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SISÄLTÖ 25. VUOSIKERTA 

Yhtiömme uusin tuotantolaitos Kuusanniemen sulfaattiselluloosatehdas 

Uusia erikoispaperilaatuja 

Tehtaanlääkäri Karl Roschier: Tupakkatiedustelu Voikkaan tehtaalla 
Kunniakirjoja aloitteentekijöille 
Metsässä ja metsäkämpässä mietittyä 
Viisi högforsila-ista kultamitalimiestä 

Eläkeläisten joulujuhlia 

Yhtiön ansiomerkkejä jaettiin loppiaisena 

Pitkäaikaisesti palvelleita 

Merkkipäiviä 

Högforsin konepajakoulun päättäjäiset 

Takakansi: Kuusankosken uuden vanhainkodin vihkiäisjuhla 

Kirjoitusten ja kuvien lainaaminen ilman lupaa kielletty 

TOIMITUS: VASTAAVA TOIMITTAJA: VEIKKO TALVI - TOIMITUSSIHT.: HELI KYLLÖNEN - KIRJAPAINO: KOUVOLAN KIRJA- JA KIVIP. 

Hohtavan valkoinen koivuselluloo- 
sa laskeutuu näin mahtavana 
'lakanana' kuivauskoneesta arkki- 
leikkuriin 

Lehdessämme on tiiviisti seurattu Kuu- 
sanniemen sulfaattiselluloosatehtaan 
suunnittelu- ja rakennusvaiheita syys- 

1961  
tehtaan perustamisesta tehtiin. Lukijam- 
kesästä alkaen, jolloin päätös 

me ovat siten saaneet jo runsaasti etu- 
käteen tietoja töstä yhtiömme uusim- 
masta tuotantolaitoksesta. Nyttemmin 
tehdas on jo käynnissä ja yhtiön tuo- 
tanto-ohjelma on lisääntynyt kahdella 
tärkeällä artikkelilla, koivu- sekä mänty- 
sulfaattiselluloosalla. Kuusanniemen teh- 
das on päähuomion kohteena tössä nu- 
merossamme. 

Kuusanniemen tehdas on myös vai- 
kuttanut jo Kymin selluloosatehtaan ja 
Kymin paperitehtaan toimintaan, kuten 
lehdessömme kerrotaan. Voikkaan pa- 
peritehtaalla on toinen vanhoista suu- 

ollut rista sanomalehtipaperikoneista 

huomattavan uudistuksen kohteena. 
Loppiaisen mitalijuhlissa jaettiin 122 

Lisäksi Karkki— 

lassa jaettiin 50-vuotismitali viidelle ja 
hopeaista ansiomitalia. 

Halla—ssa yhdelle työnveteraanille, joiden 
kohdalla 50 yhtiöläisvuotta on tullut 
täyteen viime vuoden aikana. 

Karl 
teenveto Voikkaan tehtaan tupakkatie- 

Tehtaaunlääkäri Roschierin yh- 

dustelusta on valmistunut. Siinä tupa- 
koitsijat, tupakanpolton lopettaneet ja 
tupakoimattomat itse ottavat kannan 
tehtyihin kysymyksiin. Se on siten vas- 

Ikentältiz'l'. 

raportti on tutustumisen arvoinen. 

taus Tämä mielenkiintoinen 

Högforsin konepajakoulun 22. luku- 
vuosi päättyi joulukuussa. Koulun nel- 
jänneltä vuosikurssilta sai päästötodis- 
tuksen 3 0  ja 2-vuotiselta huoltomies- 

kurssilta 6 ammattimiestä. 



Viime elokuusta lähtien Kuusanniemen uudes- 
ta tehtaasta on tuprunnut savuja taivaalle ja 
tuulien alapuolella on saattanut tuntua sulfaat- 
tiselluloosatehtaalle tunnusomainen haju, tosin 
paljon lievempänä kuin mihin tällaisen tuotanto- 
laitoksen ympäristössä on yleensä totuttu. 

Kuusankosken tehtaiden uusin tuotantolaitos, 
Kuusanniemen luonnonvaraiseen maastoon ko- 
honnut suuri tehdaskompleksi on valmistunut ja 
tehdas on lähtenyt käyntiin. Aluksi suoritettiin 
välttämättömiä koeajoja, mutta pian seisokki- 
aikojen välit alkoivat pidentyä ja tehtaassa on 
päästy jo normaalin tuotannollisen toiminnan 
tuntumaan. 

Uuden tehtaan, Kuusanniemen radan, uuden 
keskusratapihan, Kymijoen ylittävien siltojen ja 
maanteiden rakentaminen oli suurimittainen teh- 
tävä. Yksistään tehdasta rakentamassa ja ko- 
neita asentamassa oli enimmillään puolisentois- 
tatuhatta henkeä. Lisäksi uuden tehtaan han- 
kinnat antoivat paljon vaativia ja samalla myös 
tervetulleita tilauksia kotimaiselle konepajateol- 
lisuudelle. 

Tehdas kuvattuna Yhtiömme uusin tuotantolaitos kesänä ,964 
Kuusanniemen suu-anisouuloosatehdas ””kuu"" m" 

käyntiin lähtöä 

Nyttemmin tehtaan perustaminen alkaa olla 
joitakin viimeistely- ja jälkitöitä vailla valmis 
ja painopiste on siirtynyt tehdastoimin-taan. Se 
tietää prosessin jatkuvaa käynnissäpitämistä, 
sulfaattiselluloosan valmistukseen koulutettujen 
miesten alituista valppautta, koneistojen jatku- 
vaa huoltoa ja ilmenevien vikojen korjauksia. 
Tehtaan vaikutus tunnetaan myös jo kaukana 
metsissä saakka. Syntyy puutavarakauppoja ja 
tehdään koivu- ja mäntymotteja, jotka kuljete- 
taan junilla ja autoilla perille tehtaan puiden 
purkauspaikalle. 

Toisaalta yhtiömme uusien tuotteiden, koivu- 
ja mäntyselluloosan, on löydettävä tiensä 'myös 

edelleen. Osan siitä jalostavat omat paperiteh- 
taamme, mutta varsin huomattavan osan on löy- 
dettävä ostajansa kiristyneillä maailmanmarkki- 
noilla. Tässä valtausyrityksessä toivokaamme 
Kuusanniemen sulfaattiselluloosalle onnea ja 
menestystä. 

Seuraavilla sivuilla kerromme Kuusanniemen 
tehtaan perustamisesta ja esittelemme tämän 
yhtiömme uusimman tuotantolaitoksen. 



Kuusanniemen sulfaattislelluloosa- 
tehtaan rakentaminen ei ole mer- 
kinnyt ainoastaan Kuusankosken 

tehtaiden tuotantokyvyn määräll istä 

lisäystä, vaan samalla valmistusoh- 

jelmaan on liitetty kaksi uutta tär- 

keätä tuotetta: koivu- j a  mäntysul- 
faattiselluloosa. Kuusipuuta jalos- 

tava, jo v. 1886 alkunsa saanut sul- 
fiittiselluloosateollisuutemme on saa-  
nut rinnalleen toisen selluloosan 
valmistusmenetelmän, jonka puu-  

raaka—aineena  ova t  koivu j a  mänty. 

Sulfaattiselluloosan valmistaminen 
ei ole kylläkään ollut tuntematonta 

Halla-yhtiö alkoi jo 
alussa 

yhtiössämme. 

1900-luvun 

maassamme valmistaa sulfaattisel- 
ensimmäisenä 

luloosaa. Tästä uranuurtajasta ei 
kuitenkaan kasvanut tarpeeksi suur- 

ta tehdasta ja kun 1930—luvun jälki- 
puoliskolla Kymenlaakson puunja-  

Tehhassa kaksi tuotantoihin: 

lostusyhtiöiden yhteisenä yrityksenä 
rakennettiin uudenaikainen j a  jo 

ensimmäisessä vaiheessaan suuri 
Sunilan sulfaattiselluloosatehdas, lo- 
petti Hallan selluloosatehdas pian 

sen jälkeen toimintansa. 
Yhtiömme paperiteollisuus on al- 

kanut kuitenkin tuntea yhä enene- 
vässä määrin mielenkiintoa sulfaat- 
tiselluloosaa kohtaan. Erikoispape- 

reittensa valmistamiseen Kymin pa-  

peritehdas tarvitsee sulfiittiselluloo- 
san ja puuhiokkeen ohella myös koi- 
vumassaa j a  Voikkaan paperitehdas 

puolestaan on saanut hyviä koke- 
muksia käyttäessään yhtenä puoli- 
valmisteena mäntyselluloosaa. Kos- 
ka enempää koivu- kuin mäntysel- 
luloosaakaan ei  ole saatu omasta ta-  
kaa, on ne täytynyt ostaa muualta. 
Nyttemmin Kuusanniemen tehtaan 
alettua toimintansa on tultu oma- 
varaiseksi myös näihin nähden ja  

siten paperitehtaittemme monipuoli- 

set toimintaedellytykset ovat enti- 
sestään parantuneet. 

2 

Kun uuden selluloosatehtaan pe— 
rustamista alettiin suunnitella, koh- 
distuivat katseet ensisijaisesti koi- 
vuun. Sitä on näihin saakka totuttu 
pitämään pääasiallisesti polttopuuna 

j a  mekaanisen puuteollisuuden raa— 

ka—aineena, mutta  viime aikoina s e  

on alkanut saada jalansijaa myös 
kemiallisen puunjalostusteollisuuden 

Siitä on opittu valmista— 

sulfaattiselluloosaa, joskin 
prosessissa on voitettavanaan omat 

piirissä. 

maan 

hankaluutensa, kuten useimmiten on  
asian laita lähdettäessä suuressa 
teollisessa mittakaavassa aukomaan 
uusia uria. 

Koivu on siten parantanut ase— 
maanSa kuusen ja  männyn rinnalla. 

Tätä tervehditään ilolla kaikissa pii- 
reissä, sillä onhan lähes viidennes 
metsiemme puustosta koivua. Ni— 
menomaan Itä-Hämeen ja  Etelä-Sa- 

von entiset laajat  kaskimaat ovat 
koivuvaltaisia, joten koivun saantia 

ajatellen Kuusanniemen tehtaan si— 
jainti tämän suuren koivualueen 

Teknillisen osaston päällikkö 
P.-G. Michelsson johti Kuusonniemen 

suunn i t t e lu -  ja rokennusryhmöö 

eteläreunassa on edwllinen. 
Kuusanniemen tehtaan rakentami- 

nen erilleen vanhoista tehtaista, 
mutta kuitenkin siten, että tehtaat 
on voitu yhdistää putkijohdoilla toi- 
siinsa, on avannut uuden luvun 
Kuusankosken tuotantolaitosten ke- 
hityksessä. Näin suurta tehdasta ei 

katsottu voitavan sijoittaa enää van- 
hojen tehtaiden yhteyteen. Sulfaat- 
tiselluloosatehdas vaatii paljon elin- 

tilaa ja  myös vastaiset laajentamis- 

mahdollisuudet on otettava huo— 
mioon. Tällöin nousi kuin itsestään 
esille Kuusanniemi, varsinkin kun 
rautatiehallitus Kuusan- 
niemen tehdasradan ja keskusrata- 
pihan rakennussuunnitelman. 

Kuusanniemeä oli ajateltu uusien 

tuotantolaitosten paikaksi jo  1930- 

luvulla ja toistamiseen 1950-luvun 
alussa, jolloin sulfiittiselluloosateol- 

lisuuttamme laajennettiin. Kuusan- 
niemi sai kuitenkin toistaiseksi 
odottaa vuoroaan, kunnes se sukelsi 
v. 1960 jälleen esille. Silloin yhtiön 

hyväksyi 



teknillinen osasto edesmenneen tek- 
nillisen johtajansa Björn S u c k s -  
d o r f f i n  johdolla ja Insinööritoi— 
misto Murto & Pöyryn avustamana 
suorit t i  esisuunnittelun sulfaat t isel-  

luloosatehtaan rakentamiseksi Kuu-  
sanniemeen. Kun  yhtiömme elo- 
kuussa 1961 pääs i  osalliseksi Maail-  

manpankin maamme puunjalostus- 

teollisuudelle myöntämästä lainasta, 
kehittyikin selluloosatehtaan raken- 
tamishanke välittömästi toteutumis- 
asteelle. 

Kuusanniemen tehtaan suunnit- 

telua ja  rakentamista varten perus- 

tettiin erillinen asiantuntijaryhmä, 

jonka johta jaks i  nimitettiin teknil-  

lisen osaston päällikkö dipl.ins. P.- 
G. M i c h e l s s o n .  
tehtaan suunnittelusta ja rakenta- 

Yhteenvetona 

misesta, jota lehdessämme on 
useaan otteeseen työn edistyessä se- 

lostettu, hän on kertonut lehdel- 
lemme seuraavaa: 

Tärkein lisäys esisuunnitteluun oli 
tehtaan laajentaminen 2-kuitulinjai- 

K u u s a n n i e m e n  sulfaattisel |uloosatehtaan 

seksi. Koivuselluloosan lisäksi pää- 

tettiin tehtaan valmistusohjelmaan 

lisätä myös mäntyselluloosan val- 
mistus ja sitä varten suunniteltiin 
oma l injansa.  Näin tehtaan vuosi- 
tuotantokyky, joka alkuaan oli las- 
kettu 90000 tonniksi, kohosi 125000 
tonniin, josta koivuselluloosan osuus 
on 80 000 j a  mäntyselluloosan 45 000 

tonnia. 
Eniten päänvaivaa suunnittelijoil- 

le tuotti keittomenetelmän valinta: 
valittaisiinko perinteellinen vaihe- 

Pitkän 
harkinnan jälkeen kallistui vaaka 
keitto vai jatkuva keitto? 

jatkuvan keiton kannalle. Täten 
kummallekin kuitulinjalle tuli vain 
yksi keitin, kun ni i tä  edellisen va ih -  

toehdon mukaan olisi tarvittu yh- 
teensä kuusi. Kuusanniemen teh- 
taan jatkuvatoimiset selluloosakeit- 

timet ovat alusta alkaen toimineet 
odotusten mukaisesti, joten ratkaisu 

oli oikeaan osunut. 
Konehankinnat sattuivat maamme 

konepajateollisuudelle otolliseen ai- 

pohjapiirros 

? mul—' ”3563 
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kaan. Eräiden uusien tehtaiden ko— 
netoimitukset oli juuri saatu val- 
miiksi ja Kuusanniemen tehtaan ko- 

netilaukset olivat konepajateollisuu- 
delle jo pelkästään työllisyyden 
kannalta tervetulleita. Samalla toi- 
mitusten tiellä ei  ollut tavanomais- 
ta aikapualaa. Päähankkijoina oli- 
vat Rauma-Repola Oy ja A. Ahl- 
ström Oy:n Karhulan sekä Varkau- 
den konepajat. Muista kotimaisista 
toimittajista mainittakoon Oy Ro- 

senlew & Co Ab:n Porin konepaja 
j a  oma Högforsimme. Ulkomaalai— 

sista olivat tärkeimmät ruotsalaiset 
Götaverlken j a  Stal-Laval sekä 
sveitsiläinen Oski-Elex. 

Tehtaan paikka oli sekä rakenta- 
jan  että 

melkeinpä ihanteellinen. Tosin lou- 

suunnittelijan kannalta 

himistöitä oli suoritettava melkoi- 
sesti, mutta niinpä melkein kaikki 
rakennukset voitiinkin pystyttää 
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kallioperustalle. 
taso tuli 15—17 metriä Kymijoen 
vedenpinnan yläpuolelle. Tämä seik- 
ka helpotti 

tekoa j a  jätevesijärjestelmän suun- 

Tehtaitten pohj  a- 

viemärisuunnitelmien 

nitteluja j a  siten jätevesiongelma 

voitiin ratkaista uuden vesiensuo- 
jelulain vaatimusten ja  periaatteiden 

mukaisesti. Varjopuolena huomat- 

tavasta korkeuserosta on tietenkin 
se, että teollisuusveden nostamiseksi 
tarvitaan voimakas pumppuasema. 

Kuusanniemen suunnittelu- ja ra- 
kennusryhmän erinomaisena osa- 

kumppanina toimi Kuusankosken 
tehtaiden rakennusosasto yhtiön ra- 
kennuspäällikön Sven-Ake L e m -  
s t r 6 m i n johdolla. Rakennusosas- 
ton toimesta suoritettiin tehdas- 
alueen pohjatutkimus, paalutus, ra- 

kennettiin vedenpumppausasema, 
Bonna-putki,  tarvike- j a  selluloosa- 

tehdas- 
alueen tiet ja suoritettiin viemäri- 

varastot, porttirakennus, 

Kun Kuusanniemen sulfaattisellu- 

loosatehtaan rakentamisesta tehtiin 
päätös ja hanketta toteuttamaan pe- 

suunnit- rustettiin Kuusanniemen 
telu— ja rakennusryhmä, valittiin sii- 
hen henkilöitä silmällä pitäen sa- 
malla tehtaan vastaisia käyttötehtä- 
viä. Tällaista tehtaan suunnittelun 
ja rakentamisen yhteydessä tapah- 

tunutta valmentautumista sulfaatti- 

Ä 

töitä. Tärkeä tehtävä oli rakennus- 
urakoiden valvonta. Pääurakoitsi- 
jana toimi työyhtymä CLP ja  muina 

rakennusliikkeet A. W. Liljeberg, 
Louhintatekniikka, Alfred A.  Palm- 
berg ja Kouvolan Rakentajat. Eri- 
koistöitä ja alaurakoita suoritti lu- 
kuisa joukko eri alojen toiminimiä. 

Kuusanniemen tehtaan rakennus- 
tilavuus on yhteensä 370 000 m3. Ra- 
kennustavan valinnassa päädyttiin 
suurimmalta osalta elementtiratkai- 
suihin. Sivuseinät ja katot tehtiin 
melkein yksinomaan elementeistä, 
vieläpä kahden rakennuksen kanta- 
vat osatkin. Sen sijaan rakennusten 
päädyt muurattiin pääasiallisesti tii- 

listä. Soodakattilarakennus sekä ha— 
kesiilot valettiin betonista liukuva- 
lumenetelmää käyttäen. Tehtävä oli 
erittäin vaikea, mutta tulokset vas- 
tasivat täysin odotuksia. 

Rakennustöiden edistyessä alkoi- 
vat tehtaan koneistot ja laitteet vä— 

Kuusanniemen 
tehtaan 
teknillinen johtaja 
Erkki Laasonen 
osallistui tehtaan 
suunn i t t e luun  
alkuvuiheista 
lähtien 

selluloosan tekijöiksi pidettiin sitä- 

kin tärkeämpänä, koska Kuusankos- 
ken tehtailla ei ollut aikaisemmin 
mahdollisuuksia saada käytännöllis- 
tä kokemusta tällä alalla. Tehtaan 
suunnittelu, rakentaminen, koneis- 
tojen asentaminen ja henkilökunnan 
koulutus kulkivat käsi kädessä. 

Tämä periaate, joka johdonmukai- 
sesti vietiin läpi, on osoittautunut 

hitellen siirtyä piirustuslaudoilta ja 
toimittajilta lopullisille paikoilleen. 
Aluksi koneistojen kuljettaminen 
tapahtui yksinomaan maanteitse, 
mutta joulukuussa 1963 saatiin Pes- 
sankosken sillan valmistuttua rau- 
tatieyhteys pohjoisesta käsin ja ras- 
kaat kuljetukset voitiin suorittaa 
rautateitse. 

Tehtaan suuritöinen suunnittelu 
ja eri toimitusten yhteensoveltami- 
nen suoritettiin pääasiassa omin voi- 
min. Valkolipeämön ja meesauunin 
esisuunnittelun laati Insinööritoi- 
misto Pöyry, soodakatti-lan sekä 
höyryturpiinin Ekono ja jätevesijär- 
jestelmän ruotsalainen Vattenbygg- 
nadsbyrä. 

