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Kansikuvamiehemme on sorvaaja 
Lasse Honkanen. Högforsin Hei- 
nolan tehtaan konepajaosastolta 

Vuoden vaihteeseen valmistunut Hei- 
nolan tehtaa-n uusi halli on jo tehok- 
kaassa käytössä. Se on tarjonnut hyvät 
edellytykset tehtaan uusimpien tuottei- 
den lämmönvaihtimien ja ilmastointi- 
laitteiden valmistuksen rationalisoinnille. 
Konepaja, joka joutuu yhä enemmän 
suorittamaan suoranaisesti tuotantoon 
l i i t tyviä töitä, on myös siirtynyt uuteen 
halliin. Niin ikään peltiradiaattorien 
valmistuslinja on kasvanut ja jatkuu 
uuteen halliin, jossa tapahtuu radviaat- 
torien suojamaalaus sekä jälkikäsittely. 

Heinolan kaupungin asukasluku on 
talvisodan päivistä viisinkertaistunut ja 
ainakin puolet kaupungin asukkaista saa 
välittömän toimeentulonsa teollisuuden 
palveluksessa. Heinola on siten ravis- 
tanut uneliaisuuden harteiltaaln ja elää 
ripeätä kehityskautta. Kaupungin kasvu 
on tapahtunut erittäin onnellisissa mer- 
keissä. Heinolalle ominaiset historialliset 
piirteet ja luonnonkauneus on onnistuttu 
säilyttämään, sillä teollisuuslaitokset 
ovat sijoittuneet kaupungin laitamille. 

Heinolalla on siten jäljellä entinen vie- 
hättävyytensä, mutta samalla siitä on 
tullut virkeä, nykyaikainen kaupunki. 

Juankoskelaiset ovat innokkaita ker- 
hoilemaan, retkeilemään ja askartele- 
maan. Osanottajamä'cirät ovat niin ko- 
meita, että luulisi suuremmankin paikka- 
kunnan olevan kysymyksessä. Toivotam— 
me hyvää jatkoa. 

Näin kesän päätyttyä urheilu saa 
lehdessämme tavallista useamman sivun. 
Kisakeskuksena on tällä kertaa ollut 
Voikkaa, jossa ratkaistiin ensin miesten 
lentopallomestaruus ja sitten yhtymän 
pääkisoissa yleisurheilumestaruudet sekä 
naisten Ientopallojoukkueiden parem- 
muus. 

Voikkaan Sompasella pidetty' uima- 
promootio muodostui samalla 50-vuotis- 
juhlaksi, sillä oli kulunut puoli vuosi- 
sataa siitä kun säännöllinen uimaope- 
tus paikkakunnalla — juuri Sompasella 
-—— aloitettiin ja ensimmäiset uimamais- 
terit sekä -kandidaatit vihittiin. 
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Teoksessaan lsänmaan ranta Toivo Pekkanen kertoo työnjoh— 
taja Pekka Kinnusesta, joka oli kiintynyt tehtaaseen koko olemuk- 
sellaan, tullut erottamattomaksi osaksi siitä ja joka tunsi tehtaan 
paremmin kuin kukaan muu. Hän oli poikasena päässyt tehtaaseen 
töihin ja ahkeruutensa, vastuuntuntonsa ja kyvykkyytensä ansiosta 
hänestä oli tullut tehtaan ylimestari. Tehdasta oli moneen ottee- 
seen laajennettu, siitä oli tullut monisokkeloinen, ja lopulta vain 
Pekka Kinnunen hallitsi sen jokaista yksityiskohtaa myöten. Sen 
myönsi mielessään tehtaan johtajakin, sen tunnustivat insinöörit 
ja sen tiesi myös Pekka Kinnunen itse. 

