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KYMI-YHTYMÄg 
n:nnnälunmnu 
J u u n l s u  

Voikkaan tehdas alkukesän veh- 
maissa kehyksissä 

Vuoden alkupuoliskon merkkitapaus 
oli Itävallan ulkoministerin Bruno Kreis- 
kyn ja hänen seurueensa vierailu Kuu- 
sankosken tehtailla lauantaina touko- 
kuun 29:ntenä. Yhtiömme sai kunnian 
toimia Suomen puu-njalostusteollisuuden 
esittelijänä korkea-arvoisille vieraille. 

Viime vuosina Högforsin tuotanto- 
ohjelmassa on artikkelivalun rinnalle 
ilmestynyt tilausvalu. Se on lisääntynyt 
siinä määrin, että on tarvittu organisa- 
toorisia muutoksiakin, jotta nämä paljon 
yksityiskohtaista suunnittelua vaativat 
t i laustyöt voitaisiin joustavasti toimittaa. 
Itse valmistusvaiheessa tarvitaan hyvää 
ammattitaitoa, mutta siinä suhteessahan 
Hägforsilla» on kokemusta ja valajan- 
perinteitä. 

Karkkilan kauppala on voimakkaasti 
omakotitalovaltainen. Viime vuosina 
kauppalakuvaan on kuitenkin ilmestynyt 
useita kerrostaloja. Arkkitehtuuriltaan ne 
ovat varsin tyylikkäitä ja rikastuttavat 
yleisvaikutelmaa. Paikkakunnan saavu- 
tuksina on mai-nittava ajanmukainen 

sairaalarakennus sekä yhteiskoulun lisä- 
rakennus. 

Kymintehtaan ja Voikkaan mestari- 
kerhojen järjestämä Iiikennekilpa-ilu sai 
autoilijoiden taholta yllättävän innos- 
tuneen vastaanoton, sillä 90  autoa start- 
tasi matkaan. Voitto ei ollut pääasia-, 
vaa-n Iiikennetietouden oppiminen ja 
ajotaidon kehittäminen. 

Hallan sahan uusin parannus on ri- 
moituskone ja sen toimintaan liittyvä 
siltanosturi. Kone on kotimaista valmis- 
tetta. 

Kymintehtaan Tehdaspalokunta on 
saanut uuden lipun, jonka juhlall inen 
naulaus ja vihkiminen suoritettiin hela- 
torstaina. Palokuntalaisperinteet elävät 
edelleen voimakkaina, siitä tämäkin ar- 
vokas juhla oli kauniina osoituksena. 

Eläkeläisemme omt olleet Kouvolassa 
teatterissa ja Vuolenkoskella tavanmu- 
kaisella kevätlomallaan. Pirteätä ja 
hyväntuulista joukkoa-, kuten kuvista 
näette. 



Itävallan ulkamlnlslerl 
Kreisky vieraili 
Kuusankoskella 

Itävallan ulkoministeri Bruno 
Kreisky suoritti maahamme valtio- 
vierailun toukokuun lopussa. Tämän 
arvostetun valtiomi-ehen käynti toi- 
sessa puolueettomassa maassa he- 
rätti huomiota tietenkin Lähinnä po- 
liittisessa mielessä, mutta mieluisan 
vieraan ja hänen seurueensa ohjel- 
maan haluttiin sisällyttää muutakin 
kuin virallisia vastaan-ottoja ja neu- 

votteluja hallitustasolla. Tahdottiin 
näyttää suomalaista luontoa keväi- 
sessä vehmaudessaan, kulttuuria ja 

suomalaisia yhdyskuntia, mutta 

myös suomalaista työtä ja sen saa- 

vutuksia. Yhtiömme ja Kuusankos- 

ki  saivat kunnian esitellä maam- 

me te-ollisurutta ja tyypillistä teo-l- 

lisuusyhdyskuntaa. Vierailupäivä oli 

toukokuun 29 pnä ja vaikka siihen 
oli varattu vain kolme tuntia, huo- 

lellisesti laaditun ohjelman avulla 

Vuorineuvos 
K. E. Ekholm 

toivottaa 
ulkominis ter i  

Bruno  Kreiskyn 
tervetulleeksi 

ja. tarkasti aikataulussa pysyen vie- 
raat saivat valaisevan läpileikkauk- 
sen tehtaistamm-e ja Kuusankosken 
teollisesta toiminnasta. Yhtiöllemme 
ja  'koko paikkakunnalle ministeri- 
vierailu oli tietenkin erittäin mie- 
luisa tapaus j a  kaikesta päättäen 
käynti Kuusankoskella vastasi val- 
tiovierailun järjestäjien odotuksia. 

Ulkoministeri Kreiskyn ja hänen 
puolisonsa seurueeseen kuuluivat 
valtiosihteeri ja rva Carl Bobleter, 
suurlähettiläs ja rva Erich Pichler, 
kabinettipälällikkö Rudolf Kirch- 

Ulkoministeri 
Kreisky, 

schlager, Gerald 
Hinteregge-r ja toimittaja Rubert 
Schoedl. Suomen hallitusta edusti 
Kuusankosken vierailulla kauppa- 
ja teollisuusministeri T. A. Wiher- 

lähetystösihteeri 

heimo ja  lisäksi seurueeseen kuu- 
luivat va. kansliapäällikkö ja  rva 
Veli Helenius, suurlähettiläs ja rva 
Otso Wartiovaara, protokrollapäläl- 
likkö ja rva Reino Pa-las, ja-ostosih- 
teeri Matti Kahiluoto ja lähetystö- 
sihteeri T. Brotherus. 

Autojonon klo 11 
aikaan Koskelan edustalle olivat 

saapuessa 

rva Bobleter, 
rva Kreisky 
ja rva Ekholm 
Koske lan  a u l a s s a  

Kuusa'nkOSken 
tehtaiden päällikkö 

Olov A. Hixén 
selostaa vierai l le  

yhtiön pöötehtaita 
tarkkaavais-ina 

kuulijoina ulko- 
ministeri Kreisky 

(kesk.) sekö 
kauppa-  ja 

teollisuusmlunisteri 
Wiherheimo 



vieraita vastaanottamassa vuorineu- 

vos ja rva K. E. Ekholm, yhtiön 

hallituksen varapuheenj ohtaj a, pan— 

kinjohtaja ja rva Mika Tiivola sekä. 

Kuusankosken tehtaiden päällikkö 

ja rva Olov A. Hixén. Kun oli siir- 

rytty Koskelan tilavaan kahvioo-n, 
dipl.ins. Hixén selosti vieraille Kuu»- 

sankosken tehtaita, niiden tuotantoa 

ja pmmkulutusta. 
Välittömästi tämän jälkeen siir- 

ryttiin linja-autoon, joka suuntasi 

ensinnä kulkunsa Kuusanniemeen. 

Keittämön ohjaamon automatiikan 
keskellä —- tehtaan keskipisteessä —- 
tehtaan teknillinen johtaja Erkki 

Laasonen selosti selluloosaproses- 
sia. Kävely valtavan salin päästä 

Voikkaalla vieraat ihmettelivät uuden 
paperikoneen jättiläismäistä kokoa. 
Vas. Kabinettipäöllikkö Kirchschläger, 
ministeri Wiherheimo, suurlähettiläs 
Pichler, ulkoministeri Kreisky ja 
vuorineuvos Ekholm. 

päähän ja matkan varrella nähdyt 

laitteet antoivat vieraille käsityksen 

tehtaan mitta-suhteista. Yhtä vai— 

kuttavaksi muodostui käynti Voik- 

kaan paperitehtaan uudessa paperi- 

konesaliSSa, jossa sopivasti sattui 

rullanvaihtokin juuri kun vieraat 

olivat saapuneet paperikoneen kui- 

Kuin tilauksesta soivat vieraat nähdä 
pa-perikoneella rulla-n vaihdon 

vaan päähän. Vaihto kävi paperiko- 

neen miehi'ltä tottuneesti, vaikka 

harvoin 'sitä näin korkea-arvoisten 
vieraiden läsnäollessa joutuu taito- 
jaan näyttämään. Työ jatkui muu- 
tenkin tatuttua latuaan. Tampuuri 
siirrettiin pituusleikk—uriin ja salin 
perällä maailmalle lähtevät paperi- 
rullat saivat käiäretunnukset ympä- 
rilleen. Varastossa ei  huomio koh- 
distunut yksistään paperirulliin, 
vaan niitä no-kikelasti siirteleviin 
trukkeihin ja niiden taitaviin aja- 

Jun .  

. 
— 

m
u

d
-

u
 

Dipl.ins. Erkki Laasonen esittelemässä 
vieraille Kuusanniemen selluloosaa 

Kuusanniemestä Voikkaalle oli 
ajettu- uusien omakotialueiden halki 
ja takaisin palattiin Kymenrannan, 
Naukion ja kauppalan keskustan 
kautta. Näin nähtiin kauppalakuva- 
kin oleellisirmnilta puoliltaan. Vii- 
meinen kohde oli ammattikoulu, 
jossa käytiin juhlasalissa, seurattiin 
laboratoriolu-okissa selluloosalinjan 
oppilaiden työskentelyä ja tutustut- 
tiin k-oneistamoon. Rouvat puoles— 
taan tutustuivat kotitalousosastoon. 
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Aamupäivällä oli pidetty tyttöjen 

lukuvuoden päättäjäiset ja vieraille 
tarjoutui tilaisuus nähdä vuoden 
aikana tehtyjä käsitöitä. Koulun 
tervehdyksenä oppilas Marja Palmu 
o j  ensi rva Kreiskylle kukkakimpun. 

Kiertokäynti päättyi takaisin Kos- 
kelaan, jossa nautittiin lounas. Ti- 
laisuudessa nähtiin useita yhtiön 
edustajia j a  kauppwalaa edusti kaup-  
palanjohtaja Eero Salmenoja rou- 
vineen. Lounaan isäntä vuorineuvos 
Ekholm kertoi  puheessaan yhtiön 
vaiheista, luonnehti Kuusankoskea 
ja selosti yhtiön ammattikoulutusta. 

Jo 'kiertokäynni-n yhteydessä 
ulkoministeri Kreisky oli monella 
tavoin tuon-ut ilmi ihastuksensa nä- 

kemästään ja todennut suomalaisen 
puunjalostusteollisuuden korkean 
tason. Hän toi tämän julki myös 

vastauspuheessaan ja kosketteli nii- 

tä rajoituksia, jotka ovat kansain- 
välisen kaupan esteenä. 

Lehdistö j a  televisio osoittivat 

ministeriVierailua kohtaan suurta 

mielenkiintoa ja niinpä välä'yksiä 

korkeista vieraista, isännistä j a  teh- 

taittemme työntekijöistä nähtiin jo  

samana iltana TV:n kuvaruudussa 

ja myös seuraavan päivän sanoma- 

lehdissä Kuusankoski oli näkyvästi 

esillä. Sanomalehdistön mukanaolo 
oli virallista laatua, sillä ulkoasiain- 

Vieraito jo isöntiö 
pienoishollanterin 

äöressö ammatt i -  
koulun laboratorio- 

luokassa 

Vieraat olivat 
ammattikoulussa 

nökemöönsö 
er i t tä in  

tyytyväisiä 

Paperikoneen 
kuivan pöön 
kohdaulla riitti 
ihmettelemistö 
pitkäksi aikaa 

ministeriö oli kutsunut julkisen sa-  
nan edustajia seuraamaan ulkomi- 
nisteri Kreiskyn ja hänen seurueen— 
sa maase'utumatkaa. Onhan valtio- 
vierailu julkisen huomion arvoinen 
tapahtuma, jota seurataan ulkomaita 
myöten. 



Monipuollsla tilausvaltu- 
suorilelaan Högforsin 
valimossa 

Högforsin Tehtaan valimon tUJO- 
tanto-ohjelmassa on artikkelivalrun 
rinnalla alettu yhä lisääntyvässä 
määrin tehdä tilausvalua. Artikkeli- 
valu palvelee Högforsin omien tuot- 
teiden valmistusta. Eräät niistä, ku- 
ten esimerkiksi kylpyammeet, saa- 
vat jo valimo-ssa lopullisen muoton- 
sa, joskin ne käyvät vielä sen jäl- 
keen läpi tärkeän jalostus- ja vii- 

Teknikko Paavo Wallden on myynti- 
osaston ti lausvalun asiantuntija ja 
yhteydenpitöiö asiakkaiden ja 
valimon völill'ci 

meistelyvaiheen. Pääosa artikkeli- 
valu'sta käsittää kuitenkin erilaisia 
'valuelementtejä', joista varsinaiset 
myyntiartikkuelit 'ko-otaan. 

Tilausvalu sen sijaan tehdään t i -  
laajan piirustusten ja vaatimusten 
mukaisesti. Skaala ulottuu alle 100 
gramman esineistä lähes 10 tonnin 
painoisiin ja muoto voi vaihdella 
melkeinpä rajattomasti, kunhan se 
vain on mahdollista toteuttaa valu- 
menetelmin. Samoin lukumäärä 
saattaa vaihdella yhdestä kappa- 
leesta usean tuhannen kappaleen 
sarjoihin. 

Tilausvalu ei kylläkään ole aivan 
uutta Högforsin Tehtaalla. Esimer- 
kiksi sotavuosina valimo joutui pal- 
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Valimossa tilaus- 
vaIusta huolehtii 

teknillinen toimisto, 
jonka s i lmöntekevöt  

ovat dipl.ins. Viljo 
Leskinen (oik.) ja 

teknikot Erkki 
Ekholm sekö 

Lauri Lindroos 

velemaan puollustuslaitoksen tarpei- 

ta ja rauhan tultua oli Sotevalle 
suoritettava monenlaista tilausval-ua. 
Sen jälkeen keskityttiin kuitenkin 
melkein yksinomaan tehtaan omien 
myyntiartikkeli-en valmistamiseen, 
kunnes neljän viime vuoden aikana 
tilausvallu'sta on kasvanut erillinen 
tuotannonhaara, joka on edellyttä- 
nyt myös uusia järjestelyjä tehtaan 
toiminnassa. 

Tilausvalun liittäminen valimon 
vahnistusohjelmaan on johtunut lä- 
hinnä kahdesta tekijästä. Maamme 
metalvlitecol-lisuus on viime aikoina 
voimakkaasti laajentunut ja sen 
tuotanto nwnipuolistunut. Kilpailun 
kiristyessä on jatkuvasti kehitettä- 
vä yhä parempia ratkaisu-ja ja uusia 
malleja. Kansainvälisen kaupan laa- 
jentuessa on kyettävä pitämään 
puoliaan kotimaassa ja samalla on 
pyrittävä saamaan jalansijaa vienti- 

Työnjohtajo Edvin 
Lingman (oik.) ja 

mallipuu'seppö 
Vilho Enqvist 

syventynelnö puu-  
maIlin piirustuksiin 

markkinoilla. Koneiden ja  laitteiden 
valmistajat eivät kuitenkaan itse 
valmista kaikkia osia, vaan tarvit- 
sevat kykeneviä alitoimittajia, jol- 
laisena Högforsin Tehdaskin palve- 
lee maamme metalliteollisuutta ja 
omalta osaltaan pyrkii sitä kehittä- 
mään. 

