ja toisten ratkaisuja, halutaan olla selvillä uusista 
tyylivirtauksista, materiaaleista ja teknillisistä ratkaisuista. Oma- 
kotitalosta on tullut rakentajansa ja omistajansa harrastus. Ja ilah- 
duttavinta on tietenkin se, että yhä uudet perheet suunnittelevat 
oman talon rakentamista. Tähän taloudellisesti raskaaseen yrityk- 
seen todella paneudutaan. Halutaan käyttää hyväksi toisten koke- 
muksia, mutta samalla pyritään painamaan siihen oma puumerkki. 
Talo halutaan suunnitella ja rakentaa nimen omaan omaa asumista 
ja käyttöä varten. Siihen tahdotaan jotakin sellaista, minkä raken- 
taja tuntee omaksi luomuksekseen. 

Tietenkin talon rakentaminen on ennen kaikkea taloudellinen 
kysymys. Se tietää alkupääoman säästämistä, rohkeutta ottaa velka- 
taakka harteilleen, useissa tapauksissa koko perheen osallistumista 
rakennustyöhön ja sitten talon valmistuttua tarkkaa taloudenpitoa 
ja suunnitelmallisuutta, jotta velat tulisivat maksetuiksi. Vaikeuk- 
sia ei siis omakotirakentajan tieltä puutu, mutta yllättävän voitok- 
kaasti niistä on yleensä selvitty. 

Merkittävää osaa yrityksen onnistumisessa näyttelevät epäile- 
mättä rakentajan oma työpanos ja yhtiöläisrakentajien saama ta- 
loudellinen tuki, mutta ei ole myöskään väheksyttävä sitä tunne- 
arvoa, joka oman talon rakentamiseen jo suunnitteluvaiheesta läh- 
tien liittyy ja joka hankkeen edistyessä ja talon valmistuttua vain 
voimistuu. On saatu aikaan talo, jonka tarkoitus on nimenomaan 
olla koti. Sana omakotitalo — tosin asultaan hieman kankea — 
ei merkitsekään yksinomaan talotyypin ilmaisua, vaan se haluaa 
samalla korostaa kodin merkitystä. Talo on asujansa oma, useassa 
tapauksessa hänen rakentamansa ja ennen kaikkea se on hänen 
kotinsa. 

Omakotirakennustoiminnan laajeneminen on merkinnyt suurta 
edistystä asunto-olosuhteissa. Se jos mikään on ollut yhteiskuntaa 
lujittavaa toimintaa. Ja pohjimmaltaan se koituu yhteiskunnan pe- 
russolun, perheen, parhaaksi. Omakotitalon suunnitteleminen ja 
rakentaminen liittää perheen jäsenet lujasti yhteen yhteisen pää- 
määrän saavuttamiseksi. Valmistuttuaan omakotitalo tarjoaa ihan- 
teelliset olosuhteet sopuisalle perhe-elämälle ja sen suojissa luulisi 
olevan ainakin hyvät ulkonaiset edellytykset nuoren polven kasvat- 
tamiseksi kunnon kansalaisiksi. 



Etualalla rotum'dnnyn arvoon 
korotettu valioyksilö Sippolan 
Metsäkoulun kotimetsössö 

painimaan samanlaisten ongelmien 
paris-sa. Olosuhteet vain ovat perin 
toisenlaiset ja työkenttä laaja. Puut 
on koottava läheltä ja kaukaa. Ja 
jälleen on ratkaistavana sama pul- 
ma kuin tehtaissakin: kustannusten 
nousua on pyrittävä tasoittamaan 
koneiden ja rationalisoinnin avulla. 

Varsinkin 1950-luvun alusta läh- 
tien siihen saakka uskollisesti vuosi- 
kymmenien perinteisiin nojautunut 
metsätyö ja puutavaran kuljetus 
on joutunut va'llankumoukseillisen 
uudistuksen kohteeksi ja tämä 
muuntumisprosessi näyttää yhä jat- 
kuvan melkeinpä kiihtyvällä vauh- 
dilla. Se ei ole suinkaan rajoittunut 
siihen, että moottorisaha on syrjäyt— 
tänyt pokasahan puun kaadossa ja 
katkomi-sessa ja että moottorisahal- 
la karsiminenkin alkaa yleistyä. 
Paljon muutakin on tapahtunut. He- 
vonen on saanut rinnalleen käteviä 

lnsin'o 'öreiä molsä- ia puutavara- 
ongelmiin tutustumassa 
Koneelflistaminen ja rationalisointi 

ovat tehdastoiminnas—sa perin tut- 
Uutta tehdaslaitosta 

ja rakennettaessa 
hyväksi 

tekniikan viimeisimpiä saavutuksia, 

tuja asioita. 
suunniteltaessa 
käytetään luonnollisesti 

mutta myös vanhat koneistot on 
kyettävä modernisoimaan ja van- 
hanaikaiset työtavat muuttamaan 
nopeammiksi ja kuitenkin samalla 
vähemmän ihmistyövoimaa vaati- 
viksi. Tämä jatkuva uudistaminen 
on välttämätöntä, jotta kannatta- 
vuus ja kilpailukyky kyettäisiin säi- 
lyttämään. 

Eräänä k'oleana syyspäivänä jou-k- 
k o  Kuusankosken tehtaiden insinöö- 
rejä sai todeta, että ne, joiden vas- 
tuulla on raakapuun hankkiminen 
tehtaittemme tarpeiksi, joutuvat 

Pöivön kuluessa tarjottua metsä- 
tietouden rautaisannosta valaistiin 

lukuisin havainnollisin tilastoin 
ia piirroksin 

metsätraktoreita j a  muita laitteita, 
joilla ju-onto voidaan suorittaa kan- 

nolta varastopaikoille j a  metsätei- 
den varsille. Autot tunkeutuvat 
metsäteitä pitkin syvälle metsiin, 
kuormaaminen tapahtuu koneelli- 

sesti ja puut ajetaan kaukokuljetus- 
reittien varteen tai parhaassa ta- 
pauksessa suoraan peri-lle. 

Metsä-talouden polttavaksi ongel- 
maksi on noussut kysymys, saa- 
daanko puuta edelleen riittävästi 
puunjalostu-steollisuuden tarpeiksi. 
Siihen on olemassa keinoja, ennen 
kaikkea metsänviljelyksen yleisty- 
minen ja metsien hoitaminen täy- 
teen tuottokuntoon. Soita ojittamal- 
la saadaan lisää tuottavaa metsä- 
pinta-alaa. Myös puu tulee käyttää 
tarkempaan ja suuresta polttopuu- 
erästä on saatava huomattava osa 
siirretyksi teollisuuspuuksi. Ter- 
veen metsätaloudellisen ajatustavan 
omaksuminen onkin asetettava koko 
kansamme tavoitteeksi. 

Insinööreille, jotka joutuvat vas- 
taamaan puun edelleen jalostami- 
sesta, oli tämän opettavaisen metsä- 
retkeilyn järjestänyt yhtiömme met- 
säosasto. Kohteena oli Sippolan 
Metsäknulu ja sen metsät. Päivän 
kuluessa saatiin kuulla sekä koulun 
suojissa että luonnon suuressa audi- 
toriossa useita valaisevia esitelmiä 
ja nähdä kentällä työn teossa uusim- 
pia metsätyön ja kuljetuksen avuksi 
kehitettyjä koneita. Seuraavilla si- 
vuilla julkaisemme lyhennelminä 
retken ohjelmaan kuuluneet esitel- 
mät. 



M etsä'neu'uos By'. Bätzow: 

Puuni ulostusteollisuus maamme 
metsätalouden perusta 

Suomen metsävarat ovat jo nel- 
jättä kertaa— perusteellisen tutki— 
muksen kohteena, joten meillä on 
niistä melkoisen varmat perustiedot. 
Metsäpinta-ala on 22 miljoonaa ha 
eli 71,6 prosenttia maan pinta-alas- 
ta. Siitä omistavat talolliset 60, val- 
tio 31, yhtiöt 7, kunnat, seurakun- 
nat ja muut yhteisöt 2 prosenttia. 
Mainittakoon, että Ruotsissa on yh- 
tiöiden omistuksessa neljännes maan 
metsistä. Maamme metsien puuva- 
rasto arvioidaan n. 1 500 kiintokuu- 
tio-ksi ja vuotuinen kasvu 46 mil- 
joonaksi. Metsien puuvarastosta on 
männyn osuus 43,7, kuusen 35,7, 
koivun 18,3 ja muiden puulajien 2,3 
prosenttia. 

Maamme järvet ja joet ovat muo- 
dostaneet puun kuljetuksen runko- 
verkosto-n ja tänäkin päivänä ovat 

uitto ja hinaus puun tärkeimmät 
kuljetusmuodot Suomessa. Uitto- 
väylien yhteinen pituus on- n. 40 000 
km eli matka maapallon ympäri. 
Rautateiden pituus on yli 5 000 km. 
Maamtieverkoston tihentyessä ja 
parantuessa autokuljetus on alkanut 
voittaa nopeutensa ja joustavuuten- 
sa ansiosta yhä enemmän alaa uiton 
ja rautatiekuljetuksen kustannuk- 
sella. Seuraavasta asetelmasta ilme- 
nevät eri kulj—etusmuodoilla kuljete- 
tun puutavaran osuus ja kuljetus- 
matka nykyisin: 

kulllj'etus- osurus keski- 
m'uofto puutavara- matka 

määristä 
uitto ja  hinaus 50 % 200 km 
rautatie 12 ,, 244 ,, 
auto 37 ,, 46 ,, 
traktori 1 ,, 10 ,, 

Metsätalouden eräs perustekijä on 
puun ja puutavaran kulutus. Puun- 
menekin avain on puunjalostusteol— 
lisuutemme. Kuitenkin viedään mel— 
koiset määrät jalostamatonta puuta 
ja maaseutuväestön kotitacrvepuun 
kulutus on suuri, Maamme runsaat 
metsävarat ovat kuitenkin tähän 
saakka riittäneet ja tarjonneet tillai— 
suuden uusien puunjalostuslai—tosten 
rakent'amiseenikin. Tällä hetkellä 
metsätaseemrne osoittava kuitenkin 
vajausta, mutta ohjaamalla yllihak- 
kulu vajaatuottoisiin ja yli-ikäisiiin 
metsiin ja  saattamalla ne metsän- 
viljelyksen avulla täyteen tuotto-- 
kuntoon paranee tilanne siinä mää- 
rin, että tase voidaan jälleen saalt- 
taa ylijäämän puolelle. Lisäksi ojit- 
tamattomat suot muodostavat re- 
servipint'a-alan, joka ojitettu'na ja 
metsitettynä pystyy muuttamaan 
tilanteen kokonaan toisennäköiseksi. 

Nykyisin 
temme käyttää vuosittain keskimää- 
rin 35 milj. pinokuutiometriä, joka 
vastaa noin 55 prosenttia kokonais- 
hakkwusta. Yhtiömme vuotuinen 

puunj alostusteollisuu— 

Metsäneuvos Bi. Bijtzow (oik.) ja 
Sippolan Metsäkoulun johtoja Eric 
Appelroth pohtivat metsökysymyksiö 
kahvinjuonnin lomosscukin 

Tunnelmall inen kenttöoamioinen 
taitavasti viritetyn rokovcllkean 

loisteessa jo lämmössä 



puuntau-ve on lähes 3,5 miljoonaa 
p-m3. Tästä on kuusen osuus 53, 
männyn 27 ja koivun 19 prosenttia. 
Yhtiön pumi-hankinta on siten 'kuu- 
sivaltainen ja aiheuttaa osaltaan sen, 
että yhtiön puutavaran hankinta- 
alue on laajempi kuin ehkä koko- 
naismäärä- edellyttäisi. Hankinta- 
alueen laajuuteen vaikuttavat myös 
omien metsien sijainti sekä nimen- 
omaan hiomopuun saa-minen teh- 
taille uittopwuna. Hiomopuun tulee 
olla mahdollisimman vesipitoinen. 
Tästä syystä hiomopuut kuljetetaan 
tehtaille uittamalla. Sen sijaan sel- 
luloosapuu, joka valmistuksen kan- 
nalta- voi olla joko märkää tai kui- 
vaa-, kuljetetaan yhtiössämme kul- 
jetustaloudellisista syistä kuivana. 

Yhtiön metsäoseston tehtävänä on 
huolehtia puunjalostuslaitostenune 
puuntarpeen tyydyttämisestä sekä 
oman metsänomistuksen kaikmpluo- 
lisesta hoidosta. Koska yhtiön omat 
metsät eivät kestävästi tuota kuin 
vajaan viidenneksen yhtiön puun- 
tarpeesta, on puun hankinta osto- 
metsist-ä, lähinnä talollisten metsis- 
tä, metsäosaston pääasiallisin tehtä- 
vä. Tämä edellyttää tehokasta kent- 
täorgani'saatiota, sillä puun tasaises- 
ta tulosta- tehta-ille ja riittävästä 
määrästä riippuu pyörivätkö tehtai- 
den pyörät. 

Puutavarahankinnan primäärinen 
toiminta on osto. Kun osto- tai oma 
metsä on leimattu hakattavaksi, seu.- 
raa työmaan avaaminen. Tähän kuu- 
luu paikallisen työnjohdon sekä työ- 
miesten majoituksen ja muonituk- 
sen järjestely, hakkuualueen jaka- 
minen työpalstoihin ja urakkatöiden 
hinnoittelu. Hyvissä ajoin ennen 
talven alkamista suunnitellaan tal- 
"iajoti-et ja varastoalueet sekä ta- 
sataan ja valmistetaan näiden poh- 
jat, jotka pakkasen tultua jäätyvät. 
Lumikelin alkaessa jaetaan a'jopals- 
tat hevosmiehille. Metsäosaston ko- 
konaistyövoimamäärä nousee tällöin 
huippuunsa noin 7 000 mieheen, jois- 
ta n. 1 000 on metsäosaston majoi- 

tuksessa. Koko vuoden puut on ajet- 

tava metsästä sadan päivän aikana. 

Siksi huippuaikoina lähes puolet 
miehistä onkin hevosineen ja trak- 
toreineen puutavara-kuormien ajo- 

töissä metsissä. Tukit ja- paperipuut 

ladotaan 'lavereille' uittoväylien 

rannoille tai jäälle tai maanteiden 

varsille. Lyhyt, intensiivinen to-i- 

minta talvisessa metsämaastossa 
edellyttää tarkkaa työnsunnnitteluua, 
jottei 'kelipäivien' loppuminen pää-- 
sisi yllättämään. Jo oston yhteydes- 

sä mutta viimeistään ennen hevos- 
kuljetusta on puutavaran kaukok'ul- 
jetusmuoto määriteltävä. Poikkeuk- 
sellisten kelien, uusien teiden tai 
jyrkkien tariffimuutosten takia voi 
joskus sattua, että laskettu kuljetus- 
muoto on muutettava toiseksi. Mutta 
metsäajon päätyttyä on yleensä 
myöhäistä enää muuttaa- kaukoku-l- 
jetusta, vaan suunta on jo vahvis- 
tettu hevoskuorman suunnan mu- 
kaan. 

Eri kuljetusmuotojen kustannus- 
suhteet ilmenevät seuraavasta sar- 
jasta, josta nähdään, kuinka pitkän 
matkan kuiva kuusipuu kulkee 3 
markan kuutiometrihinnalla: hevo- 
nen 1,5 km1 auto 40 km, juna 130 km 
ja nippuhinaus 550 km. Jo tämä esi- 
merkki osoittaa, miten tärkeää on 
oikean kuljetusmuodon vali-nta. Kal- 
liin hevoskulj—etu'ksen lyhentäminen 
halvempien kaukokuljetusmuotojen 
avulla, ennen kaikkea siirtämällä 
antoku-ljetus talvi- tai kesäteiftä pit- 
kin lähemäksi metsää onkin kul- 
jetustehon nostamis- ja kustannus- 
ten alentamistoimenpirteistä tär- 
keimpiä. Tästä syystä metsäosasto 
onkin rakentanut omiin metsiin 
metsäautoteitä. 1 164 km. Jokaisen 
kuljetusvälineen ominaisuuksien 
tarkka tunteminen sekä kuljetetta- 
van tavaman välikäsittelyjen vähen- 
täminen voi alentaa kuljetuskus- 
tannuksia huomattavasti. 

Kaikessa puunhankintatyössä jou- 
dutaan myös ns. biologisten metsä,- 
kysymysten eteen. Puuttumatta täs- 

sä yhteydessä näihin moninaisiin 

ongelmiin todettakoon kuitenkin, 

että puunhankinnan yhteydessä 

metsämies joutuu suorittama-n pe- 

rustavaa— laa-twa olevaa, rakentavaa 

työtä Suomen metsien tuoton ko- 

hentamiseksi. On näe-t voitu vakuut- 

tavasti osoittaa, että oikealla tavalla 
hakkaamalla ja hoitamalla metsiä 
pystymme kohottamaan maamme 
metsien tuottoa 50—100 prosentilla 
yhden miespolven aikana. 

Metsänhoitaja Eric Appelrothf' 

Molsllckö mol-iin 
luottoyksikkönä 

Metsälle on oloissamme luonteen- 
omaista, että puut ovat alueittain 
syntyneet samasta siemenvuodesta 
ja ovat niin- ollen tasaikäisiä, mutta 
eivät suinkaan tasapäisiä, vaikka iso 
puu näyttääkin vanhemmalta kuin 
vieressä seisova pienikokoinen naa— 
puripuu. Ero puiden koossa johtuu 
siitä, että vahvempi yksilö on voi-t— 
tanut luonnon armottomassa tais- 
telussa olemassaolosta, tässä tapauk- 
sessa maassa olevista ravinteista ja 
elintoiminnalle tärkeästä tilasta 
auringonvalossa ylhäällä metsikön 
latvuskerroksessa. 