Suomen teollisuutta eteenpäin viemässä on ollut monta työn- 
johtaja Pekka Kinnusta ja ammatissaan taitavaksi kehittynyttä 
työntekijää, jotka ovat hankkineet korvaamattoman ammattipäte- 
vyyden itse työssä ja tehdasympäristössä. Tehdas on. ollut heidän 
koulunsa ja tuloksista päätellen hyvä koulu. 

Tällainen opintie on kuitenkin pitkä ja sitkeätä ponnistusta 
vaativa. Toisaalta teknillistyminen ja työn luonteen muuttuminen 
ovat tehneet melkeinpä mahdottomaksi hyvän ammattitaidon hank- 

-kimisen yksistään omin neuvoin. Avuksi onkin tullut koulutus, mo- 
nenlaiset ammattioppilaitokset, kurssit ja järjestelmällinen työnope- 
tus. Koulutuksesta on tullut teollisuuden piirissä iskusana niin kuin 
ylipäänsä koko yhteiskunnassa. Nykyajan nuoren tie yhteiskuntaa 
hyödyttäväksi kansalaiseksihan kulkee koulun — useissa tapauk- 
sissa —— monen oppilaitoksen kautta. 

Useasti koulunkäynti suosii kuitenkin yksipuolisesti teoreettista 
opetusta. Varsinkin käytännöllisille aloil le valmistauduttaessa — 
sen luontoisiahan pääosa ammateista ja työtehtävistä yhä edelleen 
on — käytännön työssä saatu harjaantuminen on tarpeen. Erityisen 
tähdellistä se on tehdasammateissa. Niissä päästäänkin epäilemättä 
parhaaseen tulokseen, kun osataan yhdistää käytännöllinen ja teo- 
reettinen opetus sopivalla tavalla toisiinsa. 

Omassa yhtiössämme on ammattiopetus jo vuosikymmeniä näy- 
tellyt tärkeätä osaa. Aikaisemmin kansakoulun ollessa 6-vuotinen 
opetussuunnitelmassa korostettiin kasvatuksellisia pyrkimyksiä, 
mutta oppilaiden tullessa nykyisin ammattikouluun vanhempina on 
pääpaino siirtynyt nimenomaan ammattiopetukseen ja ohjelma on 
laajentunut käsittämään myös aikuisten ammattiopetuksen. Tässä 
opetussuunnitelmassa teoria ja käytäntö lyövät kättä toisilleen ja 
samaa on sanottava yhtiömme nuoremmista ammattikouluista, Hög— 
forsin konepajakoulusta sekä metsäteknikkoja valmistavasta Sippo— 
lan metsäkoulusta. 

Yhtiömme ammattikouluissa saadun peruskoulutuksen ja teh- 
dassaleissa sekä laboratorioissa hankitun kokemuksen pohjalta 
monet ovat lähteneet jatkamaan ammattiopintojaan teknillisiin 
kouluihin ja muihin vastaavanlaisiin oppilaitoksiin. Vaikka pääsy- 
vaatimukset ovat vaikeutuneet ja pyrkijöiden määrä moninkertais- 
tunut, ovat monet yhtiöläisnuoret läpäisseet sisäänpääsykokeissa 
ja menestyneet hyvin opinnoissaan. Nykyisin, jolloin opiskelijapoik- 
kojen riittämättömyyden takia opintie monen kohdalta jää puoli— 
tiehen, on syytä pitää mielessä, että ammattikoulun ja tehtaan 
kautta on yritteliäillö ja teknillisistä oloista kiinnostune-illa nuorilla 
mahdollisuus päästä eteenpäin. 