Högforsin valimon edellytykset ja 
mahdollisuudet 
vaativan tilausvalun suorittamiseen 

monipuolisen ja  

ovatkin viime vuosina aivan rat- 
kaisevalla tavalla parantuneet. Ku- 
pooliuunisulaton rinnalle on saatu 
neljä sulatusuunia käsittävä nyky- 
aikainen sähkösulatto. Käytöntar' - 
kailulaboratorio-ta on laajennettu ja 
prosessin seuraaminen automatiikan 
ja analyysien avulla on kehitetty 
aivan tieteellisen tarkaksi. 

Näiden uudistusten ansiosta tavail— 
lis-en harmaan valuraudan lisäksi on 
mahdollisuus valmistaa muita tähän 

..
 



ryhmään kuuluvia valuja,  jvoiclen lu-  
juusominaisuudet ovat huomatta— 
vasti paremmat ja jotka kestävät 
myös hyvin kulumista vastaan. Tär- 
keä lisä on pallografiittilrauta eli 
SG—rauta, jolla on toisaalta valu- 
raudan, toisaalta taasen teräksen 
ominaisuuksia. SG-rautalaatuja voi- 
daan suhteellisen helposti työstää, 
mutta kuitenkin ne ovat samalla 
'iskusitkeitäi. Lisäksi suoritetaan va-  
luja  hiiliteräksestä j a  se-ostetuista 
teräksistä, ruostumattomista sekä 
kuumuuden ja  kulutuksen kestävis- 
tä seoiksista, punametalleista, prons- 
seista j a  messingistä sekä alumini- 

seoksista. Valikoimaa on siten run— 

saasti, mutta tämä onkin monipuoli- 

sen tilausvalun välttämätön edelly- 

tys. Tietenkin tarvitaan myös päte- 

j a  kokemusta, vää ammattitaitoa 

mutta näitä perinteitähän on Hög— 

forsin Tehtaalla kartutettu monen 

miespolven Niiden avulla 

uusien aluevaltaustenkin suorittami- 

nen on helpompaa. Samalla nämä 

vaativat val-ut tulevat nostamaan 

valimoalan yksilöllisen ammattitai- 

ajan.  

don uudelleen kunniaan, jota pit- 
källe mekanisoitu sarjavalmistus on  
pyrkinyt himmentämään. 

Pääasiallisesti nämä tilausartiklk-e- 
l i t  ovat  erilaisia konerakennusvalu- 
ja, kuten hammasvaihteisto-ja ja pe- 
peri-koneisiin, maatalouskoneisiin j a  

runkoihjln 
traktoreihin kuuluvia osia, 
kuorma-autojen sekä 

joissa 
useinkin on val-un jälkeen paljon 
työstämistä, ennen kuin ne saavat 
lopullisen muotonsa. Tilausvalruista 
voisi laatia pitkän luettelon, mutta 
jo tämä lyhyt viittauskin riittänee 
osoittamaan, millaisista valukappa- 
leista on kysymys. Tilaajina on 

Kaovoujo Ahti Mojo 
survomossa muo t t i a  

Mookoo-voaja 
Arvi  V a l o  
a lo i t tamassa  
hammaspyörän  
koovoustu  

useita suuria metallialan tuotanto- 
laitoksia kuten Oy Strömberg Ab, 
Rauma-Repola Oy, Kone Oy, Suo»- 
men Autoteollisuus Oy ja hammas- 
vaihteistojen erikoistehdas E. San- 
tasalo Oy. Myös Kuusankosken teh- 
taat 
tilausvamua. 

teettää Karkkilassa paljon 

Ennen kuin päästään tilaussopi- 
mukseen, tarvitaan melkoisesti esi- 
suunnittelua ja -hinnoittelua. Myös 
varsinaisen myyntimiehen, joka pi- 

tää yhteyttä asiakkaaseen, on  oltava 
valimoalan asiantuntija, mutta  hä- 
nen lisäkseen varsinaisen tuotanto- 
puolen suunnittelijat ja tuotannon 
ohjelmoinnista vastaavat ovat mu— 
kana tarjousta laadittaessa. Se e i  
sisällä ainoastaan hintaa ja toimi- 
tusaikaa, vaan siinä ehdotetaan tar- 
koitukseen sopiva valumenetelmä, 
rakennesei'kikoja, tarvittavat maili- 
varuste-et, raaka-aineen kokoomus 
ja  monia muita ammattiasioita. Si- 
ten suoritetaan jo ennakolta varsin 
perusteellista asiakaspalvelua, tar- 
jotaan tehtaan valimoasiantuntemus 
mahdollisen tilaajan käytettäväksi. 

Jos tarjous johtaa tulokseen, läih— 
tee työ etenemään esisuumiittelun 

Myyntiosaston tilaus- 
valun hoitaja,  teknikko 
W a l l d e n  tilaajan kanssa 
kaikista yksityiskohdista ja on  toi- 

mukaisesti. 
Paavo 

sopii 

saalta kiinteässä yhteistyössä. vali- 
mon teknillisen toimiston kanssa. 
Tämä elin perustettiin noin vuosi 
sitten huolehtimaan nimenomaan 
tilausvallutoimituksista. Se kuuluu 
suoranaisesti valimon käyttöinsinöö- 

dipl.ins. Viljo L e 5 k i 5 e 11 
alaisuuteen. Tilausvalujven suunnit- 
telusta vastaa lähinnä teknikko 
Lauri L i n  (1 r 0 0 s apulaisineen ja 
teknikko Erkki E k h  o l m  sovittaa 
työn valimon aikatauluun. 

rin, 



Esisuunnittelusta on tietenkin pal- 
jon apua, mutta silti työn läpivie- 
minen vaatii aikaa, huolellisuutta ja 
ennen kaikkea ammattitaitoa niin 
piirustuslaudan ääressä kuin varsi- 
naisissa työvaiheissa. Ensinnä tar- 
kastetaan tilaaj an lähettämät piirus- 
tukset. Niissä saattaa olla virheel- 
lisyyksiä ja ne on korjattava. Muus- 
sa tapauksessa — vaikka itse valiu 
onnistuisikin — tuloksena V'Oi olla 
”susi” ja pahimmassa tapauksessa työ 

on aloitettava aliusta. 

Yhtä tärkeä kuin piirustus on 

valumalli. Tilaajanlla saattaa olla se 

jo ennestään tai se valmiste-taan 

tämän omassa malliverstaassa. Var- 

Trukinkuliettaia 
Seppo Lappalainen 
täyttämässä trukin 

kuljetussenkkcla 
sulalla raudalla 

Maakaavaaia 
Otto Vehmanen 
kaavaamassa 
massa teh taan  
käyttöön tulevaa 
pumpun osaa 

Keerna'ntekijö 
Heikki Lindholm 
valmistumassa 
ulkomaille menevän 
syklooniuunin 
tuhkakoukalon 
keernaa 

sin yleistä on mallien tilaaminen 
tämä-n alan erik-oisliikkeiltä, joilla 
tilausvalun lisääntymisen takia on 
viime aikoina ollut työtä tavallista 
runsaammin. Malli voidaan valmis- 
taa myös Högforsin valimon omassa 
mallipuusepvänverstaassa tai Högfors 
huolehtii sen tilaamisesta ulkopuoli— 
selta. Hankittiinpa malli millä ta- 
valla tahansa, se käy joka tapauk- 
sessa läipi perusteellisen tarkastuk- 
sen valimon omassa mallipuusepän- 
verstaassa. 

Huolimatta ulkopuolisten malli- 
veistämöid-en avusta tilausvalun 
lisääntyminen tuntuu myös Hög- 
forsin mallipuusepänverstaassa. Nä— 
mä vaativat työt ovat kuitenkin 
erittäin kokeneissa käsissä. Niistä 
vastaa työnjohtaja Edvin L i n g -  
m a 11, joka nuorukaisesta saakka on 
tehnyt mallipvuusepäntyötä, käynyt 
Amerikassakin oppia saamassa ja 
työskentelee Högforsin malilipajassa 
jo neljättäkymmentä vuotta. Hän on  
pitänyt huolta myös j-älkikasvusta 
ja kiouluttanrut monta mallipuusep- 
pää. Nykyisin hänen alaisinaan työs- 
kentelee 13 mallipuuseppä-ä ja kol- 
me nuorukaista on hänen 'koulus- 
saan”. 

Milloin on  kysymyksessä yksit- 
täi-skappal-een tai pienen sarjan va- 



laminen, tullaan toimeen puumal- 
lilla. Sen sijaan tilauksen käsittäes- 
sä  suuremman sarjan malli siirre- 
tään metallimallipajassa kovempaan 
aineeseen. Kysymykseen voi tulla 
myös malli, joka on puun sekä me- 
tallin yhdistelmä. 

Työn luonteesta ja kappalemää- 
rästä riippuu, joutuu—ko tilaus kone- 
kaavaamon vai maakaavaamon puo- 
lelle. Konekaavaamossa työ etenee 
artikkelivalun tapaan, joskin aineen 
kokoomus saattaa olla tavanomai— 
sesta valusta hyvinkin poikkeava. 
Suuret val-ut ja muutaman kappa- 
leen tilaukset tehdään maakaavaa- 
mossa. Täälläkin on koneista paljon 
apua, mutta siitä huolimatta käsin- 
kaavaajilta, keernantekijöiltä ja va- 
lajilta vaaditaan pätevää ammatti- 
taitoa. Muotti on  osattava sulloa 
oikein, raudan on oltava sopivan 
kuumaa, palamiskaasujen on pääs- 
tävä ulos, valukappaleesta on tul- 
tava mallin mukainen eikä mitta— 
poikkeamia saa esiintyä. Mutta 
vaikka kaikki vaiheet tehdäänkin 
huolellisesti ja taiten, on mukana 
aina yllätystekijöitä ja siksipä esi- 
neen paljastaminen muotistaan on 
aina jännittävä hetki. Silmämääräi- 
nen tankastus ja hyväksyminen ei 

Putkivalukoneen neliön tonnin 
painoinen koneenrunko on juuri 

valettu ia koasuuntuneet keernan 
sideaineet palavat kaasujen 

poistoaukkojen kohdalla 

lähimainkaan riitä, vaan valukap- 
pale käy läpi perusteellisen tutki- 
muksen, johon kuuluu isotooppien 
avulla suoritettava läpivalaisukin. 
Halutaan päästä varmuuteen, onko 
tämän mutkikkaan prosessin kautta 
syntynyt valukappale iterve' vai 

Tilausvolun valuvaihe menossa 
maakaavaamossa kolmoshallissa 

'susi' valim-omiesten ilmaisuja käyt- 
tääksemme. Ennen varsinaista valua 
on jo edeltänyt koevalu, jota tut- 
kitaan jopa halkileikkau-ksen avulla. 

Vaikka tulos valmistajien mieles-tä 
olisikin täysin onnistunut, joutuu 
tilausvalu artikkelivalun tapaan Vie- 
lä tarkastusosastolle. Vasta tämän 
kontroblin läpikäytyään ja saatuaan 
hyväksymisen se  on  valmis lähe- 
tettäväksi tilaajalle. 

Valetun hammaspyörän valukkeiden 
katkaiseminen ja esineen 
puhdistaminen menossa 



Karkkilan uusi 
keskusvarulo 

Kun tehtaan kasvua esitellään, 
puhutaan tavallisesti tuotantom- 
vuista, rakennuskuutioista ja hen- 
kilökunnan määrästä. Mutta paljon- 
pu-huvia vertailukohteita voi löytää 
muitankin. Vai mitä sanotte seuraa- 
vasta esimerkistä? 

Kun Högforsin Tehtaan nykyinen 
varastopälälli-kkö Kosti G r 6 n r 0 0 s 
siirtyi v. 1928 töihin tehtaan tar- 
vikevarastoon, olisi hän voinut pan- 
na kaikki varaston kuulalaakerit 

Uusi keskusvarasto 
kuvattuna 
naapur in sa  
valmiiden 
tuotteiden varaston 
katolta 

taskuunsa. Nyt niistä kertyisi useita 
autolleuormia. Varaston vaatimatto- 
mia mittasuhteita osoitti sekin, että 
varsinaista varastokirjanpit-oa ei pi- 
detty. Merkittiin vain isoon kirjaan, 
mitä otettiin vastaan ja mitä annet- 
tiin. Yli-insinööri osti tavarat ja 
niiden riittävyydestä pidettiin huol- 
ta käymällä katsomassa, onko ta- 
varaa vai ei. 

Mutta tuo aika on luonnollisesti 
jo kaukana takana päin. V. 1936 
siirryttiin varastokirjanpitoon ja 
nykyisin on käytännössä reikä- 
korttigjärjestelmä. 10000 erilaisen 
nimikkeen hallitsemisessa onkin te- 
kemistä. Högforsin 'Iiehtaalilahan 

Varastopööllikkö 
Kosti Grönroos 
esittelemässä 
u u d e n  varastonsa 

vaakaa 

Kuormien purkaus 
ja uudelleen 

lastaus suoritetaan 
etupöössö 

koneellisesti 

koko tuotanto on muualta tulevien 
raaka—aineiden ja tarvikkeiden va— 
rassa ja  tuotanto häiriytyisi heti, jos 
jotakin sattuisi puuttumaan. Jos 
näin käy, ovat salamaratkailsut tar- 
peen. Apu on saatava vaikka kiven 
silmästä-. Tämä sanottakoon vain 
siksi, että muistettaisiin, millainen 
vastuu lepää osto-osaston ja varas— 
ton harteilla. 

Entä mihin tämä Grönroosin hal— 
tuun uskottu valtava omaisuus on 
varastoitu? Siinä sitä onkin ollut 
sovitteluemista ja järjestelmistä. 
Harkko- ja romurauta, ko—ksi, 
kalkkikivi ja irtohi-ekat ovat tie- 
tenkin taivasalla, mutta melkeinpä 
kaikki muu tavara on oltava huone- 
tiloissa ja kaiken lisäksi mallikel- 
poisessa järjestyksessä. Varastotar- 
peen kasvaessa eri puolilta tehdasta 
on saatu käyttöön jokin soppi ja 
niin varasto onkin levinnyt moneen 
pisteeseen ja siten tullut erittäin 
vaikeaksi ja hankalaksi hoitaa. 
Onpa tapahtunut niinkin, että on 
ollut väistyttä—vä tuotantopuolen 
tielltä ja siten on jouduttu entistä 
hankalampaan tilanteeseen. 

Nyt tästä epäkohdasta voi kuiten— 
kin puhua keveällä mielellä, sillä 
Karkkilan asema—alueelle valmii- 
den tuotteiden varaston naapuruu- 
teen on kohonnut valtava tarvike- 
varasto. Siinä on  tilavuutta 28 000 
m3, pituutta 100 m ja leveyttä 40 m. 
Se on jo osittain käytössäkin ja 
muutto jatkuu sitä mukaa, kun hyl- 
lyt ja rakennelmat valmistuvat. 