Iältään, puulajikoostumu—kseltaam, 
maaperältään ja metsän toimenpide- 
tarpeelta-an yhtäläistä metsän osaa 
nimitetään metsiköksi. Metsikön ke- 



hitys alkaa taimisto- ja riukuasteel- 

la. Saavutettuaan noin 30 vuoden 
iän metsikkö alkaa varttua- varsi— 
naiseksi puutavaraa käsittäväksi 
metsäksi. Metsikön vanhetessa ja 
puiden kasvaessa. kookkaammiksi 
jää tilaa yhä vähenevälle runkomää- 
rälle. Tästä tilan järjestelystä pitää 
luonto hoitamattomissa metsissä i tse  
huolta itseharvennuksen muodossa. 
Hoidetuissa metsissä sen sijaan kor- 
jataan osa  sadosta kasvattaa/illa har-  

vennushakkuil'la, joilla järjestetään 
metsikön parhaille puille tarpeelli- 
nen ka-svutila ja jätetään kasvamaan 
maaperälle sopivat puulaji-t ja. laa- 
dultaan sellaiset puuyksilöt, joista 
katsotaan saata-van tulevaisuudessa 
arvokkaimmat puutavaralajirt. 

Metsikön järkiperäinen kasvatus 
harvennushakkuilla perustuu siis 
luonnon omaan menettelyyn Ihmi- 

nen ainoastaan auttaa luontoa ja 
johtaa kehitystä itselleen taloudelli- 
sesti edulliseen suuntaan. 

Puuyksilöid-en välisessä kilpailus- 
sa  olemassaolonsa puolesta vahvem- 
mat kasvavat pitemmiksi. Heikom- 
mat puut jäävät isompien puiden 
varjostukseen menettäen siten huo-  
mattavan osan elintoiminnalle vält- 

tämätöntä auringonvaloa. Vo-itolle 
päässeitä voimakkaita puuyksilöitä 
on kasvatettava ja edelleen niistä on 
aina jätettävä parhaat yksilöt muo- 
dostamaan metsikköä loppuhak- 
kaukseen saakka. Metsikön kasvatus 
perustuu näin ollen valintamene-tel- 
mään, jolla pyritään biologisesti 
saamaan parhaasta aineksesta paras 
mahdollinen taloudellinen tulo-s. 

Luonnossa vallitsevan olemassa- 
olon tai-stelun ankaruutta valaisee 

Metsönhoi to jo  
Eric Appelroth 
esittelemässä 
Sippolan Metsä- 
koulun tiluksia 

Keskinkertai- 
sella metsämaalla kasvavassa puo- 
lukkatyypin luonnonkylvöstä syn- 
tyneessä 20-vuotis-essa männikös'sä 

seura—ava esimerkki: 

on  9 000 runkoa, mutta sadan vuoden 
ikäisenä on jäljellä ainoastaan n. 
800 runkoa. Yli 8 000 yksilöä on- siis 
menehtynyt kilpailussa. 

Voimakkaampien puuyksilöidern 
muodostaessa ylimmän latvusker- 
ro'k'sen jäävät kilpailussa jälkeene 
jääneiden latvukset muodostamaan 
alempia latvuskerroksia. Korkein 
eli päälatvuskerros on metsikön pui- 
den varsinainen tuottava osa eli 
n. 80 % metsikön kasvusta. 

Metsikön luonnetta rakenteeltaan 
yhtenäisenä biologi-sena tuottoyksik- 
könä osoittaa varsin vakuuttavasti 

se säännöllisyys, jolla kasvu eri ikä- 
kwausina suhtautuu metsikössä kas- 
vavan puuston määrään. 20-vuoti- 
sessa metsikössä on vuotuisen kas- 
vun määrä puustosta n. 14 pros, 
40-vuotises—sa metsikössä kasvu on 
enää n. 5 pros. puu-stosta j a  100- 
vuotisessa metsikössä on elin-tarmo 
(voima) laskenut niin, että kasvu on 
ainoastaan pari pros. metsikön puus- 
tosta. Metsikkö on käynyt vanhaksi 
ja kaipaa uudistamista, mikä mer- 
kitsee sen vaihtamista uuteen elin- 
voimaiseen taimistoon. Kasvu-sadan- 
nekstezen liittyvä sääntö pätee kaik- 
kiin metsänhyvyysluokikiin nähden 
ja kaikille meikäläisille puulajeille. 

Järkiperäi-sessä metsätaloudessa 
on  metsikkökäsittelyn puitteissa py- 
rittävä käyttämään metsä.-maiden 
tarjoamia tuottoedellytyksiä hyväk- 
si tehoklk-aimmalla. tavalla-. Tuoreilla 
mailla hyvin kasvava kuusi tosin 
ilmestyy kuiville maille luonnon 
kylvön kautta ,  mutta se ei  juuris- 
ton rakenteen vuoksi pysty näillä 
kuivilla mailla kasvamaan niin, että 
se antaisi kohtuullisen tuoton. Sen 
sijaan mänty syvään ulottuvan juu- 
ristons-a vara-ssa pystyy saamaan tar- 

peelliset vesimäärät j a  on siten kui- 
vien metsämaitten tärkein puu- 
lajimme. 

Metsikön elinvoiman laskemisesta 
johtuu, että 

metsikön kasvu on määrällisesti 

metsikön vanhetessa 

suurin noin 50 vuoden vaiheilla. Sil- 
loin antaa vallitseva kasvusadann'es 
X pystyssä oleva—n puuston mää-rä 
suurimman tuloksen-. Metsikön tästä 
vanhetessa kasvun määrä alkaa vä- 
hitellen laskea. 

Koska tuotto : 
on suuruudeltaan suorastaan riip- 

metsikön kasvu 

puvainven metsikössä pystyssä ole- 
van puuston määrästä, on mitä tär- 
keintä, että pääoma = metsikön 
puusto säilytetään läpi metsikön iän 
tarpeellisen suurena. 

On jo mainittu, että kasvattavilla 
harvennushakkuilla ei  voida lisätä 
metsikön kasvua. Mikäli kasvatus- 



hakkuissa poisto kohdistuu hei- 
koimpiin puuyksilöihin, jotka enää 
ainoastaan hyvin pienellä osuudella 
osallistuvat metsikön kasvuun, voi- 
daan vähentää kuutiomäärää met- 
sikössä aiheuttamatta tuotto-vähen- 
nystä n. 65 prosenttiin siitä, mikä 
se oli-si täysiti-heässä luonnon kas- 
vattamassa metsikössä. Mutta jos 
metsikön kuutiomäärä laskee alle 
tämän määrän, eivät jäljelle jääneet 
puut enää pysty käyttämään kaik- 
kea vapa'ak-si jäänyttä kasvuala—a ja 
metsikkö käy vajaatuottoiseksi. 

Tämä seikka selvittää, ettei met- 
siköstä voida poimia suurimpia tuk- 
kipuita sitä myöten kuin niitä alkaa 
ilmestyä aiheuttamatta huomattavaa 
tuotto-vai austa. Poispoimittuj en puu- 
y'ksilöiden tilalle ei meidän olois— 
samme pysty nousemaan uusia puu- 
yksilöitä täyttämään poistettujen 
tilaa. Ahtaissa ankeissa mahdolli- 
sesti syntyvät taimet joutuvat täl- 
löin sama-an ahdistettuun asemaan 
kuin vallitsevan latvuskerroksen si- 
vuuttamat puut, jotka eivät enää 
hei'kontuneiden elin—mahdollisuuk- 
siensa takia ole pystyneet jatket- 
tuun kilpailuun. 

J ärkiperäisen metsätalouden pää- 
määränä on saavuttaa paras talou- 
dellinen tulos. Metsän tuotto on sen 
tähden mitattava ei ainoastaan mää- 
rällisesti vaan myös sen arvoon 
nähden. Metsikön puiden kasvaessa 
niistä saadaan yhä suurempia mit- 
toja täyttäviä puutavaralaatuja, 
mikä nostaa puuston ja samoin kas- 
vun arvoa. 

Koska nykyisin vielä sahatukin 
amvo ylittää huomattavasti pin-o- 
tavarvan arvon-, seumaa siitä, että 
metsikön arvotuotto nousee kor- 
keimmilieen noin 20 vuotta myö- 
hemmin kuin kuutiomäärän kasvu 
on korkeimmillaan. Samoin tukin- 
osuuden vaikutuksesta on yleensä 
vielä katsottu, että metsikköä kan- 
nattaa kasvattaa n. 100 vuoden 
ikään, jonka jälkeen suoritetaan 
loppuhakka-us ja hankitaan uusi- tai- 
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mista. Meidän oloissamme noudate- 
taan yleensä keskimäärin sadan 
vuoden kiertoaikaa, mikä vastaa 
maanviljelyksessä vuoden kierto— 
tai kasvuaika-a tavallisille viljelys- 
kasveille. 

Suomen oloissa luonto huolehtii 
siitä, että metsää aikaa myöten syn- 
tyy joka paikkaan, missä puu voi 
kasvaa. Mutta tähän saattaa mennä 
hyvin paljon aikaa, eikä luonto lä- 
heskään aina noudata meille talou- 
dellisesti edullisimpia ratkaisuja. 
Meidän on sen takia vähitellen 
muutettava metsämme luonnonva- 
raisista metsistä viljelymetsiksi. 
Tällä tarkoitetaan, että olivatpa 
metsiköt syntyneet luonnon siemen- 
nyksen kautta tai varsinaisen vi-l- 
jelytoimenpiteen, kylvön tai istu-- 
tuksen kautta, on metsiköiden syn- 
tyä ja kehitystä läpi koko kierto- 
ajan määrätietoisesti johdettava 
niin, että metsämaittemme tuotto- 
kyk tarkoin saateta-an käyttöömme 
niin hyvin määrällisesti kuin arvon 
suhteen. ' : ' 

Järkiperäinen metsänkäyttö ja 
kestävä metsätalous tulee oleelli- 
sesti antamaan metsämaisemillem- 
me uusia piirteitä. Metsämme oltua 
enimmäkseen melko yksitoikkoisen 
tasaisesti keski-ikäisiä ja sitä van- 
hempia metsiköitä, seura-a metsän 
uudistamisen välttämättömyydestä, 
että alituiseen vanhimpia metsiköitä 
käsitellään päätehakkuilla, jotka 
useimmiten saavat paljaaksiha-k- 
kauksen luon-teen. Tilalle nousee 
sitten muutaman vuoden päästä 
nuori nopeasti kasvava taimisto, jo- 
ka hiljalleen alkaa varttua kypsy- 
väksi metsiköksi. 

Täten syntyy järjestetyn metsä- 
talouden vaikutuksesta oma metsäl- 
linen kulttuurimaisema, jonlka tun- 
nusomaisena pääpiirteenä on alitui- 
nen, sadan vuoden venk-kaisessa 
kiertovauhdissa tapahtuva metsi- 
köiden uudistuminen, varttuminen 
ja- vanhentumi-nen loppwhaukkausta 
sekä uudistamista kohti. 

Metsänhoitaja Aaro Hiekkala: 

Molsämaiden 
ontumisesta 

Sitä mukaa kun hakkuusuunnit— 

teet teollisuuden laajentuessa ovat 
nousseet, on tehty suunnitelmia 
metsäntuoton kohottamiseksi. Er i -  
tyisesti viime vuosina metsäntuoton 
lisäämiseen tähtäävät pyrkimykset 
ovat tulleet aktuelleiksi. Onhan ko- 
konaispoistuma, johon luetaan hak- 
kuut ja luonnonpoistuma, jo useana 
vuonna ylittänyt metsiemme arvioi- 
dun vuotuiskasvun. Maamme puun- 
jalostusteollisuus laajenee vielä ny- 
kyisestäänkin ja erään arvion mu- 
kaan teollisuuden raakapuun tarve 
tulee vuoden 1961 lukuihin verrat- 
tuna lisääntymään vielä 40 prosen- 
tilla. 

Metsäntuoton parannusohjelmissa 
on otettu huomioon myös vesiperäis- 
ten maiden ojittaminen. Tämä onkin 
luonnollista, sillä maamme koko- 
naispinta-alasta on  yli  10 miljoonaa 
hehtaaria eli kolmannes suota, Ilman 
lannoitusta ojituskelpoisiksi on tästä 
määrästä laskettu 5,2 miljoonaa ha 
ja pelkän teknillisen suorituksen pe- 
rusteella peräti 7 miljoonaa ha. 

Valmetin Ukko Mestari vesiperäistö 
metsämaata ojit tumassa 



Metsämaiden oj i t tamista  on  suo- 
r i tet tu valt ion varojen turvin jo  
1930-luvulta lähtien, mutta ojitus- 
ten kokonaismäärä ei ollut vuoteen 
1959 mennessä nous-sut kuin vajaa- 
seen 1,5 miljoonaan hehtaariin. Täs- 
täkin  l ienee suurin osa raivalt tu 
asutustoiminnan yhteydessä pelloik- 
si. Vasta metsäojitusten koneellis- 
tuminen on tehnyt mahdolliseksi 
ojitustoiminnan laajentumisen. Kus- 

näet alentunee-t 
4—5:nteen osaan siitä, mitä ojitus 
tannukset ovat 

käsin suoritettuna maksaa. 5-Vu0- 
tiskautena 1960—1964 — 

vuoden osalta osittain arviolukuna 
kuluvan 

— on maassamme oj i te t tu  vesiperäi- 
siä metsäm'aita yhteensä 682 000 ha 
eli keskimäärin 136 000 ha vuo-dessa. 

Tämäkään ojittamisvauhti ei ole 
riittävä j a  esimerkiksi viime ke- 
väänä valmistuneessa ns. Mera- 

ojitustavoitteet 
huomattavasti suuremmat: tulevana 
vuonna 179000 ha j a  lisääntyen 
vuosittain niin, että v. 1970 tulisi 
ojittaa 247000  ha. Mara-ohjelman 
mukaan tulisivat maamme suot oji- 
tetuiksi 
Meira-ohjelma sisältää myös muita 

ohjelmassa ovat 

25 vuodessa. Tietenkin 

me-tsänhoidollisia toimenpiteitä kuin 

Metsänhoitaio 
Aaro Hiekkolo 
selostamassa 
o j i tus tovo i t t e i tu  ja 
veden vowivoomien 
moiden muuttumista  
tuottaviksi metsiksi 

ojituksia-, mutta näiden osuus on 
joka  tapauksessa varsin tärkeä-. Mi- 
käli rahoitus voidaan järjestää ja 
ohjelma toteuttaa, olisivat yksistään 
ojitulksen ansiosta 50—55 miljoonan 
k-m3:n suuruiset vuotuiset hakkuut 
jo  lähitulevaisurudessa mahdollisia. 

Miten sitten tätä taustaa vasten 
ovat asiat yhtiömme omissa met- 
sissä? 

Yhtiömme omistamasta metsäpin- 
ta-alasta on  ojittamatta vielä n. 
40000  ha sellaisia soita- ja vesipe- 
räisiä mai-ta, jotka on todettu bio— 

ojituskelpoisiksi ilman 
Teknillisesti ajatel- 

len mä-ärä on  suurempikin ja jos 

logises-ti 
lannoitusta. 

metsä-maiden lannoitus osoittautuu 
pitkälläkin tähtäimellä myös suu- 
rissa puitteissa taloudelliseksi toi- 
minnaksi, nousee myös yhtiön oji- 
tu-skelpoisten soitten määrä. Metsä— 
osaston nykyisessä 10 vuoden ta— 
loussuunnitelmassa on kokonais- 
tarvoitteeksi kuitenkin asetettu edel- 
lä mainittu 4 0 0 0 0  ha j a  mikäli 
siis ojitukseen voidaan sijoittaa va— 
roja  suunnitelman mukaisesti, tulee 
tavoite saavutetuksi vuoteen 1970 
mennessä. Se ylittää siis huomatta— 
vasti  Mera-ohjelman. 

Ylimetsänhoitaja Topi E. Heikkerö: 

Puun tarkempi. 
talteenotto 

Viime vuosina on  maamme puun- 
käyttö ylittänyt 
metsiemme kestävän haukkuutmah- 
dollisuude-n. Tämän epätasapainon 

huolestuttavasti 

korjaamiseksi voidaan edetä kahta 
tietä, lisäämällä metsien tuottoa ja 
tehostamalla metsistä hakatun puun 
käyttöä.  Tässä tarkastelemme jäl- 
kimmäistä kysymystä eli puu-n te- 
hokkaampaa käyttöä ennen kaikkea 
metsätalouden kannalta-. 

Tarkastelun lähtökohdaksi otam- 
me vuodelta 1961 peräisin olevan 
puunkäyttötutkimuksen tulosten nu- 
meroasetelman, jossa esiin-tyvät lu— 
vut tarkoittavat miljoonia- kiinto- 
kuutiometrejä. Käyttö oli yhteensä 
50,2, josta sahapuun osuus oli 16,8, 
paperipuu—n 20,1 ja polttopuun 13,3. 
Hakkuutähteitä oli 4,1 ja koko hak- 

— kuumä-ärä yhtee-nsä 54,3. Kun tähän 
Lisäämme yhdeksi miljoonaksi alr- 
vioidun luonnonpoistuman, oli ko-  
kon-aispoi-stutman arvio 54,3 milj. 
k-m3. Sen sijaan metsien kasvu vv. 
1961—1963 suoritetun metsien ar- 
vioinnin mukaan oli  vain n .  43 mil j .  
k-m3. 

Edellä mainitun puunkäyttötutki- 
muksen luvut ovat kylläkin jo suu- 
relta osalta vanhentuneita, sillä ku- 
luneina vuosina on  tapahtunut voi— 
makasta lisääntymistä teollisuuden 
raaka.-aineen, erityisesti paperi-puun 
kohdalla ja ilmeisesti tuntuvaa Vä- 
hennystä polttopuun käytössä. Siitä. 
huolimatta asetelman luvut kuvaa-- 
vat  riittävä-n hyvin eri  puunkäyttö— 
ryhmän suuruusluokkia ja kokonais-- 
poistuman sekä metsien kas-vun suh-. 
detta. 

Puvun käyttöä voidaan tehostaa 
—- siirtämällä suuresta polttopuu-- 

erästä pääosa teollisuuden raaka-- 
aineeksi, 
— vähentämällä hakkuutähteiden. 

määrää, 

” 



— vähentämällä luonnonpoistu- 
man määrää, 

— jalostamalla tarko-in teollisuu- 
den jäit-epuu. 