Vaikka rakennusohjelman aika- 
taulusta ei voitakaan kaikin kohdin 
pitää kiinni, edistyivät asennustyöt 

ja tehdas pääsi 
käyntiin runsaan kuukauden suun- 

niteltua aikaisemmin. 

sitä nopeammin 

Tehtaan henkilökunnan 
valinta iu koulutus 

erittäin hyödylliseksi ja tarkoitus- 
taan vastaavaksi, totesi tehtaan tek- 
nillinen johtaja, dipl.ins. Erkki 
L a a s o n e n .  Hän voikin sanoa sen 
omakohtaisen kokemuksen perus- 
teella, sillä hän joutui itse osallistu- 
maan Kuusanniemen tehtaan suun- 
nitteluun jo varhaisessa vaiheessa. 
Tehtaan rakentamisen edistyessä 
vedettiin uusia miehiä mukaan ja 
hyvissä ajoin ennen tehtaan käyn- 
tiin lähtöä 'vakanssit' insinööreistä 
mestareihin j a  ammattityöntekivjöi- 
hin oli täytetty. Siten jokainen oli 
ennakolta hyvin selvillä omasta teh- 
tävästään, oli perehtynyt koneisiin 
ja laitteisiin sekä uuteen työympä- 
ristöönsä, sanalla sanoen tunsi teh- 
taan omakseen. Niinpä tehtaan kaik- 
ki insinöörit ovat ottaneet osaa 
suunnitteluun ja olleet mukana te- 

kemässä rakenneratkaisuja niiltä 



kohdin, kun ne ovat liittyneet ko- 
neistojen valintoihin ja sijoituksiin. 
Mestarit ja kunnossapito-osastojen 
miehet puolestaan ovat aivan yksi- 

tyiskohtia myöten seuranneet asen- 
nustöitä ja siinä vaiheessa tapahtui 
myös jo työntekijöiden nimittämi- 
nen ja mukaantulo. Täten jokainen 
on päässyt näkemään asiat ikään 
kuin sisältä päin, mikä on luonnol- 
lisesti omiaan lisäämään ammatti- 
tietoutta j a  tehdastuntemusta. 

Kuusanniemen tehtaan insinöörit, 
mestarit j a  työntekijät ovat valta- 

osaltaan Kuusankosken tehtaiden 
Teh- 

das onkin kiitollinen Voikkaan ja 
Kymin selluloosatehtaille, höyry- 
osas.toille, korjauspajoille, rakennus- 

muiden osastojen kasvatteja. 

osastoille j a  monille muille, jotka 

ovat jo aikaisemmin antaneet Kuu- 

sanniemeen siirtyneille hyvän teh- 

daskokemuksen ja vankan perustan 

uusien tehtävien oppimiseen. Tätä 

seikkaa on pidettävä Kuusanniemen 

tehtaan kannalta suurena etuna. 

Tärkeätä osaa on luonnollisesti 

näytellyt Kuusanniemen tehtaan 

oman koulutusohjelman läpiviemi— 

nen. Se ei ole rajoittunut yksin- 
omaan paikan päällä annettavaan 

ohjaukseen, vaan oppia on käyty 
ottamassa myös Niinpä 
insinöörit, mestarit ja keittäjät oli- 

muualta. 

vat Porissa Rosenlewin selluloosa- 
tehtaassa perehtymässä selluloosan 
jatkuvaan keittomenetelmätä-n. Mes- 
tarit ja soodakattilamiehet kävivät 
Porin lisäksi Kemissä ja myös omas- 
sa maakunnassa, Sunilan tehtaalla, 
on opiskeltu sulfaattiselluloosan val-  

mistusta. Kun sitten tehtaan koe- 
ajot alkoivat, olivat koneistojen toi- 
mittajien ammattimiehet neuvoil- 
laan luotsaamassa tehtaan käyttö- 
henkilökuntaa alkuvaikeuksien ohi. 

Varsin pian tehtävät kuitenkin siir- 

tyivät kokonaan omiin käsiin. 

Koivulinjan koekäyttö aloitettiin 

elokuun 8 päivänä. Seuraavana päi- 

vänä lensimmäinen massa puskettiin 

keittimestä pusklusäiliöön ja 14. 8. 

ensimmäinen massa oli ajettu läpi 
kuivauskoneen j a  paalitettu. Pian 

tämän jälkeen pantiin käyntiin tal- 
teenottolinja ja ensimmäiset jäteli- 
peät poltettiin soodakattilassa 23. 8. 
Syyskuun alussa käynnistettiin män- 

tylinja j a  niin oli koko tehdas käyn- 

nissä. Lokakuussa lähetettiin ulko- 
maille ensimmäiset koivuselluloosa— 
näytteet j a  kuukautta myöhemmin 

oli mäntyselluloosakin jo  ostajien 

arvosteltavana. 
Kaupankäynnin 

päästy. Kuusanniemen sulfaattisel- 
luloosaa on lähetetty Englantiin, 
Saksaan, Ranskaan, Belgiaan, Es- 
panjaan, USA:han, Etelä-Amerik- 
kaan ja Australiaan saakka. Val- 
kaistullla mäntyselluloosalla on ny- 
kyisin kysyntää. Sen sijaan äkilli- 
sesti laajentuneen koivuselluloosa- 

alkuun on jo 

teollisuuden vientimarkkinat eivät 
ole yhtä valoisat. Vie tietysti aikan- 
sa, ennen kuin koivuselluloosan hy- 
vät  ominaisuudet opitaan riittävän 
hyvin tuntemaan. Koivuselluloosa 
antaa hienopaperille hyvän pohjan 
ja hyvät painatusominaisuudet. Sen 
ominaisuuksiin kuuluvat myös puh- 
taus ja valkoisuus. Pitkäkuituinen 

Tehtaan käyttöpäällikkö Ilmari Lindberg 
(vas.), pöivömestari Vilho Kytö ja 

ku i tu l in j an  käyttöinsinööri  Anssi  
Vesanen aamukie r rokse l l aan  

massaa tutkimassa 

mäntysulfaatti-sel'luloosa antaa puo- 
lestaan paperille lujuutta. 

Muutamia korjausseisokkeja on 

jouduttu pitämään — sellaisethan 
kuuluvat uutta tehdasta käyntiin 
ajettaessa ilman muuta asiaan — 

mutta alkuhankaluudet alkavat jo 
olla takanapäin. Mäntylinja käy jo  

90 prosentin j a  koivulinja 70 pro- 

sentin teholla. Varsinaiset kapasi-  

teettiajot tullaan suorittamaan hel— 

mi—maaliskuun aikana. 
Kuusanniemen tehtaan henkilö- 

kunnan lukumäärä on 220, joista 

tuotantopuolella on kaksi kalman- 

nesta j a  loput knnnossapitotehtävis- 

sä. Korjaus— ja huoltomiehet kuulu- 

vat  suaraan tehtaan alaisuuteen, jo -  

ten siinä suhteessa organisaatio 

poikkeaa vanhoilla tehtailla vallit- 

sevasta käytännöstä, jossa kunnos- 
sapitotehtävistä huolehtivat itsenäi- 
set työosastot. Uudesta järjestelmäs- 
tä on Kuusanniemen tehtaalla saatu 
hyviä kokemuksia. 



Kiertokäynti Kuusanniemen 
uudessa tehtaassa tarjoaa paljon 
mielenkiintoista nähtävää. Tehtaan 
suu-mus ja uudenaikaisuus sinänsä 
tekevät vaikutuksen. Erityisesti 
kiintyy huomio suunnittelun selvä- 
piirteiseen jäsentelyyn, josta jo 
pelkkä pohjapiirros antaa hyvän 
yleiskuvan. Puun muuttumista hoh- 
tavan valkea'ksi selluloosaksi ja jäte- 
lipeän polttoa sekä kemikaalien tal- 
teenottoa on  helppo seurata j a  teh- 
daskäynni-stä— muodostuu samalla 
sulfaattiselluloosan valmistusta esit- 
televä havainnollinen oppitunti. 

Nosturi silirtömössö 
ohutpuunippuo 
tuskukuorimu- 

koneeseen, josta 
se purkautuu 

kuorimon r'cinniin 

Koivuhoke 
putoamasscl 

siilon syvyyksiin 

Tehdaskäynli Kuusanniemessä 

Monenlainen puu kelpaa 
jalosteHavaksi 

Tehdas tarvitsee vuorokaudessa 
lähes 1 5 0 0  m3 koivua ja 1 0 0 0  m3 
mäntyä. Vuotuinen puunkulutus on 
arvioitu noin 450 000 m3z-ksi koivua 
ja 300 000 m3:ksi mänty-ä. Selluloo- 
sapruun pituus on 2,2 m. Koivu tuo-- 
daan kuoripäällis—enä ja mänty puo- 
lipuhtaana. Myös koivu'halkoa voi- 

daan käyttää ja mäntylinjailla ohut- 

puuta, jonka 'kuoriminen tapahtuu 
tehtaalla. Lisäksi lähiseudun sahat 

myyvät tehtaalle mänty- j a  kuusi- 

ha'kikeensa. Tämän jätepunm osuus 
mäntylinjan puunkulutuksesta on 
runsas 10 prosenttia. Tehdas on siten 
varsin moniruokain-en raakapuuhun 
nähden ja jalostaa sellaistakin puu- 

ta, jota on tavallisesti totuttu pitä- 
mään vain polttopuuna. 

Puut tuodaan tehtaalle sekä ju- 
nilla et tä autoilla. Purkaminen ta-  
pahtuu kuorimon kahteen vesirän- 
niin. Koivujen purkaminen suorite- 
taan työntämällä purut rautatievau— 
nuista ja autojen lavoilta pusku- 
traktorilla ränniin. Mäntypwut nos- 
tetaan kuormasta siltanostu-rilla. 
Ohutpuu kuoritaan rännin päälle 
asennetussa taskukuorimakoneessa, 
jota voidaan täyttää myös järeäm- 
män mäntynipun tasaajana sitä rän- 
niin pudotettaessa. 

Siltanosturin al'la rännien kum- 
mallakin puolella on yhteensä tilaa 
4 000 m3:n suuruiselle käsivarastolle. 
Yleensä kuljetukset pyritään kui- 
tenkin ajoittamaan siten, ettei välli- 
varastointia tarvitse käyttää. 

Vesirännit korvaavat mekaaniset 
kuljettimet. Tällaiseen ratkaisuun 
päädyttiin lähinnä sen johdosta, että 
pitkät kuljettimet vaativat paljo-n 

huoltoa ja korjauksia. Vesirännit 
viettävät kuorimoon päin veden vir- 
tausnopeuden ollessa vähintään 2 m 
sekunnissa. Rännijämjestelmässä 
käytetään kuitulinjan haaleita jäte- 
vesiä. Täydennystä ei kuitenkaan 
tarvita kuin vähäisessä määrin, 
koska sama vesi kiertää ränneissä 
jatkuvasti. Kuorimon päässä vesi 
putoaa kokoamiskuoppaan, josta se 
pumpulla painetaan maanalaista 
putkea myöten rännien alkupäähän 
ja siten vesi on yhtämittaisessa 
kierrossa. 

Puiden saavuttua veden kuljetta— 
mana lähelle kuorimoa ne ohjautu- 
vat kuljettimille. Koivut siirtyvät 
kuorimarumpuihin, joita on kaksi. 
Niiden pituus on 20 m ja Läpimitta 
lähes 4 m. Ne ovat rakenteeltaan 
jykevätekoisia, sillä koivujen kuori- 
minen tapahtuu kuivana rumpujen 
kierrosnopeuden ollessa kuusi pyö- 
rähdystä minuutissa. Toisiaan ja 
rumpujen seinämiä vasten hankau- 
tuvat koivut kuoriutuvat hyvin. 
Tuohet, joiden osuus koivupuun tila- 
vuudesta on 15 prosenttia, putoavat 
rumpujen raoista, ohjataan kuoren 
repijään ja edelleen kuorisiiloo-n. 
Sieltä nämä hyvin palavat kuori— 
majätteet kuljetetaan autoilla Voik- 
kaalle poltettavaksi höyryvoimalai- 
toksessa. 

Kuoriutuneet koivupuut putoavat 
rumpujen toisesta päästä järjestely- 



Puskutraktori suistaa koivupuut kuormas- 
ta viettävää Iaskulavaa myöten ränniin 

taskumi, josta ne yksitellen kuljet- 
timen välityksellä siirtyvät tehok- 
kaaseen, 8-teräiseen hakkuun. Las- 
tut, joiden pituus on keskimäärin 
20 mm, seulotaan tämän jälkeen 
huolellisesti. Hienomurske johde- 
taan kuori—siiloon ja ylisuuret lastut 
käsitellään vielä toisessa hakussa. 

Koska mäntyselluloosapuru tuo- 
daan tehtaalle puolipuhtaana ja 
ohutmukin kuoritaan puiden pur- 
ka-uspaikan taskukuorimakoneessa, 
ei mäntylinjalla tarvita kuorima- 
rumpuja. Puut ohjataan suoraan 
hakkuun, minkä jälkeen lastut seu- 
lotaan. Myös sahoilta tuleva hake 
kulkee seu'lojen kautta. 

Kuorimosta lastut johdetaan sii- 
loihin, joihin mahtuu haketta lähes 
9000 m3 eli vajaan kahden vruoro— 
kauden tarv-e. 86 metrin korkuisessa 
siilorakennulksessa on viisi siiloa, 
joista kolmeen varastoidaan koivu- 
ja kahteen mäntyhaketta. Siilojen 
alapäästä 'koivu- ja mäntyhake oh— 
jataan lautaspurkaimien annostele- 
mana omille kuljettimilleen ja mat- 
ka kohti kyeittämöä alkaa. 

Vasemmalla koivuha-ke ja oikealla 
mäntyhake etenemässä kumihihnojen 

kuljettamana kohti keittämöä 

Kaksi iatkuvatoimista selluloosa- 
keitintä 

Lastu-jen kuiduttaminen ja siten 
syntyneen selluloosan pesu, lajittelu 
ja valkaisu tapahtuvat tehdaskomp— 
leksin suurimmassa rakennuksessa, 
josta käytetään nimitystä k-uitulin- 
ja tai oikeammin kuitulinjat, koska 
niitä on kaksi. Rakennuksessa on 
pituutta lähes 160 m ja tilavuutta 
110000 m3. Ahtaasti ottaen kuitu— 
linja itsessään on varsinainen sellu- 
loosatehdas, mutta ilman muiden 
osastojen apua se ei kuitenkaan 
tulisi toimeen. Tämä hallitseva ra- 
kennus on joka tapauksessa teh- 
taan toiminnan keskus ja sen kor— 
keimmasta osasta löydämme kum- 
mankin kuitulinjan sydämen, jatku- 
vatoimisen keittimen. 

Näissä keittimissä on korkeutta 

Koivu— ja m ä n t y p u u t  etenemässä 
rännejä myöten kuorimoa kohti 

29 m. Koska ne  kulkevat usean 
tason läpi ja ovat monenlaisten lait- 
teiden ympäröimiä, eivät ne mahdu 
valokuvaan, vaikka ne sen pääosien 
esittäjinä ansaisisivat. On siis tyy- 
dyttävä pelkästään sanalliseen seli- 
tykseen. Muodoltaan ne muistutta- 
vat avaruusaikamme raketteja, ovat 
pituuteensa verrattuna salakoita ja 
ylä— sekä alapäästään suippenevia. 
Koivukeittimen keskiosan läpimitta 
on  4 m ja mäntykeittirnen 3,3 m.  
Niiden mielenkiintoisin ominaisuus 
on toimintaperiaate. Kuten tunnet- 
tua klassillinen keittomenetelmä on 
vaihekeitto. Keltin täytetä-än, keittä— 
minen alkaa ja valmistumisen jäl- 
keen suoritetaan tyhjennys, minkä 



Selluloosankeittöjö voi työpöytöns'ci 
öörestö seurata kahden televisioruudun 
völityksell'd hakkeiden putoamista 
silloista kul je t t imi l le  ja edelleen 
keittimien haketaskuihin 

jälkeen on uuden täytön vuoro. Sen 
sijaan nämä jatkuvatoimiset Ka- 
myr-keittimet ottavat ylälpäästään 
keskeytyksettä sisäänsä haketta ja 
valkolipeää ja alapäästä pusketaan 
valmista selluloosaa niin ikään jat— 

kuvasti; siitä nimitys jatkuvatoimi— 
nen. 

Tällaisella keittimellä ja keitto- 
tavalla saadaan aikaan melkoinen 
ajansäästö. Laadullisesti valmistuu 
hyvää ja erittäin tasaista massaa 
olosuhteiden keittimessä pysyessä 
jatkuvasti samanlaisina. Keittovyö- 
hykkeessä vallitsee 160—170 asteen 
lämpötila ja  10 ilmakehän paine. 
Pohjaa kohti painuessaan selluloo— 
saksi muuttunut kuituaines joutuu 
kovaan vastavirtaan. Keittimeen 
johdetaan näet alapään kautta p-esru- 
osastolta laimennettua mustalipeää, 
joilla suoritetaan selluloosan ensim- 
mäinen pesu jo  keittimen sisällä. Se 
on niin tehokas, että kolme neljäs— 
osaa keiton selluloosaksi kelpaamat— 
tomista aineista eli mustalipeästä 

saadaan erotetuksi j o  tässä alkupe- 
sussa. Mustalipeä poistuu keittimes- 

tä  sen keskikohdalta ja  selluloosa 
kuten jo  mainittiin keittimen ala- 
päästä. Keittoaika täyttöhetkestä 
ulospuskuun on nelisen tuntia. 

Keittoprosessin seuraaminen, val- 
vonta ja  ohjaus tapahtuvat ohjaa- 
mosta käsin. Se on tilava huone, 
jonka panelit j a  pulp-etit ovat täyn- 
nä mittareita ja  säätäjiä piirtirni- 
neen. Tällainen pitkälle viety auto- 
matisointi j a  Rauko-ohjaus ei ole 

kylläkään Kuusankosken tehtailla 
enää mitään uutta, mutta sellainen 
on keittämön ohjaamon televi- 
siojärjestelmä. Selluloosankeittäjän 
työpöytää vastapäätä on kaksi tele- 
visioruutua, joista hän näkee lastu- 
jen annostelun hakesiiloista kuljetti- 
mille ja kuvaa vaihtamalla hän voi 
tarkkailla hakkeiden tuloa keitti- 
mien yläpuolella sijaitseviin hake- 
task—uihin. Muut prosessin vaiheet 
hän lukee osoittimien asennoista ja 
piirtimien merkinnöistä. 

Yhtiömme suurin tehdassali 

Keittämön ohjaamosta käsin kui- 

tuilinjan ylin kerros avautuu valta- 

vana tehdassalina. Sen pituus on 

147 m ja leveys 22,5 m. Se onkin 

yhtiömme tehdassaleista avarin ja  

edustavuudessa se kilpailee Voik- 

kaan uuden paperikonesalin kanssa. 

Pituussuuntaan kulkeva keskikäy- 

tävä jakaa kerroksen kahteen puo- 

liskoon koivulinjan edetessä toisella 

ja mäntylinjan toisella sivustalla. 

Tietenkin näkyvissä on vain se 

osa pesu-, lajittelu- ja  valkaisu-lait- 

teista, mikä käytön ja  valvonnan 

kannalta on katsottu tarpeelliseksi 
sijoittaa tähän ylätasoon. Sen ala- 
puoli pohjakerrosta myöten on 
täynnä pumppuja, putkia, säiliöitä 
j a  korkeita torneja. Parhaan yleis- 
kuvan prosessin edistymisestä saa 
kuitenkin seuraamalla massan vai- 
heita ylätasolta käsin. 