Lehdessämme on tästä varastosta 
j o  rakennusvaiheen aikana julkaistu 
kuvia, joissa rakennuksen jänne- 
pallkkikehiklklo tuli hyvin esille. Tä- 
män konstruktion ansiosta koko va- 
rasto o n  yhtenä tilana ilman häi— 
ritseviä pilareita. Ratkaisu on muu- 
tenrkin perinpohjaisen ja asiantun- 
tevan hankinnan tulos. Tähänasti- 
set vaikeudet muuttuvat helppou- 
deksi, tavaran  vastaanotto j a  luo- 
vutus tulevat joustaviksi ja kaikki 
tapahtuu keskitetysti. Kuljetuksista 
keskusvarastosta tehdasosastoille 
huolehtivat Hiab-nostolaitteelia va- 
rustettu kuorma—auto, pakettiauto 
ja kaksi pakettimopoa. Mopoilijat 
keräävät kierroksellaan ,a ineskort i t '  

määrätyistä tilauslaatikoista. Eri  
puolilla tehdasta on  seitsemän tava- 
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Putk i s to  kootut  hyllyrivit muis tu t t ava t  
uudena ika i s i a  r akennus te l ine i tö  

roiden purkausasemaa, mutta nii- 
den määrä tulee lisääntymään aina 
12zeen. 

Varastossa on  kolme kuumailma- 
puhalvlinta, joiden avulla varasto ko-  
villa pakkasillakin voidaan pitää 
puolilämpimänä. Varastotrukit ovat 
akkukäyttöisiä, joten pakokaasuja 
ei synny. Myös varaston henkilö- 
kunta kokonaisuudessaan tulee siir- 

tymään uuteen keskusvarastoon. 
Rakennuksen rautatien puoleiselle 

sivustalle on rakennettu erittäin 

ajanmukainen k-onttorihuoneistO, 

joilla on oma lämpökeskuksensa- Va- 
rastoa suunniteltaessa ja rakennet- 
taessa on paloturvalliSUUteen kiin- 
nitetty aivan erityistä huomiota. 

Karkkilan ja Pyhä- 
jörven omis t ama  
s a i r a a l a  s i j a i t see  

edustavalla paikalla 
Nyhkölönharjulla 

Karkkilan kauppala kaupunkilaisluu 

Karkkilassa rakennustoiminta on  

jatkunut vilkkaana. Omakotitalojen 
rinnalle on kohonnut tyylikkäitä 
kerrostaloja, jotka tehostavat kaup- 
pala-vaikutelmaa. 

Pari vuotta sitten komealle Nyh- 
kälänharjulle valmistui nykyaikai- 
nen 25-paikkainen 
omistaa Karkkilan kauppalan ja 

sairaala. Sen 

Pyhäjärven kunnan muodostama 
kuntainliitto. Lisäksi Pusulan kun- 
nalla on sairaalassa kaksi paikkaa, 
jotka se on  vuokrannut kauppalalta. 

Sairaalarakennus on tilavuudeltaan 
6 000 m3 ja erillinen henkilökunnan 
asuntola ja lääkärin vastaanotto- 
huoneisto 2 000 m3. Onnistunut ra-  
kennusryhmä on arkkitehti Risto 
Löyskän käsialaa. 

Karkkilan yhteiskoulu, joka on  

toiminut jo  51 vuotta ja josta en- 
simmäiset ylioppilaat valmistuivat 
1952, on paisunut 600 oppilaan kou- 
luksi. Tilanpuute on  pitkän aikaa 
ollut huutava, mutta nyttemmin se  
on  huomattavasti helpottunut kou- 
lutalon laajennusohjelman ensim- 
mäisen rakennusvaiheen valmistut- 
tua viime kevätlukukauden alkuun 
mennessä. Tämän 8000 m3zn suru- 
ruisen uudisosan on  suunnitellut 
arkkitehti Erkki Heloma. Myöhem- 
min rakennetaan vanhan. puisen 
koulutalo—11 paikalle 12 000 m3zn suu- 
ruinen koulutalo, johon tulee m.m. 
juhlasali. Eri  kortteleissa sijaitse- 
vat  rakennukset yhdistetään toisiin- 

Karkk i lan  y h t e i s k o u l u n  l i s ä r a k e n n u s  
oli jo kevätkauden käytössä 



sa Huhdintien . a l i t s e  kulkevalla 
tunnelilla. ' 

Nyhkällänho-vin valmistuminen 
Helsingintien varrella runsaat kaksi 
vuotta sitten antoi sysäyksen ker- 

Raken— 
nuksen suunnittelusta vastasi arkki- 
rostalojen rakentamiselle. 

tehtitoimisto Heikki Sysimetsä. Täs- 
sä komeassa talossa, jonka tilavuus 
on 8 000 m3, on 31 asuin— ja 2 liike- 
huoneistoa. 

Keskus-Sato Oy on rakentanut 
salinmäenkadun varteen linja-auto- 
aseman tuntu-maan aravalaino-itetun 
27 perheen asuintalon, tilavuudel- 
taan 6 100 m3. Talon ovat piirtäneet 
arkkitehdit Tauno Salo ja Toivo 
Kortteinen. Taloon muutettiin vii- 
me vuodenvaihteessa. 

Karkkilan ensimmäinen hissillä 
varustettu asuin— ja liiketalo val- 
mistui viime talvena. Tässä keskei- 
sellä paikalla sijaitsevassa Asunto 
Oy Valtahovissa on 18 asuin- ja 7 
liikehuoneistoa. Rakennuksen, jon- 
ka tilavuus on 6 000 m3, piirsi arkki- 
tehti Olavi Lahtinen. 

Karkkilan kauppalan myötävai- 
kutuksella on Helsinginti-en varteen 

Karkkilan 
m o d e r n e i n  
kerrosta lo  

Asunto Oy Valta- 
hovi kauppalan 

keskustassa 

Kauppala on 
ollut tukemassa 
nöitö Helsingin- 

t ien  varteen 
rakennettuja 

aravataloja 

Lin ja -au toaseman  
läheisyyteen 
on kohonnut 
27 perheen 
a r a v a t a l o  

Viisi högforsilais- 
perhettä on 
rakentanut tämän 
atriumhuoneistoista 
muodostuvan 
rivitalon 

kohonnut kaksi  vierekkäin sijaitse- 
vaa kerrostaloa, joihin niin ikään 
on saatu aravalainaa. Niiden yh- 
teinen tilavurus on 6000 m3 ja niis- 
sä on kaikkiaan 16 asuntoa. Talot 
on suunnitellut ja piirtänyt raken- 
nusinsinööri Timo Kunnas. 

Uusin ja erikoisin rakennus on  
kauppalan keskustan tuntumaan ko- 
honnut 96 metriä pitkä rivitalo. Tä- 
mä Karkkilan pisin asuintalo muo- 
dostuu viidestä Puutalo Oy:n 
atriu-mhu-oneistosta, joiden kunkin 
pinta-ala taloustiloineen on 150 m?. 

Su'ljettua pihaa ympäröi kolmelta 
sivulta rakennus ja yhdeltä puinen 
aita. Huoneistot on suunnitellut 
arkkitehti Risto Sorri. 
osakkaina ja asukkaina ovat tek- 
nikko Kalevi Aava-kangas, teolli- 
suusvirkailija Nisse Karlsson, piir- 
täjä. Yrjö Lingman, suunnittelija 
Into Laitio ja sosiaalipäälli-kkö Erk-  
ki Mattsson. 

Rivitalon 



90 autoa starttasi Pienteollisuustalon 
edestö mielenkiintoiselle kilpailureitille 

Opettaminen 
"mannekiinina 

Lauantai-iltapäivänä toukokuun 
8:ntena tälyttyi Kuusankosken Pien- 
teollisuustaulon aukio autoista. Tällä 
kertaa ei kuitenkaan katsastettu 
autoja vaan autoilijoiden liikenne- 
tietoutta ja ajotaitoa. Osanotto oli 

Apulaisisönnöitsijö Magnus Wangel 
ojentamassa palkintoa naisten sarjan 

voittaja'lle nti Maisa Lehtoselle, 
keskellä Kuusankosken tehtaiden 

pööllikkö Olov A. Hixén 

luonnollisesti vapaaehtoisuuden va- 
rassa ja sitä ilahduttavampaa oli 
todeta lähtöjonoon saapuneiden 

Ko'k'onaiwsta 90 autojen lukuisuus. 
autoilijaa asettui tiukan tuomaris- 
ton arvostelun kohteeksi, ei var- 
maankaan yksistään hyvän sijoi- 
tuksen toivossa vaan oppiakseen ja 
siten parantaakseen ajotaitoaan. 
Sitä valitettavampaa oli mopoilijoi— 
den ja  moottoripyöräilijöiden osoit- 
tama vä-häinen mielenkiinto. Kyllä 
heillekin täl-lainen kilpailuharjoitus 
hyvää tekisi. 

Aloitteen kilpailujen järjestämi- 
seksi oli tehnyt Voikkaan mestari- 
kerho. Se oli alkuaan tarkoitettu 
haasteeksi Kymintehtaan mestari- 
kerholle, mutta sitten kilpailua laa- 
jennettiin, niin että kaikki Kuu-san- 
kosken tehtaiden palveluksessa olle- 
vat ja heidän puolisonsa saivat 
ottaa siihen osaa. Ajoreitti kier— 
teli Kyminte-htaalla, Kuusankosken 
keskustassa ja Voikkaalla, josta pa- 
lattiin takaisin lähtöpaikalle. Tar- 
kastusasemia erilaisine tehtävineen 
ja kokeineen oli 21, minkä lisäksi 
ajon päätyttyä kilpailijat joutuivat 
liikennesääntöjen ja -merkvkien tun- 
temiskokeeseen. Kilpailuohjelman 
laajuutta osoittaa se, että toimit- 
sijatehtäviin tarvittiin 46 henkilöä. 
Ullkopuolisena asiantuntijana oli 
autokoulun johtaja E. Korander. 

Lyhyenä yhteenvetona kilpailijoi- 
den ajotaidosta esitettäköön kil- 
pailutoimikunnan puheenjohtajan, 
rakennusmestari Erkki Riipin teke- 
mät havainnot: 

Tollin montussa jouduttiin pys'ahtymö'dn 
ylömökeen ja siitä piti jatkaa 
matkaa ilman 'takapakkia' 

Miesten sarjan voittaja merkonomi 
Osmo Metiöinen 

palkintoaan noutamassa 

Paikoitus- ja  yksityisaluee-lta ajo— 
tielle saavuttaessa noudatettiin py- 
sähtymismääräystä. Samoin osattiin 
ryhmittyä saavuttaessa tienristeyk- 
seen. Sen sijaan kaarteissa jonkin 
verran laiminlyötiin omalla ajo- 
kaistalla pysymistä oikaisemalla 
kaarre. Kompastuskiveksi muodos- 
tui suojatien eteen pysähtyneen ajo- 
neuvon ohittaminen. Lain mukaan 
tällaisissa tapauksissa on ensin py- 
sähdyttävä ja varmistuttava, ettei 
suojatiellä ole jalankulkijoita. Mai- 
nittakoon vielä, että noin puolet 
autoilijoista ei huomannut tien ka- 
peutta osoittanutta liikennemerkkiä, 
vaan ajoi 1,4 m:n levyisestä 'ali- 
kul-kusillasta' huomattavasti le- 
veämmillä autoillaan. 

Miesten sarjan parhaaksi selviy- 
tyi merkonomi Osmvo Metiäinen 
8 virhepisteellä. Hänestä jäi pist—een 
huonommaksi rakennusmestari Ar- 
mas Ol'kinuora. Kymintehtaan mes- 
tarik'erho osoittautui haastajaansa 
Voikkaan mestarikerhoa parem- 

Jatkuu sivulle 28 



Hallan saha saanut 
rimoituskoneen 

12 

Rimoituskone 
tarvitsee 
opulaisekseen 
siltanosturin, 
joka siirtöö 

sahatavaran 
laiittelulokeroista 
rimoituskoneelle 

Nosturi laskemassa 
kuormaanso 
rimoituskoneen 
etupöydölle 

'Paketin' kerrokset 
muodostuvat 
koneellisesti 
rimoituskoneen 
jokopöydöllö 

Hallan sahan viimeisin uudistus 
on rimoituskone ja sen ”apulainen” 
siltanosturi, jotka suorittavat ras- 
kaan työ—n lauta- ja lankkuvpaketteja 
koottaessa samalla nopeuttaen tätä 
työvaihetta. Nämä uudet laitteet 
sijaitsevat sahan lajitteluosaston y'h— 
teydessä. Rimoituskoneen on toimit- 
tan-u-t Sateko Oy ja siltano-sturi saa- 
t i in Kymin puuhiomolta. Se oli ns. 
puolipukkinosturi, mutta se muu- 
tettiin Hallassa täyssiltanosturiksi 
ja samalla sen nopeutta lisättiin. 

Toistaiseksi rimoituskone käsitte- 
lee vain 'sydäntavaran' eli soirot ja 
lankut, joiden osuus on noin 70 
prosenttia tuotannon tilavuudesta 
laskettuna, mutta pian myös lauta- 
tavara tulee kulkemaan rimoitusko- 
neen kautta. Tällöin rimoituskone 
siirtyy työskentelemään kahdessa 
vuorossa. 

Rimoituskone on aiheuttanut mel- 
koisia muutoksia lajitteluun. Kulla- 
kin sahauslinjalla on kaksi sydän- 
tavaran pudotuspaiklkaa, joihin 'kul- 
jettimien siirtämä tavara putoaa. 

Krun määrätty kappalemäärä on 
pudonnut lokeroon, ajaa siltanosturi 
paikalle ja nostolaitteensa 'Chap— 
linin' avulla nostaa taakan ilmaan 
ja siirtää sen joka välivarastoloke- 
roi'hin tai rimoituskoneen etupöy- 
dälle. Siitä tavara siirtyy hajoitus- 
kuljettimel'le ja syötetä-än edelleen 
jakopöydälle. Koneen liikkuvien 

käsivarsien avulla muodostetaan 
paketin yksi kerros, joka saman- 
aikaisesti siirtyy koneen toiseen 
päähän. Siellä puolestaan välirimat 
putoavat automaattisesti edellisessä 
siirtovaiheessa tulleen kerroksen 
päälle ja niin syntyy rimoitettu 
lankkupaketti, jonka mitat ovat aina 
vakio. Lankkujen etäisyys toisistaan 
voidaan säätää riippuen siitä, kui- 
vataanko paketti kuivaamossa vai 
lautatarhassa. Valmis paketti siirtyy 
kuljettimen avulla laitoksen ulko- 
puolelle, josta trukki käy sen nou- 
tamassa. 