Lämmönvaihtimet ia ”mastointilaitteet» 
Högforsin Heinolan tehtaan 
uusimmat artikkelit 

V .  1952 perustettu Högforsin Hei- 
nolan tehdas on osoittautunut kas- 
vuvoimaiseksi. Tehtaan rakennusten 
pinta-ala on jo 2,6 hehtaaria ja tila- 
vuus 165 000 m3. Ensimmäinen teh- 

ollut 
kuin vajaa kuudennes nykyisestä 
tehdaskompleksista. Henkilökunnan 

määräkin on kasvanut viisinkertai- 

dashalli konttoritiloineen ei 

seksi. Nykyisin tehtaan palvelukses- 
sa on n. 480 henkeä ja näyttää siltä, 
että varsin pian päästään puoleen 
tuhanteen. Tilastoissa tuotantolaitos, 
jossa on 500  työpaikkaa, luetaan 

suurten tehtaiden ryhmään, joten 
Heinolan tehdas on harppaamassa 
isojen joukkoon. 

Vuoden vaihteeseen mennessä 
valmistunut tehdashalli lisäsi teh— 
dastilaa 6300 m?:l'lä. Tämä valtava 

- ' . . .— 

yhtenäinen tehdassali on nyttemmin 
lähes 
Tehtaan laajentaminen oli tarpeen 

kokonaan otettu käyttöön. 

paitsi tuotanto-ohjelmaan liitetty- 

jen uusien artikkelien myös paneli- 
radiaattorien valmistuksen automa- 

takia. 
siirryttäessä vällivarastot kas—voivat 
tisoinnin Automatisointiin 

ja  radiaattorilinjan loppupää kävi 
perin ahtaaksi. Niinpä puhkaistiin- 
kin aukko seinään ja  linja jatkuu 
nyt uuden tehdashallin puolel-le, 
jossa tapahtuu radiaattorien suvoja- 

radiaattorien maalaus, valmiiden 
käsittely ja  lähetys. 

Teräslevy rullina tehtaalle  

Samanaikaisesti kun radiaattorien 
automaattikoneisto hankittiin, siir- 

JIHIH IIHNIIH 

Heinolan tehdas 
on laajentunut 

siinä määrin,  
että s e  täyttää 

Pyssyhorjun laelto 
o te tun  kuvon 

laidasta laitaan 

n n  

aextramummnmazae 

ryttiin levyrullien käyttöön. Siihen 
saakka radiaattoreiden samoin kuin 
liesien valmistuksessa käytettävä 
teräslevy —— paksuudeltaan 1,25 ja 
1,6 mm — ostettiin sananmukaisesti 
levyinä, mutta nykyisin tämä tär- 
keä raaka—aine tulee tehtaalle lähes 

kahden 
painoisina rullina. Ne  siis leikataan 
loo-prosenttisesti tonnin 

levyiksi vasta tehtaalla. Rullien va- 
rastoiminen Vie enemmän tilaa kuin 
levypinkkojen ja  huolimatta suo— 
jaavasta teräspeltikääreestä niitä ei 
voida varastoida ulos.  Teräslevyn 

on ehdottomasti pysyttävä ruostees- 
ta vapaana ja sen tähden rqlat va— 
rastoidaan huoneen lämpimään teh- 
taan seinien sisäpuolelle. Näin ollen 
varastotilan kasvanut tarve oli yh— 
tenä syynä tehtaan laajentamiseen. 



Lämmönva ih t ime t  

Tärkeintä oli kuitenkin saada tilaa 

tehtaan uusien artikkeleiden, läm— 

mönvaihtimien j a  .ilmastointilaittei— 

den valmistukselle. Lämmönvaihti- 

mia on  Heinolan tehtaalla tehty jo  

parin vuoden ajan,  mutta vasta nyt  

uusi halli avasi mahdollisuudet tä-  
män nopeasti kasvaneen tuotannon- 

alan rationalisoinnille. Lämmön— 

vaihtimet soveltuvat erinomaisesti 
tehtaan tuotanto-ohjelmaan. Voitai— 
siinpa sanoa, e t tä  niiden tuleekin 
kuulua Högforsin artikkelivalikoi- 
maan. Kaukolämmitysjärjestelmässä 
on alalämpökeskuksissa kattilan ti-  

lalla lämmönvaihdin, joka siirtää 
kaukolämmitysverkostosta lämmön 

rakennuksen omaan putkistoon. Hei- 

nolan tehdas kykenee siten toimit- 

tamaan sekä kaukolämmityskeskuk- 

siin että kaukolämmitysalakeskuk- 

siin tarvittavat laitteet samoin kuin 
tietenkin myös radiaattorit. 