Nökymö kuitulinjan valtavasta tehdas- 
salista. Etualalla poineilmapesurit 



Tarkastelkaanune koivusellluloo- 

san eri käsittelyvaiheita. Keittimestä 
massa on ensinunäis'en pesuvaiheen 
läpikäytyään painettu puskus-äi- 
]iöön, josta se pumpataan edelleen 
lopulliseen pesuun. Tämä tapahtuu 
kahdessa painepesurissa. Ne ovat 
ilmatiiviisti suljettuja ja siten mas- 
saa pestäessä estetään pahanhajuis- 
ten kaasujen leviäminen. Painepesu- 
reiksi niitä sanotaan sen takia, että 
selluloosamatto erotetaan pesurin 
viiralta ilman avulla. 

Puhtaaksi pesty selluloosa joutuu 
sitten lajitteluun. Ensinnä erotetaan 
oksat, jotka johdetaan takaisin keit- 
timeen. Tätä- kiertokulkuaan ne jat- 
kavat niin kauan, kunnes pehmiävät 
massaksi. Varsinaisissa lajittelijoissa 
erotetaan pienemmät epäpuhtaudet 
kuten tikut, kuorien jätteet ja hiek- 
kajyväset. 

Tämän jälkeen seuraa koivusellu- 
loosan täysvalkaisu. Se käsittää 
kuusi vaihetta eli yhden enemmän 
kuin sulfiittiseflluloosan valkaisu 
Kymin selluloosatehtaalla. Sulfaatti- 
selluloosa on nimittäin vaikeammin 
valkaistavaa kuin sulfiittiselluloosa 
ja tarvitsee kaksi klooridioksidivai- 
hetta. Koivuselluloosan ensimmäi- 
nen vallkaisuvaihe on klooraus, min- 
kä jälkeen sitä käsitellään alkalilla, 
hypokloriiti-lla, klooridioksidilla ja 
vielä toistamiseen alkalilla sekä 
lnlooridioksidilla. Kloori, alkali ja 
hypokloriitti saadaan klooritelhtaall- 
ta. Sen sijaan klooridioksidi tehdään 
kuitwlinjan toisessa päässä sijaitse- 
vassa liuosta-mossa. Klooridioksidin 
valmistukseen tarvitaan natrium- 
kloraattia, rikkidioksidikaasua ja 
rikkihappoa. Natriumkloraatti tu r- 

daan Ruotsista ja rikkihappo oste- 
taan kotimaasta. Liuostamolila on 
oma rikinpo'lttimo, josta saadaan 
tarvittava rikkidioksidikaasu. 

Jokaisen valkaisuvaiheen jälkeen 
selluloosa puhdistetaan pesureissa 
ja lopuksi se joutuu vielä pyörre- 
puhdistajiin, joissa vaxlkaisnm aika- 
na vesien mukana mahdollisesti 

massaan joutuneet epäpuhtaudet 

erotetaan. Näin on aikaansaatu hoh- 

tavan valkoinen koivumassa. Sen 
vaaleusluku on 90 astetta ja jopa 
ylikin verrattuna puhtaaseen mag- 
nesiumoksidiin, jonka valkoisuus 
on 100 astetta. Painostaan koivusul- 
faattiselluloosa menettää täysvalkai- 
sussa 7—8 prosenttia. 

Mäntyselluloosan kulku ja käsit- 
tely on muuten samanlainen, mutta 

valkaisu käsittää vain kolme vai- 
hetta. Tuloksena on puolivalkaist—u 
massa, jonka jatkokäsittelystä Ky- 
min selluloosatehtaallla kerrotaan 
toisaalla lehdessämme. 

Valkaisnwaiheet läpikäytyään 
massat saostetaan ja  johdetaan sa- 

Volkoisimon komeita pesu reito 

kean massan torneihin. Niitä on 
kaksi koivu- ja [kaksi mäntysellu- 

loosaa varten. Nämä komeat tornit, 
jotka sijaitsevat kfuitulinjan seinus- 

talla, orvat kukin tilavuudeltaan 

450 m3. Sakeamassajärj-estelmään 
siirtyminen on uutta Kuusankosken 

tehtailla. Kun massa normaalisti 

pidetään varastosäiliöissä 2—3 pro- 

sentin vahvuisena, on massan sakeus 

Kuusanniemen massatorneissa 14 

prosenttia. Edelleen pumpattaessa 

joko kuivauskoneelle tai Kuusan- 

kosken muille tehtaille massa lai- 

mennetaan l-prosenttiseksi. 

Selluloosan kuivauskone 



Selluloosan kuivauskone 

Myytäväksi valmistettava koivu- 

seilluloosa kuivataan, leikataan ar- 

keilasi ja paalitetaan. Kuivalasklone 

on yhdistetty silinteri- ja puheilm- 

ktuivaaja. Massaradan leveys on 

4,2 m ja ajonopeus voi vaihdella 

30:sta 100 metriin minuutissa. Kui- 

va'uskoneen tuotantoteho vuorokau- 

dessa on 240 tonnia. 
Puhallinkuivausosasta massarata 

putoaa muodoltaan hyppyrimäen 

profiilia muistuttavana katkeamat- 

tomana '1a'kanana7 alas arkkilleikku- 

rille. K-un arrkkipin-ot ovat kasvaneet 

200 kilon painoisiksi, ne johdetaan 
kuljettimia myöten pakkanxshru" 'alle. 
Tarkistuspunnituk-sen jälkeen ne 
joutuvat puristin-, käärimis-, sito- 
mis- j a  leimauskoneisiin saaden 
ympärilleen suoduzksefn ja rautalan- 

kasidokset sekä leimat kupeisiinsa. 
Kaikki pakkausvaiheet on varsin 

pitkälle koneellistettu ja automati- 

soitu. 

Kuljetin vie paalit väliseinän läpi 

varaston puolelle, jossa paali-en kä- 

sittely tapahtuu trukkien avulla. 
Lasta-usraide johtaa varastoon si- 
sään. Varastoon mahtuu selluloo- 
saa 3 000 tonnia. 

10 

Talteenottolinia 

Sulfaattisellruloosatehtaassa jäte- 
lipeän käsittely muodostaa toisen 

mielenkiintoisen ja selluloosan val- 

mistukseen oleellisesti liittyvän pro- 

sessin. Selluloosan keitossa synty- 

neestä mustalipeästä käytetään hy- 

väksi sekä orgaaniset että epäorgaa- 
niset aineet. Tämä tapahtuu ns. tal- 
teen-ottolinjan eri vaiheissa. 

Mustalipeä pumpataan haihdutta- 
moon, jonka suurissa säiliöissä siitä 

Dip|.ins. 
Sten von Troil 
tarkastamassa 

koivuselluloosa- 
a r k k i a  mal l i -  

varastossa 

Selluloosapaalien 
pakkaus on pitkälle 
koneelllistettu 

kiehutetaan vettä pois. Näin kuiva- 
ainepitoisurudeltaan 17-pr'osenttises- 
ta mustalipeästä saadaan 60-pro- 
senttista polttoainetta. Haihd-utta- 

Putkipostin 
välityksellä saapuu 

käytöntarkkailu- 
laboratorioon eri 
puolilta tehdasta 

yhtenään näytteitä 

yhteydessä musta- mokäsittelyn 
lipeän pinnalta kuoritaan pois suo- 

pa, joka niin ikään poltetaan, koska 

se koivuraaka-ainee—sta johtuen ei 

ole tarpeeksi arvokasta edelleen ja- 

lostettavaksi. 

Mustalipeä poltetaan soodakatti- 
lassa. Ennen pesään ruiskutusta se 
kulkee harppahaihd-uttajan läpi, 

jossa savukaasujen avulla sen kui- 
va-ainepitoisuus nousee vielä noin 
10 prosentilla. Siihen lisätään myös 
glaubersrwolaa aJkalihäviöide-n peit- 
tämiseksi. 

Soodakattilan tulipesässä orgaani- 
set aineet palavat j a  epäorgaaniset 
suolat valuvat pesän kaltevalle poh- 
jalllre ja saadaan siten talteen. Näin 
syntynyt natriumsuifidin ja karbo- 
naatin sula seos liuotetaan laiha- 
].ipeällllä ja pumpataan valkolipeä- 
mön suuriin säiliöihin selkeytymään. 
Tämän jälkeen kirkastuneeseen soo- 



dalipeään lisätään poltettua kalkkia, 

jolloin tapahtuu kaustisoimisr—eaktio 

ja syntyy lipeää ja kalsiumkarbo- 

naattia eli meesaa. Lipeä johdetaan 
uudelleen selluloosan keittoiprioses- 
siin j a  meesastakin saadaan kalkki 

uudelleen talteen polttamalla se 
67 metrin pituisessa lieriömäi— 
sessä meesaurunissa, jossa vallitsee 
lähes 1 000 asteen lämpötila. 

Mustalipeä on  niin arvokas polt- 
toaine, että tehdas on  sen avulla 

lähes omavarainen höyryn suhteen. 
Tehdasta käynnistettäessä j a  myös 
pysäytettäessä j a  muulloinkin tar- 
peen mukaan käytetään paltto- 
aineena öljyä. Lisäksi on mahdol- 
lisuus saada lisähöyryä Kymin- 
tehtaan höyrylceskvuksesta. Seisokki- 
a jan  lämmityksestä huolehtii teh— 
taan pikkukattila, joka kehittää 
myös korkeapainehöyryä. Soodakat- 
tilan kehittämä höyry 
tehtaalle väliottovastapainekoneis- 

johdetaan 

Kaust isoimis-  
lai toksen eli 

va lko l ipeämön  
se lkeytyssä i l iö i tä  

Mustailipeän kuiva- 
a inep i t o i suu t t a  
n o s t e t a a n  

h a i h d u t t a m o n  
mon imu tka i s i l t a  
näyttävissä laitteissa 

Valkolipeämön 
mielenki intois in  

näh tävyys  o n  
6 7  met r i ä  

pitkä pyörivässä 
l i ikkeessä  oleva 

m e e s a u u n i  

ton kautta, joka kehittää sähköener- 
giaa 13 MW. 

Kuusanniemen tehtaasta 
paljon muutakin kerrottavaa. Teh- 

olisi 

Ylikonemestar i  
Matti Perämäki 

ja ] .  lämmittäjä 
Leo L a h t i n e n  

tarkkailemassa 
m u s t a l i p e ä n  

palamista sooda- 
kattilan tulipesässä 

taan laboratorioon saapuu proses- 
sin er i  vaiheista yhtenään näytteitä 
putkiiprostin välityksellä. Myös val— 
miin tuotteen laatutarkkailu on vie- 
ty pitkälle. Niin ikään hajun vähen- 
tämiseen ja  jätevesien puhdistami- 
seen on  kiinnitetty aivan erityistä 

huomiota. Näihin mielenkiintoisiin 
aiheisiin tulemme myöhemmin pa- 
laamaan ja  selostamaan niitä yksi- 
tyiskohtaisesti. 
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Uusia erikois- 
paporllaaluia 
Voikkaan PK 16 varustettu uusilla 
lisälaitteina 

Muutama vuosi sitten Voikkaan 
paperitehtaan kahdella vanhalla ko- 
neella alettiin valmistaa kiillotettua 
aikakauslehtipaperia. Klostka tällai- 
sen paperin valmistaminen edellytti 
sanomalehtipaperiin verrattuna pa- 
remman massan käyttöä, ero-tettiin 
pusristinhiomo omaksi linjaksi ja sitä 

' -  n o u u - »  ..;— 
h c m  

PK lézlle on hankittu hiokkeen 
puhdistamista varten pyörrepuhdistajat 

varten rakennettiin uusi mass-ankä- 
sittelyosasto erikoislaitteineen. Ko- 

nepuol'en huomattavin uudistus oli 
kiillotuskalanterin hankkiminen 

kummallekin paperikoneelle. 

Viime vuoden aikana paperiteh- 

taan tuotanto-ohjelmassa on jälleen 

tapahtunut erikoistumista. Toiselle 
vanhoista suurista sanomalehtipape- 
rikoneista — PK 16zlle —- on suo- 
ritettu eräitä muutoksia, joiden 
avulla koneella voidaan ajaa uuden- 
tyyppisiä erikois-sanomalehtipaperi- 
laatuja. 

Näiden uusien paperilaatujen sel- 
luloosapitoisuus on sama kuin var- 
sinaisen sanomalehtipaperin, mutta 
puuhiokkeeseen nähden asetetaan 
ankarampia vaatimuksia. Sen takia 
puuhiomon sanomalehtipaperihiok- 
keen lajittelu on jaettu kahteen lin- 
jaan ja myös puuhiokkeen varasto- 
säiliö — ns. kyyppi -— on jaettu 
väliseinä'llä kahtia. 

Ennen PK 16:11e tuloa hioke jou- 
tuu erikoisk'äsittelyn kohteeksi. 
Pyörrepuhdistajien avulla siitä pois- 
tetaan roskat, hiekkajyväset ja 
muut epäpuhtaudet. Tämän jälkeen 
puhdistettu hioke johdetaan 25 
m3:n vetoiseen lieriömäiseen ilman- 
poistolaitteeseen, jossa ylläpidetään 
voimakkaan tyhjiöpumpun avulla 
suurta alipainetta. Tämän käsitte- 

Ennen paperi- 
koneen perä- 

laatikkoon 
joutumistaan 
hioke kulkee 

lieriömäisen ilman- 
poistolaitteen 

kautta 

Valmet on 
toimittanut 
PK '|6:Ile uuden 
pituusleikkurin 

lyn jälkeen massa pumpataan pa- 
perikoneen perälaatikkoon. 

Itse paperikoneellakin on suori- 
tettu pari oleellista lisäystä. Viira- 
osa on varustettu ns. eglutöörillä. Se 
on viirakankaalla päällystetty me- 
tallisilinteri, joka massaradan päällä 
pyöriessään tasoittaa paperin pintaa. 
Egutööriä käytetään kuitenkin vain 
määrättyjä paperilaatuja ajettaes- 
sa. Koneen kuivassa päässä kone- 
kalanterin taitojen luku on lisätty 
kahdeksasta kymmeneen sileämmän 
paperin aikaansaamiseksi. 

PK 16zlla käytetään siis huo- 
lellisesti puhdistettua puuhioketta. 
Uudelleen lajitteluun juontuu näin 
ollen enemmän hioketta kuin aikai- 
semmin ja sen tähden kaksi vanhaa 
raffinööriä on poistettu ja korvattu 

kahdella uudella edellisiä tehok- 
kaammilla. 

PK 16:n paperin jälkikäsittely on 
myös parantunut, sillä koneelle on 
hankittu uusi pituusleikkuri. Vanha 
lähes kolme vuosikymmentä käly- 
tössä ollut pituusleik—kuri on purettu 
ja sen tilalle on tullut Valmetin to—i- 
mittama samanlainen kuin uudel- 
la sanomalehtipaperikoneellakin. 
Uuden pituusleikkurin maksimiajo- 
nopeus on 2 000 m minuutissa. Val- 
met-pituusleikkurissa saadaan syn- 
tymään tasaisia ja tasakovia rullia, 
joille ominaisuuksille sanomalehtien 
painajat panevat arvoa. 



Uudistuksia Kymin paperitehtaalla 

Kymin paperitehtaan PK 3 seisoi 
alkusyksystä kaksi viikkoa ja tänä 
aikana koneella suoritettiin korjaus- 
ja uudistustöitä. Kone sai uuden 
sihdin sekä perälaatikon, jonka toi- 
mitti Wärtsilä-yhtymä. Viiraosalla 
suoritettiin peruskorjauksia ja jäl- 
kikuivausryhmään lisättiin kaksi 
uutta kuiva-ussilinteriä. Lisäksi ko- 
neelle asennettiin säätävä kosteus- 
mittari. Näiden parannusten ansios- 
ta paperin laatuvaatimuksia on voitu 
parantaa ja  koneen nopeutta lisätä. 

Kuusanniemen tehtaan koivu- ja 
mäntyselluiloosa ovat lisänneet Ky- 
min paperitehtaan mahdollisuuksia 
kehittää uusia paperilaatuja ja pa- 
rantaa vanhoja. Tällainen uusi tu- 
lokas on M.G. valkaistu sulfaatti- 
paperi, jonka raaka-aineena on val- 
kaistu mäntyserllu'loosa. Sen jauha- 
mista varten hankittiin yankee-ko— 
neille kaksi 150 hv:n Jyvlhäfiner- 
jauhinta. 

Kurusanniemen tehtaalta Kymin 
paperitehtaalle pumpattavan val- 
kaistun koivusuliaattiselluloosan 
saostamista varten on Rauma-Re- 
pola toimittanut saostajakoneen. 
Valkaistun mäntysulfaattiselluloo- 
san Kymin paperitehdas saa Kymin 
selluli'oosatehtaan valkaisuosaston 
kautta, mutta puolivalkaistu mänty- 
sulfaattiselluloosa pumpataan suo- 
raan Kuusanniemen tehtaalta Ky- 
min paperitehtaalle. Paperitehdas 
itse nostaa tämän puolivalkaistun 
massan valkaisuastetta käsittele- 
mällä massaa hypokloriitil'la. 

Kymin paperitehtaalla on lopetet- 
tu hartsiliiman heittäminen ja siir- 
rytty käyttämään Pexol-liimaa, joka 
kuljetetaan tehtaalle tankkivaiunuil- 
la 70-prosenttisena. Laimentamista 
varten on hankittu tarvittava ko- 
neisto liimasäiliöineen. 

Paperitehtaan muista uudistuksis- 
ta mainittakoon kuitujen talteen- 
ottoputkisto, johon tyhjennetään 
viirakuoppien, kyyppien sekä kuitu- 
jen talteenottolaitteen vedet. Tämän 

uudistuksen ansiosta on saatu aikaan 
läihes yhden prosentin kuiva—aine- 
säästö laskettuna bruttotuotannosta. 
Samalla estetään kuitujen joutumi- 
nen Kymijokeen. 

Möntysulfaal-liselluloosan valkaisu 
Kymin selluloosatehl'aalla 

Kuusanniemen sulfaattisellunnosa- 
tehdas valkaisee koivuselluloosansa 
korkeaan vaaleusasteeseen, mutta 
mäntyselluloosa käsitellään vain 
puolivalkaistuksi. Sen lopullisesta 
valkaisemisesta ja kuivaamisesta 
vientiselluloosa'ksi tai pumppaami- 
sesta Kymin paperitehtaalle huo- 
lehtii Kymin selluloosatehdas, jon- 
n-e puolivalkaistu mäntysell—uloosa 
pumpataan putkea myöten. 

Kymin selluloosatehtaan valkaisi- 
mossa on riittävästi tehoa tämän 
uuden tehtävän suorittamiseen. Teh- 
taan kahdesta valkaisulinjasta en- 
sinmäinen huolehtii sulfiittiselllu— 
loosan valkaisemisesta ja mäntysel- 
luloosa valkaistaan toisessa linjassa. 
Sen soveltaminen tähän uuteen teh- 
tävään edellytti kuitenkin eräitä 
muutostöitä. Koska mäntyselluloo- 
san valkaiseminen vaatii kaksi 
klooridioksidivaihetta, jouduttiin 
yksi hypdkloriittitorni muuttamaan 
klooridioksiditornik'si. Sitä varten 
tornin sisäpinta oli vuorattava ha- 
ponkestävälllä äilimuurauksella. Li- 
säksi yksi laimean massan klooraus- 
torni muutettiin sakean massan tor- 
niksi ja varustettiin sakean massan 
sekoittajalla. 