Lautatavaran käsittely tulee edell- 
leen tapahtumaan vanhalla lajit- 
telupöydällä. Eri  la—utalajit tullaan 
kokoamaan nosturin kulkureitin alle 
rakennettuihin lokeroihin, joista ne 
joutuvat samalla tavoin kuin sydän- 
tavara rimoituskoneen käsiteltä- 
väksi. 

Rimoituskone on pitkälle automa- 
tisoitu. Se käy napista painamalla. 

kuitenkin 
autettava, että tavara siirtyy hy- 
Koneenkäyttäj ä n  on 

vässä järjestyksessä eri käsittely- 
vaiheisiin. 

N'din tasaista jölkeö syntyy 
rimoituskoneessa 

Kuusannlemnn 
tehdasta 
esitellään 

Rimoituskoneeseen 
kuuluva kuljetin 

si ir töö va lmi in  
paketin ulko- 

puolelle, josta 
trukki köy sen 

noutamassa 
ja si ir tömössö 

joko kuivaamoon 
tai lautatarhaan 

J os kysyttäisiin mikä on nykyisin 
Kuusankosken mielenkiintoisin näh- 
tävyys ja tutustumiskohde, oilisi vas- 
taus melkoisella varmuudella Kuu- 
sannielmen tehdas. Mon-en monet 
ovatkin jo olleet yhtiön vieraille ja 
retkikunnille järjestetyt kiertokäyn- 
nit Kuusanni-emessä, mutta lähes- 
kään kaikkia pyrkijöitä ja haluk- 
kaita ei ole voitu ottaa vastaan. 
Kuusanniemen tehdas kun on ensi 
sijassa rakennettu tuotantolaitok— 
seksi ja siellä työskentelevillä kun 

Kuusanniemen 
tehtaan 

teknillinen johtaja 
Erkki Laasonen 
esi telmöimössö 
k i innos tunee l le  
kuulijakunnalle 

tehtaastaan 

Pelokkaan uteliaina 
tuijotetaan 
ke i t t imen  
hakesuppiloon 

on kädet täynnä vastuunalaisia teh- 
täviä, jvotta koivusta j a  männystä 
saataisiin syntymään ensiluokkaista 
selluloosaa. 

Hyvää tahtoa ei kuusanniemeläi- 

siltä kuitenkaan puutu. Niinpä ke- 

väällä järjestettiin viisi tutustumis- 
tilaisuutta Kuusankosken muiden 
tehtaiden insinööreille, mestareille, 
pääkonttorilaisille j a  muille toimi- 
henkilöille. Kutsua noudatettiin var- 
sin runsaslukuisesti j a  kultakin ryh- 
mälltä vierähti runsas kaksituntinen 

Tehdas 
onkin kuin varta vasten suunniteltu 
tehtaaseen tutustuttaessa. 

j a  rakennettu tehdasesittelyä varten, 
siksi havainnollisen kuvan se antaa 
kävijälle selluloosan valmistuksesta 
ja tämän teollisuudenalan korkeasta 

teknillisestä tasosta. Pitkälle kehi- 

tetty automatiikka on erityisesti 

herättänyt ihmettelyä. Mahdolli- 

suuksien mukaan Kuusanniemen 

tehdasesittelyjä tullaan jatkamaan 

edelleenkin. 
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Ilusi lippu 
Kymintehtaan 
Tehdaspalokunnalle 

Kymintehtaan Tehdaspalokunnal- 
la oli helatorstaina 27. 5. Koskelassa 
mieliinpainuva juhlatilaisuus, jossa 
tapahtui palokunnan uuden lipun 
naulaus ja vihkiminen arvovaltai- 
sen kutsuvierasjvoukon läsnäollessa. 

Palokunnan vanha lippu oli toi- 
mittanut kunniakasta tehtäväänsä 
vuodesta 1909 lähtien. Lipun som- 
mittelijan nimeä ei enää saatu sel- 
ville, mutta sen sijaan kirjoista läy- 
dettiin maininta, että piirustukset ja 

Palokunnan kunniajäsen vuorineuvos 
K. E. Ekholm aloitti lipun 
juhlallisen naulauksen 

tarvikkeet maksoivat 400 mark-kaa. 

Näin paljon käteistä ei palokun- 
nalla kuitenkaan ollut ja puuttuva 
erä 100 markkaa lainattiin sairaus- 
avustuskassasta johtokunnan jäsen- 
ten taku-uta vastaan. Vuosikymme- 
nien kuluessa on a jan hammas lyö- 
nyt kauniiseen lippuun jälkensä, 
eikä lipun tekstikään vastannut 
enää palokunnan nykyistä nimeä, 

Palokunnan kunnia-komppanian 
ryhdikästä ja mitalikasta rivistöä 

l 4  

sillä v. 1960 Kymintehtaan—Kuu- 

sankosken VPK:sta tuli Kyminteh- 

taan Tehdaspalokunta eli TPK. Tä'l- 
löin heräsi myös ajatus  uuden lipun 
hankkimisesta. Nyt se on toteutu- 

nut ja vanha lippu talletetaan Kuu- 
sankosken kotiseutumuseon kokoel— 
miin. 

Uuden lipun on suunnitellut tai- 
teilija Topi Valkonen, joka on on- 
nistunut saamaan siihen aitoa palo- 

kuntalaissymboliikkaa. Keltaisella 
pohjalla komeilee punainen aarni-  

kotka —- yhtiömme tunnus -— j a  

sitä kiertää suojelevasti musta palo- 
let'kru valkoiseksi jätetyn suihkuput- 
ken kohotessa tarmokkaasti kohti- 
suoraan ylös. Sen kahta puolta ovat 
kirjaimet Ky TPK. Lipun on val- 

mistanut Suomen Käsityön Ystä- 
vät. Tanko ja nuppi on tehty palo- 
kuntalaisten talkootyönä. Yhtiö an- 
toi rahalahjoituksen lipun hankki- 
mista varten ja loppurahoitus on 
palokuntalaisten omatoimisuuden 
tulosta. 

Uusi lippu oli juhlatilaisuudessa 
levitetty pöydälle naulausta varten 
Suomen lipun ja palokunnan van- 
han lipfun asettuessa vartioon sen 
kummallekin puolelle. Aluksi palo- 
päällikkö Pentti Nieminen toivotti 
kutsuvieraat ja palokuntalaiset ter— 
vetulleiksi selostaen vanhan lipun 
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Kuusankosken tehtaiden päällikkö 
Olov A. Hixén luovuttaa lipun 
palopäällikkö Pentti Niemiselle 

historiaa ja uutta lippuhanketta. 
Tämän jälkeen seurasi lipun juhlal— 
linen naulaus. Palokunnan kunnia- 
jäsen, vuorineuvos K. E. Ekholm 
löi ensimmäisen naulan. Sitten oli- 
vat vuo-ro'ssa Kuusankosken tehtai- 
den  pääullikkö Olov A. Hixén, kaup- 
palanjohtaja Eero Salmenoja', kaup- 
palan palolautakunnan puheenjoh- 



t a ja ,  maisteri Yngve Sundman, ro- 
vasti Antti Arppe, Voikkaan TPK:n 
päällikkö Esko Eloranta, Haukka- 
suon TPK:n päällikkö Pauli  Häk- 
kinen, palokunnan kunniakomppa- 
nian  edustajina kunniajäsen mestari 
Edvin Eklund, kamreeri Jussi Vero- 
na j a  komppanian vanhin Vihtori 
Sihvola sekä nykyisen palokunnan 
edustajina palokunnan varapuheen- 
johtaja j a  vanhin palomestari Vilho 
Mankki, 
alkuunpanija, 
Touikkari, 
joukkueenjohtaja 

uuden lipun hankinnan 
Leo 

palokunnan sihteeri j a  
Birger Helén, 

ruiskuesimies Olavi Simonen, ruis- 

palomestari 

k'uuesimies Eino Rouhiainen, vanhin 
palomies Anselmi Tuominen, nuo- 
ren polven edustaja, palomies Rai- 

Palokunnan kunniajäsen mestari Edvin 
Eklund palokuntalaiSperinteitö vaalimassa 

mo Höijer ja viimeiseksi palopääl- 
likkö Pentti Nieminen. ' 

Rovasti Antti Arppe suoritti lipun 
vihkimisen. Kun oli veisattu virsi 
'Oi kuningasten Kuningas”, luovutti 
dip]. ins. Olov A.  Hixén lipun palo— 
kunnalle. Tämän jälkeen vanha lip- 
pu  hyvästeltiin ja se  käärittiin ko-  
koon. Ju'hlallisen lippuseremonian 
jälkeen seurasi kahvitarjoilu. 

Rovasti Antti Arppen vihittyö lipun 
. ! 

veisattiin virsi 'Oi kuningas ten  KuningClS 

USB:n ia Kanadan leollisuusvaltu'uskllnla 
Kuusankoskella 

Suomen Paperitehtaitten kutsu- 
mana vieraili maassamme alkuke- 
sästä kahden viikon a j a n  arvovaltai- 
nen teollisuusvaltuuskunta, jonka 
jäsenet edustivat Yhdysvaltain ja 
Kanadan suuria paperitehtaita. Tä— 
mä- kosketus oli jälleen osoituksena 
siitä avomielisestä suhtautumisesta, 
joka vallitsee maamme puunjalos- 
tusteollisuuden ja  Yhdysvaltain sekä 
Kanadan vastaavan teollisuuden 
kesken. Suomalaisilla insinööreillä 
on tilaisuus perehtyä maailman joh- 
tavien paperi— ja selluloosateollisuzu- 
den viimeisimpiin teknillisiin saavu- 
tuksiin j a  suomalaiset ovat  puoles- 
taan valmiit näyttämään, mitä tääl- 
lä on saatu aikaan. 

Valtuuskunta suomalaisine isänti— 
neen vieraili Kuusankoskella touko- 
kuun 26 pnä. Kuusankosken tehtai- 
den päällikkö Olov A.  Hixén toivotti 
vieraat tervetulleiksi Koskellassa 
järjestetyssä tilaisuudessa. Aamu— 
päivän ohjelmassa oli tutustuminen 
päälaboratorioon ja Kuusanniemen 
sulfaattisellu—loosatehtaaseen j a  lou- 
naan jäilikeen käytiin Kymin sekä 
Voikkaan paperitehtaissa, minkä 
jälkeen seurasi keskusteluti—laisuus. 
Päivällisillä toimi isäntänä vuori- 
neuvos K.  E. Ekholm. Kuusankos- 
kelta matka jatkui  vielä samana 
i l tana  Tampereelle. 

Kuvassa vieraat j a  isännät Kos- 
kelan terassilla. 



Eläkeläisten 
kevättä 

Yhtiön lomakodissa Vuolenkoskella 
viettivät elökelöiset tönökin kevöönö 
huolettomia lomapäiviä 

Oloneuvoksia lomakodin pihamaalla 
vas:lta Joonas Niemi, Hugo Paavola, 
Robert Fastman, Emil Aro ja 
Vihtori Viljakainen 

Jotka kevät ja syksy järjestetään 
sosiaaliosastojen toimesta Kuusan- 
kosken tehtaiden eläkeläisille kol- 
men vuorokauden pituisia virkistys- 
lomia Vuolenkoskella sijaitsevassa 
yhtiön lomakodissa. Eläkeläiset 

puolisoineen pääsevät vuoron pe- 
rään lomalle ja ilmeisenä mielen- 
kiinnolla odotetaankin oman loma- 
vuoron tuloa. Tänä keväänä lomaili 
Vu-olenkoskel—la neljä eläkeläivsryh- 
mää, kaksi Kymintehtaalta ja kaksi 
Voikkaalta. Ryhmät olivat noin 30 

Renkaanheitto- 
kilpailussa 

kunnostautuneet 
vaszlta Elsa 

Puupponen, Vieno 
Seppölö ja 

Elsa Koskinen 

Lomakodin saunan edustalla oli 
mukavaa paistatella kevät- 
auringon Iömmössö 

hengen suuruisia. Eläkeläisten lo- 
maryhmien huoltajana on v:sta 1959 
lähtien toiminut nti Sanni Peltola 
sosiaaliosastolta. Lomalaisten ohjel- 
maan kuul-uvat kävelyretket Vuo- 
lenkosken kauniita maisemia ihail- 
len, erilaiset pikkukilpailut, illan- 
vietot ja tietenkin saunominen sekä 
yleisestä hyvinvoinnista huolehti- 
minen lomakodin runsaan ja mauk- 
kaan ruokapöydän ääressä. Vaihte- 
lua ohjelmaan tuovat sosiaaliosasto- 
j-en virkailijain vierailut ja syksyi- 
sin laivamatka Heinolaan. Tämän 
aukeaman kuvat kertovat Kymin- 

Pirteitö lomalaisia kokoontuneina 
lauluhetken viettoon 



tehtaan eläkeläisten lomanvietosta Kuusankosken 

toukokuun alkupäivinä Vuolenkos- kauppalan s o s i a a l i -  

ken lomakodissa. toimiston sihteeri 
Heikki Helminen 
kävi tervehtimässä 
eläkeläisiä yhtiön 
sosiaalitarkastaja 
Toini Iivanaisen 
kanssa. Oik. 
nti Sanni Peltola, 
jonka hoivissa 
eläkeläiset 
lomailevat. 

Pihakeinu oli ahkerassa käytössä. 
Tällä kertaa siinä istuskelivat vaszlta 
Johanssonin pariskunta ja 
Sigrid Viljakainen 

Kouvolan Teatterin katsomo oli 
lähes täynnä Kymintehtaan 

eläkeläisten näytännössä 

Leppoisa rupatteluhetki saunarannassa 

Eläkeläiset teatterissa 
Lomakodin kaunista rantapuistikkoa 

Eläkeläisten kevätohjelmaan on 

tavallisesti kuulunut kevätjuhla, 

jota vietetään Kymintehtaalla ja 

Voikkaalla. Juhliin saavutaan aina 

monisataisena joukkona. Tänä ke- 

väänä juhlan asemesta kokoonnut- 

Entiset työtoverit varastonhoitaja 
La—uri Mankki (vas.) ja työnjohtaja 
Armas Myöhänen vaihtavat 
vilkkaasti mielipiteitä 



poikkeukselulisesti Kouvolan 
Teatteriin nauttimaan näyttämötai- 
teesta. Voikkaalaiset katselivat Sam 
Sihvon 'Jääkärin morsiamen' esi- 
tystä ja kymintehtaalaiset Moliéren 

tiin 

'Saiburia'. 
Huhtikuun 22. pnä lähtivät voi-k— 

kaalaiset seitsemän linja—auton ka-  
ravaanina kohti Kouvolan Teatteri- 
taloa. Matkalla tutustuttiin Kuusan- 
niemen omakotialueeseen, Kuusan- 
niemen ja Kymintehtaan tehdas- 
alueisiin ja siinä ohimennen viellä 
Kouvolan uimahalliinkin. Teatterin 
katsomo täyttyi lähes 
penkkiriviä myöten ja mielenkiin- 

viimeistä 

Voikkaan eläkeläiSet nauttivat teatterin 
Väliajalla virkistävät kahvit 

Vaszlta Hilma Ahonen, Hilma Virtanen 
ja Maria Puholainen odottelemasm 
näytännön alkua 

nolla seurattiin jääkärien edesotta- 
muksia, taidettiinpa hyräillä mu- 
kana Jääkärin morsiamen tuttujen 
sävelten soidessa. 