Puunkäy-ttötutkimuksen mukaan 
polttopuun käyttö 13,3 milj. k-m3 
v. 1961 on ollut erittäin suuri puun- 
kälyttöerä. Tämä luku on kuitenkin 
peräisin itse asiassa vuodetta. 1955, 
jonka jälkeen koivua käyttävä mas- 
sateollisu-us on lisääntynyt voimal - 
kaasti — Kuusanniemen tehdaskin 
lisää jo koivun käyttöä — ja toi- 
saalta polttoöljy on vallannut halko- 
mark'kjnoita. Esimerkiksi hakkuu- 
kau-tena 1963—64 kloivupaperipuuta 
käytettiin jo 2,3 milj. k-m3. Kehitys 
on siis tämän erän kohdalta edisty- 
nyt toivottuun suuntaan. 

Halkkuutä'hteiden määrää voidaan 
vähentää- alentarnalla käyttöpuun 
vähimmäisläpimittaa ja alentamalla 
raakapuun laatuvaatimuksia. Pa'pe- 
ripuun perinteellinen vähimmäis- 
läpimi-tta on 7—8 cm kuore-n alta. 
Jos kaikki havupuru otettaisiin tal- 
teen 5 cm:n läpimittaan saakka, sa-a- 
taisiin prof. Ilvessalon mukaan tall- 
tefen n.  4 milj. p-m3 eli n. 2,3 k-m3 
paperipuuta, joka aikaisemmin on 
joko jäänyt metsään ta-i joutunut 
polttopuun joukkoon. Kymmenkunta 
vuotta sitten eräät tehtaat ryhtyivät 
käyttämään puuta paperip-uuna 

1 2  

Ylimetsänhoitojo 
Topi E. Heikkerö 
esitelmöi piiriesimies 
P. Tokkalon 
avustomono 

5 cm:n läpi-mittaan saakka. Tällöin 

syntyi uusi puutavaralaji, 5—8 cm 

paksu ohutpaperipuu. Tämän- puru- 

tavaralajin käyttö on nopeasti li-  
sääntynyt ja  oli viime hakik-uukau- 
tena jo 2 milj. p-m3. Mainittakoon, 
että mm. Kuusanniemen tehdas on 
tullut ohutpaperipuun- käyttäjien 
joukkoon. 

Hakkuiden yhteydessä saa-daan 
käytännön kokemusten muukaan 
ohutpap-e-ripvuuta n. 10 pros. haka- 
tusta havupuumäärästä. Ohutpuun 
hakkuu ja muukin käsittely on sel- 
västi kalliimpaa kuin varsinaisen 
pa-peripuun ja kustannuksia lisää 
myös sen pitäminen erillisenä puu- 
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Moottorisohollo 
niitetään täysik'distä 
metsää ja siten 
syntyneelle 
ovohokkuulle 
istutetaan 
uusi metsä 
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Valmetin metsä- 
traktori juontaa 

nippuja eli 
'konttii' troktoriin 

kiinnitetyllä 
laitteellaon 

metsästä pinoja 

tavara—lajina. Todennäköisesti kehi-  
tys rnyöhemmin tulee johtamaan sii- 
hen, että oh-utpaperipuu yhdistetään 
muuhun paperipuuhnn. Ohutpaperi— 
puiu. saadaa-n pääosaltaan hakkuu— 
tähteistä, mutta osa tulee luonnon- 
poistu-mausta. 

Massa-teollisuuden raaka-ainepoh— 
jaa voidaan myös vahvistaa alenta— 
malla paperipuun laatuvaatimuksia. 
Sitten tulee talteenotetutksi myös vi- 
kana-inen puu, joka tä.-hän asti on 
pääasiassa joko jäänyt metsään tai 
joutunut polttopuun joukkoon. Mas- 
sateollisuutemme saama paperipuu 
onkin ollut ja on yhä vielä erittäin 
korkealaatuista, mikä johtuu siitä:, 



että viime vuosiin saakka on  ollut 

varaa jättää vikanlainen puu käyt-  

tämättä raaka-aineena. Nyt synty- 

neessä tilanteessa on vakavasti ky- 

syttävä, eikö vajaalaatuilnen pu'ukin 

ole hyväksyttävää raaka-ainetta. 

Mikäli tähän vastataan myönteisesti, 

on selvitettävä, millaisia laho- j a  

muita vikanaisuulksia voidaan hy-  

väksyä. Kun alempilaatuisen pape- 

ripuun laatuvaatimukset on  saatu 

määritetyksi, on vielä ratkaistava, 

miten hoidetaan tällaisen puun os— 

toon liittyvät kaupalliset kysymyk- 

set. 
Edellä käsitellyt kysymykset lii t-  

tyvät puu-n korjuuseen metsä-stä. 
Myös teollisuuden piirissä voidaan 
jossa-in määrin tehostaa purun käyt-  
töä. Pien—ten sahojen jätepuusta- on 
näihin asti jäänyt käyttämättä mää-  
rä,  jo-ka vasta-a 0,6 milj. k-m3 raaka- 
puuta vuosittain. Äskettäin on lisäk- 
si selvitetty, että sahajauhostakin 
voidaan valmistaa- selluloosaa, tosin 
lyhytkuituista ja heikko-laatuista. 
Sahajaruhon määrä vastaa n. 1,3 
milj. k-m3 raakapuuta vuosittain. 

Edistämällä puun tankkaa hy- 
väksikäyttöä voidaan massateolli- 
suuden naialka-ainepohj-aa- vahvistaa 
välittömästi. Mets-ien tuoton kohot- 

Perövaunujuonvnossa kuormaus 
suoritetaan hydraulisella kouralla 
va rus t e tu l l a  kuormaus la i t t ee l l a  

taminen puolestaan vai—kuttaa hi- 

taammin. Sen vuoksi on nopeata 

tietä koetettavia edetä kaikin kei- 

noin. Mikäli edellä käsitellyt mah- 

dollisuudet toteutettaisiin, saataisiin 

välittömästi m-etsäne-uvos Linna— 
miehen laskelmien mukaan 6—10 
mil j .  k-m3 vuotuinen vahven—nus 

ma—ssateollisuiuden raaka-aine-poh- 
j ala-n. 

Ylimetsänhoitaja Topi E .  Heikkerö:  

Puun korjuun 
metsävaiheen 
kansallislauluna 

Puun kor juun metsävaihe käsittää 
puutavaran valmistuksen ja ensim— 
mäisen kuljetusvaiheen. Yleinen lie- 
nee yhä käsitys, että puun korjuu 
Suomessa on  vasta vähän koneis- ; '  
tettu ja pääasiallisesti ihmis— ja  he-  
vostyön varassa. Verrattuna joihin- 
k in  suurmetsänomistusmaiden — 
sekä idässä että lännessä — pitkälle 
kioneisxtettuihin ehkä kokeiluluontoi- 
siin työmaihin tämä käsitys onkin 
oikea. Jos kuitenkin otamme huo- ' 
mioon maamme metsänomistusolot 
ja yhteiskuntamme yleisen kehitys- 

tason, on todettava, et tä sodan jäl-  
keisenä aikana puun korjuu on 
myös meillä voimakkaasti koneis- 
tunut j a  rationalisoitunut. 

Tähänastinen kehitys puun k o r -  

juun rationalisoimiseksi on yleensä 
tapahtunut aivan viime vuosia lu— 
kuun ot tamatta siten, e t tä  o n  kehi-  

tetty parempia menetelmiä perin- 

tefe'lvlisen puunkorjuu-prosessin puit— 
teissa. Näin on  sahaustyö koneis- 

tettu moottorisahoin lähes koko— 

naan. Moottorisahan osuutta hak- 

kuutyössä voidaan vielä lisätä ryh- 

tymällä karsimaan rungot moottori- 

sahalla. Moottorisahakarsinna-lla 

voidaan saada aikaan 10—20 pro- 

sentin ihmistyön säästö hakkuu- 

työ-ssä. 
Kuorintatyö on myös pitkälle ko-  

neellistunut. Lähes kaikki sahatuxkit 

ja hiomopu-ut kuoritaan nykyisin pe-  

rillä tehtaalla, 
voidaan suorittaa tehokkain konein 

missä kuorimistyö 

j a  lisäksi kuoren polttoarvokin voi- 

daan käyttää hyväksi. Puolipuhtaa- 
n a  te'htailll-e kul jetet tava selluloosa- 

puukin kuoritaan nykyään pääasial- 

lisesti varastokuorimakoneilla kau- 

kokulje-tusreittien varsilla. Tätä on 

edistänyt hyvän kotimaisen varasto- 
kuo-rimakoneen tulo markkinoil'e. 

Erittäin maas toke lpo inen  T i m b e r  J a c k  
juontamassa kokonaisia runkoja 

varustepaikalle 
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Myös metsävaiheen kuljetus on 
koneellistunut. Eniten on tähän vai- 
kuttanut ajomatkan lyhentyminen, 
mikä merkitsee työpanoksen siirty- 
mistä hevoselta autolle tai traktoril- 
le. 1930-luvulla arvioitiin metsävai- 
heen ajomatka 3—4 kilometriksi ja 
vielä v. 1950 kahdeksi kilometrik-si. 
Nyt se on vain muutamia satoja 
metrejä ja joka tapauksessa alle 
yhden kilometrin. Suurehkoja puu- 
määriä ajetaan myös suoraan trak- 
toreilla palstateiden varsilta varsin— 
kin Pohjois-Suomessa. 

Puun korjuun rationalisoinnissa 
on käytettävissä samat yleiset mah- 
dollisuudet kuin teollisuuden piiris- 
säkin: prosessin yksinkertaistami- 
nen, työn tuottavuuden lisääminen, 
artikkelien vähentäminen, varaston 
kierron nopeuttaminen ja materiaa- 
lin tarkika hyväksikäyttö. Koneellis- 
tamista voidaan käyttää hyväksi 
kahdessa ensin mainitussa rationali- 
sointimahdollisuudessa. Koneellista- 
minen ei kuitenkaan sinänsä tarvit- 
se olla rationalisointia. Koneellista- 
misen taloudellisena edellytyksenä 
on, että koneen aiheuttamat pää— 
oma- ja käyttökustannukset m-u-o- 
dostuvat pienemmiksi kuin vastaa- 
vat ihmistyön kustannukset. Täten 
palkkatason kohoaminen yleensä 
johtaa koneellistumisasteen lisään- 
tymiseen. 

Puutavaralajeittainen puun kor- 
juru on perinteellinen työnjärjeste- 
lymme. Sen puitteissa on vielä kle- 
hitysmahdollisuuksia, kuten puu- 
tavaralajien vähentäminen, hakkuu- 
työn koneellistamisasteen lisäämi- 
nen siirtymällä moottorisahakarsin- 
taan j a  ensimmäisen kulj—etusvaiheen 
— ns. juonnon — koneellistaminen 
kokonaan. 

Neuvostoliitossa ja Amerikassa 
käytetään menetelmiä, joissa puun 
korjuu suoritetaan kokonaisina pui- 
na. Se edellyttää kuitenkin yhte- 
näisiä hakkuualueita, joilta pu.-u kor- 
jataan pääasiassa avohakkuina. Esi- 
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merkiksi Amerikassa käytetään 
eräänlaisia metsänleikkunipuimurei- 
ta, ”Wood Combines”, jotka irroit- 
tavat puun kannosta, karsivat sen, 
katkovat ja kuljettavat metsästä 

joko suoraan autoihin tai varasto- 

paikalle. Tällaisia kalliita koneita 

tuskin voidaan ajatella käytettäväksi 
Suomessa kuin ehkä joissakin har- 

voissa erikoistapauksissa. 

Kokorunkojuontomenetelmää käy- 

tettäessä suoritetaan metsässä vain 

kaato ja karsiminen, mutta puu- 

tavara—ksi valmistaminen tapahtuu 

varastopaikalla. Menetelmän edelly- 

tyksenä on yleensä, että valmistettu 

puutavara kuljetetaan välittömästi 

edelleen. Puutavaralajien runsaus 
vaikeuttaa kuitenkin mene-telmän 

käyttöä. Kokorunkejuonto sopii kui- 

tenkin vain järeälle tavaralle ja 

mieluiten avohakkuille. Juonto voi- 

daan suorittaa erityisesti metsäajoon 

rakennetuilla metsätraktoreilla tai 

vinttureilla. Yhtiöllämme on muu- 

tamia tällaisia metsätr'aktpgreita, 

amerikkalaisia Timber Jaak—merI - 
kisiä sekä kotimaisia Valmet—metsä- 

traktoreita. Näitä on käytetty yh- 

tiömme Pohjois-Karjalan ja Kymen 
hoitoalueissa jo puolisentoista vuotta 
ja niistä on saatu hyviä kokemuksia. 
Tällainen metsätrakto—ri on erittäin 
maastokelpoinen, parempi kuin he- 

vonen, ja selviytyy 65 cm:n paksui- 
sessa lumessa. Traktori voidaan hel- 
posti työllistää ympäri vuoden. Erit- 
täin edulliseksi työvkoneeksi se on 
osoittautunut laikutuskoneen vetä- 
jänä. 

Kokorunkoju-onto voidaan suorit- 
taa myös juontovintturilla. Vinttu- 
reita on kahta tyyppiä, erillisiä ja 
maataloustraktor-eihin asennettavia. 
Vintturien tuotos vastaa noin kah- 
den hevosen työtä ja niiden käyttö 
tulee jonkin verran halvemmaksi 
kuin hevosjulonto. Näistä syistä joh- 
tuen vintturien käyttöä voidaan pi- 
tää sopivana pienilläkin työmailla, 
mutta vintturijuontokin edellyttää 
isoja puita ja avohakkuita. 

" W 
Metsätraktori voidaan kytkeä 

myös vetämään perävaunua. Tällöin 
ajon tulee tapahtua jonkin verran 
raivattuja palstateitä myöten. Ta- 
vara valmistetaan metsässä ja kasa- 
taan palstateiden varteen. Perävau- 
nussa voidaan kuljettaa sekä pitkää 
että lyhyttä tavaraa. Kuormaus loo- 
neelli-stetaan hydraulisella kouralla 
varustetulla kuormauslaitt-eella. Me- 
nettely sopii myös kasvatushakkui- 
siin. 

Nipp-ujuonnossa, josta käytetään 
myös nimeä 'konttiminen', traktorin 
perään liitetään teline, jonka avulla 
ja vaijerilla kiristämällä voidaan 
kuljettaa traktorin kantamana 2—3 
m3zn pinoja. Pinot hakataan met- 
sään hajalleen. Pin-ojen aluspuut 
järjestetään siten, että traktori voi 
työntää ju-ontotelineen pinon alle. 
Varasto-paikalla traktori purkaa 
ku'ormansa jonkinlaiseen heittopi- 
noon. Menettelytapa sopii kasvatus- 
haklkuisiin ja edellyttää lyhyttä 
2—3 m:n tavaraa. Tratorin työn two- 
tos on samaa luokkaa kuin koko- 
runkojuo-nnossakin. 

Maamme hevoslkanta alikioi supis- 
tua jyrkästi 1950-luvun alkupuo— 
lella maatalouden traktoriso-ituessa. 
Silloin metsäammattimiesten kes- 
kuudessa pelättiin, ettei tulevaisuu- 
dessa pystytä hoitamaan metsäajoja. 
Edellä esitettyjen koneiden avulla 
on nyt kuitenkin mahdollista suorit- 
taa pu-un korjuun metsävaiheen a j  o- 
työ kokonaan ilman hevosia ja mah- 
dollisesti vieläpä hevostyötä hal- 
vemmallakin. Ihmistyön käytön 
kannalta merkitsee tämä kehitys 
työpanoksen jyrkkää laskua. Kehi- 
tyksen voimakkaana jarruna on 
meillä kuitenkin metsän-omistuk- 
semme luonne. 70 prosenttia puun 
tuotoksesta tulee maatilametsistä, 
joiden keskimääräinen metsäala on 
vain n. 30 ha. Siitä huolimatta voim- 
me suhtautua puun korjuun metsä- 
vaiheen rationalisoinnin kehitys- 
mahdollisuuksiin rauhallisen opti- 
mistisesti. 



Vesiensuojelun 
neuvottelukunta 
Kuusankoskella 

Valtioneuvoston asettama vesien- 
suojelun ne'uvottelukunta vieraili 
marraskuun 6 päivänä Kymenlaak- 
sossa tutustuen Kymijoen Vesien- 
suojehuyhdis-tyksen toimintaan ja  
teollisuuslaitosten sekä yhdyskun- 
tien käyttö— ja jätevesikysymyksiin. 

Ohjelmaan kuului 

Kuusankoskella. Koskelassa järjes- 
myös käyniti 

tetyssä tilaisuudessa toivotti vie- 
raat tervetulleiksi apulaisisännöitsi- 
jä Gustav R o s e n q v i s t .  Hän se- 
losti Kuusankosken tehtaiden toi- 
mintaa ja kertoi suunnitelmista, joi-  
ta on laadittu ja osin jo toteutettu- 
kin vanhojen tehtaiden vesijärjestel- 

Neuvottelukunt- 
nan erityisen mielenkiinnon kohtee- 
mien uusimiseksi. 

na oli  uusi Kuusanniemen sulfaatti- 
selluloosatehdas, jonka vesiratkai- 
suissa on pyritty pitämään käyttö- 
vedet mahdollisimman kauan sulje- 
tuissa järjestelmissä ja  käyttämään 
useaan eri tarkoitukseen ja jonka 
jätevedet ennen takaisin jokeen jou- 
tumistaan puhdistetaan saostus- 
altaissa. Tehtaan teknillisen johta- 
jan Erkki L a a 5 0 s e n esitelmän 
jälkeen vieraat suorittivat kierto- 
käynnin tehtaalla. Kuulema-nsaI ja 

näkemänsä perusteella he tulivat 
vakuuttuneiksi siitä, että Kuusan- 
niemen tehtaalla on tehty kaikki 
voitava vesikysymysten ratk'aisemif - 

seksi tehokkaalla tavalla. ja  vesien- 
suojelulain mukaisessa hengessä. 

Retkeilyohjelmassa oli 
käynnit Tampellan Inkeroisten teh- 
tailla ja Kouvo-lan kaupungin ve- 
denottamolla, Ravikyläln jätevesien 
puhdistamolla uimahallissa. 
Isäntin-ä toimivat Kymijoen Vesien- 
suojeluyhdistyksen edustajat pu- 
heenjohtajansa varatuomari Hilding 
S t r ö m b e r g i n  johdolla. 