Myös ensimmäistä valkaisulinjaa 
on uusittu hankkimalla kolme Ro- 
senblad-levylämmönvaihtajaa, joi- 
den avulla lämpimien valkaisuvai- 
heiden kiertovesien jätelämpö saa- 
daan talteen. Lisäksi valkaisulaitok- 
sen instnumentointia on täydennetty 
ja putkistoja lisätty. 

Niin ikään kuivauskoneille on 
hankittu kaksi lämmönvaihdinta. 
Aikaisemmin selluloosan kuivaus- 
radan lämmittämiseen on käytetty 
yleisestä lämminvesijärjestehnästä 

otettua vettä, jossa on saattanut olla 
epäpuhtauksia. Nyttemmin on siir— 
rytty kemiallisesti puhdis-tetun ve- 
den käyttöön ja siten estetään sel- 
luloosan likaantuminen kuivausvai— 
heessa. 

Viime syksyn kuluessa selluloosa- 
tehtaan pallomainen happosäiliö sai 

Kymin paperitehtaan PK 3 on saanut 
uuden sihdin ja perölaatikon 

Kymin selluloosatehtaan valkawisulinja 
n:o lzlle on hankittu kolme 

Ievylömmönvaihtajaa 

rinnalleen toisen samanmuotoisen. 
Sitä käytetään kuitenkin toisenlai— 
seen tarkoitukseen, nimittäin sul- 
fiittisell—uiloosan jäteliemen puskuri- 
säiliönä. Häiriön sattuessa haihdut- 
tamolla ja haihduttamon omien jäte- 
liemisäiliöiden täytyttyä. tarjoaa tä— 
mä uusi säiliö mahdollisuuden 600 
ms:n jäteliemimäärän varastoimi- 
seen. Muutoin olisi edessä joko jäte— 
liemen laskeminen jokeen tai teh— 
taan pysäyttäminen. 



henkilökunnan t aho l t a .  

Tiedustelukaavake 

Vastaajan henkilötiedoista kysyttiin sukupuolta, 
ikää, 'onko päivä— vai  vuorotyössä, tupakoiko nykyisin 
vai ei, eikö ole koskaan tupakoinutkaan. Vastauksista 
selvisi viivaamalla tarpeettomat kohdat yli. Kaavak- 
keen muihin kysymyksiin vastattiin merkitsemällä 
rasti 'kyllä” tai 'ei' kohtaan. Kysymykset olivat seu- 
raavat:  

1. Olen tupakoinut vuotta. 2. Poltan pääasial- 
lisesti: suodatinsavukkeita, .ei suodatinsavukkeita, 
pillisavukkeita, sikaareja (isoja/pieniä),  piipputupak- 
kaa. 3. P-oltan keskimäärin vuorokaudessa savukkeita 

kpl, piipputupakkaa g. 
4. Tupakointia lisää mielestäni vuorotyö, yksitoikkoi- 
nen työ. 5. Pidän tupakointia omalle terveydelleni 
vaarattomana. 6. Olen vakavasti yrittänyt lopettaa 
tupakoinnin. 7. Olen ollut tupakoimatta vuotta. 
8. Lopetin tupakoinnin terveydellisistä syistä, talou- 
dellisista syistä, muista syistä. 9. Tupakoinnissa on  
mielestäni haitallisinta tupakkayskä, hengenahdistus, 
huoneilman pilaantuminen, taloudelliset seikat. 10. 
Hyväksyn 15—17—vuotiaitten tupakoinnin. 

kpl, sikaareja 

tupakoimattomio 
33,4 % t u p a k o i n n i n  

lopet tanei ta  
26,4 % 

Kaikki va s t aa j a t  

Piirros n:o ] .  Tupakoivat ja tupakoimattoman 

Tehtaanlääkäri Karl Roschier: 

Tupakkalledushlu Voikkaan- 
tehtaalla 
Kuten on jo aikaisemmin kerrottu, suoritettiin Voikkaan tehtaalla maaliskuussa 

Miehistö tupakoi 

1964  tupakka-tiedustelu, johon toivottiin kaikkien työntekijöiden ja toimihenkilöiden 
—— sekä tupakoivien että tupakoimattomien —- vastaavan. Kysely liittyi sosiaali- 
osaston laatimaan terveiden elämäntapojen edistämisvuoden ohjelmaan. Tiedustelu- 
kaavokkeet jaettiin osastojen toimesta ja ne  jätettiin töytettyinä porteille sijoitet- 
tuihin tupakkatiedustelulaatikkoihin. Vastaukset olivat nimettömiä ja niiden käsit- 
tely luottamuksellista. Tulosten käsittelyn suoritti Voikkaa-n tehtaanlöäköri Karl 
R o s c h i e r ,  joka sai laskennassa apua  sosiaaliosaston ja muunkin konttori- 

Hyvö vastausprosentti 

Kaavakkeita jaettiin 1 499 kpl ja niistä palautettiin 
] 180 kpl, Epäselvinä hylättiin 6 kpl, joten tutkimuk— 
sessa otettiin huomioon 1 174 kpl. Näistä oli miehiä 
983 j a  naisia 191. Miehistä. vastasi 78,5 % ,  naisista 
77,6 % ja koko vastausprosentti oli 78,3. Tiedustelu 
sai siten suuren mielenkiinnon osakseen ja vastaus- 
prose—nttia on  pidettävä hyvänä. Vastaajien keskuu- 
dessa arvottiin muutamia esine- ja lomapalkintoja, 
mik-ä todennäköisesti lisäsi kiinnostusta tupakkatie- 
dust-elrua kohtaan. 

Tupakoivat ja tupakoimattomat 

Kaikkien vastaajien joukossa oli nykyisin tupakoi- 
via (A)  40,2 % ,  tupakoinnin lopettaneita (B)  26,4 % 
ja ei koskaan tupakoineita ( C )  33,4 % .  

A:  Miehistä tupakoi nykyisin 46,1 % ja naisista 
8,9 % .  

B :  Tupakoinnin lopettaneita miehiä oli 30,1 % ja 
naisia 7,3 %.  

C: Ei koskaan tupakoineita miehiä oli 23,6 % ja 
naisia 83,8 % .  

Naisista tupakoi 
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Piirros n:o 2. Kuinka monta vuotta polttanut. 

Tupakoivista miehistä oli päivätyössä 41,8 % ja 
vuorotyössä 58,2 %,  naisista päivätyössä 76,4 % j a  
vuoro-työssä 23,6 %. 

Kuinka kauan polttanut? 

Piirroksesta n:o 2 käy selville, kuinka kauan ny- 
kyisin tupakoivat ovat tupakoineet. Naiset ja miehet 
on käsitelty omana ryhmänään. Iän perusteella kum- 
pikin ryhmä on jaettu kolmeen: 17—25—vuotiaisiin, 
26—40-V'uotiaisiin ja 41—65-vuiotiaisiin. Lis-äiksi päivä- 
ja vuorrotyössä käyvät on erotettu toisistaan. 
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Tupakkqtyyppien suosituimmuu! 

Twpakkatyypin perusteella vastaajat on jaettu vii- 
teen ryhmään. Nämä.- tupakkatyypit ovat suodatin- 
savuke, ei suodatinta, pillisav'uke eli paperossi, sikaari 
ja piipputupakika. Piirnoksessa n:o 3 näiden viiden 
tupakkatyypin suosituimmiuws on merkitty prosentti- 
lukujna tupakoivien määrästä. Naiset ja miehet on 
jälleen käsitelty erikseen. 

Valtaosa tupakoivista käyttää siis savukkeita vain 
hieman yli viidenneksen miehistä polttaessa piippua 
tai sikaare-ita. Mitä vuorokautiseen savukemäärään 
tulee, oli se päivätöissä olevilla miehillä 15,3 ja vunn- 
rotyöntekijöillä. 16,7 kpl. Naisten ryhmässä vastaavat 
luvut olivat 10,4 ja 8,8 kpl. Piipunpolttajista kulutti- 
vat päivätyössä olevat 13,3 ja vuorotyössä olevat 
13,7 grammaa tupakkaa. Sikaarinpolttajista edellinen 
ryhmä tyytyi keskimäärin kahteen kappaleeseen jäil- 
kimmäisen polttaessa 2,9 kpl. 

Kuvassa n:o 4 on lähemmin tarkasteltu. savukkeen- 
polttajia heidän polttamansa vuorokautisen savuke- 
määrän mukaan. Aineisto on jaettu neljään paljous- 
ryhmään: 1—5 kpl, 6—10 kpl, 11—19 kpl ja  yli 20 kpl. 
Pylvälän korkeus ilmoittaa kunkin ryhmän prosen- 
tuaalisen osuuden koko tupakoitsijamäärään nähden. 

Tupakanpoltto ja tehdastyö 

A-ryhmässä (tupakoivat) oli tasan puolet sitä miel- 
tä, että vuorotyö lisäsi tupakankäyttöä, kun taasen 
toinen puoli katsoi yleensä yksitoikkoisen työn myötä- 
vaikuttajaksi tupakan polttoon. B-ryhmässä (tupakan- 
polton lopettaneet) tälilainen käsitys esiintyi lievem- 

miehet 

naiset 

pii ivö I'Yö 

vuoro työ 

53'0 vuorta 10,0  
1041 

o. 
ikäryhmä 17—25 26—40 41—65 

suodatin- ' 
savuke 

piippa- 
tupakka 

snkaari savuko savukkeita kai/Vrk B—rvhrna 

Piirros n:o 3. Tupakkatyyppien suosi- Piirros n:o 4. Savukkeenpolttajien jakawu- Piirros n:o 5. Keskimääräinen aika, jon- 
tuimmuus. tuminen prosentuaalisesti vuorokaudessa ka B-ryhmön miehet olleet tupokoimartta 

pitävästä tupakkalakosta alkaen. polttomansa savukemöörön mukaan. 



päitä-. 28,4 % vastaajista piti vuorotyötä ja 47,7 % 
yksitoikkoista työtä tupakanpolttoa lisäävänä. C-ryh- 
män (ei koskaan tupakoineet) vastaajista, joilla ei 
kylläkään ollut asiasta omakohtaista kokemusta, olletti 
vain 12 % vuorotyön ja 19,9 % yksitoikkoisen työn 
lisäävän tupakanpolttoa. 

Tupakointi ia terveys 

A-ryhmän vastaajista 29,9 % piti tupakointia ter- 
veydelleen vaarattomana, kun sen sijaan kokonaista 

53 % oli sitä mieltä, että tupakoinnista aiheutui ter- 
veydelle haitallisia vaikutuksia. B-ryhmän vastaukset 

eivät paljonkaan poikenneet A-ryhmän mielipiteistä. 
21,3 % piti tupakointia terveyden kannalta vaaratto- 

mana ja 50 % haitallisena. C-ryhmällä ei ollut tä- 

hänkälän kysymykseen omakohtaisia kokemuksia ja 

vastausten luku jäikin vähäiseksi. Tupakointia p-iti 

vaarattomana 3,1 % ja haitallisena 27,3 % .  

Mielenkiintoiseksi muodostui A-ryhrnäile osoitettu 
tiedusteltu, oletteko vakavasti yrittänyt lopettaa tupa- 
koinnin. Runsas neljännes jätti tähän kysymykseen 
vastaamatta. 24,4 % vastasi yrittäneensä tupakkalak- 
koa ja 47,7 % ei. 

B-ryhmäm kohdalla ei voida puhua enää tupakka- 

lakosta Vas-taajat ovat pysyneet päätöksessään jo 

siksi kauan, että heidän voidaan katsoa vapautuneen 
tupakanpolton halustaan. Piirroksessa n:o 5 on esi- 
tetty tupakanpolton lopettaneiden miesten kohdalta, 
kuinka monta vuotta he ovat jo olleet tupakoimatta. 
Vastaajat on jaettu kolmeen ikäryhmään ja pylväiden 
päissä olevat tuvut ilmoittavat vuosia keskiarvolukui- 
na. Naisissa oli tupakanpolton 'lopettaneita nuorim- 
massa ja keskiryhmässä. Edelliset olivat olleet tupa- 
koimatta keskimäärin vuoden ja jälkimmäiset 4,9 
vuotta. 

Mitkä sitten olivat ne syyt, jotka aiheuttivat tupa- 
kanpoltosta luopumisen. Piirros n:o 6 osoittaa, että 
ratkaisevinta osaa ovat näytelleet terveydelliset syyt 
ja varsin huomattavaa osaa myös taloudeiiiset. 

Kysyttäessä kaikilta tupakanpolton haittapuolia, ja- 
kautuivat vastaukset seuraavasti: tupakkayskä (mie- 
het 24 %, naiset 17,1 % ) ,  hengenahdistus (miehet 
20 %, naiset 16,6 %), huoneilman pilaantuminen 
miehet 31,2 % ,  naiset 36,4 % )  ja taloudelliset seikat 
(miehet 24,8 % ,  naiset 29,9 % ) .  Monet ovat merkinneet 
rastin kahteen tai useampaan vaihtoehtoon. 

Eri ryhmien kohdalla vastaukset vaihtelivat suu- 
resti. A-ryhmässä huoneilman pilaantuminen tuli en— 
simmäiselle ja taloudelliset seikat toiselle tilalle. B- 
ryhmässä sitä vastoin tupakkayskä sai eniten ääniä 
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ja huoneilman pilaantuminen oli toinen. C-ryhmän 
edustajat pitivät haitalllisimpana huoneilman pilaan- 

tumista ja sen jälkeen taloudellisia seikkoja. 

Nuoret ja tupakointi 

Varsin yksimielisiä. kaikki ryhmät olivat 15—17- 
vruotiaitt-en tupakointiin nähden. Mieaipide tulli sitä- 
kin vakuuttavammin esille, koska vain 53 jätti tähän 
kysymykseen vastaamatta. Miehistä ainoastaan 2,7 % 
( A  4 % ,  B 1,6 % ja  C 0,3 % )  hyväksyi nuorten tupa- 
kanpolton ja 97,3 % otti siihen kielteisen kannan. 
Naiset olivat vieläkin jyrkempiä, sillä he asettuivat 
100-pnosenttisesti vastustamaan nuorten tupakan- 
polttoa. 

Tulosten tarkastelua 

Sekä miesten (78,5 % )  että naisten (77,6 % )  koh- 
dalta vastausprosentti oli erinomainen. Tilasto on 
näin ollen saatu luotettavaksi ja siitä voidaan vetää 
eräitä mielenkiintoisia johtopäätöksiä tupakointiin ja 
tupakointitapoihin nähden. Tupakoivien naisten osuus 
on tosin pieni (8,9 % ) ,  samoin tupakkalakkoon ryh- 
tyneiden naisten (7,3 % ) .  

taloudelliset 
syyt 34,2 % 

miehet 

taloudelliset 

Piirros n:o 6. Tupa- 
SW? 4 6 , 7  % 

kanpolton lopettami- 
seen vaikuttaneet 
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Tupakoivia miehiä on 46,1 % eli lähes puolet kai- 
kista miehistä. Vuonotyö nostaa tupakoivat miehet 
58,2 %:iin. Sen sijaan tupakoivia naisia on eniten 
Päivätyössä (7654 %). 

1. Miesten keskimääräinen tupakointiaika lisääntyy 
tasaisesti eri ikäryhmissä, naisten vastaavasti hitaam- 
min ja epätasaisemmin 

2. Sikaaria ja piippua polttavia naisia ei tilastossa 
ole. Yleisin tupakkalaatu on ns. filtersavuke, joita 
polttaa yli puolet sekä miehistä (50,6 % )  että naisista 
(64,7 % ) .  Pillisavuke eli paperossi on seuraavaksi 
suosituin molemmilla. Piipputupakka tosin voittaa 
miehillä niukasti paperossin. 

3. Savukkeita tupakkamiehet polttavat keskimää- 
rin 15,3 kpl vuorokaudessa ja naiset vastaavasti 
10,4 kpl. 1—5 savuketta vuorokaudessa polttavia on 
suhteellisesti vähiten. Naisten enemmistö sattu-u vä- 
lille 6—10 kpl vuorokaudessa (53 % )  ja miesten yli 
20 kpl vuorokaudessa (45,8 %). 

4. Yli puolet A-ry'hmäsn jäsenistä piti vuorotyötä 
ja yksitoikkoista työtä tupakointia lisäävänä tekijänä. 
B-ryhmässä (lopettaneista) useimmat antoivat äänen- 
sä (47,7 %) yksitoikkoisella työlle. Sekä päivä- että 
mom—työntekijöiden mielipiteet menivät samaan 
suuntaan. 

5. Tupakointia terveydelleen vaarattomana piti tu- 
pakoivista miehistä ja naisista n. 29 %. Vastaava 
luku B-ryhmässä 'laski' 21 %:iin. C-ryhmä-ssä luku 
oli jo ”parantunut” pemäti 3 %:iin. Tupakan vaaral- 
lisuuden myönsivät A- ja B-ryhmien miehet sekä 
naiset n. 50 %:sti. 

6. Noin neljännes tupakoivista on yrittänyt vaka- 
vissaan tehdä tupakkalakon. Noin puolet ei ole yrit- 
tänytkään. Runsas neljännes jätti vastaamatta tähän 
kysymykseen. 

7. Ilmeisesti kaikki B-ryhmän naiset ovat juuri tu- 
pakointinsa Lopettaneita, koska vuosia ei ole vielä 
kertynyt. Miesten pylväät nousevat tasaisesti ikä- 
ryhmän mukana. 

8. Lähes puolet tapauksista on lopettanut tupakoin- 
nin terveydellisistä syistä, joskin taloudelliset syyt 
ovat olleet melkein samaa luokkaa n. 40 %. 

9. Tupakan haitallisista vaikutuksista keräsivät eni- 
ten äzäiniä huoneilman pilaantuminen, taloudelliset 
seikat, tupakkayskä ja hengenahdistus. 

10. 1v5—17-vuotiaitten tupakoimisen hyväksyi mie- 
histä vain 2,7 % ja naisista ei kukaan. 

Tilaston seulonta on ollut erittäin mielenkiintoista, 

joskin vaivalloista puuhaa. Näinkin laaja Gallup- 

kysely on syytä vastaisuudessa menkitä reikäkorteille 
käsittelyn helpottamiseksi. 

Kunniakirioia aloi lleenlekiiöille 
l" . > "' i— ". 

Aloitteestoon kunniokirjcn saaneet vos. istumassa Toivo Aho- 
nen, Leevi Karhu ja Antti Tuominen, takarivissä Kaarlo 
Mauno, Vöinö Häkkinen, Veikko Vesalainen jo Sulo Laurila. 

Kuusankosken tehtaiden aloitekeskustoimikunta 
teki viime vuoden maaliskuussa päätöksen, että aloit- 
teestaan vähintään 100 markan suuruisen rahapalkin- 
non saaneille tullaan tästä lähtien jakamaan tunnus- 
tukseksi myös kunniakirja. Ensimmäinen kurmiakirjo- 
jen jako suoritettiin viime joulukuussa Koskelassa 
pidetyssä tilaisuudessa. Mainitun lehdon täyttäneitä 
aloitteentekijöitä oli vuoden mittaan kertynyt seitse- 
män. Kunniakirjojen jaon suoritti aloitekeskustoimi- 
kunnan varapuheenjohtaja dipl.ins. Cyrill von Grae- 
venitz. Kunniakirjan saivat seuraavat: 

Leevi Karhu Voikkaan sähköosastolta, aloite: hissin 
johteiden voitelu öljyllä, palkkio 300 mk; 

Kaarlo Mauno Voikkaan korjauspajalta, alo-ite: 
nuppuseuilojlen tiivistepesän korjaus, palkkio 190 mk; 

Antti Tuominen Kymin vkorj auspaj alta, aloite: hakun 
terien hitsaus, palkkio 130 mk; 

Veikko Vesalainen kuljetusosastolta, aloite: trukin 
varustaminen telineeltä paperipinkkoj-en kaatumisen 
estämiseksi, palkkio 100 mk; 

Väinö Häkkinen kuljvetusosastolta, aloite: kaoliinin 
purkauspaikan syöttöaukon varustaminen suojatuella, 
palkkio 100 mlk; 

Sulo Laurila klooritehtaalta, aloite: kloorausastioi- 
den tiivistepesän korjaus Ky 5-osastolla, palkkio 
100 mk; 

'lloivo Ahonen Voikkaan paperitehtaalta, aloite: 
vahvistettujen helahylsyj-en käyttäminen uudelleen- 
nul'lauksessa, palkkio 100 mk. 