Kymintehtaalaisten teatterissa 
käynti oli 25. 4. Heille olli järjes- 
tetty kaksi näytäntöä, jotta kaikki 
halukkaat mahtuisivat mukaan. Mo- 
liéren 'Saituri7 sai niin ikään run- 
saat suosionosoitukset ja myös tämä 
näytelmä tuntui  olevan kovasti elä- 

Voikkaan 
eläkeläisille tarjottiin teatterin Välli— 

keläisyleisön mieleen. 

Voikkaalaiset seurasivat mielenkiinnolla 
Jääkärin morsiamen esitystä 

Sosiaaliasaston virkailijat Eeva-Kaisa 
Airaksinen ja Keijo Jokiranta hoitelivat 

'buffettia '  teatteritalon aulassa 

ajalla kahvit ja kymintehtaalaiset 
saivat lähtiessään mukaansa kah— 
via, hedelmiä ja makeisia sisältä- 
vän 'kevätpussin'. 

Teatteritalon upeat  suojat vetivät 
ilmeet juhlallisiksi. Vas.:lta Lempi 
Pyykönen, Anni Rajala, Tilda Pulkka 
ja Aino Roos 



Juanlehlaul 
vanhukset 
iuamatkalla 

SPR:n Juankosken osaston van- 
hustenleerho teki 13. 5. junamatkan 
Juantezhtaalta Siilinjärvellie. Tälll'ä 
rataosuudella ei tosin ole henkilö- 
liikennettä, mutta kun vanhusten- 
kerholla r o n  'vetäjänä'  rva Annele 
Timgren, joka ei  säästä aikaan- 
sa eikä vaivojaan puuhatessaan 
kerholaistensa parissa, järjestyi 
tämäkin asia. Henkilökuljetusiupa 
anottiin aina rautatiehallituksesta 
saakka ja niinpä vanhukset saivat 
nauttia ainutlaatuisesta tilaisuudes- 
ta katsel-la maisemia junan ikku- 
noista käsin. 

Jo hyvissä ajoin ennen puolta 
päivää kiidättivät autot vanhuksia 
asema-lle, jossa kiskobussi heitä 
odotteli. Jou'kikoon lyöttäytyi myös 
SPR:n osaston nuorempia jäseniä, 
joten 'lättähattu' täyttyikin oven- 
pieliä myöten. Asemamestari huis- 
kautti lähtömerkin ja siinä sitä sit- 
ten köröteltiin. Rautatieperspektii- 
vistä avautuvissa maisemissa oli ko- 
vasti ihmettelemistä. Marjorannan 
omakotitalot näyttäytyivät hyvin 
edukseen ja Vuotjärven tyyni pinta 
oli Jyrkänlahden ratapenkereeltä 
katsottuna kuin suuri lähteen silmä. 
Matka jatkui ohi Vuotlahdlen ja 
Hiltulamnälen. Sänkimäen pysäkillä 
ohitettiin tavaravaunuja, joissa ki- 
malteli nilsiäläisten kulta, kvartsi— 
hiekka. Puhe kääntyi kuin itsestään 
kaivosasioihin. Oltiin tulossa Kuus- 
lahteen, apatiittiesiintymän vaiheil- 
le. Joku tuumaili, että 'ei sitä tiedä 
millaisen rautakasan päällä sitä itse 
kukin kotonaan istuu”. — Kuuslahti 
vilahti ohi ja yht'äkkiä pilkahti 
maisema-kuvaan Siilinjärven kirkon 

torni. Ei  siinä joudettu ihmeemmin 
peilailemaan; huivia ja solmiota 
vain hieman ojennettiin. 

Siilinjärven asemalla oli kokonai- 
nen komitea vastaanottamassa mat- 
kalaisia. Sikäläisen SPR:n osaston 
puheenjohtaja, pankinjohtaja  Ante- 
ro Vartiainen toivotti vieraat terve- 
tulleiksi. Isännät opastivat yli sata- 
päisen vierasjoukon kunnan muodeer— 
niin virastotaloon, jossa kunnanjoh- 
taja Jaakko Pantsar tervehti juan- 
tehtaalaisia j a  opettaja Jukka Ka-  
surinen kertoi kunnan vaiheista. 
Sen jälkeen siirryttiin kirkkotieel'le. 
Ihailtiin kaunista kirkkoa, jota ko- 
ristivat juuri lehteen puhjenneet 
nuoret koivut. Seurakuntasalissa 
nautittiin makoisat kahvit ja sen 
jälkeen kokoonnuttiin hartaustilai- 
suuteen kirkkoon, jossa puhui pas- 
tori Veijo Ahonen. 

Iltapäivä oli vierähtänyt pitkälle 
vierasjoukon astellessa asemalla 
odottavaan junaan. Kotimatkalla 
kiiteltiin siilinjärveläisten ystävälli- 
syyttä ja vieraanvaraisuutta. Oltiin 
taas virkistytty ja koettu jotakin 
uutta, josta riitti ajattelemista ja 
puhumista vielä pitkäksi aikaa. Py- 
sälhdyttiin sitä vielä paluumatkalla- 
kin; Sänkiniemessä oli katseltava 
joukolla Taskisen Jussin poika- 
vru-osien maisemia. Kantturaniemues- 
sä jäivätkin jo  ensimmäiset jou- 
kosta pois ja siinäpä loppumatka 
vierähti hupaisesti mietittäessä 
Kantturaniemen nimen syntyperiä. 
Heikki Putkosen ehdotus 'siitähän 
se on suonna nimensä, kun akat 
ouvat nimittännä pikkisel laeskoja 
miehenpuolijaa ukonkantturoecks' 
hyväksyttiin yksimielisesti. 

K-otiasemalla hyvä-steltiin ja kii- 
teltiin isännöitsijä ja rva Timgreniä 
onnistuneesta matkasta. Elämys se 
oli jokaiselle, eikä vähiten Hilma 
Forsanderiiljie, joka ensimmäistä ker- 
taa oli rautahevon kyydissä. 

'Löttöhatussa' 
oli tunnelmaa ,  
kun juantehtaan 
vanhukset  
köröttelivöt 
sii l injärvelöisiö 
t e r v e h t i m ä ä n  

Kulohälylyslila 
Tätä kirjoitettaessa sisäasiainmi- 

nisteriö on julistanut suurimman 
osan maata kulohälytystilaan. Näin 
ollen ei juhannuskokkojakaan syty— 

tetä, jollei saada sadetta niin run- 
sasti, että ilmeisen kulonvaaran kat- 
sotaan väistyneen. Sen toteaminen 
ei ole kuitenkaan meidän omassa 
harkinnassamme, vaan peruutuksen 
voi antaa vain sisäasiainministeriö. 

Kun kulovaroitus annetaan, on 
ryhdyttävä toimenpiteisiin metsäpa- 
lojen tähystys— ja tiedotustoiminnan 
tehostamiseksi. Kulohälytystila vel- 
voittaa lääninhallituksilta j a  kun- 
tien paloviranomaisilta vieläkin pi- 
temmälle meneviä toimenpiteitä. On 
huolehdittava riittävän sammutus- 
työvoiman saannista, varmistettava 
hälytyksen nopea toimittaminen ja  
kuljetusvälineiden sekä lisäkaluston 
käyttöön saaminen. Tämä tuskin on- 
nistuisi, jollei jokaisessa kunnassa 
olisi j o  ennakolta valmiina kulon- 
torjuntasuunnitelma. Se on varsin 
yksityiskohtainen sisältäen organi- 
saation ja hälytyssuunnitelman li- 
säksi luettelon sammutusvälineistä 
j a  määräyksiä muonitus-, juoma- 

vesi-, lääkintä— ja ensiapuhuollosta 
sekä yhteistoiminnasta. Kokemus on 
osoittanut, että riittävän juomave— 
den toimittaminen kuloa vastaan 
taisteleville on välttämätöntä, sillä 
kuumuus, savu, rasittava ponnistus 
ja niiden seurauksena jatkuva hikoi— 
leminen 'sammuttavat' pian kulon- 
torjujan,  ellei juomavettä ole saa- 
tavana.  

Mutta palolaki sisältää määräyk- 
siä myös yksityiselle kansalaiselle. 

Joka huomaa tai saa tietää palon 
syttyneen, eikä voi heti sitä itse 
sammuttaa, on viipymättä velvolli- 
nen siitä ilmoittamaan vaarassa ole- 
ville j a  palokunnille. Jokainen pa-  
lopaikalla oleva työkykyinen henkilö 

on velvollinen avustamaan sammu— 
tustyössä. Tilanteen kehittyessä vaa— 
ralliseksi on palopäälliköllä Valta 
määrätä sammutustyöhön siihen ky- 
kenevät 16—55 vuoden ikäiset hen- 
kilöt, jollei heillä ole pätevää estet- 
tä. Paljain käsin palopaikalle ei ole 
kuitenkaan riennettävä, vaan on 
varustauduttava tarkoituksenmukai— 
silla työvälineillä eikä eväspake-tti- 
kaan ole pahitteeksi, jos arvioi sam- 
mutuksen venyvän pitkäksi. 

J a tkuu sivulla 28 



Edvard Kauppi 

KU USANKOSKEN TEHTAAT 

EDVARD KAU PPI 
sukeltajan merkkimies Kymin rakennus- 
05astolta on ollut 45 vuotta yhtiön pal- 
veluksessa. Palvelusaikoja tarkistettaes- 
sa havaittiin 45 vuotta tulleen täyteen 
jo 1. 9. 1964. Hän on syntynyt Val- 
kealassa 11. 10. 1901. Yhtiön palve- 
lukseen Voikkaan tehtaille hän tuli v. 
1918. Kymin rakennusosastolle hän 
siirtyi v. 1930. 

PAUL OJAN EN 
kehysten naulaaja Kymin paperitehtaalta 
tulee 24. 7. olleeksi 45 vuotta yhtiön 
palveluksessa. Hän on syntynyt Chica- 
gossa 10. 7. 1903. Yhtiön palvelukseen 
Kymin rakennusosastolle hän tuli v. 
1917. Sen jälkeen hän työskenteli eri 
osastoilla lyhyitä jaksoja siirtyen v. 1920 
Kuusaan sahalle. Nykyisessä ammatissa 
hän on työskennellyt v:sta 1924 lähtien. 

Lauri Kotiranta 

20 

Paul Oianen 

KALLE ANDERSSON 
purkaja kuljetusosastolta tulee 28. 7. 
olleeksi 45 vuotta yhtiön palveluksessa. 
Hän on syntynyt 30. 7. 1900 Heinolan 
maalaiskunnassa. V. 1917 hän tuli en- 
simmäisen kerran Kymin Osakeyhtiön 
palvelukseen Voikkaan ulkotyöosastolle. 
Oltuaan välillä metsätöissä hän tuli v. 
1921 uittomieheksi siirtyen rakennus- 
osaston kautta v. 1933 ulkotyöosastolle 
purkajaksi. 

LAU RI KOTIRANTA 
rullansi-irtäjö Voikkaan paperitehtaalta 
tulee 31. 7. olleeksi 45 vuotta yhtiön 
palveluksessa. Hän on syntynyt 9. 7. 
1904 Valkealassa ja tullut yhtiön pal— 
velukseen v. 1920 Haukkasuolle. Sieltä 
hän siirtyi v. 1938 veturi-nkuljettajaksi 
Kymintehtaan—Voikkaan rautatielle. V. 
1961 hän tuli Voikkaan paperitehtaalle 
vesilasinliuottajaksi ja siirtyi tänä vuon- 
na paperivarastolle nykyiseen tehtä- 
väänsä. 

FANNY MIKKANEN 
ulkosiivooja talousosastolta tulee 17. 8. 
olleeksi 45 vuotta yhtiön palveluksessa. 
Hän on syntynyt Valkealassa 9. 9. 1901 . 

Onni Okka 

Kalle Andersson 

ulkotyöosastolle 
1 938 

Yhtiön palvelukseen 
hän tuli v. 1920 ja siirtyi v. 
talousosastolle. 

ONNI OKKA 
mallipuuseppä Kymin korjauspajalta tu- 
lee 17. 8. olleeksi 45 vuotta yhtiön 
palveluksessa. Hän on syntynyt Valkea- 
lassa 27. 7. 1904. Yhtiömme palveluk- 
seen hän tuli v. 1919 Kymin talliosas- 
tolle. Noin vuoden kuluttua hän siirtyi 
rakennusosastolle ja sieltä v. 1920 Ky- 
min korjauspajalle työskennellen aluksi 
mallipuusepän oppilaana ja v:sta 1926 
mallipuuseppänä. Hänen osallistumises- 
taan yhteiskunnallisiin ja ammatillisiin 
rientoihin mainittakoon, että hän on 
kuulunut kauppalan kirjaston ja työväen- 
opiston johtokuntiin, ollut metallityöväen 
ammattiosaston puheenjohtajana vv. 
1951—1953 ja toiminut korjauspajojen 
sekä rakennus-, voimalaitos- ja maa- 
talousosastojen pääluottamusmiehenä vv. 
1951—1960. Hän on toiminut myös 
SAJ:n alaisen Kuusankosken Korjaamo- 
työväen ammattiosaston neuvottelevana 
luottamusmiehenä. Kuusankosken kaup- 
palanvaltuuston jäsenenä hän on ollut 
vv. 1957—1964 ja majoituslautakun— 
nan jäsen v:sta 1956 lukien. Yhtiön 
tuotantokomiteaan hän on kuulunut vv. 

»» 
Oliver Kajander 



Vilho Jout iörvi  

1956—1962.  Kymintehtaan työväen- 
yhdistyksen riveissä hän on ollut v:sta 
1929  lähtien. Vapaa-aikoinaan hän on 
harrastanut etupäässä opiskelua, joista 
eri alojen kirjallisuus ja kielet ovat olleet 
häntä lähellä. Vaikka hänen harrastuk- 
sensa ovatkin pysytelleet pääasiassa hen- 
kisen elämän aloilla, on hänellä riittänyt 
kiinnostusta myös reippautta vaativaan 
toimintaan. Hän on nimittäin kuulunut 
1 6  vuotta palokuntaan. Mainittakoon 
lisäksi, että hän on toisen polven yh- 
tiöläinen. 

.OLIVER KAJANDER 
koneenhoitaja Kymin paperitehtaalta tu- 
lee 25. 8. olleeksi 45 vuotta yhtiön 
palveluksessa. Hän on syntynyt Iitissä 
25. 12. 1901. Yhtiön palvelukseen pa- 
peritehtaalle hän tuli v. 1919 .  Hän on 
työskennellyt paperikoneilla erilaisissa 
ammateissa. V:sta 1947 lähtien hän on 
toiminut koneenhoitajana. 