Vesiensuojeluneuv—ottelukunnassa 

myös 

sekä 

ovat edustettuina ne valtion viran- 
omaiset, joiden toiminta liittyy ve- 
siensuojeluun. Lisäksi siinä on edus- 
tuksensa kaupunki- ja  maalaiskun- 
nilla, teollisuudella, maataloudella 
ja yksityisillä kalavesien omistajilla 
sekä asiantuntijoita vesioikeuden, 
limnologian, vesihuoltotekniikan ja  
säteilyfysiikan aloilta. Puheenjohta- 
jana toimi apulaisoikeuskansleri, la- 
kzit. tohtori E .  J .  M a n n e r ,  joka 
osallistui Kymenlaakso-vierailuun. 
Jo neuvottelukunnan kokoonpano 
osoittaa, että se pyrkii järjestelmäl- 

Vesiensuojelun neuvottelukunnan jöseniö 
isäntineen Kuusonniemen tehtaan jöte- 
ves ial taan pumppuköytövössö. Eturivissä 
vasemmalta d ip l . ins .  Pentti Erkola 
(Suomen Kaupunkiliitto), maisteri Lauri 
Liedes (Suomen Kalastusyhdistys), prof. 
K. E. Salimöki (Söteilyfysiikan laitos), 
neuvotte lukunnan puheenjohtaja,  apu-  
Iaisoikeuskansleri E. J. Manner,  Kymi- 
joen Vesiensuojeluyhdistyksen puheen- 
johtaja, varatuomari Hilding Strömberg, 
hänen takanaan lainsäädäntöneuvos K. 
Airaksinen (Veden laatuluokitustoimi- 
kunta), pääjohtaja Hans Perttula (Maa- 
taloushallitus),  Kymijoen Vesiensuojelu-  
yhdistyksen hall ituksen jäsen, apulais-  
isönnöitsijö Gustav Rosenqvist, Kuusan- 
niemen tehtaan teknillinen johtaja Erkki 
Laasonen ja dipl. ins, Heino Leskelä (Oy 
Yleinen lnsinööritoimisto). 

lisiin ja  tasapuolisiin ratkaisuihin. 
Sen tehtäviin kuuluu aivan valtakun- 
nallisen tut-kimus- ja  suunnittelu- 
työn ohjaaminen, valistus- ja  kou- 
lutustoiminnan kehittäminen, ve- 
siensuojelun kansainvälinen yhteis- 
toiminta, aloitteiden tekeminen Iain- 

säädäntötoimenpiteiksi vesiensuoje- 
lun alalla sekä näitä kysymyksiä 

koskevien lausuntojen antaminen 

viranomaisille. 



Nöyttelytaloksi oli valittu arkki- 
pakkaaja Reino Lindqvistin 

vastavalmistunut talo 
Kuusanniemen omakotialueella 

Omakotitalo- 
näyttely 
Kuusankoskella 

Voikkaan slosiaaliosasto on TEE- 
Vuoden ohjelman puitteissa suorit— 
tanut huomionarvoista kans-alaliskas- 
vatusta ja valistustyötä. Tähän oh- 
jelmaan sisältyi myös Oi-krea. asumi- 
nen-niminen näyttely, joka kuiten»- 
kiln. asian laajuuden ja tärkeyden 
huomioon ottaen järjestettiin yhteis- 
toiminnassa Kymintehtaan sosiaali- 
osa-ston ja alan johtavien liikkeiden 
kanssa». Näyttely-n tarkoituksena oli 
esitellä nykyaikainen omakotitalo 
kalusteineen, tekstiileineen, valaisi- 
m-ineen ja talou-skoneineen sekä ra- 
kenn'usmateriauarlej a, 
rakennemtkai-suj a. 

Lehdessämme on useaan otteeseen 

lämmitys- ja  

selostettu yhtiön omakotima'kennus— 
toimintaa eritoten Kuusankoskella, 
jossa se on- saavutta-nut kestävän 
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suosion. Omakotirakenn'ustoimiinta 
aloitettiin V. 1946, jolloin yhtiö jatkoi 
ensimäiset tontit. Viime helmi!- 
kuussa valmistui tuhannes omakoti-- 
talo. Näyttelyn aikoihin marraskuun 
puolivälissä o-li omakotitaloja val- 
miina 1033 ja rakenteilla 73, joista 
todennäköisesti 25 valmis—tuu asut- 
tavaan kuntoon vuoden loppuun 
mennessä. Nykyisin yli puolet Kuu- 
sa'nlkorsken tehtaiden palveluksessa 
olevista asuu omissa asunnoissaan. 
Tämän taustan huomioon ottaen oli 
paikallaan ja jopa erityisen tärkeätä 
omakotinäyttelyn j ärj estäminen. 

Näyttely'tarloksi valitti-in arkki- 
paikkaaja- Reino Lindqvistin oma-— 
kotitalo, joka valmistui näyttelyn 
ajankohdaksi. Ta-lo sinänsä ei ole 
millään tavoin tavallisuudesta poik- 
keava. Se edustaa nykyisin sruosi- 
tuksi tullutta matala-a tailaotyyppiä, 
joka. sopiikin hyvin maisemaamme 
ja antaa ulkoaki-n päin kodikkaan 

Reino 
sijaitsee 

ja  viihtyisän vaikutelman. 
Lindqvistin omakotitalo 
Kuusam-i'emen uudella omakoti- 
ailueella Härkän-i-ityntien varrella. 
Tämän uuden alueen tontit jaettiin 

Tyttären huone oli kalustettu 
naisellisesti ja tekstiilit olivat 
iloisen värikkäitä 

Keittiön ruokailutilan ratkaisu on 
mielenkiintoinen ja onnistunut 

> ' . 
| "”" , . ,  t?; " " 

kesällä 1963 j a  nyt siellä on jo pal- 
jon työn tuloksina nähtävänä. Lind- 
qvistin tontti on suuruudeltaan 910 
m2. Rakennuslupa. myönnettiin vii- 
me vuoden syksyllä ja  Araya—laina 
saatiin tämän vuoden keväällä. Ra— 
kentaminen aloitettiin viime touko- 
kuun lopussa, joten tanlo valmistui 
puolessa. vuodessa. Talon kustannus- 
arvio on 30300 m-k. Siitä on Ara— 
varn osuus 12 000 mk. Aravaa varten 
vaadittiin ensisijaista lainaa 12 300 
mk, joten oman työn ja rahoituksen 
osuudeksi jää 6000 mk. 

Reino Lindqvistin perheeseen 
kuuluu Mailis-rouvan lisäksi kaksi 
lasta, 15—vuotias Merja ja' 11—vuotias 
Ilpo. Ark-kipavkkaaja Reino Lind- 
qvist on työssä Kymin paperiteh- 
taalla ja rva Lindqvist on myös 
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yhtiön palveluksessa emännöitsijänä 
Kymintehtaan mestarike-rholla. Ai- 

kaisemmin Lindqvistit asuivat yh- 

tiön omistamassa kahden huoneen 
asun-nossa. Muutto omaan taloon;, 
joka on suunniteltu-heidän astumis- 
taan ja mukavuutta-an silmällä pi- 
täen, tuntui varmaankin suuren- 

m-oise—lta. 
Rakennuksessa on tilava olohuone, 

kaksi makuuhuonetta, keittiö ruo- 

kailutiloineen ja eteinen. Taloussii- 
vess'ä on sauna, pesuhuone, talous- 
keLllia-ri, kattilahuone, varastotila ja 
aultovaj'a Rakennuksen pohjapinta- 
ala on 125 m?, josta huoneistoalaa 
75,5 m2. Rakennusaineena on käy- 
tetty Leca-ti'iltä. Sisäpuolella on 
yhden tuuman rimoi-tus ja Kipso-nit- 
levy. Efekta-keskuslämmityskattila, 
kuten patterit j a  venttiili-tkm ovat 
Högforsin valmistamia. Rakennuk- 
sen on piirtänyt rakennusmestari 
Eero Mäkinen. 

Rakennuksen julkisivu on Härkä— 
ni'ityn'tielle päin. Pääovest'a sisää-n 
astuttaessa tullaan pienen eteisen 
kautta valoisaan ja tilavaan olohuo- 
neeseen, jonka pitkästä i'k-kunlarivis- 
tä avautuu näkymä pihalle. Asko Oy 
oli näyttelyä varten kalustanut olo- 
huoneen, kuten muutkin huoneet. 
asiallisesti ja käytännöllisesti. 010- 
huonetta hallitsi sininen oleskelu- 
ryhmä. Lisäksi sinne oli sijoitettu 

suosiossa- oleva korkea nykyisin 

kirjxahyllykkö kaapistoineen, valkea 
pinnasohva, keinutuol—i j a  romant- 
tinen kukkapöytä. Oleskeluryhmän 

alla oli valkea, pehmeänukka-inen 
matto. Olohuoneesta päästään van-  
hempien makuuhuoneeseen-, jossa oli 
muodikas valkea kalustus. Toi-nen 
makuuhuone o-li kalustettu tyttären 
huoneeksi. Siellä-kin olivat huone- 
kalut valkeita, tekstiilit sitävastoin 
värikkäitä. Idman Oy:n valmistamat 
ja toimittamat valaisimet olivat tyy- 
likkäitä ja samalla asiallisia. Keitt iö 
ruokailutiloinee-n liittyy ”saumatto- 

Olohuoneen 
ikkunoista 

a v a u t u u  nökym'ci 
p ihan  puolelle,  

jossa kevöön 
tullen alkavat 

puutarhatyöt 

masti' muuhun huoneisto-on. Se on  
oikeastaan kaksiosainen, sillä on- '  
nistuneen ratkaisun avulla on ruo- 
kailutila kuin erillään varsinaisesta 
keittiön puolesta-. Kaappo—ja ja säi- 
lytystiloja on riittävästi. Kaappien 
Gabon-mahonki'pintaisten ovien an- 
siosta on keittiöön saatu huoliteltu 
leima, niin että Vieraatkin voi huo- 
letta kutsua keittiön pöydän ääreen 
ruokailemaan. Kalustuksesta- on eri- 
tyisesti mainittava kaunismuotoinen 
ja käytännöllinen vaalea kaappi, 
jollaisen toivoisi löytävän paikkan- 

sa useassa ko'di'ssa. Varsinaisen keit- 
tiöpuolen toisella seinällä on pitkä 
tiskipöytä ja sähköliesi, ja- niiden 
taus-tana oleva kiviseinä on suojattu 
mustilla kaakelilevyillä. Vastapäi- 
sellä seinällä on jääkaappi ja työ- 

Olohuoneen kalustus oli asiallinen ja 
tyylikäs. Kauniit verhot peittivöt 
koko ikkunaseinön.  ' 

pöytä, jonka tausta—seinää peittää 
musta Enso-laatta. Molemmille sei- 
nille on  sijoitettu tila-vat yläkaapit. 

Asuinhuoneiden lattiat on peitetty 
englantilaisella Rosselia—muovima— 
tolla, joka on huopapohja'i-nen ja  
miellyttävästi askelta myötäilevä. 
Tämä p-ati vuotta markkinoilla ollut 
muovimatto on erittäin kestävä. Sil— 
le annetaan jopa 10 vuoden takuu. 
Huoneiden katot ovat ruutukuviois— 
ta  Halltex-levyä. 

Keittiöstä päästään ta-lo-ussiiven 
käytävään, josta avautuvat ovet ta- 

louskellariin, pesuhuoneeseen ja 
saunaan sekä kattilahuoneeseen j a  
pihalle. Kattilanuoneessa on Hög- 
forsin uusimpiin tyyppeihin kuuluva 
Efekta-kattil-a varustettuna Termi-s 
24-öljypolttimell.a-. Kattilahuoneen 
takana on varastosuoja. Taloussii- 
vessä sijaitsee myös autovaja, johon 
päästään julkisivun puolelta. Piha— 
ma-a jää asuin- j a  taloussiiven kai— 
naloon. Sen kolmannella sivustalla 
on  naapuritalo ja taustalla kalun-is 
sammalein-en männikkörinne. 

Voikkaan sosiaaliosaston virkaili— 
jan, sosionomi Keijo Jokirannan ja 
yhtiön omakotira—kennusto-imintaa 
Kuusankosken tehtailla ohjaavan 

Matti Haikola-n 
vaiva-t j a  aherrus omakotinäyttelyn 
aikaansaamiseksi 

rakennusmestari 

eivät menneet 
hukkaan. Näyttely saavutti suuren 
yleisö-menestyksen. Näyttely oli 

Jatkuu sivulla 21 
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Uusi 
miehien-kone. 
Voikkaall- 

Voikkaan korjauspajaan on keski- 
tetty Kuusankosken tehtaiden pa;- 
perikoneiden, kiillotuskalanterien ja 
selluloosan kuivauskoneiden telojen 
hiominen. Myös Juantehdas ja Hög— 
fors ovat Voikkaan korjausfpajan 
asiakkaita ja aikanaan suoritettiin 
telojen hiontaa muillekin yhtiöille. 
Nykyisin hiomak-onveiden kapasiteet- 
t i  tarvitaan kokonaan omaan käyt- 
töön, onpa katsottu tarpeelliseksi 
täydentää konekantaa uudella 
Waldrich-merkkisellä telahiocmako- 

Ylihioja 
Taisto Littman 

mittaa 'ratsu- 
mitalla' telan 

bombeerauskäyrää 

Hioio Harni Luoma 
u u d e n  hioma- 
koneen kelkassa 
säätämässä hioma- 
kiveä kohdalleen 

ei 30 tonnin painoista konekalanterin 
alatelaa asetetaan uuteen tela- 
hiomakoneeseen 

neella. Tosin sen tieltä sai väistyä 
vanhin, vuoden 1910 tienoilta peräi- 
sin oleva hiomakone, mutta uusi 
onkin siihen verrattuna niin tehol- 
taan kuin työn jäljen kannalta aivan 
eri luokkaa. Kaksi vanhaa Farrel- 
tellahiomakonetta on uuden rinnalla 
edelleen käytössä. 

Waldrich-telahiom—akoneen suurin 
kärkiväli on 10 m. Halkaisijaltaan 
hiottava tela voi olla 180 mm:stä 
aina 1 600 mm:iin saakka. Oheisessa 
kuvassa nähdä—än, millaisen jättiläis- 
telan kone kykenee ottamaan käsi- 
teltäväkseen. Siinä] kiinnitetään 
parhaillaan koneeseen hiomista var- 
ten uuden Voikkaan sanomalehti- 
paperikoneen 30,7 tonnia painava 

konekalanterin alatela. Uudessa hio- 
makone-essa hiomakiven vaihto on 
helppo suorittaa. Useissa tapauksissa 
alkuk'a'sittely suoritetaankin kar- 
kealla ja vasta viimeistely hienolla 
kivellä. Kone on varustettu tarkoilla 
mittareilla, joten hiojan ei tarvitse 
a j aa  'korvakuulon' mukaan kuten 
vanhoilla koneilla. 

Uusi telahiomakone seisoo betoni- 
sella alustalla, joka on irrallaan lat-  
tiasta ja jotka nojaa kalliossa ole- 
vaan pohjalaattaan jousien välityk- 
sellä. Täten se on eristetty ul'ko- 
puoliselta tärinältä. Hionnassa on  



päästävä sadasosamillin tarkkuuteen 
ja tämän tulee onnistua mahdolli- 
simman pienellä aineen poistolla. 
Siksi niin koneelta kuin sen käyttä— 
jältä vaaditaan hiuksenhienoa tark- 
kuutta. . 
tela mitataan j a  sen epätasaisuuk- 

Ennen hionna-n alkamista 

sista piirretään suuresti liioiteltu 
käyrä. Työn edistymistä kontrolloi- 
daan tarkkuusmittausten avulla, j a  
telan on  läpäistävä lopullinen t a r -  
kastus, ennen kuin se  irroitetaan j a  
siirretään pois koneesta. 

Kaikista teloista pidetään tarkkaa 
kortistoa. Niistä ilmenevät aikai- 
semmat hionn'at ja teloissa ilmen- 
neet virheellisyydet. Nykyisin tel-o- 
jen tarkastus ja ennakkohuolto on 
kehitetty tarkaksi 
Erää t  tärkeät telat  joutuvat määrä- 
asjoin hiott-aviksi. Tavallisimmat te— 
lojen pintaan ilmestyneet virheet 

järjestelmäksi.  

ovat kulumisen ja puristusv-ammo— 
jen aiheuttamia. Telojen hio-minen 
edellyttää tietenkin varatelajärjes— 
telmä-ä. 

Yllättävää on  hiomakoneiden 
”asiakkaiden” moninaisuus ei  yksis- 
tään mittojen j a  painon, vaan myös 
valmistusa-ineeseen nähden. On te- 
räs—, hapon-kestäviä teräs-, pronssi-, 
kokillivalu—, lcumi- ja kivitelo-ja ja 
pian saataneen kokeilla muovipääl- 

lysteisten-kin telojen hiomista. 

Juanteluaan 
kartonkikoneeseen 
parannuksia 

Kartonkikoneeseen 
on  a senne t tu  

kuusi  uutta 
kuiva-ussllinteriä 

J uant—ehtaa-n kartonkikoneeseen 11-- 
sälttiin syyskuun lopulla kuusi uutta ' 
kuivaussilinteriä, jotka toimitti j a  
asensi A. Ahlström Oy:n Karhulan 
konepaja. Samalla koneen silinteri- 
ryhmien avonaiset vaihteistot uusit— 
tiin koteloituihin ja silinterila-a-ke- 
rien voitelu uusittiin automaatti- 
seksi. 

Telan kovuus 
määr i te l lään  
tämännäköisellä 
kovuusmvitforillu 

Tilaa uusille kuivaussiilintefreille 
saatiin siten, että toinen kiillotus- 
kalanteri  j a  kaksi kuparipinrtais-ta 
jäähdytyssilinteriä poistettiin ja rul- 
lien lei'kkau-sterät asennettiin ly- 
hyempään tilaan. Kahden kiillotus- 
kala-nte-rin käyttö on tullut kysy- 
mykseen vain valmistettaessa vesi- 
kiillotettua pahvi-a, joka nyttemmin 

on jäänyt pois tuotanto-ohjelmas- 
ta. Jäähdytyssilinteri-t toimitti-vat 
ainoastaan ohjaustelo'jen virkaa.  