Kun-niukirjojen jaon suoritti dipl.ins. Cyrill von Graevenitz 
teknikko Armas Tollgrenin avustamana. 



Suomen nuorisoa istutetaan ny— 
kyisin pitkään koulun penkillä. Sille 
jaetaan kirjaviisautta ja käytännöl- 
listä ammattitaitoakin. Me puoles- 
tamrme liittäisimme koulujen j a  
kurssien opetussuunnitelmiin jota— 
kin, joka kenties saattaa monen 
mielestä tuntua turhanpäiväziseltä, 
kenties lapselliseltakin. Tarkoitam- 
me asiantuntevien oppaiden johdol— 
la suoritettavia opintoretkeilyjä 

metsissä ja metsätyömailla edes 
jonkinlaisen omakohtaisen käsityk- 

sen saamiseksi tästä tärkeästä 
asiasta. 

Kansamme elintaso, ulkomainen 
kaupankäynti ja edistyminen kult- 
tuurin alalla ovat riippuvaisia met— 
sästä paljon suuremmassa määrin 
kuin tulemme yleensä ajatelleeksi. 
Metsä on  meidän luonnonriiklkau- 
temme ja puuta jalostamalla kyke- 
nemme käymään laajaa ja menes- 
tyksellistä ulkomaankauppaa. Huo- 
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nosti olisivat asiamme ilman tätä 
mahdollisuutta. Mutta samalla mei- 
dän on määrätietoisin metsänhoido-l— 
lisin toimenpitein kyettävä uudista- 
maan metsiämme, 
tuottavina. Metsänmyynnin, metsä- 
töiden ja puutavara-kuljetusten an- 
siosta virtaa rahaa maakuntiin salo- 
seutujen etäisiä sopukoita myöten. 
Metsä tarjoaa työtä ja ansiota. Jo 
pelkästään työllisyyttä ajatellen ti- 

pitämään ne 

3! 

lanne maaseudulla muodostuisi pe- 
lottavaksi, jollei metsän tarjoamia 
mahdollisuuksia olisi. 

Metsässä näemme ja koemme pal— 
jon muutakin. Toteamme koneiden 
tunkeutumisen syvälle korpeen, 
metsätieverlkoston nopean kasvun 
ja rationalisoinnin avulla saavutetun; 
erinomaiset tulokset. Metsässä pu- 
haltavat nykyisin raikkaat, uudet 
tuulet. Työntekoa jfoudutetaan ja 
kevennetään tehokkaiden koneiden 

avulla. ja uusien menetelmien 

Uu'd-enaika-i'sia menetelmiä osataan 
soveltaa käytäntöön luonnonvarai— 
sissakin olosuhteissa. 

Havaitsemme, että myös sosiaali- 
nen ajattelutapa on tunkeutunut 
etäisimmille Asavotoille saakka. On 
astuttu valtaisa harppaus havume- 
jasta ja muista tilapäisasumuksista 
lämpimään kämppään ja yksipuoli- 
sesta kuivamuonasta monipuolisiin 
ja ravitseviin aterioihin. 

Metsässä ia 
metsäkämpässä 
mietittyä 

Heikki Penttinen ja kaunotar Kontio 
Kornin  t i lan  metsössö juontamassa 
pinotovorocl metsäautotien varteen 

Tällaisia ajatuksia tulvi mieleem- 

me kierrellessäumme eräänä tammi- 
kuun päivänä yhtiömme metsätyö- 
mailla Pieksämäen maalaiskunnan 
ja Suonenjoen laajoissa metsissä. 
Sulan maan aikana tehtyä pino- 
tavaraa ajettiin parhaillaan hevo- 
silla metsäajoteiden varteen. Lähi- 
kylien isännät olivat vilkuilla he- 
v'osi-llaan hyvää lisäansiota hankki- 
massa. Hakkuumiehet kaasivat tulk- 
kipuita moottorisahoj'en ärhäkästi 
päristessä ja koko laaja metsä tun- 
tui elävän. 

Matkamme varsinainen tarkoitus 
oli kuitenkin nähdä- jotakin uutta 
kämppärintama-lta. Se on myös jat- 
kuvasti kehityksen alainen. Kiinto- 
naisia tai siirrettäviä suuria kämp- 
piä ei ole tarkoituksenmukaista ra- 
kentaa muuta kuin sellaisiin met- 
siin, joissa riittää. työtä pitkäksi 
aikaa. Siksi helposti siirrettävä, ja- 
laksilla. varustettu pi'ldkiukämppä on 
yhä enemmän alkanut voittaa alaa. 
Onpa kehitetty tuollainen siirrettä- 
vä kämppäkeittiökin, jonka jat- 
keeksi voidaan liittää ruokailuhuo- 



neeksi toinen yksikkö. Sovitetaan 
vain molempien päädyissä olevat 
luulkru't vastakkain j a  hyvin varus- 

tetun keittiön antimet siirtyvät 
kämppäuefmännän ojentamina 'ruo- 
kasalin' puolelle. Ruokaa riittää j a  
myös ruokahalua, siitä reipas ulko- 
ilmassa työskentely pitää huolen. 

tärkein kohde oli 
Huuhtimäen savotan kämppä Suo- 

Matkamme 

nenjoen Tyyrinmäiessä. Tämä puuo— 
lentoistatuhannen hehtaarin suurui— 
nen tila on syrjässä ihmisten ilmoil- 
ta j a  siksi sen metsät säilyivätkin 
pitkän aikaa melkein koskemattomi— 
na. Mutta 1950—luvun alussa raken— 
nettiin metsäautotie syvälle korpeen 
ja kauniin järven rannalle raken- 
nettiin tilava metsäkämppä. Siitä se 
alkoi. Metsää alettiin kaataa ja 
uutta istuttaa tilalle. Keskeytyksettä 
on  työ jatkunut ja jatkuu edelleen. 

Kämppä on äskettäin läpikäynyt 
perinpohjaisen uudistuksen. Sitä on  
suurennettu ja se on muutenkin 
korjattu uuteen uskoon. Jos ei  tie— 
täisi sen varsinaista tarkoitusta, 1— - 
lisi sitä varmaan retkeilymajaksi j a  
kaiken lisäksi varsin edustavaksi 
ottaen huomioon syrjäisen sijainnin. 
Vai mitä sanotte seuraavista mulka- 
vuuksista: keittiö varustettuna nes- 
tekaasu- j a  puuliedellä sekä j ää -  
kaapilla, keskuslämmitys, suihku, 
WC, kuivaushuione, kellari ja Sähkö- 
valo (oma voimalaitos). Miesten 

Töm'ci er ikois-  
l a a t u i n e n  

r a k e n n e l m a  
kös i t töö  s i i r re t tävän 

kömppöke i t t i ön  ja 
ruoka i luhuoneen  

H u u h t i m ö e n  
kömppö  on 

per in  pohj in  uus i t t u  
ja va rus t e t t u  
k a u p u n k i l a i s -  
m u k a v u u k s i n  
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asuttavana o n  kaksi  huonetta j a  

oleskelua sekä ruokailua varten on  

oma tilava huone. Uudella puolella 
on työnjohtajan huone ja kämppä- 
em'ännäl'lä niin ikään keittiöstä eril- 

Kiinteöön kömppö- 
yhdyskuntaan 
kuuluu sauna  

H u u h t i m ö e n  
kömpöwn e m ö n t ö  

Hi lda  Puranen  
u u t u u t t a a n  

hohtavassa 
ja kaikil la 

m u k a v u u k s i l l a  
varustetussa 
keit t iössöön 

Voidaan sanoa, lään oleva huone. 
että kaupunkilaismukavuuvdet ovat 

löytäneet tiensä Huuhtimäen kor-  

peen. Onnea vain kämpän asi - 

kaille. 



Vllli [niiatessa-illa 
kullandlallmieslä 

Karkkilan mitalijuhlassa lyötiin 
työnritareiksi viisi högforsilaista. 
Viime vuoden aikana heidän koh- 
dallaan oli tullut 50 yhtiöläisvuotta 
täyteen ja nyt loppiaisjuhlassa pan- 
tiin mitali rintaan. Tavallisestihan 
tuo 'kultametku luovutetaan asian- 
omaiselle sinä päivänä, jolloin puoli 
vuosisataa tullee täyteen. Mutta hög- 
forsilaisi-lla on varaa odottaa oikein 
isoa mitalijuhlaa. 

Puolen vuosisadan pituinen aher- 
rus ja vielä saman työnantajan pal- 
velu'kses—sa o-n aikamoinen saavutus. 
Kun nykyisin on voimassa 65 vuo- 
den eroamisikä, on ensimmäisenä 
edellytyksenä se, että on tultu var- 
hain yhtiön leipiin, eikä olla välillä 
oltu pitkiä aikoja — jos ollenkaan 
— muuta maailmaa katselemassa. 
On juumuttu syvälle tähän onman 
kamaraan — tässä tapauksessa 
Karkkilaan. Siellä on haluttu elää ja 
tehdä työtä. Joka arkiaamu on 
askel johtanut tehtaaseen, jonka on 
nähty kasvavan ruukista suureksi 
koko jokilaakson täyttäväksi tuo- 
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Työnopettaja Aarne 
Lundberg jakaa 
50 vuoden aikana 
hankkimaansa 
perusteellista 
ammattitaitoaan 
konepaiakoulun 
oppilaille 

Liesiosaston 
veteraanit työn- 

johtaja Artturi 
Nygren (oik.) ja 

työkalujen huoltaja 
Viljo Aarnio 

tantolaito-kseksi. Ja kun on raudan 
kanssa jouduttu joka päivä tekemi- 
siin, on työkin käynyt työstä. Mutta 
ponnistukset eivät ole kuluttaneet 
voimia, vaan kasvattaneet niitä. 
Tietysti näille veteraaneille on suo- 
tu myös terveyttä ja nuorekasta 
mieltä. 

Tällaisia ajatuksia tuli mieleem- 
kun kävimme tervehtimässä 

näitä kultamitaliveteraaneja. Neljä 
heistä löysimme työpaikaltaan ja 
yhden kotoaan kirjojensa äärestä. 
Yhtään ankeata muistoa ei tullut 
keskustelussa esille, mutta sitä 

me, 

enemmän elämänmyönteistä huru- 
moria ja sellaista vanhan, kokeneen 
ihmisen viisautta, jalle aina kan- 
nattaa herkistyä vastaanottavai- 
seksi. 

Työnopettaja Aarne L 11 n d- 

b e r g i n  tapasimme ammattikou- 

lun oppilastyöpajasta, jossa hän on 

lähes kahden vunsikyrmnennen ajan 

ohjannut nuorta polvea ammatti— 

miehiksi. TyönOpettajan tehtävään 
hän sai erinomaisen käytännöllisen 

kokemuksen työskennellessään pit- 
kän aikaa työkalunsastolla. Hän tuli 
13 vuoden ikäisenä tehtaaseen ja 
emimmäisenä maailmansodan aika- 

na hän joutui jo miesten töihin, kun 

vanhemmat ammattiniehet parem- 

man raha-ansion houkuttelemina 
lähtivät pääkaupungin verstaisiin. 

Keskustelun jatkuessa saapui seu- 
raa—mme kaksi muuta kultamitali- 
miestä, työnjohtaja Artturi N y-  
g r - e n  liesi-osastolta ja työkalujen 
huoltaja Viljo A a r n i o  samalta 
osastolta. Kumpikin oli aloittanut 
13—vuotiaana. Eihän ollut silloin- 
kaan luvalilista pitää poikasia teh- 
taan töissä noin varhaisessa iässä, 
mutta määräyksiä oli helppo käy- 
tännössä kiertää,. Kun ammattien- 
tarkastajan tiedettiin tulevan teh- 
taaseen, pinkaisivat pojat lämpö- 



uunin päälle piiloon. Toisinaan taisi 

pojista olla enemmän vahinkoa kuin 

hyötyä, sillä tietysti he olivat valmiit 
myös pahantekoon ja koirankujei- 
siin. Mutta joutuivatpa lle itsekin 
vanhempien miesten taholta leikin- 
laskun, toisinaan jopa karkean pi- 
lailun kohteeksi. 

Ammattitaidon oppiminen vaati 
nuorukaisiita oma-aloitteisuutta ja 
neuvokkuutta, sillä vanhemmat 
miehet varjelivat tankoin ammatti- 
salaisuuksiaan. Apupojan piti koet- 
taa päästä tekijämiehen kanssa hy- 
viin väleihin, jotta hän olisi päässyt 
taidoista nopeammin perille. ”Toisin 
ovat asiat nyt”, tuumi Alvar Lund- 
berg, joka jakaa opettajan ominai- 
suudessa puolen vuosisadan aikana 
kartuttamaansa anunattitietoutta 
oppilailleen. 

Eivät olleet piirustuksetkaan kuin 
sinne päin. Mestari luonnosteli jo- 
takin tupakkalaatikon kanteen ja 
jos mies tiukkasi lisäohjeita, niin 
tämä saattoi tluskaista, että tee itse 
niin kuin parhaaksi näet. Myös työ- 
kalut olivat alkeellisia, mutta kyllä 
niillä jälkeä tuli. Sikäli työ oli erit- 
täin vaativaa, että sama mies teki 
työn yksin alusta loppuun saakka. 
Se vei tietysti enemmän aikaa kuin 
nykyisin pitkälle kehitetyn osatyön 
ja rationalisoinnin aikakautena. 
Mutta Olipahan se sitten myös 
omien kätten aikaansaannos. Ny- 
g-ren muisteli suurimpana liesityö- 
nään Viipurin asemaravintolan hel- 
laa, jossa oli kahdeksan paistin- 
uunia. 

Vähitellen keskustelu siirtyi teh- 
taan seinien ulkopuolelle. Nygrenil- 
lä ja Imndbergilla oli ollut yhteinen 
harrastus, nimittäin torvensoitto. 
Lundberg oli puhaltanut altto—torvea 
ja Nygren barytonia ja tarpeen mu- 
kaan melkeinpä mitä torvea tahan- 
sa. Kiitollisin mielin he muistelivat 
Hämeen pataljoonan soittokunnan 
entistä soittajaa, Sulo Silvania, joka 
oli tullut tehtaalle töihin ja koulutti 
soittajia. Hän johti torviseitsikkoa ja 

hänen jälkiään joutui Nygren astu- 
maan johtaessaan työväen ja teh- 
taan soittokuntia yhteensä yli 30 
vuotta. Vilkasluontoinen Nygren oli 
aikanaan seudun haluttu pelimanni. 
Tori-ven lisäksi hän soitti haitaria 
ja viulua ja  monet nurkckatanssit 
hänen säveltensä tahdissa on  pyö- 
rähdelty. 

Santeri T a n n e r i n  tapasimme 
varastolta. Askel oli ripeä ja saim- 
me panna parastamm—e harppoes- 
samme hänen rinnallaan isossa va— 
rastossa. Eipä Tanner juuri  minuut- 

teja hukannut. Kun lääkäri oli vat- 
saleikkauksen 
hänet aterioimaan useasti 

jälkeen määrännyt 
päivän 

kuluessa, päätti Tanner aloittaa työ- 

päivänsä ennen kello seitsemää, 
jotta työn lomassa voileivän hauik- 
kaamiseen kuluvat minuutit tulisi 
siten korvattua. 

Tanner oli tullut 13-vuotiaana 
liippaverstaaseen. Hän oli tehnyt 
mortteleita, silitysrautoja, kakluunin 

luukkuja, prässännyt pultteja, ka- 
sannut kattiloita ja radiaattoreita, 

ollut päällelyöjänä pajassa, hionut 

elementtejä, pakannut liesiä ja Vii- 

meiset toistakymmentä vuotta hän 

on työskennellyt varastolla. Jo isä 

ja isoisä olivat olleet ruukin töissä 

ja neljännen polven edustajana 

Tannerin tytär Majlis on puolestaan 

ennättänyt palvella hopeamitaliin 

vaadittavat 25 vuotta. On siinä su- 

vussa ruukkiperinteitä vaalittu, 

Tannerin harrastuksista on ollut 

ensimmäisellä sijalla palokunta. 

Hän oli sitä perustamassa ja toimi 

innokkaasti sen riveissä 33 vuotta. 

Mieluisana muistona hänen palo- 

kuntalaisajaltaan on hopealautanen, 

jonka hän sai parhaana palokunta- 
laisena. 

Marraskuussa eläkkeelle siirty- 
neen Paavo J u s l i n i n  tapaamme 
kotoaan, jossa hän vakavasta sai- 
raudesta selvittyään viettää vanhuu- 
den päiviään puolisonsa Lyylin hy- 
vässä hoivassa. Ulkomuodon perus- 
teella ei hänessä mikään viittaa 
raihnaisuuteen päin, mutta sydän 
määrää nyt kuitenkin ottamaan elä- 
män verkkaisemmin. 

Paavo Juslin osaa mukautua hy- 
vin tähän uuteen olotilaan. Sellai- 
seksihan sitä voi sanoa, kun aset- 
taa sen rinnalle pfu-olivuosisataisen 
yhtämittaisen uurastuksen tehtaassa. 

Jatkoa takakannen sisäsivulla 

Sonteri Tonnerin suvussa on polveltu 
Högforsio neljässä polvessa 

Virilouja Pacwo Juslin on alkanut 
viettää hyvin onsoitsemioon 

oloneuvoksen päiviä 



Eläkeläisten lauluiuhlia 
KU USAN KOSKELLA 

Kuusankosken tehtailla vietettiin 
eläkeläisten jou'lujuhlia 20. 12. Kos- 
kelassa ja Voikkaan seuratalo—ssa. 
Eläkeläiset kokoontuivat juhlavien 
kahvipöytien ääreen kuuntelemaan 
joulunsanomaa, nauttimaan kauniis- 

ta, turmelmallisesta ohj-ehnasta ja ta- 
paamaan samalla entisiä työtoverei- 
ta ja tuttavia. Koskelan juhlan 
aloitti yhtiön ammattikoulun soitto- 
kunta dir.mus. Alvar Korven joh- 
tamana. Konttoripäällikkö Yngve 
Sundman lausui yleisön tervetul- 
leeksi ja joulusaarnan piti pastori 

Ruotsalaisen koulun tytöt esittivät 
kauniin kuvaelman 

Koskelassa puhuivat konttorlpäällikkö 
Yngve Sundman (vas.) ja pastori 
Edvin Laurema ja sotapoika Esko 

Aarikka lauloi joululauluja 

Edvin Laurema. Soitto-oppilas Esko 
Aarikka esitti yksinlaulua kapelli- 
mestari U. Kuparisen säestämänä 
ja Kuusankosken Mieslaulajat 
esiintyivät musiikinopettaja Heikki 
Kuusen johdolla. Lisäksi nähtiin 
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Kauniisti 
koristeltujen 
pöytien ääressä 
maistuivat 
iouluvehnäset 
ja kahvi 

Oloneuvosten 
vankkaa  rivistöä 

Koskelassa 

opettaja Kai ja  Taskisen ohjaama 
tonttu'leikki. 'Sen esittivät Tähteen 
kansakoulun oppilaat. Ruotsalaisen 
koulun oppilaiden kauniin kuvael- 
man oli ohjannut rva Ethel Berg. 
Yhtiön ammattikoulun oppilaat 
esittivät rva Elsa Liimataisen oli- 
jaaman tonttuleikin ja näytöksen 
Aleksis Kiven Nummisuutareista, 
jonka oli ohjannut näyttelijätär 
Eva Saario-Valve. Juhla päättyi 
yhteisesti laulettuun virteen. Väli- 
ajalla nautittiin kahvitarjoilusta ja 
lähtiessään jokainen sai mukaansa 
kauniin joululehden. 