VILHO JOUTJÄRVI 

kivisorvaaja ja raudoittaja hiomakivi- 
tehdas Sammosta tulee 18. 9. olleeksi 
45 vuotta yhtiön palveluksessa. Hän on 
syntynyt Valkealassa 8. 9. 1904. Yh- 
tiön palvelukseen Voikkaan ulkotyö- 

Taavetti Pihlgren 

Sven Eklund 

osastolle hän tuli v. 1918 ja siirtyi 
sieltä Kymin raitiotieosastolle v.  1923 .  
Suoritettuaan asevelvollisuutensa hän 
tuli betoniraudoittajaksi Voikkaan ra-  
kennusosastolle. V. 1931 hiomakivi- 
tehdas Sampoa perustettaessa hän 
siirtyi sen palvelukseen ja on niin ollen 
ollut mukana ensimmäisen hiomakiven 
valusta lähtien. Kivisorvaajana hän on 
toiminut v:sta 1948. 

SVEN EKLUND 
mestari Voikkaan korjauspajalta tulee 
6. 7. olleeksi yhtiön palveluksessa 40 
vuotta. Hän on syntynyt Loviisassa ja 
tullut yhtiöömme v. 1922 juoksupojaksi 
Kymintehtaan pääkonttoriin. Kymin kor- 
jauspajalle hän siirtyi v. 1923 .  Oltuaan 
väl i l lä Kymin selluloosatehtaan voitelu- 
mestarina hänet nimitettiin Kuusaan 
korjauspajan mestariksi v. 1945. Sieltä 
hän v. 1950 siirtyi Voikkaan korjaus- 
pajal le ja työskentelee nykyisin työkalu- 
osaston mestarina. 

AARNE VÄKEVÄ 
rotatiokoneenkäyttäjä Kymin paperiteh- 
taalta tulee 12. 8. olleeksi 40 vuotta 
yhtiön palveluksessa. Hän on syntynyt 
Valkealassa 13. 11. 1907. Yhtiön pal- 

Usko Saarinen 

velukseen Kymin rakennusosastolle hän 
tuli v. 1923. Poperitehtaalle hän siirtyi 
v.  1926.  Nykyistä tehtäväänsä hän on 
hoitanut v:sta 1940 lähtien. 

USKO SAARINEN 
sulattaja karbiditehtaalta tulee 19 .  8.  
olleeksi 40 vuotta yhtiön palveluksessa. 
Hän on syntynyt Valkealassa 16 .  5 .  
1908.  Yhtiön palvelukseen hän tul i  v. 
1925 Kymin ulkotyöosastolle. Työsken- 
neltyään useilla eri  osastoil la hän tul i  
v. 1944 karbiditehtaalle sulattajaksi. 

TAAVETTI PIHLGREN 
voiteli ja Kymin paperitehtaalta tulee 
31. 8. olleeksi 40 vuotta yhtiön pal- 
veluksessa. Hän on syntynyt Kangas- 
niemellä 13 .  12 .  1905.  Yhtiön palve- 
lukseen ulkotyöosastolle hän tuli v .  
1925. Kymin paperitehtaalle hän siirtyi 
v.  1926.  Voiteli jana hän on toiminut 
v:sta 1940 lähtien. 

PEKKA KÄHÄRI 

betonimies Voikkaan rakennusosastolta 

tulee 1 0 .  9.  olleeksi 4 0  vuotta yhtiön 
palveluksessa. Hän on syntynyt Lem- 

päälässä 16. 12. 1902. Yhtiön palve- 
lukseen hän tuli v .  1922  Voikkaan 

Pekka Köhärl Ossi Andersson 

21 



Jalmari Seppälä 

koskityömaalle. Oltuaan pari vuotta 
Imatran voimalaitostyömaalla hän tuli 
v. 1927 Voikkaan rakennusosastolle. 

OSSI ANDERSSON 
sähköasentaja Voikkaan sähköosastolta 
tulee 14. 9. olleeksi yhtiön palvelukses- 
sa 40 vuotta. Hän on syntynyt Valkea- 
lassa 7. 4. 1909. Yhtiön palvelukseen 
hän tuli Voikkaan sähköosastolle v. 
1923 toimien ensin asiapoikana ja v:sta 
1924 lähtien sähköasentajana. Hänet 
tunnetaan osastollaan erittäin hyvänä 
ja luotettavana ammattimiehenä. 

JALMARl SEPPÄLÄ 
apumies Kymin rakennusosastolta tulee 
15. 9. olleeksi 40 vuotta yhtiön palve- 
luksessa. 

JUHO HÄKKINEN 
vartija kuljetusosastolta tulee 18. 9. 
olleeksi 4 0  vuotta yhtiön palveluksessa. 
Hän on syntynyt Iitissä 25. 10. 1909. 
Tultuaan yhtiön palvelukseen v. 1924 
hän on siitä lähtien ollut yhtäjaksoi- 
sesti työssä yhtiön eri osastoilla. V. 1957 
hän siirtyi kuljetusosastolle tehdasalueen 
vartijaksi. 

Väinö Björnman 
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Viljam Junkkari 

HALLAN TEHTAAT 

UUNO NOPANEN 
katontekijänä lautatarhalta tulee 4. 7. 
olleeksi yhtiön palveluksessa 45 vuotta. 
Hän on syntynyt Kotkassa 10. 6.  1903 .  
Yhtiön palvelukseen hän tuli ensi kerran 
v. 1918 merkkipojaksi lautatarhalle. 
V:sta 1924 lähtien hän on ollut yhtä- 
jaksoisesti lautatarhalla ensin lajitteli- 
jana ja myöhemmin katontekijänä. 

VILJAM JUNKKARI 
tukkityömies tukkiosastolta tulee 4. 9. 
olleeksi yhtiön palveluksessa 45 vuotta. 
Hän on syntynyt Vehkalahdella 9. 6, 
1904. Hän tuli yhtiön palvelukseen v, 
1920 tukkityömieheksi tukkiosastolle. 

VEIKKO KARHUNEN 
korjausmies sahalta tulee 22. 7. olleeksi 
yhtiön palveluksessa 40 vuotta. Hän on 
syntynyt Kuopiossa 22. 8. 1908. Yhtiön 
palvelukseen hän tuli ensi kerran v, 1921 
merkkipojaksi lautatarhalle. Hän on ollut 
lautatarhalla useita ajanjaksoja. Vii- 
meksi hän tuli yhtiön palvelukseen v. 
1949 tasaajaksi lautatarhalle siirtyen 
v. 1 9 5 4  nykyiseen työhönsä korjaus- 
mieheksi sahalle. 

Mikko Savolainen 

Hugo Lintunen 

IDA LILJANDER 
kuormaaja sahalta tulee 15. 8. olleeksi 
yhtiön palveluksessa 40 vuotta. Hän on 
syntynyt Kotkassa 21. 11. 1904. Hän 
tuli yhtiön palvelukseen ensi kerran sa- 
halle v. 1922. V:sta 1928 alkaen hän 
on ollut yhtiön palveluksessa yhtäjak- 
soisesti vuoroin lautatarhalla ja sahalla. 
V. 1953 hän siirtyi sahalle nykyiseen 
työhönsä kuormaajaksi. 

HUGO LINTUNEN 
tukkityömies tukkiosastolta tulee 2. 9. 
olleeksi yhtiön palveluksessa 40 vuotta. 
Hän on syntynyt Kymissä 7. 6. 1903. 
Hän tuli yhtiön palvelukseen v. 1925 
ja on ollut yhtäjaksoisesti tukkimiehenä 
tukkiosastolla. 

VÄINÖ BJÖRNMAN 
hitsaaja korjauspajalta tulee 12. 9. 01- 
leeksi yhtiön palveluksessa 40 vuotta. 
Hän on syntynyt Heinolassa 30. 6. 191 1. 
Ensi kerran hän tuli yhtiön palvelukseen 
v. 1924. V:sta 1933 hän on ollut yhtä- 
jaksoisesti ensin tukkimiehenö tukkiosas- 
tolla ja v:sta 1946 lähtien hitsaajana 
korjauspajalla. 

Herman Lestberg 



KUUSANKOSKEN TEHTAAT 

LAURI SALO 
maalarimestari talousosastolta täyttää 
6 0  vuot ta  28 .  6.  Hän on syntynyt Lap- 
peenrannassa. Yhtiön palvelukseen ra- 
kennusosastolle hän tuli v. 1 9 1 9  ja 
työskenteli siellä vuoteen 1932, jolloin 
hän ryhtyi toimimaan itsenäisenä maa- 
lausurakoitsijana tehden kuitenkin täl- 
löin etupäässä yhtiömme töitä. V. 1945 
hän tuli uudelleen yhtiön palvelukseen 
maalarimestariksi asuinrakennusosastolle 
ja työskentelee edelleen samassa tehtä- 
vässä talousosastolla. 

MIKKO SAVOLAINEN 
purkaja kuljetusosastolta täyttää 60 
vuotta 7. 7. Hän on syntynyt Käkisal- 
messa ja tul i  yhtiön palvelukseen v. 1 9 5 1  
Voikkaan ulkotyöosastolle. 

HERMAN LESTBERG 
lämmittäjä höyryosastolta täyttää 60 
vuotta 27. 7.  Hän on syntynyt Jaalassa 
ja tuli yhtiön palvelukseen v. 1922. 

Paavo Nurminen 

” ,  -* ,; 

:. 
Johannes Palmu 

Palveltuaan eri osastoilla hän siirtyi v. 
1933 Iämmittäjäksi Voikkaan höyryosas- 
tolle. 

ANTTI EROLA 
kirvesmies Kymin rakennusosastolta täy t -  
tää 60 vuotta 1 .  8. Hän on syntynyt 
Heinolassa. Yhtiön palvelukseen hän tuli 
ensimmäisen kerran v. 1938 Keltin voi- 
malaitostyömaalle. Välillä hän työsken- 
teli muilla työnantajil la ympäri Suomea, 
viimeksi Pyhäkosken voimalaitostyö— 
maalla. V. 1947 hän tuli uudelleen yh- 
tiön palvelukseen Kymin rakennusosas- 
tolle. 

HUGO HAMMAR 
uudestaanrullaaja Voikkaan paperiteh- 
taalta täyttää 60 vuotta 26. 8. Hän 
on syntynyt Hauholla ja tuli Voikkaan 
paperitehtaan palvelukseen v. 1948 pi- 
tuusleikkurin apumieheksi. V. 1962 hän 
siirtyi nykyiseen tehtäväänsä. 

JOHANNES PALMU 
apumies Kymin rakennusosastolta täyt- 
tää 60 vuotta 29. 8. 

SERGEI RASCHKA 
varastonhoitaja höyryosastolta täyttää 
60 vuotta 14. 9. Hän On syntynyt Vii- 

Unto Lunkka 

Veikko Lepistö 

purissa ja tuli yhtiön palvelukseen v. 
1923. Hän on työskennellyt useilla eri 
osastoilla. V. 1957 hän siirtyi varaston- 
hoitajaksi Voikkaan höyryosastolle. 

VILLE VAUHKON EN 
pituusleikkurin ajomies Voikkaan paperi- 
tehtaalta täyttää 50 vuotta 26. 6. Hän 
on syntynyt Pielavedellä ja tuli yhtiön 
palvelukseen Voikkaan puuhiomolle v. 
1937. Hän on palvellut mm. Voikkaan 
korjauspajalla ja karbiditehtaalla. Voik- 
kaan paperitehtaan palvelukseen hän tuli 
v. 1948. Nykyiseen tehtäväänsä hänet 
nimitettiin v. 1952. 

TOIVO YLÄ-OUTINEN 
purkaja kuljetusosastolta täyttää 50 
vuotta 27. 6. Hän on syntynyt Säkki- 
järvellä ja tuli yhtiön palvelukseen 
v. 1951 Voikkaan ulkotyöosastolle. 

VEIKKO LEPISTÖ 
kirvesmies Kymin rakennusosastolta 
täyttää 50 vuotta 28. 6. Hän on syn- 
tynyt Valkealassa. Yhtiön palvelukseen 
hän tuli v. 1934 ulkotyöosastolle ja 
työskenteli sen jälkeen mm. puutarhassa, 
Kymin paperitehtaalla, asunto-osastolla 
ja Haukkasuolla. V:sta 1939 lähtien 

Martti Simola 
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Erkki Lehtinen 

hän on yhtäjaksoisesti ollut yhtiön pal- 
veluksessa. V. 1946 hän tuli rakennus- 
osastolle. Harrastuksista mainittakoon 
retkeily. 

PAAVO NURMINEN 
voitelija Kuusanniemen selluloosatehtaal- 
ta täyttää 50 vuotta 28. 6. Yhtiön pal- 
velukseen hän tuli v. 1933 Voikkaan 
rakennusosastolle. Sen jälkeen hän työs- 
kenteli useilla osastoilla vuoteen 1946, 
jolloin hän tuli Voikkaan selluloosateh- 
taan palvelukseen. V. 1963 hän siirtyi 
Kuusanniemen selluloosatehtaalle asen- 
nusapumieheksi ja on toiminut tehtaalla 
voitelijana v:sta 1964 lähtien. Hän on 
toiminut 10 vuotta luottamusmiehenä, 
kuulunut yhtiön tuotantokomiteaan ja 
hoitanut Voikkaan paperiammattiosaston 
rahastonhoitajan tehtäviä jo yli 10 vuo- 
den ajan. Urheiluyhdysmiehenä hän on 
ollut toiminnan perustamisesta lähtien. 
Hän on suorittanut työteknillisen kurssin. 
Nuorempana hän harrasti yleisurheilua 
Voikkaan Viestissä. Nyttemmin omakoti- 
talo puutarhoineen ja kesämökki vievät 
hänen vapaa-aikansa. 

VÄINÖ MÄNTYNEN 
rakennusapumies Voikkaan rakennus- 
osastolta täyttää 50 vuotta 4. 7. Hän 
on syntynyt Valkealassa. Yhtiön palve- 
lukseen hän tuli v. 1932 hiojaksi Ver- 
lan puuhiomolle, mistä v. 1 9 5 9  siirtyi 
Voikkaan rakennusosastolle. 

UNTO LUNKKA 
puiden latoja Voikkaan puuhiomolta 
täyttää 50  vuotta 5.  7. Hän on syntynyt 
Jaalassa ja tuli yhtiön palvelukseen v. 
1950 puiden purkajaksi puuhiomolle. 
Oltuaan välillä vuoden verran Voikkaan 
paperitehtaan palveluksessa hän siirtyi 
v. 1953 takaisin puuhiomolle, jossa hän 
on siitä lähtien työskennellyt eri am- 
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Reino Johansson 

mateissa. Hän on innokas raviurheilun 
harrastaja ja on osallistunut hyvällä me- 
nestyksellä ravurillaan kilpa-ajoihin eri 
puolilla maatamme. Hän kuuluu Kuu- 
sankosken seudun hevosystöväinseuran 
johtokuntaan. 