Uusien kuivaussilinterien ansiosta 
kartonkikoneen nopeutta on voitu 
lisätä n. 10 prosenttia paksuja laa- 
tuja ajettaessa. Koska Juan-tehtaalla 
on yhä enemmän siirrytty paksujen 
karrtonkien valmistukseen, tulee 
kartonkikoneen tuotanto kasva- 
maan.  

Juantehtaall—a o n  toinenkin huo- 
mattava uudistus parhaillaan me- 
nossa-. Hiomo siirtyy kuori—päällisen 
tuo—reen p-u-un käyttöön. Puut kulje- 
tetaan autoilla tehtaalle, jossa kuo- 
rim-inen suoritetaan kahdella Cam- 
bio-kuorimakoneella ja jälkipuhdis- 
tus kuorimarummussa. 'Mustan 
puun' käyttö lisää hiokkeen laatu-  

Ku-oret siirretään 
kulje-ttimen avulla kattilahuonee— 
seen ja  poltetaan. 

ominaisuuksia.. 

sisäänottomahdoll-i— 
suus joesta kuorimoon säilytetään, 
joten tarpeen tullen voidaan vast— 
edeskin käyttää uittopuuta. 

Hiomopuun 
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Högforsin Heinolan tehtaalla 

Yhtiömme nuorinta tuotantolai— 

tostai, v. 1952 perustettua Högforsin 
Heinolan tehdasta on lehdvessämme 
esitelty u'sein. Siihen on ollut aihet- 

takin, sillä nuoresta iästään huoli- 
matta- tehdasta on jo useaan kertaan 
laajennettu j a  sen valmistusohjel- 
maan on liitetty uusia artikkeleita. 
Jo v. 1954 radiaattorihallia jatkettiin 
ja viereen rakennettiin suuri kattila- 
h-alli. Kaksi vuotta myöhemmin ra -  
kennettiin liesihalli j a  uusi konttori- 
rakennus. Tehdas aloitti yksistään 
levyradiaanttorien valmistajana-, mut- 
ta laajennusten mukana Högforsin 
muutkin teräslevyistä valmistettavat 
lämpötilan tuotteet keskitettiin Hei- 
nolaan. Tehtaan nykyinen tuotanto 
käsittää seuraavat artikkelit: levy- 
radiavattorit, kaauswliedet, erilaiset te- 
r'äsl-evy- ja putkirakemteiset keskus- 
lämmityskattilat, korkeapaimehöyry- 
k-a'tti'l-at, kattilallaitokset, lämmön.- 
vaihtimet, lämminvesivaraajat ja 
uusimpana ryhmänä ilmastointilai- - 
teet. Lisäksi tehdään tilaustyönä eri- 
laisia levy- ja muototeräsrakenteita. 
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'alleon huomattava laaiennus 

Työurakan suorittaja rakennusmestari 
R. Maukonen rakennusmiestensö 
joukossa harjannostojaispöydössö 

Muurari Leino esitti 
työntekijöiden kiitokset 

Parhaillaan Heinolan tehdasta 
laajennetaan jälibeen rakentamalla 
uusi halli, jonka tilavuus on 43 000 
m3 ja lattiapinta-ala 6 300 m2. Koko 
tehtaan yhteinen tilavuus on  tämän 
jälkeen 165 000 m3 ja pinta-ala 

27 000 m?. Kun patautaurune mieliin, 
että tehdas alkuperäisessä koossaan 
oli 25 000 m3:n sumuinen, on kasvu 

. l . .  

' din-.'...g, 
muim T s., 

mr.-" 

n n n u g  

Uusi 4 3  000 m3zn suuruinen tehdas- 
halli kuvassa  v a s e m m a l l a  

ollut yli kuusinkertainen. Laajene- 
mismahdollisuudet otettiinkin jo  
tehdasta suunniteltaessa huomioon 
j a  niinpä tehdas nopeasta kasvus- 
taan huolimatta on säilynyt ehjä-nä 
kokonaisuutena, jonka seinien sisä- 
puolelta töiden järrjestely ja vad- 
heesta toiseen eteneminen on kyetty 

toteuttamaan erittäin tarkoituksen- 
mukeiise'lla ja tulokselliselila tavalla. 



Uuden hallin on suunnitellut ark- 

kitehti T-E. Herler yhdessä Hög- 

forsin tehdassuunnitteiuosaston 

kanssa-. Aikaisemmatkin tehdasra- 

kennukset ovat samaa käsi-alaa, mi- 

kä myös näkyy yhtenäisessä yleis- 

kuva-ssa. Rakentamisen suorittaa 
tyäurak-kana Rakennusliike R. Mau- 

konen Heinolasta-. Rakennusmestari 

Malulkonen toimi vastaa-vana mesta- 

rina ensimmäistä tehdasta rakennet- 

taessa ja sittemmin hän on itsenä-i- 

senä yrittäjänä urakoinut tehtaan 

laajentamisen. Alun alkaen on nou- 

datet tu 
tapaa ja niinpä uudisrakennuksen- 

uudenaikaista rakennus- 

kin pilarit, kattopalkit ja kattolaatat 

ovat valmiina elementteinä nostettu 

paikoilleen. 

Alaurak-oitsijoina toimivat niin 

ikään heinolal'aviset liikkeet, joista 

Vesi— ja Lämpäk-eskus Oy suorittaa 
putkityöt j a  Itä-Hämeen Asennus— 

liike Oy sähkötyöt. Työmaalla on 

rakennusväkeä n. 80 henkeä. Uusi 
halli valmistuu jo  tämän vuoden 
puolella. Tilat tarvitaan nykyistä 
valmi-stusohjelmaa varten. Sinne si.- 
joitetaan mm. lämmönvaihtimiern, 

osittain 
ilmastointilaitteiden valmistus. Kun 
halli kokonaisuudessaan 
ottamaan käyttöön, nousee Heimo-lan 

lämminvesivaraaj'ain ja 

tulla-an 

tehtaan henki-lökunnan määrä noin 
puoleentuhanteen. 

Rakenteilla olevan hallin harjan- 

nostajaisia vietettiin marraskuun 20 

päivänä. Työmaaruoka-la täyttyi tun- 

gokseen saa-kka, mutta hyvä sopu 

antoi tilaa j a  tunnelma oli harvinai- 

sen välitön. Rakentajien ja oman 

väen lisäksi nähtiin kutsuvierain-a 

Heinolan kaupunginvaltuuston pu- 

heenjohtaja Paavo Ilo, rakemiustar- 

kastaja Pentti Kivelä ja palopääl- 

liklkö Kyösti Helminen. Tilaisuudes- 

sa oli läsnä myös yhtiön rakennus— 

päälilikfkö Sven-Ake Lemström. Har-  

jannostajaispuheen piti isännöitsijä 

C. J. Cedercreutz. Hän mainitsi, että 

kulunut vuosi on ollut Högforsin 

Heinolan kaupun- 
ginvaltuuston 
puheenjohtaja 
Paavo llo tai 
kaupungin 
tervehdyksen. 
Hänestä oikealle 
isännöitsijä 
C .  J .  Cedercreu tz ,  
palopääl l ikkö 
Kyösti He lminen  
ja r akennus -  
tarkastaja, d ip l .  ins .  
Pent t i  Kivelä.  

tehtaiden piiri-ssä vilkkaan naken— 
nustoiminnan aniliaa myös Högforsin 
muilla tehtailla ja tehtaiden raken- 

nustila-vuu-s on lisääntynyt 90000 
m3zllä. 

Työntekijöiden lämminhenkisen 

kiitoksen sekä rakennusliildkeelle 

että Kymin Osakeyhtiölle esitti 
muurari Leino. Rakennusmestari 
Ma-ukonen mainitsi puheessaan, että 
rakentajien joukossa on useita-, jotka 
ovat olleet mukana tämän tehtaan 
kaikissa ra-kennusvaiheissa. Heino- 
lan kaupungin tervehdyksen esitti 
valtuuston puheenjohtaja Ill-0 todie— 
ten, että Högforsin Heinolan tehdas 
on suuresti edistänyt kaupungin 
teollistumista j a  tarjonnut heinola- 
laisille runsaasti työtilaisuuksia. 

Jatkoa sivulta 17  

avoinna marraskuun 12—16 pnä ja 

siihen kävi tutustumassa yli 1 500 

aikuista. 
nousee luku huomattavasti suurem- 

maksi. Epäedullisesta säästä huoli- 

matta tultiin näyttelyä katsomaan 

lähipaikkakunnilta saakka-, jopa 

kauempaakin. Näyttelyn tarpeelli— 

suudes-ta ei ole epäilystä—kään. Oma- 

kotirakenltaj at, entiset ja tulevat, tu- 

tustuivat tarkoin jokaiseen yksityis- 

Laplset mukaan laskien 

kohtaan. Erityisesti oltiin kiinnos— 

tuneita Rosselia-matosta. Samoin 

Högforsin kattila öljylämmittimi.— 

neen herätti runsaasti kiinnostusta. 

Näyttelyn järjestäjien toimesta jaet-  

tiin kyselyka-a'v'akkeita, 

joissa tiedusteltiin mikä seiklka oma- 

kotinäyttely—ssä heitä eniten miel- 

lytti. Keittiömatkaisun asetti 46 % 
sijalle, 

seuraavina tulivat Rossella-matto 

ja yleisvaikutelma. 

yleisölle 

vastaajista ensimmäiselle 

Omaikotinäyttelyllä oli merkitys- 
tä  monessa suhteessa. Ennen kaik- 

kea se teki tunnetuksi uusia rat- 
kaisuja rakenteissa, sisustuksessa ja 
lämmityspulmissa. Se oli myös suun- 
taa -antavana pohdittaessa omia ra- 
kennussummitelmia. Tämän mielen— 
kiintoisen näyttelyn onnistumisesta 
on lausuttava parhaat kiitokset en— 
nen kaikkea Reino ja Mailis Lind- 
qvistille, jotka suurenmoisella ta— 
valla suhtautuivat näyttelyn järjes- 
tämiseen luovuttamalla upouuden 
kotinsa näyttelypaikaksi. 

Näyttelytalon kalustamiseen ja  
sisustamiseen osallistuivat seuraava-1; 
alan liikkeet: Asko Oy (keitti-öka- 
lusteet, huonekalut ja tekstiilit), 
Winter Oy (värit ja tapetit), Finn- 
bau Oy (Rossella-matot), Vaneri— 
kon-ttori Oy (lastulevyt, Enso-Laatat 
ja vaatekomeroiden ovet), Idman Oy 
(valaisimet), Teräs Oy (keittiöka- 
neet, sähköliesi, pesukone, linko ym. 
talouskanoot) j a  Högfors (lämmitys- 
laitteet). 
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Juankoski on tunnetusti Pohjois- 
Savon eturivin kuntia. Viimeisin 
saavutus on kunnansairaatlan naa- 
puruulteen rakennettu vanhainkoti, 
jonka. lääniin sosiaalihuollon piiri— 
tarliastazja Olavi Maijala sanoi aset— 
tavansa maakunnan toiseksi par— 
haaksi. Kun vanhainkodin johtua-jat- 
ta-ren I r j a  Jussilan opastamana tu-  
tustuimme taloon, emme etsimäl- 
lälkään löytäneet siitä mitään a'rvos- 
telun aihetta, joten millainen lie- 
neekään Pohjois-Savon paras va-n— 
hainko-ti. 

Juankosken entinen vanhainkoti 
sijaitsi Martikkalan hovissa kuuden 
kilometrin päässä tehtaalta. Van- 
hukset muistelevat 'hoviansa' hyvil- 
lä mielin. Talo oli kodikas, paikka 
luonnonkaunis j a  hyvät marjamaat 
aivan käden ulottuvilla. Mutta tile- 
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Juankosken uusi 

tysti vanha rakennus oli laitostar- 
koitukseen epäkäytännöllinen, kyl- 
mä ja henkilökunnalta paljon työtä 
vaativa. Sen tähden jo vuosia sitten 
syntyi ajatus rakentaa uusi ' v a n -  

hainkoti pitäjän keskustaan. sosiaa- 
linen ajattelutapa on varsinkin sov- 
tien jälllkeise'n-ä aika.-na entisestään 
valveutunut. Ei  tyydytä vain lain- 
säädännön minimivaatimusten täyt- 
tämiseen, vaan esimerkiksi laitos- 
hoitxoa tarvitseville vanhuksille py- 
ritään luomaan todellinen koti. 
Ainakin Juankosken vanhainkodissa 
tämä pyrkimys tulee selvästi esille 
ja sen toteuttamisessa on myös on— 
nistut-tu. 

Mutta tietysti uudenaikaisen ja 
kaikilla mukavuuksilla varustetun 
vanhainkodin rakentaminen myös 
maksaa. Se onkin keventänyt kun- 
nan kukkia-rca kalustuksen hankki- 
minen mukaam luettuna 6190 000 ny- 
kymarkalllat Valtionapua ei ole saatu 
ollenkaan ja kunta on joutunut o t -  
tamaan 230000 markan lainan sel- 
viytyäkseen rakennuksen rahoituk- 
sesta. 

Etua la l la  s eu rus t e luhuone ,  taaempana 
ruokasali ja ylökuvassu yksityis— 
kohta  ha l l i s ta  

vanhainkoti 

Uutta vanhainkotia varten yh-tiö 
lahjoitti 8000  m2 suuruisen tontin. 
Rakennuksen on suunnitellut arkki- 
tehti Juhani Nylund Maaseudun 

83-vuotias ja 56 vuotta yhtiötä 
palvellut Kalle Vikman ansiomerkit 

rintopielessöön 

Keskusrakennustoimistosta. Raken- 
taminen aloitettiin kunnan omana 
työnä syksyllä 1962 ja rakennus vall- 
mistui viime lokakuussa Hidas 
vauhti johtui siitä, että työt olivat 
paikkakunnan työllisyystilanteesta 
johtuen välillä pysähdyksissä. 



Rakennus, tilavuudeltaan 5 260 mg, 
käsittää kaksikerroksisen hoi-to- 
osaston, samoin kaksikerroksisen 

talous- ja asuntolasiilven sekä niitä 
yhdistävän yksikerroksisen aulan. 
Rakennuksen sijoituksessa sopeutu- 
minen maastoon, valaistus ja näkö- 
alaseiklat on tarkoin otettu huo- 
mioon. Rakennusaineena on käytet- 
ty tiiltä. 

Holitopuoli käsittää 5 yhden hen- 
gen ja 10 kahden hengen huonetta 
sekä kolme pariskunta-asuntoa. 
Näin ollen vanhainkotiin voidaan 
sijoittaa 31 asukkia. Hoitopuolen 
molemmissa kerroksissa on yhteiset 
kahviot tuplakkahuoneineen ja tila- 
vat peseytymishuoneet. Toi-sen sii- 
ven keskeisin tila on ruokasali ja 
seuru-steluhuone. Lisäksi ensimmäi- 
sessä.- kerroksessa on nykyaikainen 
laitos-keittiö, kanslia ja johtajatta- 
ren asunto muun henkilökunnan 
huoneiden sijaitessa toisessa ker- 
roksessa. Siellä on myös vierashuo- 

illiliil * 1; |. 
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Yhtiöl'diselökei'disi'd vanhainkodin 
seurusteluhuoneessa televisiota 
katselemassa, vos. Vappu Myöhänen, 
Kalle Vikman, Mario Kosonen, Otto 
Kosonen ja Robert Leskinen 

ne, jossa matkan takaa vanhain- 

kodin asukkia tervehtimään saapu- 

va voi yöpyä. Tilava aula, josta 

avautuu kaunis näkymä joelle päin, 

aivan kuin lausuu vieraan terve— 

tulleeksi taloon. Aulan oven puo- 
leiselle seinustalle sijoitettu 
kan-tiimin, joka tull-aan lähiaikoina 
avaama-an. Rakennuksen miltei koko 
alan käsittävässä pohjakerroksessa 
on askarteluhu-oneet miehille ja. nai- 
sille, sauna pesu- ja prukuhuoneinleven 
ja kellarit sekä varastot. Rakennus 
saa lämpönsä vieressä sijaitsevan 
kunnian-sairaalan lämpökeskuksesta. 

Ennen kuin taloon muutettiin, oli 
juanko-skelaisilla tilaisuus käydä 
tutustumassa tähän uuteen sosiaa- 
liseen laiitokseensa. Pian muuton ta'- 
pahduttua pidettiin tervetuliais-seru- 
rat ja ahkeraan on muutenkin käy- 
ty  vanhuksia tervehtimässä. Vie— 
railuja ajatellen talon sijainti on 
mitä edullisin aivan Juankosken 
keskustassa, mutta kuitenkin omas- 
sa rauhassaan. 

Vieraillessamme vanhainkodissa 
tapasimme talon 19 asukkaan jou- 
kossa kuusi yhtiöläiselälkeläistäi. 
Pian 84 vuotta täyttävä Kalle Vik— 

on 

man otti meidät juhlallisesti vas- 
taan rintapielessää-n tehtaan 200— 
vuotisjuhlassa Keskus- 
kauppekamarin ansiomerkki ja toi- 

saamansa 

sena yhti-ön kultainen ansiomerkki. 
Voinem-m-ekin sanoa-, että tehdas on 
ollut vanhana poikana pysyneelle 
Vikmanille kuin aviopuolison kaltai— 
nen elämänitoveri. Hän teki yhtiössä 
56 vuoden pituisen työpäivän eikä 

tullut pitäneeksi edes yhtään ro- 
kuli- tai sairaspäivää. ”Ei ole her- 
rat käskeneet kovempaa tekemään”, 
muisteli Kalle Vikman. ' 

Kun Vikman tuli tehtaan töihin., 
maksettiin päiväpa'lkkana- ”hännä- 
tö—n' markka. Markan suuruisesta 
tuntipalkasrta pidätettiin näet kaksi 
penniä kirkko- ja koulukassaan. 
Urakkap-alkkalainen sai 1 mk 40 p, 
josta myös vähennettiin nuo kaksi 
penniä. Todellisuudessa ei rahaa 
juuri nähtykään. Tiistaina keasööri 
jakoi liput, joilla sai astaa tehtaan 
kaupasta jauhoja. Sieltä jouduttiin 
ottamaan tavaroita myös velaksi ja 
niin oli tili jo etukäteen kulutettu 
viimeistä penniä myöt-en. 