Vaikka lämmönvaihtimien val- 
mistus on  rationalisoitu, ei  ensi sil- 
mäyksellä s a a  mielikuvaa yhtenäi- 

sestä linjasta verrattuna esimerkiksi 
radiaattorien valmistusprosessiin. 

H ö g f o r s  e s i t t äy tyy  
L a h d e n — H e i n o l a n  

v a l t a t i e t ä  kulkevil le  
t y y l i k k ä ä n ä  ja 

hyvin h o i d e t t u n a  
t e h d a s n ä k y m ä n ä  

tettävät putket j a  näin syntyneen 

patterin ympärille tuleva vaippa. 
Kaukolämmityksen kuuma vesi 
kiertää putkissa j a  lämmittää sen 
ulkopuolella virtaavan toiseen läm- 
pöverkkoon kuuluvan veden. Am- 

mattikielessä puhutaankin ensiö- j a  

toisiopuolesta. Edellinen on  lämpöä 
antava j a  jälkimmäinen sitä vas— 
taanottava. 

Työvaiheisiin kuuluu rungon j a  

vaipan rakentaminen, putkien kat- 
kaiseminen ja taivuttaminen, put- 
kien kokoaminen patteriksi j a  nii- 

*=,' ' Pane l i rad iaa t to r i -  
.”? l inja o n  p i d e n t y n y t  

' u u d e n  hall in 
puolel le ,  jossa 

Lämmönvaihdin o n  niin monimut-  
kainen ja paljon työtä vaativa laite, 
ettei se  voi syntyä tavanomaisena 
sarjatuotteena ikään kuin. nauhalta. 
Sen tärkeimmät osat ovat lohkoihin 
jaettu patterinrunko, siihen kiinni- 

t a p a h t u u  s u o j a -  
m a a l a u s  ja 
loppukäsittely 

Teräslevy tulee 
tehtaalle kahden 
t o n n i n  pa inois ina  

rullina 

» .
 

den päiden manglaaminen reiälli— 

seen päätylevyyn ja  viimeisenä 
patterin sijoittaminen vaipan sisään 
sekä laitteen sulkeminen. Taivutuk— 
set, hitsaukset ja putkien päiden 
kiinnitys eli manglaus ovat  siten 
tärkeimmät työvaiheet. Ne on te  — 
tävä erittäin huolellisesti ja am— 
mattitaitoisesti, sillä lämmönvaihti- 

tulee 
kymmenen ilmakehän paine. Lait-  
mien sisällä vallitsemaan 

teen o n  siten täytettävä paineastia— 

asetulk'sen määräykset. Sen tähden 
jokainen lämmönvaihdin joutuu pe- 
rinpohjaisen tarkastuksen kohteek- 
si. Koeponnistus ei  yksin riitä, vaan 

tutkitaan herkällä 
Sillä 

selville myös mahdolliset ainesviat. 

hitsaussaumat 
ultraäänilaitteella. saadaan 

Lämmönvaihtimia o n  kahta er i  
päätyyppiä, suljettu—ja j a  ulosvedet- 
täviä. Kaukolämmitysalakeskuksia 
varten on  suunniteltu erikokoisia 
vakiomalle'ja, mutta varsin usein 
joudutaan suunnittelemaan ja  val -  

mistamaan kutakin tapausta var-  
ten aivan yksilöllinen lämmönvaih- 
din, Se on  siten räätä'lintyötä niin 
piirustusilaudalla kuin tehtaan puo- 



lelila. Vielä swuuritöisempiä o-vat teol- 

lisuuden tarkoituksiin tulevat läm- 
mönvaihtimet. Tällaisia tilauksia 

tehdas on alkanut saada yhä kas- 

vavassa määrin. Teollisuuslämmön- 

vaihtimia joudutaan valmistamaan 
mitä erilaisimpia aineita varten. 
Veden ja höyryn ohella tullevat ky- 
symykseen monenlaiset öljyt, gly— 

kooli, lipeä, sprii, vesilasi, merivesi 
ja monet muut. Tällöin joudutaan 
käyttämään rakennusaineina taval- 
lisen teräksen lisäksi mm. erilaisia 
hapon'klestäviä teräksiä, kuparia ja 
messinkiä. 