MAIRE LINDBERG 
rakennustyöntekijä Voikkaan rakennus- 
osastolta täyttää 50 vuotta 1. 8. Hän 
on syntynyt Lahdessa ja tuli v. 1942 
yhtiömme palvelukseen Kuusaan paperi- 
tehtaalle. 

LAURI JAAKKOLA 
trukkimies Kymin selluloosatehtaalla 
täyttää 50 vuotta 5. 8. Hän on syn- 
tynyt Iitissä. Yhtiön palvelukseen hän 
tuli v. 1 9 3 4  Kymin paperitehtaalle, josta 
hän siirtyi klooritehtaalle. Kymin sellu- 
loosatehtaalle hän tuli v. 1947. Työs- 
kenneltyään selluloosatehtaan eri osas- 
toilla hän siirtyi v. 1956 trukinkuljet- 
tajaksi kollivairastolle. Vapaa-ajon har- 
rastuksista mainittakoon puutarhanhoito 
ja kalastus. 

MARTTI SIMOLA 
viilaaja Voikkaan korjauspajalta täyttää 
50 vuotta 11. 8. Hän on syntynyt 
Valkealassa. Yhtiön palvelukseen hän 
tuli v. 1934 rakennusosastolle. Oltuaan 
eri osastoilla vuoteen 1955 hän tuli 
korjauspajalle vuoroviilaajaks-i. Hän 
harrasti nuorempana painia ja toimi 
myöhemmin painituomarina. Omakoti- 
talon ja sen puutarhan hoito vievät 
nykyisin enimmän vapaa-ajan. 

OIVA OINONEN 
paalaaja Kymin selluloosatehtaalla täyt- 
tää 50 vuotta 16. 8. Hän on syntynyt 
Jääskessä. Hän tuli yhtiön palvelukseen 
v. 1950 Kymin selluloosatehtaalle paa- 
laajaksi. Vapaa-ajan harrastuksista 
mainittakoon kalastus. 

Sulo Kärki 

ERKKI LEHTINEN 
haihduttaja Kuusanniemen selluloosateh- 
taalta täyttää 50 vuotta 20. 8. Hän 
on syntynyt Valkealassa. Yhtiön palve- 
lukseen hän tuli v. 1938 Voikkaan ra- 
kennusosastolle työskennellen siellä Iy- 
hyen ajan. V. 1951 hän tuli uudelleen 
yhtiön palvelukseen Voikkaan selluloosa- 
tehtaalle. Siellä hän toimi erilaisissa am- 
mateissa vuoteen 1963, jolloin siirtyi 
asennusapumieheksi Kuusanniemen sel— 
luloosatehtaalle. Haihduttajana hän on 
työskennellyt v:sta 1964 lähtien. Nuo- 
rempana hän harrasti Voikkaan Vies— 
tissä yleisurheilua ja osallistui työväen- 
opiston näyttämötoimintaan. 
hän kalastelee vapaahetkinään. 

Nykyisin 

REINO JOHANSSON 
sukeltaja Kymin rakennusosastolta täyt- 
tää 50 vuotta 2 1 .  8. Hän on syntynyt 
Ruokolahdella. Sukellustyön hän aloitti 
V. 1939 TVH:n Hirvivuolteen säännös- 
telypatotyömaalla. Sen jälkeen hän työs- 
kenteli eri työnantajilla vuoteen 1956, 
jolloin hän siirtyi yhtiömme palveluk- 
seen. Hän on ollut sukeltajain työpaikka- 
Iuottamusmiehenä v:sta 1957 lähtien. 
HarrastuksEsta mainittakoon puutarhan 
hoito, kenneltyö ja metsästys. 

TAUNO TÄHTINEN 
sähköasentaja Kymin 
täyttää 50 vuotta 22. 8. 

sähköosastolta 

LASSI KARLSSON 
lyijyseppä Kymin korjauspajalta täyttää 
50 vuotta 9. 9. Hän on syntynyt Val. 
kealassa. Yhtiön palvelukseen hän tuli 
ensimmäisen kerran v. 1928 Voikkaan 
puutarhaan. Lyijyseppänä Kymin ko.-- 
jauspajalla hän on työskennellyt v:sta 
1956 lähtien. 



Vilho Pohjola 

SULO KÄRKI 
viilaaja Voikkaan korjauspajalta täyttää 
50 vuotta 16. 9. Hän on syntynyt Val- 
kealassa. Voikkaan korjauspajalle hän 
tuli v. 1932 toimien nykyisin konevii- 
laajana. Vapaa-ajan harrastuksista on 
urheilu aina ollut tärkein. Nuoruudes- 
saan hän ol i  paikkakunnan parhaita ja l -  
ka- ja jääpallon pelaajia. Myöhemmin 
hän on toiminut erotuomarina ollen mm. 
erotuomarikomitean jäsen. Hän on Pallo- 
Peikkojen perustajajäsen ja toiminut seu- 
ran puheenjohtajana 6 vuoden ajan. Tal- 
viharrastuksena on kalastus. Hän on työ- 
osastonsa luottamusmies. 

HALLAN TEHTAAT 

TYYNE BJÖRNMAN 
saunanhoitaja ulkotyöosastolta täyttää 
60 vuotta 3. 7. Hän on syntynyt Piek- 
sämäellä. Yhtiön palvelukseen hän tuli 
ensi kerran v. 1929 lautatarhalle. Hän 
on ollut eri Osastoilla useita ajanjaksojai 
Saunottajaksi hän tuli v. 1953. 

LAURI MYYRYLÄINEN 
tukinuittoja tukkiosastolta täyttää 60 
vuotta 10. 8. Hän on syntynyt Kymissä. 
Hän tuli yhtiön palvelukseen v. 1928 
lotjamieheksi lautatarhalle. Hän on ollut 
erilaisissa töissä eri osastoilla. V. 1964 
hän siirtyi tukkiosastolle. 

VILHO PÖNTINEN 
puutavaran luovuttaja lautatarhalta täyt-  
tää 60 vuotta 15. 8. Hän on syntynyt 
Kymissä. Hän tuli ensi kerran yhtiön 
palvelukseen v. 1920 lautatarhalle ollen 
ensin lastaajana ja myöhemmin lajitte- 
lana. Viimeksi hän tuli yhtiön palve- 
lukseen v. 1942 lajittelijaksi lautatarhal- 
le siirtyen v. 1948 maalariksi rakennus- 
osastolle ja v. 1952 nykyiseen työhönsä 
puutavaran Iuovuttajaksi lautatarhalle. 

Börje Carlson 

EMIL AHOSTE 
kuormaaja sahalta täyttää 60 vuotta 
3 1 .  8. Hän on syntynyt Kymissä. Yhtiön 
palvelukseen hän tuli ensi kerran v. 1928 
tapuloitsijaksi Jumalniemen sahalle. Hän 
on ollut eri osastoilla useita ajanjaksoja. 
V. 1948 hän tuli tapuloitsijauksi lauta- 
tarhalle siirtyen v. 1956 kuormaajaksi 
sahalle. 

EMIL ILEN 
korjausmies sahalta täyttää 60 vuotta 
18 .  9. Hän on syntynyt Sysmässä. Yh- 
tiön palvelukseen hän tuli v. 1937 tukki- 
osastolle siirtyen samana vuonna sellu- 
Ioosatehtaalle hiilenkärrääjäksi ja v. 
1940 apulämmittäjäksi. V. 1942 hän 
siirtyi sahalle lämmittäjäksi ja v. 1948 
korjausmieheksi. 

OLGA VIKMAN 
apusärmääjä sahalta täyttää 50 vuotta 
13. 7. Hän on syntynyt Kymissä. Yhtiön 
palvelukseen hän tuli v. 1934 sahalle. 
Hän on ollut työssä sahalla ja lauta- 
tarhalla. Apusärmääjäksi sahalle hän 
siirtyi v. 1940. 

VILHO POHJOLA 
autonkuljettaja kuljetuSOsastolta täyttää 
50 vuotta 6. 9. Hän on syntynyt Ky- 
missä. Yhtiön palvelukseen hän tuli v. 
1937 tukkiosastolle uittajaksi. V. 1945 
hän siirtyi autonkuljettajaksi kuljetus- 
osastolle. 

BÖRJE CARLSON 
Hallan Tehtaitten isännöitsijä, dipl.ins. 
täyttää 50  vuotta 6. 9. Hän on syn- 

tynyt Tammisaaressa, tuli ylioppilaaksi 

Ekenäs svenska samskolasta v. 1935  ja 

valmistui dipl.insinööriksi teknillisestä 
korkeakoulusta v. 1946. Samana vuonna 
hän tuli Hallan Tehtaitten palvelukseen 

käyttöpäälliköksi. Keväällä 1962 hänet 
nimitettiin apulaisisännöitsijäksi ja seu- 

Juho Korhonen 

raavana keväänä tehtaitten isännöitsi- 
jäksi. Isännöitsijä Carlsonin toiminta.- 

kautena Hallan sahala-itosta on jatku- 
vasti kehitetty ajon tasoa vastaavaksi. 
Opintomatkoja hän on tehnyt lähinnä 
Pohjoismaihin ja Englantiin. Hänen lu- 
kuisista luottamustehtävistään mainitta- 
koon johtokunnan jäsenyys seuraavissa 
yhdistyksissä: Suomen Sahanomistaja- 
yhdistys, Puunjalostusteollisuuden Työn- 
antajaliiton saha-, vaneri- ja lankarulla- 
teollisuusosasto, Kotkan Kauppakamari, 
Ab Federation Stevedoring Ltd, Puuteol- 
Ifsuusinsinööriyhdistys, Kymenlaakson 
Meripelastusyhdistys, Suomen Autoklubi, 
Kymenlaakson Museoseura ja Karhulan 
llmailukerho. Hän kuuluu myös Kotkan 
Rotaryklubiin. Viime sodissa isännöitsijä 
Carlson palveli Hangon rintamalla ja 
merivoimien esikunnassa. Sotilasarvol- 
taan hän on luutnantti. Sotilasansiois- 
taan hänelle on myönnetty III ja IV luo- 
kan vapaudenristi miekkoineen sekä mo— 
lempien sotien muistomitalit. Moottori- 
urheilu on saanut hänestä kiinnostuneen 
harrastajan. Purjevene kunnostetaan ke— 
väisin kesäisiä lomamatkoja varten. Kuo- 
rolaulu on kaikista vapaa-ajan harras- 
tuksista etusijalla. 

JUAN KOSKEN TEHDAS 

JUHO KORHONEN 
kartonkivaraston hoitaja täyttää 60 
vuotta 24. 8. Hän on syntynyt Nilsiässä, 
josta hän 16-vuotiaana muutti vanhem- 

p i e n s a  mukana Juankoskelle. V. 1921 
hän tuli Juantehtaan palvelukseen työs- 
kennellen kesäisin satamapäällikön apu- 
laisena Karjalankoskella ja talvisin lähet- 
täjänä tehtaan korjauspajalla. Suoritet- 
tuaan asevelvollisuutensa hän toimi yh- 
den talvikauden työnjohtajana ulkotyö- 
osaistolla. V. 1928 hän matkusti Kana- 
daan, jossa hän vietti kahdeksan vuot- 
ta. Siellä hän työskenteli aluksi rauta- 
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Emil Hyytiäinen 

teillä Ontarion valtiossa, mutta hank- 
ki myöhemmin kuorma-auton huo- 
lehtien erään torontolaisen tiilitehtaan 
kuljetuksista. Saavuttuaan v. 1935 koti- 
maahan hän tuli jälleen Juantehtaan 
palvelukseen työskennellen Karjalankos- 
kella ja Siilinjärven asemalla kartongin 
ja puuhiokkeen lähettäjänä. Vv. 1937— 
1958 hän suoritti tätä tehtävää, mutta 
nyt kesäisin Mikkelin Saksalassa ja Vain 
talvisin Siilinjärven asemalla. Juankosken 
saatua rautatien hänen vakinaiseksi työ- 
poikakseen tuli tehtaan kartonkivarasto. 
Mieluisimmat vapaa-ajan harrastukset 
ovat metsästys ja kalastus. 

VEIKKO PARVIAINEN 
kuorija täyttää 50 vuotta 8. 7. Hän on 
syntynyt Juankoskella. Jo poikavuosi- 
naan hän työskenteli metsäosastolla eri- 
laisissa metsänparannustöissö. Juanteh- 
taan palvelukseen hän tuli v. 1924 toi- 
mien sahalla Iastaajana. Hän työskenteli 
tehtaan eri osastoilla talvisodan sytty- 
miseen saakka ja tuli takaisin sodan pää- 
tyttyä. Jatkosodasta tultuaan hän toimi 
vuorotellen Iastaajana Siilinjärven varas— 
tolla ja kansimiehenä lastialus 'Untamos- 
sa', mutta oli myös tehtaan eri osastoilla 
töissä. V. 1952 hän siirtyi valtion pal- 
velukSeen kaivinkoneenkuljettajaksi hoi- 
taen tätä tehtävää yhdeksän vuoden 
ajan. V. 1961 hän tuli Juantehtaan kuo- 
rimoon kuorijaksi, jossa työssä hän on 
edelleenkin. Hän harrasti nuorempana 
urheilua juosten erityisesti 3 0 0 0  m:llä 
Pohjois—Savon kärkiaikoja. Nykyisin var- 
sinkin kesäiset vapaa-ajan hetket kulu- 
vat kaloja narratessa. 

HÖGFORS 1 N TEHTAAT 

EMIL HYYTIÄINEN 
leikkaaja sulatosta täyttää 60 vuotta 
6. 7. Hän on syntynyt Heinjoella. Teh- 
taan työhön hän tuli v. 1954 kaavaa- 
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William Saarela 

jaksi valimoon. Oltuaan välillä kuusi 
vuotta työssä muualla hän palasi ta- 
kaisin tehtaan sulattoon. Hän toimii 
rautavarastossa rautojen hitsausleikkaa- 
jana. 

WILLIAM SAARELA 
portinvartija täyttää 60 vuotta 4. 8. 
Hän on syntynyt New Yorkissa. Tehtaan 
palveluksessa hän on ollut maatalous- 
ja liesiosastoilla. V. 1964 hän siirtyi 
valimon portille vartijaksi. 

EDVIN BERGMAN 
pääkirjeenvaihtaja konttorista täyttää 
60 vuotta 15. 8. Hän on syntynyt Hel- 
singissä. Suoritettuaan ruotsalaisen 
kauppaopiston kurssin hän toimi eri 
tukkuliikkeissä, tuonti- ja vientiliikkeissä 
sekä tehtailla kirjanpito-, myynti- ja kir- 
jeenvaihto-osastoilla. Högforsin Tehtaan 
palvelukseen kirjeenvaihto-osastolle hän 
tuli v. 1939. 