Vikmani-n muistin mukaan men- 
neinä aikoina työpäivä avut-oi ke- 
sällä jo neljän tienoissa ja jatkui 
iitaan klo Scaan. Välillä oli aamiais- 
ja päivällistun'ti. Talvisin lähdettiin 
pois töistä pimeän tultua, ei ollut 
niin kelloaja-lla väliä. 

( , .  Tehtaan isot tuvat olivat saman- 
aikaisesti sekä perhe- että yhteis- 
asuntoloita. Tuvassa saattoi asua 
viisi jopa kuusikin perhettä. Jo- 
kaisella oli oma pieni elintilansa ja 
jokaisen pöydällä tuikki pimeän 
aikaan *taikkilamppu', jonka sydän 
oli tehty rievusta. Uunissa räiskäh- 
telivat metriset halot ja lattialla 
kävi läpi vuorokauden yhtämittai- 
nen kro'lina, kun nuorinta polvea 
kätkyis-sä tyynnyteltii-n. Perheiden 
seassa oli usein vierasta väkeäkin, 
rahdinaja-jia ja- muita tehtaalle tul- 
leita-. 

Eipä ollut paljon järjestystä ulko— 
salla-kaan. Siat ja lehmät kuljeske- 
livat kesäisin valtoimenaan kujilla. 
Tehtaalaiset rakensivat itselleen 
saunoja ja perunakuoppia», mihin 
parhaaksi katsoivat. Näin eleltiin 
tehtaan 'venäläisvallan' aikana, mut— 
ta kun parooni Alfthan tuli isän- 
näksi, puratti hän saunahökkelit ja 
käski pitää eläimet kim-ni. Hän oli 
sellainen 'korreenkiihkoinien'. 

Jatkuu sivulla 32 
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Kuntakuulumsi Kymintehtaan- 

Marraskuussa järjestettiin Ky- 
mintehta-a-lla ensimmäisen kerran 
kuntokuukausi kokeilumielessä. Se 
onnistui yli odotusten. Kuntoisuu- 
lqauden aikana. järjestetyistä mo- 
nista temparuksist'a lienee mainitta- 
vin pati'kointiryntäys, sillä suori— 
tuksia kirjattiin kuukauden aikana 
yhteensä 10 505. Se tietää sitä, että 
joka päivä oli liikkeellä keskimää- 
rin 350 henkeä patikoinnin avulla 
virkistystä ja- kuntoa hankkimassa. 
Kuukauden aikana järjestettiin 
myös juhlia-, reukailukilpai-lu, per— 
hevoimistelukilpailu ja polkuretkiä. 
Ne kaikki keräsivät runsaasti imos- 
tun-utta- yleisöä. 

Patikointi eri kävelykohteisiin 
muodostui tietenkin villakadnmaksi 
toiminnaksi. Ajoittain huonoistakin 

Kuntokuuka'uden 
aikana saavutti 
patikointi 
s u u r i m m a n  
menestyksen. 
Silloin kirjattiin 
yhteensä 1 0  505 
kövelysuoritusta. 

olosuhteista huolimatta nähtiin reip- 
pailijroita eri kävelykohteissa aamu- 
varhaisesta iltapimeään. Tavan- 
omaisten kävelykohteiden lisäksi oli 
"kuuta—mokohteita' j a  kun työmatka- 
kävelytkin saatiin ottaa mukaan 

Tähän ryhmälähtöön osallistui vain 
satakunta henkeä, mutta- perillä 
Nauhanlauhon hiihtomajalla oli lähes 
300 henkeä seuraamassa patikoitsi— 
joille järjestettyä retkeilyasujen 
muotinäytöstä. Kuntokuuka-uden 
aikana: patikoiti'm myös polkurat- 
kililäu, joihin osallistui 11. 250 hen- 
keä. 'Jäähdyttelypa-tikoimti” suoritet- 
tiin kuu-kauden lopussa Inginmaan 
kansakoululle. Kaikilla mukana. 01— 
leilla oli hauskaa- j a  marraskuun 
aikana suoritettu patikointi muo— 
dosti sopivan lähtökohdan jatku- 
valle lenikkeiiylle, joka tietenkin 
lumen tultua suoritetaan hiihtäen. 

Kuntojuhla pidettiin seurantalossa 
19. 11. Juhlan ohjelma oli onnistu- 
nrut. Se oli tietenkin pääosaltaan 
kunto-aiheinen, mutta Pentti Metsä- 
rinteen yhtyeen leikkimielinen oh— 
jelma ja korkeatasoiset viihde- ja 
tanssinusiilnkiesitykset antoivat 
juhlan-e virkistävää lisäväriä. Niin- 
pä tämä televisiosta tuttu yhtye 
valloittikin täysin kuntojuhla-n ylei- 
sön. Kuusankosken tehtaiden pääl- 
likkö Olov A. Hixén lausui juhlan 
avaussanalt. Toimittaja Hilja-Maria 
Niku puhui terveyden j a  kunnon 
vaalimisen tärkeydestä. Hän korosti 
ulkoilun merkitystä mielen— ja  ke— 
hon terveydelle. Kuntovoimistevlu 

Kuntojuhlassa puhuivat Kuusankosken 
tehtaiden päällikkö Olov A. Hixén 

ja toimittaja Hilja-Maria Niku 

Nauhanahon majalla esiteltiin 
patikoitsi joil le retkei lyasuia  

kilpailuun, nousi innostus jatku- 
vasti. Myös erityinen .avioparikil- 

pailu lisäsi harrastusta. Kävelykoh- 
teita- oli kaikkiaan 19, joten valin- 
nan varaa- oli tarpeeksi. Avauspati- 
kai-nti suoritettiin musiikin tahdissa. 

työpaikoilla ja kodeissa-, leikinomai- 
nen liikunta sekä ulkoilu lisäävät 
ihmisen onnellisuutta j a  ovat sopi,- 
vaa lääkettä vanhuuden torjunta- 
taistelussa Ne lisäävät hyvän olon 
tunnetta., huumorimieltä ja viihtyi- 
syyttä elämässä. Kuntoj'uhlan yleisö 
tutustui myös ruotsalaiseen Maxi- 
mum-filmiin, joka oli hyvän mai- 
neensa veroinen esitellessään kun- 
non vaalimista sairauksia ennakolta 
ehkäisevänä toimintana. J uhla-n eräs 
päämumero oli perhevoimiste-lukil- 



Perhevoimistelukilpailun voittaneen 
Ensio Myyrän perheen pyramiidi 

pailu. Se sai osakseen suuren suo- 
sion, vaikka kilpailuun ei osallistu- 
nutkaan kuin kolme perhettä. Ensio 
Myyrän "katras' peri kilpailussa yli»- 
voimaisen voiton tullen myös yleisön 
suosikkiperheeksi. Kunltojuhla päät- 
tyi karkelointiin Pertti Metsärinteen 
yhtyeen soittaessa. 

Toinen kluntokuukaruden yleisö- 
juhla oli vesishow Kouvolan uima- 

hallissa. Siitä muodos-tui piristävä 
tilaisuus ja samalla se oli useal- 
le ensimmäinen tutustumiskäynti 
uudessa uimahallissa. Vesishow'ssa 
esiintyi peräti 126 yhtiöläisuimaria. 
Yleisöä oli saapunut lähes 300 hen- 
keä. Osastojen välisen 6x25 m:n va— 
paauimrin voi-tti sähköosasto ja sit- 
ten seurasivat ohjelmassa tosi hu- 
paisat osastojen väliset haasteninnxit 
taukoamattomana sarjana. Mieli- 
kuvitusta käytettiin esiintymisessä 

ja  mitä hullunku-risimmat asut väv- 
ri'ttivät näitä humoristisia uintejva. 
Palokunta ja paperitehtaan naiset 
kuorivalt ehkäpä parhaan kerman, 
sillä heidän yhteenottonsa esittelyi- 
neen saivat katsojat kiemurtelemaan 
naurusta. Ohjelma jatkui Pentti 
Koskisen ja Ulla- Suvannon esityk- 
sillä, jotka. olivat korkeata luokkaa 
samoin kuin helsinkiläisten Soile 
Lehtosen ja  Ritva Tammi-laakson 
tali-deuinlti, joka pääsi hyvin oikeuk- 
siinsa onnistuneessa valaistuksessa. 
Nämä esiintyjät ovat Suomen mes- 
tareita. Riem-ukkaan tilaisuuden 
päätti. intiaanishow, jossa uitiin, hy- 
pittiin ja  melottiin allasta- pitki-n ja  
poikin monen intiaanin ja valkonraa- 
man voimalla. Lopuksi onnellisten 
satujen tapaan suuri valkonaama 
Piff-alo Pulla sai Ho-pea'ja'llan iki- 
oma-kseen. Yhtiön ammattikoulun 
towisoilttoknmta avusti juhlan eri 
vaiheissa varsin ansiok-kaa—lla ta.- 
valla. 

Varsinaisena työpaikkatoimintana 
oli vain osastojen välinen renkailla- 
kilpailu, joka lähes kaikilla osas- 
toilla sai hyvän vastaanoton. Ohjel- 
maan kuului suorittaa neljästi kun- 
tokuukauden aikana melko vaativa 
renkaillusa'rja, joka käsitti 
liikettä. Niiden suorittaminen vei 
aikaa nelisen minuuttia. Vaikeim- 

Kolmantena 
osallistui kilpailuun 

Erkki Penttisen 
perhe 

Voittajaperhe 
vastaanottamassa 
palkintoaan, 
joka oli kaunis 
ruoka-astiasto 

maksi muodostui viimeinen, vatsa- 
lihaksia kysyvä liike, joka varsin- 
kin naisille oli 'tervaa'. 

Renkailusuorituksia kertyi yh- 
teensä 2006  ja viisi osastoa pääsi 
50 prosentin paremmalle puolelle. 
Tulokset olivat seuraavat: 

Pertti Metsärinteen yhtye viihdytti 
yleisöö hyvällä menestyksellä 

neljä ' 

Sarja I (osaston vahvuus yli 150):  
1) selluloosatehdas 32,5 %, 2)  kont- 
tori 32,4 %, 3 )  Kymin paperitehdas 
13,0 %, 4) alaverstas 12,6 %, 5) 
rakennusosasto 8,7 %,  6 )  kuljetus- 
osasto 3,25 %. 

Sarja II (osaston vahvuus alle 
150): l )  klooritehdas 77,3 %, 2 )  put- 

Kilpailussa sijoittautui toiseksi 
Leo Honka—sen perhe 



ki- ja levypaja 75,3 % ,  3)  puuhiomo 
63,8 %,  4 )  mittarikorjaamo 58,3 % ,  
5 )  yankee-kon-eosasto 52,2 % ,  6 )  
päälaboratorio 47,3 %,  7 )  sähköosas- 
to 41,8 % .  

Kokonaisuutena voidaan sanoa, 
et tä kuntok'uu'kausi onnistui yli odo- 
tusten. Eri  toimintoihin osallistui 
yllättävän runsaasti työntekijöitä ja 

”erityisesti juhlatilaisuuksissa oli ha- 
vaittavissa samaa yhtiöläishenkeä 

'Mestarillisla' 
hiliardinpeluuta 
Kymintehtaan Mestarikerhon saa- 

tua yhtiöltä uuden huoneiston seu- 
rasi ikäänkuin tupaantuliaislahjana 
biljardipöytä kaikkine tarvikkei- 
neen. Se oli tosin pienikokoinen, 
mutta keräsi kuitenkin ympärilleen 
runsaasti harrastajia.  Teknikko 
Heikki Vesasen johdolla he  kehit- 
tyivät pelitaidossa ja pian katsot- 
tiinkin aiheelliseksi hankkia suuri— 
kokoinen biljardipöytä. Se ostettiin 
Haminan ups'eeri-kerholta ja vanha 
pieni pöytä luovutettiin Voikkaan 
Mestari-kerhon käyttöön. 

Kokemuksen j a  taidon lisääntyes- 
sä laajeni kilpailutoiminta. Erityi— 
sen suosion on saavuttanut kerhon 
sisäinen a la Guerre eli 'kin—kku- 
kä-rrikilpailu', johon osallistuvat 
lähes kaikki kerhon jäsenet. Kilpai- 
lu pidetään ennen joulua ja pal- 
kintona on  muhkea joulukinkku. 
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kuin vuosittaisissa pa-Ikintojenjako- 
juhlissakin. Erityinen kiitos on &n- 
nettava monille esimtyjille, jotka 
vaivoja-an säästä-mättä osallistuivat 
vapaaehtoisesti lukuisiin tempauk- 
siiln- j a  ja siten auttoivat osaltaan 
kaiken onnistumiseen. Varsinkin 
vesishow'ssa mukana olleet ansait- 
se'vat hatunnoston! 

Osastojen urheiluyhdysmiehille 
lausuttakoon lä-mmivn kiitos heidän 

Kouvo lan  u i m a -  
hallissa pidetyssä 

vesishow'ssa oli 
riemukas tunnelma 

ja hauskoja 
esityksiä 

Levyseppö 
Matti Tiira ' 
suo r i t t amassa  
taitoa vaa t ivaa  
voimis te lul i iket tö  

Kultakellokilpailun 
voittaja, mes ta r i  

Leo Tuominen 
Kymintehtaan 
Mesta rikerhon 
bil jardipöydön 

ööressö 

Kerhojen väliset ottelut suorite- 
taan ns. Kaisa-pelin muodossa. Ku-  
luvan vuoden aikana Kymintehtaan 
Mestarikerho on voittanut Karhu- 
lan, Sunilan ja Joutsenon työnjoh- 
tajakerhot, Kouvolan aliupseeriker- 
h-on ja Kouvolan kauppakerhon. 
Voittoa viimeksi mainitusta lienee 
pidettävä suurimpana saavutuksena. 

Loka-marraskuun vaihteessa Kou- 

merkityksellisestä panoksestaan 
kuntokuukauden onnistumisessa. 

Kun-tokuukaudesta saati-in hyviä 
kokemuksia, jotka toivottava-sti 
innostavat jatkamaan jokaista hen- 
kilökohtaisesti terveyden ja kunnon 
usein sis-ua vaativalla tiellä. 

volan kauppakerholla pelattiin hen-  
kilökohtainen 'kultakellokilpailu', 
johon otti osaa 39 kilpailijaa ympäri 

Suomea. Kymintehtaan mestari Leo 
Tuominen selviytyi voittajaksi saa- 
den palkinnokseen kultaisen ranne- 
kelllon. 

Tällaisia hyviä uutisia kuuluu Ky-  
mintehtaan Mestarikerhon vihreän 
veran ääreltä. 



KU USAN KOS KEN TEHTAAT 

EVERT INGINMAA 
vuoromestari Kymin puuhiomolta tulee 
6. 1. olleeksi 45 vuotta yhtiön palve- 
luksessa. Hän on syntynyt Iitissä 8. 9. 
1903. Yhtiön palvelukseen puutarhurin 
apupojaksi hän tuli 14-vuotiaana. Ol- 
tuaan muutaman vuoden maatalousosas- 
tolla hän siirtyi Kuusaan puuhiomoon 
hiojaksi. V. 1927 hänet nimitettiin hio- 
mon etumieheksi. Vuoromestariksi Kymin 
puuhiomoon hänet nimitettiin V. 1929. 

TOIVO PURANEN 
viilaaja Kymin korjauspajalta tulee 5. 2. 
olleeksi 45 vuotta yhtiön palveluksessa. 
Hän on syntynyt 1. 1. 1901 Lappeella. 
Yhtiön palvelukseen hän tuli ensimmäi- 
sen kerran v. 1917 Kymin ulkotyöosas- 
tolle. Kymin korjauspajalle viilaajaksi 
hän tuli v. 1919. 

Toivo Puranen 

YRJÖ TAMMIO 
kupariseppä Kymin korjauspajalia tulee 
14. 2. olleeksi 45 vuotta yhtiön palve- 
lukseSSa. Hän on syntynyt Valkealassa 
16. 5. 1901. Yhtiön palvelukseen Ky- 
min korjauspajalle nuoremmaksi kupari- 
sepäksi hän tuli v. 1916. Lyhyttä paperi- 
tehtaalla oloaikaansa lukuun ottamatta 
hän on yhtäjaksoisesti työskennellyt kor- 
jauspajalla kupariseppänä. Hän on inno- 
kas matkailija. 

EMIL BÄTSMAN 
koneenhoitaja Kymin paperitehtaalta tu- 
lee 28. 12. olleeksi 40 vuotta yhtiön 
palveluksessa. 
keulassa 15. 12. 1907. Yhtiön palve- 
lukseen Kymin rakennusosastolle hän tuli 
v. 1923. Kymin paperitehtaalle puristin- 
pojaksi hän tuli v. 1924. Hän on työs- 
kennellyt paperikoneilla eri ammateissa 
ja nimitettiin koneenhoitajaksi v. 1950. 

VILHO ROMO 
rotatiokoneenkäyttöjä Kymin paperiteh- 
taan yankee-koneosastolta tulee 5. 1. 
olleeksi 40 vuotta yhtiön palveluksessa. 
Hän on syntynyt Virolahdella 13. 8. 
1904. Yhtiön palvelukseen Kymin ulko- 
työosastolle hän tuli v. 1923 ja siirtyi 
paperitehtaalle hollanterimieheksi v. 

Hän on syntynyt Val- . tuli v. 

Yrjö Tammlo 

1924. Nykyisessä ammatissa hän on 
toiminut v:sta 1928 lähtien. 

VÄINÖ LINDEN 
ylimestari Voikkaan rakennusosastolta 
tulee 6. 1. olleeksi 40 vuotta yhtiön pal- 
veluksessa. Hän on syntynyt Iitissä 29. 1. 
1907. 

JALMAR TURPEINEN 
rakennusapumies Voikkaan rakennus- 
osastolta tulee 8. 1. olleeksi 40 vuotta 
yhtiön palveluksessa. Hän on syntynyt 
Valkealassa 20. 11. 1904. Yhtiön pal- 
velukseen Kuusaan korjauspajalle hän 

1923. Työskenneltyään yli 30 
vuotta Voikkaan paperivarastolla lastaa- 
jana hän v. 1960 siirtyi rakennusosas- 
tolle, missä hän edelleenkin työskente- 
lee poraajan jo piikkaajan tehtävissä. 