Voikkaan eläkeläiset kokoontui- 
vat seurata'lon kauniisti koristeltuun 
saliin, jossa runsaat 'kukka- ja kynt- 
tiläasetelmat juhlistivat yhdessäoloa. 
Juhlan aloitti kapellimestari Aimo 
Ritaluodon johtama Kuusankosken 
Orkesteri, joka huolehti myös kah- 
vimusiilšista. Tervehdyspuheessaan 
apulaisisännöitsijä Magnus Wangel 
puhui joulun merkityksestä ja joul- 
luun liittyvistä arvokkaista perin- 
teistä.. Hän toivoi, ettei joulun pää- 
tarkoitus kaikessa kiireessä ja häli- 
nässä unohtuisi, vaan että meille 
kaikille tutut jouluun liittyvät van- 
hat perinteet säilyisivät kunniapai- 
kalla j a  toisivat niin tähän kuin 'klO- 

deissakin vietettävään juhlaan sitä 
aitoa iloa, lämpöä ja yhteenkuulu- 
vaisuuden tunnetta, joka sopii jou- 
luun. Nti Hellevi Matilaisen joulu- 
nun-ot ja soitto-oppilas Esko Aarikan 
joululaulut olivat erinomaisia esi- 
tyksiä ja loivat aitoa joulutunnel- 
maa, mitä kauniilla tavalla lisäsivät 

Voikkaan ja Pilkanmaan kansakou- 
lulais—ten joululeikit ja kuvaelma. 
Koko joukolla laulettiin tuttuja jo — 
lulauluja ja erityisellä hartaudella 
kuunneltiin kirkkoherra Antti Ar-  
pen joulupuhetta, jonka jälkeen ylh- 
dyttiin jouluvirteen. Väliajalla vir- 
kailijoiden rouvat tarjoilivat kahvia. 

HALLASSA 
Hallan eläkeläisten joulujuhla ko- 

kosi seuratalon suuren salin täyteen 
harrasta juhlayleisöä. Kauniina kai- 
kui joulu-virsi Karhulan Työväen 
Soittokunnan säestämänä kymme- 
nien kynttilöiden valaisemassa sa- 
lissa. Tehtaan isännöitsijä Börje 
Carlson toivotti vieraat tervetulleik- 
s'i. Sunilan koulun oppilaat esittivät 
opettajiensa ohjaamana kaunista ja 
reipasta. jouluohj—elmaa. Seimik'u- 
vaellma, tiernapojat ja iloiset tontut 
loivat aidon joulujuhlan tunnun. 
Hallan Marttojen tarj oilemat kahvit 
ja joulupuuro olivat ohjelmassa ku- 
ten tapoihin kuuluu. Joulupukki, 
jota martat olivat avustaneet, kä- 
väisi juhlassa kehuen 'lasten' kovasti 
kasvaneen ja jakaen kaikille kahvi— 
paketit. Torvisoittokunta kajautteli 
tuttuja säveleitä'än, joihin yleisö yh- 
tyi. Kanttori Juho Koskela lauloi 
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puolisonsa säestämänä pari  joulu— 
laulua. Jou-lun sanomasta puhui pas- 
tori Heikki Karttunen. Hämärty- 
vässä illassa kuljettivat linja-autot 
tyytyväiset j-uhlavleraat kotinurkil- 
leen odottamaan ”oikeata” joulua. 

J UANTEHTAALLA 
Vesisade ja  huono sää eivät juuri 

muistuttaneet J uantehtaan eläkeläi— 
siä lähestyvästä joulusta heidän saa- 
puessaan joulujuhlaansa. Yhtei- 
sesti lauletun joululaulun ja  torvi— 
soittokunnan esitysten jälkeen teh- 
taan isännöitsijä L. Timgren lausui 
juhlaväen tervetulleeksi esitellen 

heille samalla ins. j a  rva Georg von 
Alfthanin, jotka Helsingistä saakka 
olivat saapuneet juantehtaa-laisia 
tervehtimään. Ins. von Alfthan, joka 

Apulaisisönnöitsijö Magnus Waingel 
(y lh . )  lausui  voikkaalaiset tervetulleiksi  
ja joulupuheen piti kirkkoherra 
Antti Arppe 

on Juantehdasta vuosisadan alussa 
hallinneen paroni Anton von Alftha- 
nin veljenpoika, kiitti isäntiä kut- 
susta saapua juhlaan ja ruukille, 
jossa hän on ensimmäiset elinvuo- 
tensa viettänyt. Juhlan ohjelma jat— 
kui tiernapoikien ja  pienten lasten- 
tarhalaisten esityksillä. Juankosken 

kirkkokuoro lauloi dir.cant. V. Pa- 
surin johdolla ja eläkeläisvanhus 
Kaarlo Viheri-äkoski luki jouluevan- 
kaliumin, jonka jälkeen laulettiin 
jouluvirsi. Tonttuhattuiset emännät 
kantoivat joulupuuron pöytiin ja sii- 
tä pidettiin huoli, että padat tyhje- 
nivät pohjia myöten. Raimo Laitisen 
esittämän runon ja lastentarhalais- 
ten esitysten jälkeen seurasi läänin- 
rovasti Erkki Pulkkisen joulupuhe. 
Kahvinjuonnin aikana ilmestyi sa- 
liin joulupukki, partaniekka, joka 
jututti juhlavieraita. Yhtiön ter- 
vehdyksen toi juhlaan yhtiön so- 
siaalipäälllikkö Äke Launikari tode- 
ten puheessaan eläkeläisten joulu- 
juhlan liittyvän samaan arvokkaa— 
seen työnjuhlien ketjuun, johon lop- 
piaispäiv-änä pidettävät yhtiön an- 
siomerkkien jakotilaisuudetkin kuu- 
luvat. Juhlan lopuksi Ruukin Nuor- 
ten Kerho' joka on vastikään perus- 
tettu, esitti Kyllikki Mäntylän jou- 
lunäytehnän ,Tapahtui  Betlehemis- 
sä”. Esityksen oli ohjannut Raimo 
Laitinen. Yhteisesti laulettu joulu- 
laulu päätti joulujuhlan. 

VERLASSA 
Verlan eläkeläiset viettivät joulu- 

juhlaansa seuratalossa 15. 12. Vie- 
raat lausui tervetulleeksi dipl.ins. 
Nils Lindblom. J oulusaarnan piti 
Jaalan kirkkoherra Matti Puntila. 
Jvouluaiheista ohjelmaa esittivät 
Verlan kansakoulun lapset ja juhlan 
musiikkiohjelmasta vastasivat viu- 
lutaiteilija llkka Talvi, Venlan 
Mieskuoro opettaja Albin Rämön 
johdolla j a  opettaja Rämön pojat, 
jotka lauloivat joululauluja. Rva 
Aili Hasarin lausuntesitysten jäl— 

keen toi juhlaan yhtiön tervehdyk- 
sen s-osiaalipäällikkö Ake Launikari. 
Verlan eläkeläiset olivat saapuneet 

Voikkaan elökelöisiö juhlassaan 

lähes mieslukuisesti juhlaan ja 
kahvipöydän ääressä palattiin yh- 
teisiin muistoihin. Juhla päättyi yh- 
teislauluun ja kaunis joululehti 
mukanaan palasivat Verlan elä—ke- 
läiset koteihinsa. 

KISSAKOSKELLA 
Joulukynttilöiden luodessa tun— 

nelmallista valoaan kokoontuivat 
Kissakosken eläkeläiset seurataloon 
14. 12. viettämään yhdessä joulu- 
juhlaa. Konttoripäällikkö Olof 
Zilliacus toivotti yleisön tervetul- 
leeksi. Kansakoululaisten esittämää 
jouluaiheista ohjelmaa seurattiin 
kiinnostuksella j a  Hirvensalmen 
kirkkoherra Erkki Parikan joulu- 
puheen jälkeen veisattuun virteen 
yhdyttiin hartaina. Verlan tehtaan 
paikallisjohtaja, dipl.ins. Nils Lind- 
blom esitti kissakoskelaisille Verlan 
tehtaan eläkeläisten jouluterveih- 
dy'ksen. Kahvitarjoilu kuului juhlan 
ohjelmaan ja  lopuksi jokaiselle an- 
nettiin kaunis joululehti. 

J u a n t e h t a a n  eläkeläis i l le  toi  yht iön  
tervehdyksen sosiaalipööllikkö Äke 

Launikari (toinen vas.) 



Yhtiön ansioihin-leita halliin 

Loppiaisena vietettiin yhtiömme pii- 
rissä jälleen perinteellisiä työnjuhlia, 
joissa kunniavieraina olivat kuluneen 
vuoden aikana 25 yhtiöläisvuotta täyt- 
täneet. Tällä kertaa oli hepeamerkki- 
läisiä 122 jakautuen tehtaittain ja osas- 
toittain seuraavasti: Kuusankosken teh- 
taat 49, Halla 8, Juantehdas 7, Hög- 
fors-Karkkila 33, Högfors—Salo 2, Verla 
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3, Haukkasuo 2, Kirjapaino 1 ja met- 
säosasto l7 .  Karkkilan juhlassa oli kun- 
niavieraina viisi työnveteraania, joille 
jaettiin 50-vuotisesta palveluksesta kul- 
tainen ansiomerkki. Myös Hallassa oli 
yksi kultaisen ansiomerkin saaja. 

KUUSANKOSKEN TEHTAAT 

Kuusankosken tehtaiden mitavlijuhla 
vietettiin Kaskelan joulutunnelmaisessa, 
kauniisti koristetussa salissa. Yhtiön toi- 
mitusjohtaja, vuorineuvos K. E. Ekholm 
toivotti ansiomerkkien saajat, heidän 
puolisonsa ja osastojen edustajat terve- 
tulleiksi juhlaan. Hän mainitsi, että yh- 
tiömme 75-vuotisiuhlassa v. 1947 pe- 
rustettua merkkiä on tähän mennessä 
nyt jaettavat merkit mukaan luettuina 
jaettu 50 vuoden palveluksesta 1681lle 
ja 25 vuoden palveluksesta 40'50:Ile. 
Nämä luvut ovat vakuuttava-na osoituk- 
sena si—itä, että työsuhteet yhtiössä muo- 
dostuvat pitkäaikaisiksi. Puhuja jatkoi: 

—— Täällä Kuusankoskella on harjoi- 
tettu teollisuutta jo yli yhdeksän vu05i- 
kymmentä. Paikkakuntamme on tyypilli- 

Vuorineuvos K. E. Ekholm puhui 
pitkäaikaisesti palvelleille 

Kuusankosken tehtaiden ansiomitalin 
saaja-t kuvattuna Koskelassa 
pidetyssä tilaisuudessa 

simpiä esimerkkejä siitä, miten teollisuus, 
varsinkin puunjalostusteollisuus, on löy- 
tänyt sijansa ja kasvuedellytyksensö 
maaseudulla. Sen tukena ei ole ollut 
kehittynyttä kaupunkiyhdyskuntaa, mut- 
ta sen sijaan luonto on ollut antelias. 
Jokea myöten on voitu uittaa puuta pit- 
kien matkojen takaa ja koskista on saatu 
käyttövoimaa. Näiden perusedellytysten 
varaan tänne alettiin rakentaa tehtaita. 
Ja kuten hyvin tiedämme, tuota raken- 
tamista on jatkunut tähän saakka. Vaa- 
timattomasta alusta on kasvanut meidän 
oloissamme suuri teollisuuskeskus, yli 
20000 asukkaan elinvoimainen kaup- 
pala. 

—— Me teollisuuden palveluksessa 
työskentelevät tulemme harvoin ajatel- 
leeksi tähän asti kuljettua taivalta. 
Työmme on sen laatuista, että tavalli- 
sesti elämme tiukasti kiinni nykyhetkes- 
sä. Ja kun kohotamme katseemme, niin 
tulevaisuus näyttää meistä monin ver- 
roin tärkeämmält'd kuin menneisyys. Sil- 
tä odotamme aina jotakin uutta ja 
parempaa. 

—— Kuitenkin nimenomaan tässä tilai- 
suudessa menneet vuodet ja vuosikym- 
menet nousevat itsestään mieleemme. 
Meillä kullakin on omakohtaisia koke- 
muksia siitä, että olemme voineet viedä 



kehitystä eteenpäin vain määrätietoisella 
työllä. Ja mielikuvituksessamme voimme 
luoda kuvan myös varhaisemmista vuosi- 
kymmenistä. Tuskin liioittelemme tehtai- 
den perustajien ja rakentajien vaikeuk- 
sia, maalaispitäjistä tänne muuttanei- 
den tehdastyöhön totuttautuneiden mies- 
ten ja naisten ponnistuksia, silloisia al- 
keellisia oloja, elämän ankeutta ja har- 
mautta. Mutta kun vertaamme tuota 
alkuaikojen kuvaa nykyiseen, niin voim- 
me iloisin mielin todeta, että työ ja 
vaivannäkö ovat kantaneet moninkertai- 
sen sadon. 

— Kun puhutaan menneiden suku- 
polvien työstä, ajatellaan tavallisesti pe- 
rinteellistä maalaisyhteiskuntaa. Tulee 
mieleen kaskenpolttaja, uudisraivaaja, 
hallan ahdistama talenpoika. Suomen 
teollisuus —- esimerkiksi meidän yhtiöm- 
me — on kuitenkin jo siksi vanhaa, että 
myös sen yhteydessä on täysi syy puhua 
menneistä tehtaalaispolvista, heidän työs- 
tään ja pyrkimyksestään luoda seuraajil- 
leen paremmat olosuhteet ja elämisen 
mahdollisuudet, kuin mitä heillä itsel- 
lään oli. 

-—- Kesti kuitenkin kauan, ennen kuin 
teollisuustyöväki saavutti nykyisen yh- 
teiskunnallisen asemansa. Tarvittiin 
la'insäädännöllisiä toimenpiteitä, työväes- 
tön järjestötoimintaa ja myös tehtaiden 
johdon pyrkimyksiä henkilökuntansa olo- 
suhteiden parantamiseksi, kuten esimer- 
kiksi yhtiömme sivistyksellinen ja sosiaali- 
nen historia selvästi osoittaa. Nyt ovat 
käsityskannat muuttuneet. Nyt on teol- 
listamisesta tullut päivän puheenaihe. 
Kun uutta tuotantolaitosta suunnitel- 
laan, niin kuntien kesken käydään anka- 
ra kilpailu tehtaan sijoituspaikasta. Ha- 
lutaan saada uusia työpaikkoja, hyvin 
toimeentulevaa teollisuusväkeä ja hyviä 
verotuskohteita. 

— Osaltaan teollisuuden palveluksessa 
olevien yhteiskunnalliseen arvonnousuun 
on vaikuttanut myös se, että tehdas- 
ammatit ovat tulleet entistä vaativam- 
miksi. Tarvitaan koulutusta, pitkäaikaista 
kokemusta ja jatkuvasti ajan tasalla py- 
symistä. Myös yksinkertaisemmat työt 
edellyttävät tekijältään huolellisuutta, 
säännöllisyyttä ja vastuuntuntoa. Arvoi- 
sat merkkien saajatl Tiedätte varsin hy- 
vin, kuinka jokaisen teistä on kyettävä 
täyttämään paikkansa, suoriuduttava 
teille uskotuista tehtävistä. 

—- Yhtiömme menestyksellisen toi- 
minnan kannalta on suuriarvoi-nen asia, 
että palvelussuhteet muodostuvat pitkä- 
aikaisiksi. Vuosien varrella ammattitaito 
ja vastuuntunto kasvavat ja suhteet 

muodostuvat molemmin puolin luotta- 
muksellisiksi. Tällainen vakiintuneisuus 
koituu myös ympäristön hyväksi. Meidän 
tarvitsee vain ajatella omaa menestyvää 
Kuusankoskeamme, joka varsinkin sota- 
vuosien jälkeen on kehittynyt ripein as- 
kelin. 

— Hyvät ansiomerkkien saajat! Mi- 
nulle tuottaa suurta iloa olla jälleen 
mukana tällaisessa työnjuhlassa. Viime 
vuoden aikana saavutti Kuusankosken 
tehtailla 49 yhtiöläistä 25 vuoden palve- 
Iusiän. Lisäksi tässä tilaisuudessa saavat 
ansiomerkin kaksi yhtiöläistä Haukka- 
suolta ja yksi Kouvolan Kirja- ja Kivi- 
pai-nosta, joten merkin saajia on kaik- 
kiaan 52. 

——- Ennen kuin aloitamme merkkien 
jaon, esitän teille yhtiön ja omasta puo- 
lestani parhaimmat kiitokset tähänasti- 
sesta palveluksestanne yhtiössämme ja 
toivon, että yhteistyömme tulisi edel- 

Vuorineuvos 
K. E. Ekholm 

jakoi ansiomitalit 
vuorineuvoksetar 
Clara Ekholmin 

avustamana. 
Kuvassa 

Ilmari Niemi saa 
mitalinsa. 

leen jatkumaan samoissa suotuisissa 
merkeissä ja molemminpuolisen luotta- 
muksen vallitessa. Toivotan teille ja per- 
heillenne mitä parhainta menestystä. 

Tämän jälkeen vuorineuvos Ekholm 
suoritti yhdessä puolisonsa vuorineuvok- 
setar Clara Ekholmin kanssa sekä so- 
siaalipäällikkö Veikko Salanderin ja so- 
siaalitarkastaja Toini Iivanaisen avusta»- 
mana ansiomitalien jaon. Kuusankosken 
Orkesteri ja Kuusankosken Mieslaulajat 
esittivät juhlassa musiikkia. Juhla päät- 
tyi kahvitarjoiluun ja yhteisesti laulet- 
tuun "Työ Suomen hyväks' uhratkaam- 

l l  m e .  

25-vuotisansiomita-lin saivat tilaisuu- 
dessa seuraavat yhtiöläiset: 

K y m i n t e h t a a l t a :  Vilho Hei- 
no, Hugo Jokelin, Pauli Korpela, Vieno 
Mäkinen, Armas Rämä, Olli Suurmäki, 
Emil Suvisaari, Laura Tanttu ja Tauno 
Vähänen paperitehtaalta, Toivo Silvo- 
nen ja Jaakko Stenroos Kymin sellu-loo- 
satehtaa-lta, Kauko Hinkkanen ja Einar 
Jäppinen Kuusanniemen selluloosateh- 
taalta, Aake Majander ja Eino Monola 
klooritehtaalta, Tauno Tähtinen sähkö- 
osastolta, Pauli Brofelt höyryosastolta, 
Jaakko Laine, Olavi Perätalo ja Niilo 
Siren ku-ljetusosastolta, Onni Hok- 
kanen, Toivo Laurell ja Urho Ryöp- 
py talousosastolta, Tauno Lampila, 
Valde Mäkelä, Arttur Mäkinen, Eero 
Mäkinen, Ilmari Niemi, Väinö Oksanen, 
Emil Pöysä, Pauli Salo, Eino Tiihonen 
ja Nikolai Tuomenlehto rakennusosasto!- 
ta, Vilho Liimatainen ja Kauko Valjakka 

Birger Ström ja Helmi korjauspajalta, 
Tuominen pääkonttorista, 
nen työvoimaosastolta. 