ANNA NYHOLM 
emalityöntekijä emalilaitokselta täyttää 
60 vuotta 6 .  9. Hän on syntynyt Pyhä- 
järvellä Ul. Tehtaan puutarhalle hän tuli 
työhön v. 1923. Oltuaan välillä pariin 
otteeseen poissa tehtaalta hän tuli työ- 
hön v. 1936 tehtaan emalilaitokselle. 
Hän valmistaa mm. väriemaleita sekä 
suorittaa erilaisia pakkaustöitä. 

ARVI RANTALA 
viilaaja konepajalta täyttää 60  vuotta 
29. 9. Hän on syntynyt Vihdissä. Teh- 
taan työhön hän tuli v. 1939 kone- 
pajalle. 

LAU RI KAN ERVA 
sähkövaunun kuljettaja valimosta täyt- 
tää 50 vuotta 11. 8. Hän on syntynyt 
Pyhäjärvellä Ul. Tehtaan työhön hän 

tuli v. 1939 levyradiaattoriosastolle. Ol- 
tuaan välillä viisi vuotta muualla työssä 

Edvin Bergman 

hän palasi v. 1950 takaisin työhön 
tehtaan konepajalle. Nykyisin hän toimii 
sulan raudan kuljettajana valimossa. 

AILI NURMINEN 
pistehitsaaja Heinolan tehtaalta täyttää 
50 vuotta 18. 8. Hän on syntynyt Asik- 
kalassa. Tehtaan palvelukseen hän tuli 
v. 1954 pistehitsaajaksi. 

ERKKI HEISKANEN 
vesikoettaja valimon puhdistamosta täyt- 
tää 50 vuotta 30. 8. Hän on syntynyt 
Nilsiässä. Tehtaan työhön hän tuli v. 
1954 puhdistamoon, missä edelleen toi- 
mii. Hän tarkastaa keskuslämmityskatti- 
Ioiden liitteet paineveden avulla. 

SIRKKA VUORISTO 
koneistaja konepajalta täyttää 50 vuotta 
7. 9. Hän on syntynyt Pyhäjärvellä UI. 
Tehtaan lähettämässä hän oli työssä 
vv. 1934—1939. V. 1952 hän tuli 
uudelleen tehtaan palvelukseen konepa- 
jalle. 

.IUHO OLIN 
mallinvaihtaja valimosta täyttää 50 vuot- 
ta 8. 9. Hän on syntynyt Pyhäjärvellä 
Ul. Tehtaan työhön hän tuli v. 1934 
malliviilaamoon. Nykyisin hän toimii va- 
limon kaavauskoneiden mallinvaihtajana. 

VILHO TALLGREN 
hitsaaja Iiesiosastolta täyttää 50 vuotta 
9. 9. Hän on syntynyt Pyhäjärvellä UI. 
Tehtaan työhön hän tuli levyradiaattori- 
osastolle v. 1936. Liesiosastolle hän siir- 
tyi v. 1938 ja toimii siellä edelleen 
pistehitsaajana. 

ELLEN HILANDER 
tilauksien järjestäjä Heinolan tehtaalta 
täyttää 50 vuotta 14. 9. Hän on synty- 
nyt Heinolan mlk:ssa. Tehtaan palveluk- 
seen hän tuli v. 1961  nykyiseen tehtä- 
väänsä. 



Anna Nyholm 

METSÄOSASTO 

LAURI RUOTSALAINEN 
vanhempi työnjohtaja täyttää 60 vuotta 
10 .  8.  Sonkajärvellä. Hän on syntynyt 
Pielavedellä pienviljelijän poikana. Käy- 
tyään Peltosalmen maamieskoulun hän 
tuli yhtiömme palvelukseen v. 1926 sil- 
loisen Halla Ab:n Iisalmen piirille. Kun 
Halla Ab:n toiminta lakkasi v. 1933, hän 
toimi edelleen Kajaanin hoitoalueen 
Iisalmen piirillä. V. 1940 hän siirtyi 
Kauppilanmäen piirille, joka on v:sta 
1946 alkaen kuulunut Kuopion hoito- 
alueeseen. Hänet tunnetaan taitavana ja 
alansa hyvin tuntevana metsämiehenä. 
Rehdin, joustavan ja huumorintajuisen 
luonteensa avulla hän on saavuttanut 
luottamukselliset suhteet asiakaspiiriin- 
sä ja ympäristöönsä. 

LAURI VALKON EN 
Eerolan kartanosta täyttää 60 vuotta 
1 8 , 8 .  Hän on palvellut yhtiötä v:sta 
1949 lähtien Eerolan kartanossa ensin 
etumiehenä ja nykyisin hän toimii 
myllärinä ja viljavaraston hoitajana. 

OIVA LESKELÄ 
piirityönjohtaja täyttää 60 vuotta 14. 9. 
syntymäpitäjässään Asikkalassa. Valmis- 

Ellen Hilander 

Ai l i  Nurminen 

tuttuaan metsäteknikoksi Evon metsä- 
koulusta v. 1929 hän astui välittömästi 
yhtiömme palvelukseen. Alkuvuodet 
hän toimi erilaisissa työnjohtotehtä- 
vissä Asikkalassa, Heinolassa ja Keski- 
Suomen hoitoalueessa sekä vuoden 
verran ostomiehenä Salossa. Päijän- 
teen hoitoalueen Asikkalan piirin 
piirityönjohtajaksi hänet nimitettiin v. 
1933. Tätä vaativaa tehtävää hän edel- 
leen hoitaa. Yli kolme vuosikymmentä 
hän on kiitettävällä tavalla ohjaillut yh- 
tiömme kannalta erittäin tärkeän piirin 
toimintaa kasvattaen erinomaisten esi- 
mieskykyjensä avulla alaisistaan päteviä 
ja edistyviä ammattimiehiä. Hänen luon- 
teelleen ominainen harkitsevaisuus näkyy 
hänen hoitamissaan ja vaalimissaan met- 
sissä. Hän on rehellisenä, oikeudenmu- 
kaisena ja tasapuolisena ihmisenä luonut 
arvokkaat ja luottamukselliset suhteet 
laaja-n piirinsä suureen metsänmyyjä- 
kuntaan. Hän on aina huolellisesti pa— 
neutunut puutavaran monisäikeisiin 
ulosottoon ja kuljetuksiin liittyviin ky- 
symyksiin. Hänen suorittamansa ko- 
keilut ovatkin johtaneet n0peasti yleis- 
tyviin ratkaisuihin. Näistä mainittakoon 
käytännöllinen ja taloudellinen autonipu- 
tus, jonka yleistymisessä hänen panok- 
sensa on merkittävä. Hänelle uskotuista 

Lauri  Valkonen 

Erkki  Heiskanen 

luottamustehtävistä mainittakoon jäse- 
nyys kirkkovaltuustossa, vero- ja tutkija- 
lautakunnassa ja työllisyysloutakunnasso. 
Vapaa-aikansa hän omistaa perheelleen 
sekä metsästykseen ja kalastukseen. 

RUDOLF WIKSTEN 
piirityönjohtaja täyttää 50 vuotta 28. 6. 
Hyvinkäällä. Hän on syntynyt Pohjan 
pitäjässä. Käytyään keskikoulun Kar-  
jaalla hän suoritti vv. 1935—1936 Tam-' 

misaaren metsäkoulun kurssin. Yhtiön 
palvelukseen hän tuli v. 1937 ostomie- 
heksi Länsi-Uudenmaan rannikkoseudul- 
le ja myöhemmin piirityönjohtajaksi 
Lohjalle. Nykyään hän toimii vastaavan- 
laisissa tehtävissä Uudenmaan hoito— 
alueen Hyvinkään piirissä. Hänet tunne— 
taan erityisen hyvänä ostomiehenä. Var— 
sinaisen työnsä ohella hän on hoitanut 
myös lukuisia Iuottamustehtäviä am- 
mattikuntansa piirissä. Vapaa-ajan har- 
rastuksista mainittakoon kuorolaulu ja 
haukien narraaminen Bromarvin kala- 
r ikkai l la vesillä. 

EERO KIMARI 
pi i r i työn johta ja  täyttää 50 vuotta 17. 7. 
Leppävirralla. Hän on syntynyt Virtasal— 
mella ja tuli metsäosaston palveluk— 
seen aputyönjohtojaksi v. 1945. Suo— 

Oivo Leskelä 
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Rudolf Vikstén 

ritettuaan Sippolan Metsäkoulun l l  
kurssin hän toimi työnjohtajana Savon 
hoitoalueessa vv. 1950—1952. Hänet 
nimitettiin v. 1952 piirityönjohtajaksi 
Kuopion hoitoalueen Kurkimäen piiriin, 
josta hän siirtyi v. 1959 Leppävirran pii- 
rille. Tätä tointa hän hoitaa edelleen. 
Hän on hoitanut tehtävänsä tunnollisesti 
ja ammattitaidolla. Vapaa-aikoinaan hän 

'on innokas kalastuksen ja autoilun har- 
rastaja. 

ARVI KLEMI 
Keski-Suomen hoitoalueen Leivonmäen 
piirin piirityönjohtaja täyttää 60 vuotta 
17. 7. Hän on syntynyt Lemillä ja käy- 
nyt Nikkarilan metsäkoulun vv. 1926— 
1928. Yhtiömme palvelukseen hän tuli 
v. 1928 työnjohtajaksi Kangasniemen 
piirille ja siirtyi nykyiseen toimeensa 
v. 1943. Hänen toimintansa on pää- 
asiassa suuntautunut puutavaran han- 

kintaan ostometsistä. Tässä tulokselli- 
sessa toiminnassaan hän on ammatti- 
taitoisena, rauhallisena ja aina sanansa 
pitävänä ihmisenä solminut hyvät ja 
luottamukselliset suhteet ympäristönsä 
metsänmyyj i in. Kotipaikkakunnallaan 

Jatkoa sivulta 19 

Entä mitä laki sanoo henkilölle, 
joka tahallisesti tai tuottamukselli- 
sesti on aiheuttanut palon? Siinä 
kohdin laki puhuu ankaraa kieltä. 
Syyllinen on velvollinen korvaa- 
maan kaiken palon aiheuttaman va- 
hingon omaisuuden omistajalle ja 
haltijalle sekä sammuttajille, kun— 
nalle ja valtiolle. 

Useassa tapauksessa k-ulo saa 
alkunsa varomattomasta tulen kä- 
sittelystä. Sammuttamaton tupakan- 
tum-ppi tai nuotiosta lentänyt kipinä 
riittävät sytyttämään metsäpalon. 

Lomakauden ollessa parhaillaan 
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Eero Kimori  Eino Lindfors 

Leivonmäellä hän on osall istunut myös 

yhteiskunnalliseen toimintaan ollen ny— 

kyään verolautakunnan ja työvoimalau- 
takunnan jäsen ja Leivonmäen Osuus- 
kassan tilintarkastaja. Havumäessä 
asuessaan hän kuului m.m. paikallisen 
kansakoulun johtokuntaan. 

EINO LINDFORS 

vanhempi työnjohtaja täyttää 50 vuotta 
3. 9. Kuhmoisissa. Hän on syntynyt 
Turussa ja toimi kauppakoulun käytyään 
aluksi liikealalla. Sotien jälkeen hän oli 
Turussa Kuorma-autojen Tilauskeskuk- 
sen kuljetuspäällikkönä ja siirtyi yhtiöm— 
me palvelukseen v. 1946 vanhemmaksi 
työnjohtajaksi  Päijänteen hoitoalueen 
Kuhmoisten pi ir i in, missä tehtävässä hän 
edelleenkin toimii. Omaamansa erin- 
omaisen järjestelykyvyn ansiosta hän on 
suoriutunut hänelle uskotuista metsien 
ulosottoon ja kuljetuksiin liittyvistä 
työnjohtotehtävistä kiitettävällä tavalla 
seuraten innokkaasti ja ennakkoluulot- 
tomasti metsäalalla tapahtuvaa kehitystä 
ja koneellistumista. Tinkimättömänä ja 
oikeudenmukaisena hän on saavuttanut 
esimiestensä ja työnteki jöi t ten ehdotto- 

menossa ja luonnon vetäessä meitä 
puoleensa on meidän kunkin tehtä— 
vä itsellemme selväksi suhtautumi- 
semme luonto-on. Me emme saa suh— 
tautua siihen väkivaltaisesti ja yli— 
mielisesti vaan yhtä kunnioittavasti 
kuin parhaaseen ystäväämme. Em— 
me hänellekään haluaisi aiheuttaa 
vähintäkään vahinkoa, emme myös— 
kään luonnolle, jonka olemassaolos- 
ta haluamme nauttia. Pahinta mitä 
saatamme sille aiheuttaa, on tuhota 
se ajatte-lemattomalla tulenkäsitte- 
lyllämme. Tärvelemme maiseman ja 
aiheutamme taloudellisia menetyk- 
siä, jotka voivat nousta arvaamat- 
tomiin summiin. 

( 

), 
Kauko Pursiainen 

man luottamuksen. Hän on osall istunut 
oman ammattikuntansa järjestöllisiin 
rientoihin. Hän osallistui molempiin so- 
tiin palvellen sairasautokomppaniassa ja 
kuorma-autokomppaniassa joukkueenjoh- 
tajana ja komppanian vääpelinä. Sotilas- 
arvoltaan hän on ylikersantti. 

KAU KO PU RSIAlNEN 
vanhempi työnjohtaja täyttää 50 vuotta 
7. 9. Pielavedellä. Hän on syntynyt 
Nilsiässä ja tuli metsäosaston palveluk- 
seen v. 1934. Oltuaan välillä Keskus- 
metsäseura Tapiolla ja Vapolla erilai- 
sissa tehtävissä hän tuli v. 1945 vaki- 
naiseksi työnjohtajaksi Savon hoitoalueen 
Saarelan piirille, jossa hän on edelleen 
toimipaikkanaan Laukkala'n kylä. Hän 
suoritti Sippolan Metsäkoulun ] työnjoh- 
tajakurssin v. 1949. Hän on ollut mm. 
Niemisjärven kansakoulun johtokunnan 
jäsenenä sekä taloudenhoitajana v:sta 
1957 lähtien. Hänet tunnetaan ammatti- 
taitoisena sekä rehtinä metsätyönjohta- 
jana. Toiminnallaan hän on saavuttanut 
esimiestensä ja alaistensa luottamuksen 
sekä hyvät  suhteet toimialueensa met- 
sänmyyii in. 

J atkoa sivulta 11 

maksi saaden ensimmäisen kiinni- 
tyksen kiertopalkintoon. Kyminteh- 
taan mestarikerhon joukkueessa 
ajoivat Osmo Metiäinen, Armas 
Olkiniuora, Jalo Sahala, Heikki 
Kouki sekä Kauko Haimi ja  Voik- 
kaan mestarik-erhon joukkueessa 
Asser Lukander, Erkki Raschka, 
Heikki Joensuu, J onko Sakura sekä 
Alpo Vilén. Naisten sarjan voittaja 
Maisa Lehtonen, jolle kertyi 26 vir- 
hepistettä, selvisi ainoana osanotta- 
jana puhtaalla tuloksella liikenne- 
sääntöjen j a  -merkkien tuntemis- 
kokeessa. 