FRANS VUORINEN 
voimalaitoksen hoitaja Voikkaan sähkö- 
osastolta tulee 13. 1. olleeksi 40 vuotta 
yhtiön palveluksessa. Hän on syntynyt 
Karkussa 23. 7. 1902. Yhtiön palveluk- 
seen hän tuli v. 1919. Yhtäjaksoisesti 
hän on palvellut yhtiötä v:sta 1932 läh- 
tien Voikkaan tehtaiden eri osastoilla. 
Vesivoimalaitoksen hoitajaksi hänet ni- 
mitettiin v. 1944. 

Vilho Romo Väinö Lindén Jalmar Turpeinen 
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HALLAN TEHTAAT 

JONNE ANDERSEN 
tukkityömies tukkiosastolta tulee 6. 1. 
olleeksi 50 vuotta yhtiön palveluksessa. 
Hän on syntynyt Kymissä 17. 2. 1900. 
Yhtiön palvelukseen tallimiehen apulai- 
seksi hän tuli ensi kerran 9-vuotiaana. 
Laivoissa hän on ollut lämmittäjänä vv. 
1914—1918. Lautatarhalle tapuloitsi- 
jaksi hän tuli v. 1919. Sen jälkeen hän 
työskenteli muilla osastoilla ja tuli v. 
1953 nykyiseen tehtäväänsä tukkiosas- 
tolle. 

YRJÖ VÄRRI 
tukkityömies tukkiosastolta tulee 3. 2. 
olleeksi 45 vuotta yhtiön palveluksessa. 
Hän on syntynyt Kymissä 9. 12. 1904. 
Yhtiön palvelukseen merkkipojaksi lau- 
tatarhalle hän tuli v. 1918. V:sta 1927 
lähtien hän on ollut palveluksessa yhtä- 
jaksoisesti ensin lautatarhalla lotjamie- 
henä ja v:sta 1939 lähtien nykyisessä 
työssään. 

EDITH JUHOLA 
mittaaja Iautatarhalta tulee 20. 1. 01- 
leeksi 40 vuotta yhtiön palveluksessa. 
Hän on syntynyt Vehkalahdella 8. 12. 
1904. Hän tuli ensi kerran yhtiön pal- 
velukseen sahalle v. 1921. Hän on ollut 
sahalla ja lautatarhalla useita eri pitui- 
sia ajanjaksoja. V:sta 1942 alkaen hän 
on ollut palveluksessa yhtäjaksoisesti en- 
sin sahalla ja v:sta 1 9 5 7  nykyisessä am- 
matissaan. 

M erkfkipä'eitv3i ä 

KUUSAN KOSKEN TEHTAAT 
ONNI UTTI 
terien teroittaja Kymin selluloosatehtaal- 
ta täyttää 60 vuotta 13. ] .  

VÄINÖ TYNYS 
1. sihtimies Kymin selluloosatehtaalta 
täyttää 60 vuotta 15. 1. Hän on syn- 
tynyt Luumäellä. Yhtiön palvelukseen 
hän tuli ensiksi Kymin rakennusosastolle 
ja työskenteli sen jälkeen eri osastoilla. 
Palvelusaikaa on kertynyt jo 35 vuotta. 
Viimeiset 20 vuotta hän on ollut sellu- 
Ioosatehtaalla. Harrastukset: omakoti- 
talon ja puutarhan kunnossapito sekä 
kalastus. 
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Frans Vuorinen 

ANTTI NIEMI 

1. valkaisija Kymin selluloosatehtaalta 
täyttää 60 vuotta 17. 1. Hän on syn- 
tynyt Savitaipaleella. Yhtiön palveluk- 
sessa hön on ollut 40 vuotta, joista yli 
30 vuotta valkaisijana. Vapaa-aikansa 
hän viettää kodin piirissä. 

AARNE SUOMI 
voitelija Voikkaan puuhiomoita täyttää 
60 vuotta 17. 1. Hän on syntynyt Iitissä. 
Hän tuli yhtiön palvelukseen Voikkaan 
paperitehtaalle v. 1921. V:sta 1933 läh- 
tien hän on ollut yhtäjaksoisesti yhtiön 
palveluksessa työskennellen etupäässä 
Voikkaan puuhiomolla. Nykyistä tehtä- 
väänsä hän on hoitanut jo kymmenen 
vuotta. 

MARTTI ALANKO 
vuoromestari klooritehtaalta täyttää 60 
vuotta 23. 1. Hän on syntynyt Sys- 
mässä. Yhtiön palvelukseen hän tuli 
v. 1928 Kuusaan sahalle. Täältä hän 
siirtyi samana vuonna klooritehtaalle 
kennomieheksi. Hänet nimitettiin v. 1944 
vuoromestariksi. 

ELNA JUUSELA 
viivauskoneen apunainen Kymin paperi- 
tehtaalta täyttää 60 vuotta 4. 2. Hän 
on syntynyt Kotkassa. Yhtiön palveluk- 
seen Kuusaan sahalle hän tuli v. 1924 
työskennellen siellä pari vuotta. Uudel- 
leen hän tuli yhtiön palvelukseen v. 1942 
Kymin puutarhaan, josta v. 1951 siirtyi 
paperitehtaalle. 

ARVI NYBERG 
konttoristi myyntiosastolta täyttää 60 
vuotta 16. 2. Hän on syntynyt Uuraan 
Esisaaressa. Päätettyään opiskelunsa Vii- 
purin Suomalaisessa lyseossa hän suo- 
ritti kauppakoulun kurssin ja työsken- 
teli sen jälkeen Suursaaren sahalla har- 

Martti Alanko 

joittelijana ja Esisaari Oy:ssä kontto- 
ristina. V. 1924 hän siirtyi Läskelä 
Oy:n palvelukseen. V:sta 1931 hän 
työskenteli yhtiön pääkonttorissa lähe- 
tysosaston päällikön apulaisena talviso- 
taan saakka. Sodan päätyttyä hän muut- 
ti yhtiömme palvelukseen Kuusankoskel- 
le. V:sta 1945 hän on toiminut kontto- 
ristina myyntiosastolla. 

SIIRI SIREN 
viivauskoneen apunainen Kymin paperi- 
tehtaalta täyttää 60 vuotta 18. 2. Hän 
on syntynyt litissä. Yhtiön palvelukseen 
massan lastaajaksi Kuusaan puuhiomoon 
hän tuli v. 1921. Työskenneltyään 
useaan otteeseen eri osastoilla hän siir- 
tyi v. 1960 takaisin puuhiomoon ja v. 
1963 nykyiseen työhönsä paperiteh- 
taalle. 

PAAVO LEHTONEN 
panostaja ja lataaja Kymin rakennus- 
osastolta täyttää 60 vuotta 24. 2. Hän 
on syntynyt litissä. Yhtiön palvelukseen 
rakennusosastolle hän tuli v. 1928. Muu- 
taman vuoden poissaolon jälkeen hän 
tuli uudelleen yhtiön palvelukseen ra- 
kennusosastolle v. 1936. 

EINO SEPPÄLÄ 
kuljettimien huoltaja Kymin selluloosa- 
tehtaalta täytti 50 vuotta 7. 11. Hän 
on syntynyt Valkealassa. Yhtiön palve- 
lukseen selluloosatehtaalle hän tuli v. 
1948 ja on työskennellyt samalla osas- 
tolla yhtäjaksoisesti. Hänen harrastuk- 
sistaan mainittakoon ulkoilu, oman koti- 
tontin kunnossapito ja puutarhan hoito. 

TAIMI NIEMI 
riisinkäärijä Kymin paperitehtaalta täyt- 
tää 50 vuotta 1. 1. Hän on syntynyt 
Iitissä. Yhtiön palvelukseen Kuusaan pa- 
peritehtaalle paperinjalostustyöhön hän 



A r v i  Nyberg 

tuli v. 1942. Hän on toiminut erilai- 
sissa tehtävissä Kymin ja Kuusaan pa- 
peritehtaissa. Nykyisessä ammatissaan 
hän on ollut v:sta 1949  lähtien. 

ARVI HYTTINEN 
apumies Kymin rakennusosastolta täyt- 
tää 50 vuotta 10. 1. Hän on syntynyt 
Polvijärvellä, jossa hän ennen yhtiön 
palvelukseen tuloa viljeli maata koti- 
tilallaan. V. 1948 hän tuli työhön 
Kuusaan sahalle ja on sen jälkeen työs- 
kennellyt mm. Kymin ja Voikkaan ulko- 
työosastoilla. Kymin rakennusosaston 
palvelukseen hän tuli v. 1962. 

TORSTI KIVIN EN 
varakoneenhoitaja Kymin paperitehtaan 
yankee-koneosastolta täyttää 50 vuotta 
12. 1. Hän on syntynyt Valkealassa. 
Yhtiön palvelukseen Kymin ulkotyöosas— 
tolle hän tuli v. 1932 ja siirtyi seuraa- 
vana vuonna paperitehtaalle. Käytyään 
läpi kaikki työvaiheet paperikoneella hä- 
net nimitettiin v. 1963 varakoneenhoi- 
tajaksi. 

VEIKKO LAHTELA 
apumies Kymin rakennusosastolta täyt- 
tää 5 0  vuotta 12 .  1 .  

VÄINÖ EHRUKAINEN 
kirvesmies Kymin rakennusosastolta täyt- 
töä 50 vuotta 19. 1. 

VILJO ALANKO 
merkkaaja Kymin paperitehtaan yankee- 
koneosastolta täyttää 50 vuotta 25. 1. 
Hän on syntynyt Sysmässä. Yhtiön pal- 
velukseen maatalousosastolle puutarhaan 
hän tuli v. 1937. Työskenneltyään eri 
osastoilla ja oltuaan välillä muidenkin 
työnantajien palveluksessa hän tuli jäl- 
leen yhtiön palvelukseen v. 1947 paperi- 
tehtaalle merkkaajaksi. 

Vllio Alanko 

VEIKKO KAHRI 
apumies Kymin rakennusosastolta täyttää 
50 vuotta 26. 1. Hän on syntynyt An- 
jalassa. Aikaisemmin hän työskenteli 
valtion tie- ja vesirakennuslaitoksen pal- 
veluksessa. Yhtiön palvelukseen hän tuli 
v. 1946 Kymin ulkotyöosastolle. Sen 
jälkeen hän työskenteli mm. Voikkaan 
rakennusosastolla ja Kymin paperiteh- 
taalla. V. 1960 hän tuli rakennusosas- 
ton palvelukseen. 

KAARLE KUUSISTO 
valkaisuveden valmistaja klooritehtaalta 
täyttää 50 vuotta 28. 1. Hän on syn- 
tynyt Kuvrikassa. Yhtiön palvelukseen 
hän tuli v. 1948 klooritehtaalle valkaisu- 
veden valmistajaksi, ja on siitä lähtien 
hoitanut tätä tehtävää. Hän on innokas 
ulkoilun harrastaja. 

VIENARI ELG 
turvekuljettimien hoitaja höyryosastolta 
täyttää 50 vuotta 11. 2. Hän on syn- 
tynyt Pusulassa. Yhtiön palvelukseen 
höyryosastolle Iaitosapulaiseksi hän tuli 
v. 1956. 

PAULI LIIKANEN 
putkiseppä Kymin korjauspajalta täyttää 
50 vuotta 21. 2. Hän on syntynyt Iitis- 
sä. Yhtiön palvelukseen Kymin ulkotyö- 
osastolle hän tuli v. 1934. Sen jälkeen 
hän työskenteli ,eri osastoilla ja siirtyi 
v. 1940 Kymin korjauspajalle putkisepän 
apulaiseksi. Putkiseppänä hän on ollut 
v:sta 1945 lähtien. 

LAILA KUUSINEN 
siivooja Kymin korjauspajalta täyttää 50 
vuotta 23. 2. Hän on syntynyt Luu— 
mäellä. Yhtiön palvelukseen maatalous- 
osastolle puutarha-apulaiseksi hän tuli 
v. 1929. Kymin korjauspajan siivoojana 
hän on ollut v:sta 1959 lähtien. 

HALLAN TEHTAAT 

TOIVO HOKKANEN 
maalari rakennusosastolta täyttää 50  
vuotta 17. 2. Hän on syntynyt Kangas- 
niemellä. Yhtiön palvelukseen sahalle 
kuormaajaksi hän tuli v. 1937 ja siirtyi 
myöhemmin lajittelijaksi. V. 1955 hän 
siirtyi nykyiseen ammattiinsa rakennus- 
osastolle. 

METSÄOSASTO 

HILMA NURMINEN 
täytti 50 vuotta 24. 11. Heinolassa. 
Hän tuli yhtiön metsäosaston Päijänteen 
hoitoalueen palvelukseen v. 1944 met- 
sänhoito-, taimitarha- ym. ulkotöihin. 
Sivutyönään hän huolehti metsäkonttorin 
siivouksesta. Rva Nurminen on vuosien 
mittaan toiminut myös monien vierai- 
lujen, retkeilyjen ja jatkokurssien reip- 
paana, iloisena ja ripeänä emäntänä. 

ONNI VARIS 
piirityönjohtaja täyttää 60 vuotta 7. 2. 
Tuupovaaran K0verossa. Hän on synty- 
nyt Pyhäselässä. Käytyään maamieskou- 

— 'lun v. 1924 hän hakeutui metsäalalle ja 
meni v. 1927 metsäharjoittelijaksi Läske- 
lä Oy:n palvelukseen. Metsäteknikoksi 
hän valmistui Nikkarilan metsäkOqsta 
v. 1930 ollen sen jälkeen edelleen Lös- 
kelä Oy:n palveluksessa metsätyönjoh- 
tajana ja piirimiehenä. Tämän yhtiön 
tultua Kymin Osakeyhtiön omistukseen 
nimitettiin hänet v. 1941 Koveron piirin 
piirityönjohtajaksi, jota tointa hän edel- 
leenkin hoitaa. Pitkänä palvelusaikanaan 
hän on saavuttanut esimiestensä jo 
alaistensa jakamattoman luottamuksen 
ja arvonannon. Hän on joutunut koti- 
paikkakunnallaan osallistumaan monin 
tavoin yhteiskunnalliseen toimintaan 
ollen nykyisin Tuupovaaran kunnan tilin- 
tarkastaja. 

VÄINÖ PASAN EN 
työnjohtaja täyttää 60 vuotta Juankos- 
kella 9. 2. Hän on ollut yhtiön palve- 
luksessa v:sta 1921 lähtien. V. 1924 
hänet nimitettiin työnjohtajaksi. Hän on 
toiminut koko palvelusaikansa Juanteh- 
taa—n piirissä suorittaen monipuolisia 
työnjohtotehtäviä. Hän on säännöllinen 
ja tunnollinen työnjohtajana ja on hyvin 
suoriutunut hänelle uskotuista tehtävis- 
tään saavuttaen esimiestensä luottamuk- 
sen. 
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Vienari Elg 

VEIKKO WILLMAN 
metsätyönjohtaja täyttää 50 vuotta 
27. 12. Jo nuorena hän antautui metsä- 
alalle ja meni v. 1932 Läskelä Oy:n 
palvelukseen apulaistyönjohtajaksi. Läs- 
kelö Oy:n tultua yhtiömme omistukseen 
hänet nimitettiin v. 1941 vanhemmaksi 
metsätyönjohtajaksi Pohjois-Karjalan 
hoitoalueeseen Enon Keskijärvelle, jossa 
hän edelleenkin toimii. Hän on pitkän 

. ajan yhtiötämme palvelleena saavuttanut 
runsaasti arvonantoa metsänmyyjien, 
metsätyöntekijäin ja esimiestensä taholta. 

HÖGFORS I N TEHTAAT 

SVEN SÖDERLUND 
työnjohtaja emalilaitokselta täyttää 60 
vuotta 7. 1 .  Hän on syntynyt Fiskarsissa. 
Tehtaan työhön hän tuli v. 1926 työ- 
kaluosastolle, missä korjasi ja valmisti 
malleja kahden vuoden ajan. Kun tehdas 
aloitti'kylpyammeitten emaloinnin, hän 
siirtyi emaIiIa-itokselle ja oppi alusta 
alkaen emaloinnin salaisuudet ulkomais- 
ten asiantuntijoiden opastuksella. Ol- 
tuaan parin vuoden ajan ammeitten 
emalipöällystäjänä hönet v. 1931 nimi- 
tettiin työnjohtajaksi, mitä tointa hän 
on siitä alkaen hoitanut. 

Kaarlo Virtanen 
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Väinö Pasanen 

KAARLO VIRTANEN 
työnjohtaja maatalousosastolta täyttää 
60 vuotta 26. 1. Hän on syntynyt Karja- 
lohjalla. Jo nuoresta pitöen hän toimi 
maatalousalalla. V. 1929 hän tuli Hög- 
forsin tehtaan Vanjärven kartanon työn- 
johtajaksi. V. 1935 hän siirtyi Salmion 
tilan työnjohtajaksi, missö toimessa oli 
vuoteen 1945. Viimemainittuna vuonna 
hän siirtyi Karkkilaan, missä hän on toi- 
minut maatalousosaston ja viimeksi hal- 
kotarhan työnjohtajana. 

ANNI LEHTONEN 
siivooja liesiosastolta täyttää 60 vuotta 
31. 1. Hän on syntynyt Nummella: Teh- 
taan palveluksessa hän on työskennellyt 
useaan otteeseen mm. maatalous- ja 
liesiosastolla sekö valimossa. V:sta 1948 
alkaen on hän toiminut liesiosaston sii- 
voojana. 

VÄINÖ HASSELMAN 
valimotyöntekijä valimosta täyttää 60 
vuotta 10. 2. Hän on syntynyt Some- 
rolla. Tehtaan työhön hän tuli v. 1926 
puhdistamoon, missä toimi kaksi vuotta. 
Sen jälkeen hän siirtyi liesien kasaajaksi 
liesiosastolle. Oltuaan jonkin aikaa myös 

töissä hän rakennusosaston siirtyi v. 

Väinö Hasselman 

Sven Söderlund 

1936 valimoon, missä työskenteli kaa- 
vaajana ja valajana. V:sta 1956 lähtien 
hän on toiminut 4. valimossa tyhjennys- 
koneen hoitajana. 

RU DOLF LEMMETTY 
viilaaja Lahden tehtaalta täyttää 50 
vuotta 4. 1. Hän on syntynyt Valk- 
järvellä. Tehtaan palvelukseen hän tuli 
v. 1956. 