V o i k  k 0 a I t a : Paul Jaakkola, Ola- 
vi Miettinen ja Ville Vauhkonen paperi- 
tehtaalta, Risto Hasu, Alvar Hyleh ja 
Olavi Kääriäinen karbiditehtaalta, Siivo 
Lindqvist höyryosastolta, Ilmari Jäppi- 
nen ja Armas Pirttilä korjauspajalta, 
Viljo Joutjärvi ja Veikko Lindqvist ra- 
kennusosastolta. 

H a u k k a s u o l t a :  
ja Veikko Vesala. 

K i r j a p a i n o s t a :  
nen. 

Aili Kaarti- 

Arvo Vesala 

Martti Kopo- 



HÖGFORSI N TEHTAAT 

Högforsin tehtaalla Karkkilassa oli 
ansiomitalien jakotilaisuus järjestetty 
tehtaan seuratalolle. Tilaisuudessa ojen- 
nettiin viidelle henkilölle mitali 50-vuo- 
tisesta ja 33:||e henkilölle 25-vuotisesta 
uskollisesta palveluksesta yhtiössämme. 

Isännöitsijä C. J. Cedercreutz puhui an- 
siom-italien saajille kosketellen puhees- 
saan Högforsin tehtaan kehitystä suur- 
valimoksi ja vanhojen työntekijöiden 
merkitystä tämän kehityksen luojina. 
Hän kiitti pitkäaikaisesti palvelleita hei- 
dän suuriarvoisesta panoksestaan tässä 
työssä. Tämän jälkeen isännöitsijä Ce- 
dercreutz jakoi ansiomerkit kunniakir- 
joineen rva Eva Cedercreutzin avustama- 
na. Tilaisuudessa huolehti musiikista 
Högforsin tehtaan orkesteri kapellimes- 
tari Veikko Virran johtamana. 

50-vuotisansiomitalin saivat Viljo 
Aarnio, Paavo Juslin, Aarne Lundberg, 
Artturi Nygren ja Aleksanteri Tanner. 
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25-vuotisansiomitalin saivat seuraavat: 
Motti Aaltonen, Aarne Ahlstedt, Edvin 
Bergman, Aarne Dunder, Olavi Ekström, 
Aarne Elosalmi, Torsti Heine, Kauko 
Hellgren, Pentti Hjelt, Anni Lehtonen, 
Lydia Lindström, Olavi Malin, Juho 

'Markkanen, Aarne Mattila, Paavo Pa- 
lenius, Lars Pauli, Pehr Pettersson, 
Tauno Raunio, Vilho Raunio, Aarne Reu- 
nainen, Helmi Riikonen, Reino Saaristo, 
Siivo Salmi, Tauno Suilo, Pentti Sund- 
qvist, Arvo Suntala, Lars Suominen, Lyyli 
Suonpää, Tarmo Syrjänpää, Mailis Tan- 
ner, Aili Toivonen, Sulo Viljanen ja 
Kauko Öhman. 

Samassa tilaisuudessa aluemetsänhoi- 
taja Curt Block jakoi 25-vuotisansio- 
mitalit seuraaville metsäosaston Uuden- 
maan hoitoalueen työntekijöille: Oiva 
Elo, Väinö Lamminmäki, Viljo Ranta, 
Vihtori Rytö ja Vilho Salo. 

Isä ja tytär, Mailis ja 
Aleksanteri Tanner, 
saivat yhtaikaa 
ansiomitalin; 
isä 50:n ja tytär 
25 vuoden 
palveluksesta. 

Isännöitsijä 
C. J. Cedercreutz 

jakoi mitalit rva 
Eva Cedercreutzin 

avustamana. 
Kuvassa 50-vuo'tis- 
ansiomitalin saaja 

työnopettaja Aarne 
Lundberg (oik.). 

Högforsin Karkkilan tehtaan mitalin- 
saajia. Edessä istumassa viisi 

puolivuosisataa yhtiötä palvellutta 
työn veteraania. 

Högforsin Salon tehtaalla oli niin 
ikään loppiaisena ansiomitalien jakotilai- 
suus, jolloin työnjohtaja Pentti Suominen 
ja sorvaaja Liisa Ylönen saivat 25-vuo- 
tisansiomitalin. Tehtaan paikallisjohtaja 
ins. Rauno Renko puhui mitalien saa- 
jille kiittäen heitä pitkäaikaisesta ja us- 
kollisesta palveluksesta. Rva Leena Ren- 
ko ki-innirtti mitallit kunniavieraiden rin- 
taan. Tilaisuudessa olivat läsnä myös 
konttoripäällikkö Laila Kuusinen ja käyt- 
töinsinööri Olavi Helin. 

VERLAN TEHDAS 
Verlan tehtaalla sai 25-vuotisansio- 

mitalin Maria Mattila, Siiri Pekkalin ja 



Marianna Pessa. Dipl.ins. Nils Lindblo- 
min kodissa järjestetyssä kahvitilaisuu- 
dessa ojennettiin mitalit kunniakirjoi- 
neen pitkäaikaisesti palvelleille ins. 
Lindblomin kiittäessä heitä uskollisesta 
palveluksesta yhtiössämme. Rva Märtha 
Lindblom kiinnitti mitalit kunniavieraiden 
rintaan. 

JUANTEHDAS 
muodostunutta 25- 

jakotilaisuutta vie- 
Perinteelliseksi 

vuotisansiomuitalien 
tettiin loppiaisena Juantehtaan virka- 
mieskerhollo. Isännöitsijä L. Timgren 
puhui ansiomitalien saajille kiittäen 
heitä pitkästä ja uskollisesta palveluk- 
sesta yhtiön ja tehtaan hyväksi. Tämän 
jälkeen hän jakoi ansiomitalit rva An- 
nele Timgrenin avustama-na. Ansiomi- 
talin saivat Vilho Hakkarainen, Teemu 
Heikkinen, Erkki Hoffren, Otto Musto- 

nen, Sulo Narsakka, Toivo Pöyhönen ja 
Armas Vartia-inen. Samassa tilaisuudessa 
aluemetsänhoitaja Leif Andersen luo- 
vutti 25-vuotismitalin yhtiön metsäosas- 
ton Juantehtaa-n hoitoalueen palveluk- 
sessa olevalle piirityönjohtaja Niilo 
Heikkiselle. 

HALLAN TEHTAAT 
Hallan kerholla pidetyssä ansiomita- 

lien jakotilaisuudessa ojennettiin yksi 
50-vuotisansiomitali ja kahdeksan 25- 
vuotisa'nsiomita'lia. Isännöitsijä Börje 
Carlson puhui ansiomitalien saajille 
kiittäen heitä uskollisesta työstä ja pa- 
lauttaen mieliin sen pitkän ajanjakson, 
jonka kuluessa ansiomitalien saajat ol-i- 
vat saha-teollisuutta palvelleet. Hän jakoi 
kunniakirjat rva lnga Carlsonin kiinnit- 
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täessä mitalin kunniavieraiden rintaan. 
50—vuotisansiomitalin sai Jonne Andersen 
ja 25-vuotismitalin Elsa Ahvenainen, 
Toivo Ahvenainen, Esko Koponen, Jalo 
Kaponen, Anni Nenonen, Eino Sand- 
ström, Johan Tiikka'inen ja Varpu Tii- 
honen. Yhteisesti nautitun kahvin |o- 
massa johtajaopettaja Heikki Tohijärvi 
esitti yksinlaulua opettaja Antti Heino- 
sen säestämänä. 

METSÄOSASTO 
Metsäosaston hoitoalueissa jaettiin 

vuoden alussa ansiomitalit 17:||e 25 
vuotta yhtiötä palvelleelle. 

Ku0piossa järjestyssä ansiomitalien 
jakotilaisuudessa ylimetsänhoitaja Topi 
E. Heikkerö ojensi mitalit konttoripääl- 
likkö Gustaf Husmanin avustamana kas- 
sanhoitaja Hilkka Seppäselle itäisestä 
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Högforsin Salon tehtaalla saivat 
mitalin sorvaaja Liisa Ylönen ja 
työnjohtaja Pentti Suominen 

Hallan mitalinsaajat yhteisessä kuvassa 
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Teemu Heikkinen Juantehtaalta 
vastaanottamassa mitaliaan 
isännöitsijä L. Timgreniltä. 
Keskellä rva Annele Timgren. 

Juantehtaan mitalimiehiä 

Rva Inga Carlson kiinnittämässä 
50-vuotismitarlia Jonne Andersenin 

rintaan. Vas. isännöitsijä 
Börje Carlson. 
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piirikunnasta, aluemetsänhoitaja Georg 
Thomélle ja metsätyömies Eino Roihalle 
Saimaan hoitoalueesta, piirityönjohtaja 
Eino Jauhiaiselle Savon hoitoalueesta ja 
työnjohtaja Väinö Nissiselle Kuopion 
hoitoalueesta. Tilaisuudessa pitämässään 
puheessa ylimetsänhoitaja Heikkerö kiitti 
mitalien saajia si-itä uskollisuudesta, jota 
he ovat pitkäaikaisena palvelusai-kanaan 
osoittaneet työnantajaansa kohtaan. 

Kymen haitoalueessa annettiin kaksi 
mitalia 25 vuotta kestäneestä palveluk- 

KUUSANKOSKEN TEHTAAT 
TOIVO NIKKINEN 
puiden latoja Voikkaan puuhiomolta tu- 
lee 16. 4. olleeksi 40 vuotta yhtiön 
palveluksessa. Hän on syntynyt Mänty- 
harjussa 10. 7. 1901. Yhtiön palveluk- 
seen hän tuli v. 1923 Voikkaan koski- 
työmaalle. Työskenneltyään sen jälkeen 
emi osastoilla hän tuli v. 1930 puuhio- 
molle ja on toiminut siellö mm. kamyr- 
koneen hoitajana. 

HALLAN TEHTAAT 
YRJÖ KÄRKKÄINEN 
tukkityömies tukkiosastolta tulee 10. 3. 
olleeksi 40 vuotta yhtiön palveluksessa. 
Hän on syntynyt Joensuussa 20. 4. 1901. 
Yhtiön palveluksessa hän on ollut eri- 
pituisia jaksoja ja työskennellyt eri osas- 
toilla. Viimeksi hän tuli yhtiön palve- 
lukseen v. 1934 rakennusosastolle, josta 
hän siirtyi samana vuonna sahalle hakun 
terien teroittajaksi. Palveltuaan välillä 
lyhyitä aikoja muillakin osastoilla hän 
siirtyi v. 1942 jälleen sahalle kirves- 
mieheksi. V. 1952 hän siirtyi rakennus- 
osastolle ja v. 1964 nykyiseen työhönsä 
tukkiosastolle. 

KUUSANKOSKEN TEHTAAT 
VILHO PUUKKO 
puuseppä Voikkaan rakennusosastolta 
täyttää 60 vuotta 27. 2. Hän on syn- 
tynyt litissä. Yhtiömme palvelukseen hän 
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sesta. Aluemetsänhoitaja Sten Furuhjelm 
oli 9. 1. järjestänyt kodissaan juhlatilai- 
suuden, jossa hän ojensi mitalin piiri- 
työnjohtaja Kosti Niinivaaralle. Tilaisuu- 
dessa olivat Iäsnä myös rva Niinivaara, 
metsänhoitajat Veli Hakola ja Fred 
Kalland, piiriesimies Aarne Hyyryläinen 
ja konttoripäällikkö Jaakko Lähteenmäki. 
Honkataipaleella 7. 1. järjestetyssä tilai- 
suudessa ojensi aluemetsänhoitaja Furu- 
hjelm 25-vuotismitalin koneenhoitaja 
Väinö Tikalle. 

Keski-Suomen hoitoalueen ansiomita- 
lien jakotilaisuus järjestettiin Jyväsky- 

tuli Kuusaan rakennusosastolle v. 1920. 
Työskenneltyään sen jälkeen Kymin kor- 
jauspajalla ja rakennusosastolla hän 
siirtyi v. 1960 nykyiseen työhönsä Voik- 
kaan puutyöpaja-lle autolavakorjaamon 
puusepäksi. Hän on palvellut yhtiötä 
lähes 45 vuotta. Hän on toiminut kun- 
nallisissa luottamustehtävissä ja yhtiön 
tuotantokomitean jäsenenä. 

TOIVO HONGISTO 
puuseppä Kymin rakennusosastolta täyt- 
tää 60 vuotta 14. 3. Hän on syntynyt 
Valkealassa. Yhtiön palvelukseen hän 
tuli v. 1920 Kymin ulkotyöosa-stolle ja 
siirtyi sieltö samana vuonna rakennus- 
osastolle, jossa hän on siitä lähtien työs- 
kennellyt. Tehtaan palokuntaan hän on 
kuulunut jo 35 vuotta. Hän huoltaa 
työkoneet ja työkalut yhtiön askartelu- 
pajassa. Elokuvakoneenkäyttäjänä hän 
on toiminut aikoinaan kolme vuotta. 
Hän on harras luonnon ystävä. Etenkin 
pikkulinnut ovat lähellä hänen sydän- 
tään. 

Toivo Nikkinen 

lässä 5. 1. Aluemetsänhoitaja Henry 
Kvist ojensi 25-vuotismitolin piirityön- 
johtaja Kauko Sippolalle sekä metsätyö- 
mies Terho Laahaselle, Arvo Sorjoselle ja 
Arvo Tossava-iselle. Tilaisuudessa olivat 
läsnä myös pii-riesimiehet Vöinö örnberg 
ja Hökaun Holländer, konttoripäällikkö 
A. E. Oinonen ja piirityönjohtajat Niilo 
Sutinen ja Martti Idänpöän-Heikkilä. 

Uudenmaan hoitoalueen mitalit jaet— 
tiin Högforsin tehtaan ansiomitalien 
jakoti-laisuudessa Karkkilassa ja Juanteh- 
taan hoitoalueen mitalit Juantehtaan 
merkkijuhlassa. 

VEIKKO MUKKILA 
voitelija Kymin paperitehtaalta täyttää 
60 vuotta 24. 3. Hän on syntynyt Iitissä. 
Yhtiön palvelukseen Voikkaan selluloosa- 
tehtaa-lle hän tuli v. 1922. Nykyiseen 
ammattiinsa Kymin paperitehtaalle hän 
siirtyi v. 1930. 

ALHO SIITARI 
puiden purkaja Kymin selluloosatehtaal- 
ta täyttää 60 vuotta 25. 3. Hän on 
syntynyt Kangasniemellä. Yhtiön palve- 
lukseen hän tuli v. 1927 Kymin ra- 
kennusosastolle. Työskenneltyään sen 
jälkeen eri osastoilla hän siirtyi Kymin 
selluloosa—tehtaalle kiisunpolttajaksi ja 
v. 1958 kuorimolle puiden purkajaksi. 
Vapaa-ajan harrastus on omakotitalon 
hoito. 

VERNER KÄLIN 
betonimwies Voikkaan rakennusosastolta 
täyttää 60  vuotta 30. 3. Hän on syn- 
tynyt Orimattilassa. Yhtiön palvelukseen 
Voikkaan koskityömaalle hän tuli v. 

lm ' 5337, 

,,,." a 

Yrjö Kärkkäinen 



Vilho Puukko 

1931. Työskenneltyään yli 20 vuotta 
ulkotyöosastolla hän siirtyi v. 1948 ra- 
kennusosastolle betonimieheksi. 

ARTTU RI MATINTALO 

voimalaitoksen apuhoitaja Voikkaan säh- 
köosastolta täyttää 60 vuotta 8. 4. Hän 
on syntynyt Valkealassa ja tuli yhtiön 
palvelukseen Voikkaan sähköosastolle 
v. 1922. Ennen kuin hän siirtyi hoita- 
maan nykyistä tehtäväänsä, hän työs- 
kenteli erilaisissa tehtävissä sähkö- ja 
ulkotyöosastoilla sekä varastolla. 

VÄINÖ ANTTONEN 
sähköasentaja Voikkaan sähköosastolta 
täyttää 50 vuotta 14. 4. Hän on syn- 
tynyt Parikkalassa. Yhtiön palvelukseen 
hän tuli v. 1951 Voikkaan sähköosastol- 
le sähködsentajaksi. Hän on työpaik- 
kansa luottamusmies ja kauppalan vero- 
Iautakunnan jäsen, minkä lisäksi hän on 
toiminut kirkkovaltuustossa ja ammatti- 
yhdvistysliikkeessä. Erityisen läheiseksi 
koko perheen yhteiseksi harrastukseksi 
on muodostunut kuntourheilu. 

TAU NO HÄMÄLÄINEN 
sihtimies Kymin selluloosatehtaalta täyt- 
tää 50 vuotta 14. 3. Hän on syntynyt 
Räisälässä. Yhtiön palvelukseen hän tuli 

Välnö Anttonen 

Verner Kölin 

v. 1951 Kymin selluloosatehtaalle vara- 
mieheksi. Hän työskenteli tehtaan eri 
osastoilla ja nimitettiin sihtimieheksi v. 
1959. Ennen sotia hän toimi Karjalan 
Kannaksella Räisälän pitäjässä maan- 
viljelijänä. Hän osallistui molempiin so- 
tiin toimien jatkosodassa Laguksen 
panssarijoukoissa joukkueen johtajana. 
Sotilasarvoltaan hän on luutnantti. An- 
sioistaan sodassa hänelle on myönnetty 
VR 4. Nuoruusvuosien harrastuksista 
mainittakoon jalkapalloilu sekä näytel- 
mä- ja nuorisoseuratoiminta. Aktiivisena 
jalkapalloilijana hän oli 15 vuotta edus- 
taen Räisälän Pamausta ja Harjavallan 
Jymyä, jonka perustajajäsen hän on. 

JORMA HÄRMÄVAARA 
rullien merkkaaja Kymin paperitehtaalta 
täyttää 50 vuotta 23. 3. Hän on syn- 
tynyt Ellmäellä. Yhtiön palvelukseen hän 
tuli v. 1945 Hallan sahalle. V. 1955 
hän siirtyi Kuusankoskelle Kymin paperi- 
tehtaalle pakkaajaksi. Nykyisessä am- 
matissaan hän on ollut v:sta 1960 läh- 
tien. 

HEIKKI KOIVULA 
päivämies Kuusanniemen selluloosateh- 
taalta täyttää 50 vuotta 24. 3. Hän on 
syntynyt Mäntyharjussa. Yhtiön palve- 

Tauno Hämäläinen 

Arttur i  Matintalo 

lukseen Voikkaan rakennusosastolle 
uittotöihin hän tuli v. 1958. Samana 
vuonna hän siirtyi Voikkaan selluloosa- 
tehtaalle ja sieltä v. 1 9 6 0  Kymin sel- 

luloosatehtaalle, jossa hän työskenteli 

lomittajana. Voikkaan selluloosatehtaal- 
la hän toimi massanmättäjänä vuoteen 
1963, jolloin siirtyi Kuusanniemen sellu- 
Ioosatehtaalle asennusapumieheksi. Ny- 
kyisin hän toimii päivämiehenä suorit- 
taen selluloosatehtaalla sekalaisia töitä. 

EINO MALINEN 
poraaja Kymin rakennusosastolta täyttää 
50 vuotta 4. 4. Työskenneltyään ennen 
sotia Waldhofin selluloosatehtaalla Käki- 
salmessa hän tuli v. 1945 yhtiömme pal- 
velukseen Kymin selluloosatehtaalle. Ky- 
min rakennusosastolle hän siirtyi v. 
1959. Hänen harrastuspiirinsä on laaja. 
Kaiku-kuoroon hän on kuulunut jo usei- 
ta vuosia ja on Karjalaiset-yhdistyksen 
johtokunnan jäsen. Retkeily ja kalastus 
kuuluvat niin ikään hänen harrastuk- 
siinsa. Tätä nykyä hänen vapaa-aikansa 
kuluu omakotitalon rakentamisen mer- 
keissä. 