HILJA KARHULA 
hiekanjakaja valimosta täyttää 50 vuot- 
ta 4. 1. Hän on syntynyt Tyrnävällä. 
Tehtaan valimoon hän tuli työhön v. 
1952. Nykyisin hän toimii valimohiekan 
jakajana. 

ELSA UITTOMÄKI 
siivooja Heinolan tehtaalta täyttää 50 
vuotta 7. 1. Hän on syntynyt Ilmajoella. 
Tehtaan palvelukseen radiaattoriosastolle 
hän tuli v. 1957. 

VIENO SAARELA 
keittäjä virkamieskerholta täyttää 50 
vuotta 8. 1. Hän on syntynyt Rantsilas- 
sa. Virkamieskerhon keittäjäksi hän tuli 
1. 8. 1964. 

Rudolf Lemmetty 
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Vieno Saarela 

ARVO LEHTORANTA 
meislaaia puhdistamosta täyttää 50 
vuotta 11. 1. Hän on syntynyt Vihdissä. 
Tehtaan työhön hän tuli v. 1938 puh- 
distamoon, missä edelleenkin toimii 
meislaajana. 

RISTO LINDFORS 
levyseppä kattilaosastolta täyttää 50 
vuotta 17. 1. Hän on syntynyt Pyhä- 
järvellä UI. Tehtaan kattilaosastolle hän 
tuli työhön v. 1931 ja toimii siellä edel- 
leenkin valmistaen keskuslämmityskatti- 
loita. Hänet tunnettiin nuorempana in- 
nokkaana urheilun harrastajana. Kymi- 
yhtymän ennätys kuulantyönnössä v:lta 
1939 on vieläkin hänen nimissään tulok- 
sella 14.18. Hän on osallistunut Kark- 
kilan kauppalan kunnalliseen elämään. 
Hän on usean vuoden ajan ollut ja on 
edelleen kauppalanvaltuuston jäsen. 

HELVI ROSENQVIST 
keernantekijä keernaosastolta täyttää 
50 vuotta 25. 1. Hän on syntynyt Vih- 
dissä. Tehtaan työhön keernaosastolle 
hän tuli v. 1939. 

Elna Eronen 

Arvo Lehtoranta 

KERTTU MARTISKAINEN 
konttoristi Heinolan tehtaalta täyttää 
50 vuotta 26. 1. Hän on syntynyt Jo- 
hanneksessa. Yhtiön palvelukseen Hög- 
forsin tehtaalle Karkkilaan hän tuli v. 
1946 toimien ensin radiaattoriosastolla 
kirjurina ja v:sta 1949 lähtien rakennus- 
osastolla konttoristina. V. 1962 hän 
siirtyi Heinolan tehtaan myyntiosastolle. 

ELNA ERONEN 
valunpuhdistaja puhdistamosta täyttää 
50 vuotta 3. 2. Hän on syntynyt Vih- 
dissä. Tehtaan työhön hän tuli v. 1943 
puhdistamoon, missä edelleenkin toimii ' -  
kappaleiden viimeistelijänä. 

ANTERO JÄRVENPÄÄ 
valimotyöntekijä valimosta täyttää 50 
vuotta 4. 2. Hän on syntynyt Vimpelissä. 
Tehtaan työhön hän tuli v. 1951 vali— 
moon, missä nykyisin toimii keernojen 
poistajana. 

VILHO PITKÄLAHTI 
kuormaaja Heinolan tehtaalta täyttää 
50 vuotta 22. 2. Hän on syntynyt Lah- 
dessa. Tehtaan palvelukseen radiaattori- 

1963. osastolle hän tuli v. 

Antero Järvenpää 

Kerttu Martiskainen 

ERKKI HAANPÄÄ 
konekaavaaja valimosta täyttää 50 vuot- 
ta 24. 2. Hän on syntynyt KauhajOella. 
Tehtaan työhön valimoon hän tuli v. 
1945. 

Syyskuun 2 1  pnä kuoli vaikean sai- 
rauden kestettyään leikkuukoneen apu- 
nainen Hilja T o u k k a r i  Kymin pa- 
peritehtaalta. Hän oli syntynyt 27. —5. 
1909 Jääskessä. Yhtiön palvelukseen 
Voikkaan rakennusosastolle hän tuli v. 
1927. Hän työskenteli erilaisissa tehtä- 
vissä useilla osastoilla. Kymin paperi- 
tehtaalle leikkuukoneen apunaiseksi hän 
tuli v. 1945. Ystävällistä ja elämän- 
myönteistä manan majoille siirtynyttä 
jäivät lähinnä kaipaamaan lapset per- 

heineen. 

Hilja Toukkari 
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.Juanlelllaan 

lSO-vuolisiuhlal 

Juantehtaan seuratalon ullakolta 
on suursiivouksen jäljiltä löytynyt 
oheinen Juantehdasta esittävä tun— 
nuskuva, joka  nyt  on  saanut  paik- 
kansa sosiaalitoimiston seinällä. 
Vuosilukujen ja  suorasukaisen yti- 
mekkään tervetulotoivotuksen pe- 
rusteella on helppo päätellä, että ky- 
symyksessä on  ollut v. 1896 vietetyn 
Strömsdalsbrukin ISO-vuotisjuhla. 
Ilmeisesti tämä somistus on ollut 
kiinnitettynä juhlapaikalle. Juan- 
tehdas oli silloin vielä rautaruukki 
masuuneineen ja kankivasaroineen. 

Noista juhlista on  myös käytettä- 
vissämme selostus, joka on julkaistu 
sanomalehti Uudessa Savossa. Juh- 
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lat pidettiin heinäkuun 4 pnä 1896. 
Lehti kertoo: 

”Aamulsilla klo 7—8 soitettiin en- 
sin kirkonkelloja ja sitten 8—9 soit- 
teli tehtaan oma torvisoittokunta 
vesijohdon tornissa. Kaikki tämä 
tuntui hyvin juhlalliselta, erittäin- 
k in  kun  aamu oli mitä kaunein kesä-  
aamu ja tehtaan kaikki osat, jotka 
voi seisottaa, lepäsivät hiljaisuudes- 
sa. Klo 11 alkoi yhteinen juhla teh— 
taalaisten kesken. Kuopion pataljoo- 
nan torvisoittokunta soitteli  ensin 
muutamia kappaleita. Sitten piti 
avaus- j a  tervehdyspuhe-en kontto- 
risti H. Sauren, jonka jälkeen saa- 
tiin kuulla soittoa ja kaunista lau- 
lua,  jonka  viimemainitun suoritti  
erityisesti tilaisuutta varten harjoi-  
tettu sekakööri. 

Juantehtaan perustamisesta ja sen 
historiasta teki op. K. Riberg selkoa 
j a  läsnäolijat suurella mielenkiin- 
nolla sitä kuuntelivat. Tämän jäl- 
keen lausui op. T. Rissanen Kaleva- 
lasta Rau-dan synty-runon, joka 
sekin huvitti kuulijoita. 

Alkoi sitten tehtaalaisten työ- 
miesten yhteiset päivälliset, jotka oli 
valmistettu suureen kalustoliiteriin. 
Yht'aikaa sopi noin alun kolmatta- 
sataa henkeä ruualle. Ikäsvä vain, 
ettei tehtaan päällysmiehet olleet 
yhdessä työmiesten kanssa näillä 
juhlapäivällisillä, vaan he söivät 
mikä missäkin. Vaan totta heililä lie- 
nee ollut omat syynsä siihen vai- 
kuttamassa. Soittokunta soitteli koko 
päivällisen a j a n  ja antoikin se  koko 
liemen ruokavieraille. Iltapuolleen 
oli sitten yleinen kansanjuhla." 
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J o u l u k u i n e n  
Juankoski 

Köydessömme äsken 
Juankoskella seutu 
oli s o m i s t o u t u n u t  
tunnelmalliseen tal- 
viasuun.  Oli l u n t a ,  
pakkasta ja koskesta 
kohosi  h u u r u a .  Tö l -  
loisen jou lukor t t i -  
aiheen nappasimme 
tehtaasta ylävirran 
puolelta. Sen muka-  
n a  l ähe tämme l eh -  
t e m m e  jou lu te rve i se t  
niin juantehtaolaisil- 
le kuin muillekin 
yhtiöläisille. 

Jatkoa sivulta. 23 

Hevosmiehenä Vikman joutui lä- 
heisesti tekemisiin herrojen kanssa. 
Alfthan oli kiivas liikkeissään, mat- 
kan aikanakin heittelehti reessä sin- 
ne tänne. Hän piti ankaraa järjes- 
tystä. Hän ei  antanut kyytimiehe'lle 
juomarahaa ja kielsi Vikmanin otta- 
masta toisiltakin. Toista oli ennen 
Alfthanin aikaa. Venäläiset olivat 
avokätisiä, mutta kyllä hevosesta— 
kin  piti toisinaan ottaa i r t i  kaikki 
mahdollinen. Ennätysajassa puoles- 
satoista tunnissa Vikman ajoi  J uan- 
tehtaa-lta Kuopioon silloin, kun hän 
kyyditsi äkkiä sairastunutta kasööri 
Guseffia Kuopioon sairaalaan.  On-  
neksi keli ol i  hyvä ja reki  kiiti 
järvenselille viitoitettua talvitietä 
pitikin. Mutta ei Kuopion lääkäri- 
kään voinut potilasta pelastaa, vaan 
hän oli aamuun mennessä vainaja.  

Vikman teki talvisin toisenkin 
Kuopion matkan. Väliin sattui niin, 
että päivätyön päätyttyä oli vielä 
lähdettävä rahdinajoon tai kyyti— 
matkalle Kuopioon. Perillä luonnol- 
lisesti yövyttiin, ennen kuin lähdet- 
tiin takaisin. Sellaisesta matkasta sai 
ylimääräistä kahvirahaa 50 penniä. 
Toisinaan Vikman joutui kuljetta- 
maan myös rahalähetyksiä. Ne hän 
kätki kaurasäkkiin. 

Aivan erityisellä lämmöllä Vik- 
man muisteli kauppaneuvos Gösta 
Björ-kenheimiä. Ensimmäisen maail- 
mansodan aikana Juantehdas siirtyi 
Kymiyhtiön omistukseen j a  Björ-  
k'enheimistä tuli tehtaan uusi joh- 
taja. Hän ihastui Juankosken kau- 
niiseen luontoon, välittömiin ihmi- 
siin ja idylliseen tehtaaseen. Kiireit- 
tensä keskellä hän käväisi Juankos- 
kerlla Virkistymässä j a  Vikman jou- 
tui tietenkin häntä kyytimään. Ly- 
hyesti mutta paljon sanovasti Vik- 
man päätti Björkenheim—tarinansa: 
”Hän oli hyvä mies. Niitä etitään.” 

Kalle Vikman viettää rauhallista 
elämänsä ehtoota Juankosken van- 
hainkodissa. Hän maksaa ylöspiton- 
sa, mutta yksinäisenä ja yhdeksättä- 
kymmentä ajast 'aikaa takanaan hän 
tarvitsee tietenkin jo toisten hoivaa 
ja huolenpitoa. Mutta hän suunnit- 
telee yhä tulevaisuuttaankin. Tam- 
mikuun 28 päivänä hän viettää Kal— 
lenpäivää j a  samalla 84-vu-otissyn- 
tymäpäiväänsä. Tuona juhlapäivänä 
varmaan Kalle Vikmanin mieleen 
nousee monta kirkasta nuoruuden 
muistoa. 
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Kuusankosken Kirkkokuoro 40-vuotias 

Harvalla paikkakunnalla kuoro- 
lauluharrastus on niin vireätä kuin 
Kuusankoskella. Sillä on vuosikym- 
menien takaiset perinteet ja  Kuu- 
sankoskella on ollut onni saada kuo- 
ronjohtajiksewen kyvykkäitä ja in— 
nostavia persoonallisuuksia. 

Viime adventtina Kuusankosken 
Kirkkokuoro juhli 40-vuotista toi— 
mintaansa antamalla kirkossa juhla— 
konsertin, jonka päänumerona oli 
L. J. G. Strählen kantaatti ”Katoa— 
mattomat aarteet, seka- ja mieskuo— 
rolle sekä sooloille urkujen säes- 
tyksellä. Tilaisuudesta muodostui 
kaunis ja kohottava säveljuhla. 

Kuusankosken Kirkkokuoron pe— 
rusti seurakunnan ensimmäinen 
kanttori-urkuri P.  0 .  Salokannel. 
Tärk-eällä sijalla kuoron toiminnassa 
on tietenkin ollut jumalanpalvelus- 
ten rikastuttaminen kuorolaululla ja 
muutenkin virsilaulun tukeminen 
jumalanpalveluksissa. Lisäksi kuoro 
on laulanut monissa erilaisissa seu— 
rakuntatilaisuuksissa ja juhlissa, 
käynyt tervehtimässä laulullaan sai— 
raalan potilaita ja vanhainkodin 
asukkaita, järjestänyt laulajaisia ja 
konsertteja, joista varsinkin advent— 
tikonsertti on tullut vuoden toimin— 
nan keskeiseksi tapahtumaksi. Myös 
yhtiömme eläkeläisjuhlissa on saatu 
kuulla Kuusankosken Kirkkokuoron 
esityksiä. Kaikkiaan kertyy kuorolle 
esiintymisiä 40 vuoden ajalta 1150. 
Kuoro on myös ottanut osaa kai- 
kille valta'kunnallisille, hiippakun— 
nallisille ja  Kymenlaakson kirkko- 
laulujuhlille ja toiminut kolme ker— 

taa maakunnallisten laulujuhlien 
isäntänä. 

Kuoron ohjelmisto sisältää tähän 
mennessä kolmisensataa sävellystä. 
Joukossa on myös laajamittaisia, 
pitkäaikaista harjoitusta vaativia 
teoksia kuten motetteja, kantaatteja, 
psalmeja ja säestyksellisiä hymnejä-. 
Suurimuotoisista teoksista mainitta— 
koon Linnalan kantaatti Maria, 
Schutzin oratorio Vapahtajan seit- 
semän sanaa ristillä sekä viime ke- 
väinen Cherubinin c-molli Requiem 
yhteisesityksenä Sekakuoro Kaiun 
ja Kuusankosken Orkesterin kanssa. 

Tirehtööri Salokannel johti kuo- 
roa alun neljättäkymmentä vuotta. 
Opettaja Juho Laurikaisen vasta- 
tessa välivuoden kuoron johtami- 
sesta t'uli uudeksi johtajaksi v.  1958 
seurakunnan vastavalittu kanttori 
Tapani Rautasuo, joka on suuresti 
edistänyt ja rikastuttanut Kuusan- 
kosken seurakunnallista musiikki- 
toimintaa. Kuoron varajohtajina to-i— 
mivat opettaja Juho Laurikainen 
sekä dipl. ins. Erkki Laasonen ja 
puheenjohtajana työnjohtaja Toimi 
Laine. Kuoron jäsenluettelossa on 
vuosien mittaan tietenkin tapahtu— 
nut muutoksia. Noin 300 laulajaa on 
tähän mennessä ollut kuoron riveis- 
sä mukana, heidän joukossaan lu— 
kuisasti yhtiöläisiä. 

Kirkkoikons-ertin jälkeen kuoron 
40-vuotisjuhla jatkui Kymintehtaan 
seurakuntatalossa, jossa kuoro jou- 
tui lukuisten onnittelujen kohteeksi. 
Yhtiömme onnittelut esitti sosiaali— 
päällikkö Ake Launikari. 

Toimituksen tuolilla 
Viime numerossa lupasimme jou— 

lulu'kemiseksi Tehtaanlääkärin se- 
lonteon voikkaalaisten tupakka- 
gallupista. Se onkin jo paperilla, 
mutta lukuisten graafisten esitysten 
takia sen painokuntoon saattaminen 
on siksi suuritöinen, että se näkee 
päivänvalon vasta helmikuussa. 

Tupakantupruttajat ja piipunras- 
saajat voivat siten vedellä joulu- 
savunsa kaikessa rauhassa, mutta 
kun sitten vuoden loppu—päivinä 
alkaa sieltä sisikunnasta nousta nii— 
tä hyvien päätösten ohjelmia, niin 
silloin tulisi miettiä sitä tupakka- 
lakkoakin. 

* 

Lieneeköhän koskaan ihmisestä 
käyty sellaista kamppailua kuin ny- 
kyisin. Häneen vedotaan jos jolla- 
kin tavoin. Kaikenlaiset mainokset 
tulvivat häntä vastaan, lupaavat 
tehdä hänen elämänsä onnelliseksi, 
muuttaa hänen maallisen vaelluk- 
sensa ruusuillla tanssimiseksi. 

Tästä johtuu, että tavanomaiset 
sanat ovat menettäneet merkityk- 
sensä. Aina pitää keksiä uutta, uusia 
ilmauksia. Eikä tämä rajoitu vain 

'kaupankäyntiin, vaan näin mene- 
tellään myös aatteellisessa ja har- 
rastustoiminnassa. Pelätään, että 
muutoin ei kyetä herättämään huo- 
miota eikä saamaan ihmisiä mukaan. 

Tällaiseen liittyy usein hupaisia- 
kin piirteitä. Ajatelkaamme vain 
esimerkiksi yhtiömme harrastus- 
urheilua. Kävelyn sijasta patikoi- 
daan, marras—marssitaan, kuutamo- 
kohde antaa romanttista hohdetta, 
uimanäytöksestä tulee vesishow jne. 
Sinänsä täysin viatonta, mutta juuri 
ajan henkeen viritettyä ja myös tu— 
loksellista kuten numeroista näkyy. 

* 

Tavalliset asiat, totutut tavat, oh- 
jelmat ja julistukset on saatava 
näyttämään uusilta. Niille on an- 
nettava uudet nimet ja  ne on puet- 
tava uusiin asuihin. Tarvitaan mai— 
nosmiehiä, tekstinikkareita, lavas- 
tajia, valaistusmestareita, psykolo- 
geja, ideoitten kauppaajia ja ties 
vaikka mitä. Ja tämä kaikki ihmis- 
ten parhaaksi. 

Onneksi tämä rumputuli hetkeksi 
hiljenee ja ihmiset alkavat viettää 
joulua, jossa sentään on vielä jota- 
kin  vanhaa tallella. 
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