REINO INKERÖINEN 
koneenhoitaja Kymin selluloosatehtaalta 
täyttää 50 vuotta 8. 4. 

Tauno Ekroth 
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Helmi Riikonen 

TAUNO EKROTH 
rotatiokoneen varakäyttäjä Kymin pa- 
peritehtaalta täyttää 50 vuotta 18. 4. 
Hän on syntynyt Elimäellä. Yhtiön pal- 
velukseen Kymin ulkotyöosastolle pur- 
kajaksi hän tuli v. 1951. Kymin paperi- 
tehtaalle hän siirtyi v. 1953 ja on ollut 
nykyisessä ammatissaan v:sta 1955 läh- 
tien. 

HÖGFORSl N TEHTAAT 

HELMI RIIKONEN 
siivooja puhdistamosta täyttää 60 vuot- 
ta 22. 2. Hän on syntynyt Somerolla. 
Tehtaan maatalousosaston töissä hän 
oli vv. 1932—1942. V. 1949 hän tuli 
työhön valimon puhdistamoon. 

LAURI A. LEINO 
junailija Hyvinkään—Karkkilan rauta- 
tieltä täyttää 60 vuotta 27. 2. Hän on 
syntynyt Lopella. Hänen vakinainen pal- 
velunsa rautatiellä alkoi v. 1928. Aluksi 
hän toimi junamiehen tehtävissä 17 
vuotta siirtyen v. 1945 junailijaksi. Hän 
on osallistunut kunnalliseen toimintaan 
mm. Karkkilan kauppalanvaltuuston jä- 
senenä. Harrastuksista mainittakoon ko- 
tipuutarhan hoito. 

REINO AARNIO 
hitsaaja valimon korjaamosta täyttää 
60 vuotta 23. 3. Hän on syntynyt Py- 
häjärvellä Ul. Tehtaan työhön hän tuli 
v. 1933 radiaattoriosastolle. Oltuaan vä- 
lillä vuoden poissa hän palasi takaisin 
tehtaalle ja siirtyi v. 1941 hitsaajaksi 
valimon korjaamoon. 

ao 

Lauri A. Leino 

PAAVO SAARISTO 
työnjohtaja valimosta täyttää 60  vuotta 
19. 4. Hän on syntynyt Pyhäjärvellä UI. 
Tehtaan palvelukseen keernaosastolle 
hän tuli jo 12-vuotiaana. Sieltä hän 
siirtyi valimoon kaavaajaksi ja myöhem- 
min konepajalle poraajaksi. Oltuaan 
välillä viisi vuotta Karkkilan kansan- 
huollon johtajana hän tuli v. 1946 teh- 
taalle taka—isin työnopettajaksi konepaja- 
kouluun. V:sta 1954 alkaen hän toimi 
opetustoimensa ohella maa- ja amme- 
kaavaamon työnjohtajana. Nykyisin 
hän työskentelee valimon teknillisessä 
konttorissa tarjouksien hinnoittelijana. 
Hän on v:sta 1936 lähtien kuulunut 
Karkkilan kauppalanvaltuustoon ja toi- 
minut seitsemän vuoden ajan sen pu- 
heenjohtajana. Tämän vuoden alusta 
hänet valittiin uudelleen valtuuston pu- 
heenjohtaja-ksi. Hän on lisäksi kauppa- 
lanhallituksen ja lukuisten lautakuntien 
jäsen. Hänen harrastuksistaan mainitta- 
koon musiikki, urheilu ja näyttämötaide. 

ERVI NYBERG 
tuotteiden tarkastaja liesiosastolta täyt- 
tää 50  vuotta 15 .  3 .  Hän on syntynyt 
Pyhäjärvellä Ul. Tehtaan työhön hio- 
moon hän tuli v. 1933. V. 1938 hän 
siirtyi Iiesiosastolle, missä nykyisin toi- 
mii osaston tuotteiden tarkastajana. 

LEO PAUNILA 
autonasentaja auto-osastolta täyttää 50  
vuotta 23. 3. Hän on syntynyt Tam- 
melassa. Tehtaan työhön valimoon hän 
tuli v. 1939, mutta siirtyi v. 1946 auton- 
asentajaksi autokorjaamoon, missä edel- 
leenkin toimii. Hän on innokas palomies 
ja on toiminut mm. palo- ja sairasauton 
kuljettajana ja' palokunnan kalustonhoi- 
tajana. 

Reino Aarnio 

SULO PALM 
työnjohtaja valimon korjaamosta täyttää 
50 vuotta 30. 3. Hän on syntynyt Tam- 
melassa. Tehtaan työhön hän tuli v. 
1938 valimon korjaamoon korjausmie- 
heksi. Taitavana ammattimiehenä hänet 
nimitettiin v. 1948 osaston työnjohta- 
jaksi. Hän on ottanut innokkaasti osaa 
tehtaan Teknillisen Kerhon toimintaan. 
Hän on myös uuttera metsä- ja kala- 
mies. 

IRJA MIETTINEN 
pistehitsaaja Heinolan tehtaalta täyttää 
50 vuotta 11. 4. Hän on syntynyt 
Käkisalmessa ja tuli tehtaan palveluk- 
seen v. 1953 pistehitsaajaksi radiaattori- 
osastolle. 

AINO LAHTINEN 
nosturinkuljettaja Heinolan tehtaalta 
täyttää 50  vuotta 16. 4. Hän on syn- 
tynyt Hartolassa. Tehtaan palvelukseen 
hän tuli v. 1956. Hän työskentelee 
nosturinkuljettajana kattilahitsaamossa. 

TAHVO SIKIÖ 
liesienkasaaja liesiosastolta täyttää 50 
vuotta 16. 4.  Hän on syntynyt Hein- 

Iria Miettinen 



Paavo Saaristo 

joella. Tehtaan työhön liesiosastolle hän 
tuli v. 1948.  

TAU NO RAUNIO 
liesienkasaaja liesiosastolta täyttää 50 
vuotta 21. 4. Hän on syntynyt Vih- 
dissä. Tehtaan työhön Iiesiosastolle hän 
tuli v. 1939. 

JUAN KOSKEN TEHDAS 

TUOMAS MAKKONEN 
etumies maatalousosastolta täyttää 60 
vuotta 12. 4. Hän on syntynyt Juan- 
koskella. Kansakoulupoikana hän oli 
työssä kesäisin tehtaan maatalous- 
osastolla. V. 1916 hän oli kesän kor- 
jauspajalla maalaripoikana ja tuli v. 
1919 oppilaaksi konepajalle, josta siirtyi 
jälleen maatatlousosastolle työsken- 
nellen siellä vuoteen 1923 saakka. Tä- 
män jälkeen hän siirtyi H. Saastamoi- 
nen Oy:n palvelukseen Kuopioon sahalle 
vaununvaihtajaksi. Jo seuraavana vuon- 
na hän palasi yhtiömme palvelukseen 
Arvi-nimiseen 

Palveltuaan 
kansimie- 

ammatissa 
tervahöyryyn 

heksi. tässä 

Aino Lahtinen 

Leo Paunila 

seitsemän kuukautta hän hankki itsel- 
leen hevosen ja ryhtyi ajamaan kar- 
tonkia Juankoskelta Kuopioon. V.  1927  
hän oli jonkin aikaa Juankosken Osuus- 
liikkeen hevosmiehenä, mutta siirtyi v.  
1928 jälleen yhtiömme palvelukseen 
maatalousosastolle hevosmieheksi. Maa- 
talousosaston etumiehenä hän on toi- 
minut v:sta 1934 lähtien. Hänen va- 
paa-aikansa kuluu kotiaskareiden pa- 
rissa. 

HALLAN TEHTAAT 

MATTI LOJANDER 
tukkityömies tukkiosastolta täyttää 6 0  
vuotta 8. 4. Hän on syntynyt Kymissä. 
Yhtiön palvelukseen nykyiseen ammat- 
tiinsa hän tuli v. 1931. 

VILJO TUOMELA 
lämmittäjä kattilahuoneelta täyttää 50 
vuotta 14. 3. Hän on syntynyt Terijoel- 
la. Hän tuli yhtiön palvelukseen tapu- 
Ioitsijaksi lautatarhalle v. 1948 ja siirtyi 
sieltä sahalle kuormaajaksi v. 1951. Ny- 

Tuomas Makkonen 

Sulo Palm 

kyisessä ammatissa hän on ollut v:sta 
1953 lähtien. 

METSÄOSASTO 
VILHO KOMPPULA 
työnjohtaja täyttää 60 vuotta 27. 3. 
Säämingin Nojamaalla. Hän on syntynyt 
Sippolassa Halla-yhtiössä palvelleen työn- 
johtaja Robert Komppulan nuorimpana 
poika-na ja on viimeinen vielä palve- 
luksessa oleva siitä 4-miehisestä veljes- 
sarjasta, jotka kaikki ova t  suorittaneet 
pitkän päivätyön yhtiömme palvelukses- 
sa. Vilho Komppula tuli yhtiömme pal- 
velukseen v. 1926 työnjohtajaksi Sai- 
maan hoitoalueeseen. Oltuaan vv. 1934 
—1935 Juantehtaan hoitoalueessa hän 
siirtyi v. 1935 takaisin Saimaan hoito- 
alueeseen toimien aluksi kesäajat uitto- 
puolella ja talvet metsäpuolella. Nykyi- 
sin hän on ollut työnjohtajana Niitty- 
lahden piirissä, missä hänen tehtäviinsä 
on kuulunut pääasiallisesti hakkuu- ja 
ajotöiden valvonta. Hiljaisena ja uutte- 
rana työnjohtajana hän on hyvin suo- 
riutunut hänelle uskotuista tehtävistä 
saavuttaen esimiestensä luottamuksen. 
Hänen erikoisharrastuksiinsa kuuluu 
musiikki. Hän oli nuorempana kysytty 
mies huvitilaisuu'ksien haitarinsoittajana. 

A
A

.
 

! f x .  : 

: . A '  » *,?! 

. 
Viljo Tuomela 



Högforsin konepaiakoulun 
päälläiälset 
Högforsin Tehtaan konevpajakou- 

l-un 22. lukuvuosi päättyi viime vuo- 
den lopussa. Päättäjäisjulhlaa vietet- 
tiin seuratalossa 17. 12. Tilaisuudes- 
sa sai 30 uutta ammattimiestä ja 
kuusi 2-vuotisen huoltomieskiurssin 
suorittanutta päästötodistuksen am- 
mattipätevyyskirjoineen. 

Juhlan alkajaisiksi soitti tehtaan 
orkesteri kapellimestari Veikko Vir- 
ran jo—hdolla. Koulun vararehtori 
ins. Pertti Jaanun puheen jälkeen 
esiintyi oppilaskunnan yhtye. Pääs- 
tötodistuksen saajien puolesta kiitti 
oppilaskunnan puheenjohtaja Esko 
Ahtiainen tehtaan johtoa ja koulun 
opettajakuntaa. Koulun oppilaat 
esittivät voimistelua liikuntaneuvo- 
ja Leo Savolaisen johdolla. Todis- 
tulksen ja stipendien jaon suorittivat 
yli-insinööri E. Alander ja insinööri 
Pertti Jaanu. Päättäjväispuheen piti 
yli-ins. Alander ja juhlan päätti 
kahvitarjoilu., jonka jälkeen tutus- 
tuttiin mielenkiintoiseen oppilastöi- 
d-en näyttelyyn. 

Stipendejä saivat seuraavat kou- 
lunsa päättäneet: kurssin priimus 
konttorikonemekanikko Niilo Hei- 
nonen, viilaaja Jorma Mäkelä, työ- 
kalluviilaaja Olavi Parviainen, sor- 
vaaja Risto Saarelainen, sorvaaja 
Heikki Sanna, ohutlevyseppä Aarne 
Klemolla, hitsaaja Tapio Nukki, jyr- 
sijä. Auvo Lindgren ja jyrsijä. Aulis 
Vaherkoski. Huo-ltomieskurssilta sai 
stipendin trukinapuasentaja Niilo 
Jaatinen. 
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Koulun muista oppilaista saivat 
stipendejä seuraavat: Kari  Taipale, 
Raimo Karttunen, Oiva Manninen, 
Mauno Parri, Asko Nevalainen, Rei- 
jo Silventoinen ja Raimo Hakala. 

Päästötodistuksen saivat työkalu- 
viilaaja Pentti Ahola, työkalusor- 
vaaja Esko Ahtiainen, viilaaja Ta- 
pani Backman, konttorikonemeka- 
nikk-o Niilo Heinonen, sorvaaja Un- 
tamo Hellman, lämpöilaborantti 
Kari Huuhka, silaaja Olavi Ingman, 
hitsaaja Risto Johansson, työkalu- 
hioja Alpo Juslin, työkaluviilaaja 
Jorma Kilpeläinen, ohutlevyseppä 
Aarne Klemola, työkalujyrsijä Paa- 
vo Laitonen, jyrsijä, Auv'o Lindgren, 
putkiasentaja Raimo Miettinen, vii- 
laaja Jorma Mälkelä, putkiasentaja 

Kurssin pr i imus 
konttorikone- 

mekanikko 
Niilo Heinonen 

vas taanot tamassa  

todistusta 
yli-insinööri 

E. Alanderilta. 
Oik. koulun 

vararehtori 
ins. Pertti Jaanu.  

Konepa jakoulus ta  v i ime vuoden  I0pussa 
valmistuneet ammattimiehet 

Urpo Nikander, hitsaaja Tapio Nuk- 
ki, työkaluviilaaja Olavi Parviainen, 
viilaaja Aarno Pihl, konepiirtä—jä 
Ilpo Pulli, sorvaaja Risto Saarelai- 
nen, viilaaja Simo Salonen, sorvaa- 
jat Heikki Sanna ja  Veikko Suilo, 
työkalusorvaaja Pertti Suomalainen, 
hitsaaja Tuomo Toivonen, jyrsijä. 
Aulis Vaherkoski, sähköasentajat 
Veikko Wahlsten ja Lauri Vekkilä 
sekä hitsaaja Kai Ärjylklorpi. 

Konepaj akoulun 2-vu-otiselta huol- 
tomieskurssilta valmistuivat seu- 
raavat: valimoapuasentaja Juhani 
Ahola, sähköapruasentajat Jarmo 
Haanpää ja Christer Heino, trukin- 
apuasentajat Niillo Jaatinen ja Matti 
Kuosmanen, valimoapuasentaja Rai- 
mo Tapio. 
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Lisäksi hän on ollut innokas lii- 

kunnan harrastaja, hiihtäjä ja kä- 

veli jä ,  ei  kylläkään kilpailumieles- 

sä, mutta virkistyksen ja mielen 

tasapainon kannalta. Hän on kiin- 

tynyt näihin Haukkamäen ja Fager- 

kullan tienoihin, nauttii kauniista 

näkymistä ja vuodenaikojen vaih- 

teluista. Hänellä on herkkä silmä 

näkemään tällaista kauneutta. Mie- 
lellään hän kertoilee myös hiihto- 
retkistään ja kulmakunnan iloisesta 
poikajoukosta, joka  on  ollut hänen 
seuranaan ladulla. 

Paavo Juslin lukee halukkaasti 
varsinkin tietokirjoja. Hänellä on 
koko elämänsä ajan ollut k—ova halu 
oppia. Työssään hän saattoikin tätä 
haluaan tyydyttää toimiessaan vii- 
laajana, koneiden korjaajana ja 
asentajana ja ylipäänsä sellaisissa 
tehtävissä, missä tarvittiin kokenut- 
t a  ja taitavaa ammattimiestä. 

Mutta Juslin ei suinkaan päässyt 
heti metallitöihin käsiksi. Poikase- 
na hän joutui ensin Vattolan massa- 
tehtaalle pöllejä pinoamaan. Limai- 
set  puut syöksyivät äkäisesti rän- 
niä myöten alas hiomoon ja täytyi 
olla tarkkana, ettei joutunut niiden 
kolhimaksi. Lähes kymmenen vuot— 
ta kuului vaatimattomammissa töis- 
sä,  ennen kuin hän pääsi konepa— 
jaan. Siellä hän saattoi toteuttaa 
luontaisia taipumuksiaan ja sanoo- 
kin, että hän valitsisi uudelleen sa- 
man ammatin, jos olisi lähdettävä 
alusta. Nyt se  olisi vieläkin mie- 
lenkiintoisempaa, kun sitä varten 
saisi oikein koulutuksen. 

Juslin kertoo, ettei häntä koskaan 
töittensä takia haukuttu eikä rii- 
taakaan rakentunut. Hän teki työn- 
sä miellellään. Jokainen uusi tehtävä 
kiinnosti häntä ja työn onnistumi- 
nen tuotti hänelle iloa. 

Haastateltavamme kertoo työs- 
tään j a  tehtaastaan vakuuttavasti 
ja lämpimästi. Se on tarjonnut hä- 
nen elämälleen sisältöä. Siksi siihen 
ajatukset yhä vieläkin palaavat. 

Kuusankosken uuden vanhainkodin 
vihkiäisiuhla 

Kuusankosken kauppalan uusi 
vanhainkoti on valmistunut ja otet— 
tu käyttöön. Tämä 99-paikkainen 
kaunis ja Viihtyisä rakennus sijait— 
see vanhan kunnalliskodin välittö- 
mässä yhteydessä. Kunnalliskodin 
laajentaminen pantiin vireille 
v. 1961. Kutsulkilpailun voitti arkki— 
tehti Sakari Siitonen, joka saikin 
suunnittelun suoritettavakseen. Ra— 
kennus-työt aloitettiin 1963 j a  ne  
saatiin päätökseen viime lokakuus— 
sa.  Yleisen osaston kokonaistila— 
vuus on yli 17 000 m3 käsittäen yh- 
den ja kahden hengen huoneita se— 
kä tarvittavat hoito-, virkistys— ja  
sosiaaliset tilat. 

Uuden vanhainkodin arvokas  
vihkiäisjuh'la pidettiin tammikuun 
12 päivänä. Kansliapäällikkö Aarne 
Tarastin vihkiäispuheen aiheena oli 
toteamus: ”Elämän onni ei ole riip— 
puvainen rikkaudesta ta i  köyhyy— 
destä,  vaan  tyytyväisyyden tunne  
antaa eläimällemme tarpeellista si- 
sältöä. Elämämme on sellainen kuin 
ajatuksemme sen tekevät.” Puhees- 
saan hän korosti vanhusten huolta— 

misen ja kuntouttamisen tärkeyttä. 
Kotisairaanhoidolla on tässä suh- 
teessa tärkeä tehtävä ja hän lausui 
ilonsa sen johdosta, että Kuusan— 
koskella on pitkän aikaa järjestetty 
kotisairaanhoitoa ennen kaikkea 
vanhusten ja vammaisten keskuu- 
dessa. 

Vapaan sanan aikana kauppala 
sai vastaanottaa lukuisia onnittelu- 
ja. Kymin Osakeyhtiön onnittelut 
esitti Kuusankosken tehtaiden pääl- 
likkö O'lov A. Hixén, joka yhdessä 
sosiaalipäällikkö Ake Launikarin 
kanssa lahjoitti vanhainkodille eh- 
to'ollis'kalkin. 

Dipl.ins. Olov A. Hixén ojentaa  yh t iön  
lahjan kunnalliskodin johtokunnan 
puheenjohtajalle Antti Nurmiselle, 
vas. kauppalanjohtaja Eero Salmenoja 
ja oik. sosiaalipööllikkö Äke Launikari 

Alakuvassa v ihkiö is juhlan  kutsuvierai ta ,  
ko lmas  vasemmal ta  kans l i apää l l ikkö  

Aarne Tarasti 