Lämmönvaihdinosastolla voidaan 
valmistaa myös muita lämpöalan 
tuotteita. Niinpä Karkki Mix- 
keskuslämmityskattilaan suunnitel— 

. 

Timo Muttu (vas.) ja Pentti Halme 
kokoamassa lämmönvaihtimen patteria 

Lömmönvaihdinosas ton  työn joh ta j a  
Tauno Solmisuo tarkistamassa 
Iömmönvaiht imen patteria 

tu erillinen lämminvesivaraaja val- 
Heinolassa. Karkki 

Mixis-sä käyttövesi lämmitetään va- 
rastovaraajaan j a  lämmintä vettä 

mistetaan 

on näin ollen saatavissa silloinkin, 
kun talossa ei ole lämpö päällä. 

Lämmönvaihdinosasto antaa teh- 
taan suumiitte—lu- ja piirustuskont- 
torille paljon työtä. Tarvitaan pe- 
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rusteellista laskentatyötä. On otet- 
tava huomioon lämpötilat, painehä- 

viöt, virtaamisnopeudet ja monet 
muut seikat, ennen kuin tällainen 
erikoistilauksesta tehtävä lämmön- 
vaihdin syntyy piirustuslaudalle. 
Vanhat tilat tehtaan konttoriraken- 
nuksen toisessa kerroksessa eivät 
enää riittäneetkään ja niinpä piirus- 
tuskonttori saikin uudestijärjestely- 
jen yhteydessä vanhasta hai-lista 
aikaisemmin varastolle kuulu-neen 
osan pinta-alaltaan 400 m?. 

I lmastoint ia lo uusin tuotonnonhaara 

Paljon suunnittelua j a  piirustuksia 

Tarkastaja Arvo 
Romppainen (vas.) 
ja l ä m m ö n v a i h d i n -  

osaston vastaava 
työnjohtaja Leo 

Finska tutkimassa 
lömmönvaih t imen 

vaipan hitsisaumaa 
u l t r aään i i a i t t e e l l a  

ilmastomtilaitteita 
Ilmastointiala on 

tarvitaan myös 
valmistettaessa. 
Heinolan tehtaan uusin tuotannon— 

laajennus.  Nykyaikainen rakentami- 

nen edellyttää tehokasta ilmastoin- 
tijärjestelmää jo tavallisiin asuinta— 

loihinkin saati sitten tehtaisiin, sai- 
raaloihin, virastoihin ja muihin vas- 
taaviin laitoksiin. Rakentaminen on 
kallista j a  sen tähden useissa ta- 

pauksissa on tyydyttävä minimitiloi- 

hin. Tällaiset ratkaisut ovat mah- 
dollisia tehokkaan 
jestelmän avulla. Huoneisiin puhal- 

letaan puhdistettua, 

pöistä ilmaa ja vastaavasti imetään 

ilmanvaih toj ä r -  

sopivan läm— 



huoneilmaa pois. Näin i lma pysyy 

raikkaana j a  happipitoisena ilman 

ikkunatuuletusta.  Kaupunkioloissa 

avoimen ikkunan kaut ta  voikin saa— 

d a  huoneeseen puhtaan ilman si- 
jas ta  pakokaasuja,  savua,  pölyä j a  

epämiellyttäviä h a j u j a  sekä kaupan— 

päälliseksi melua, noita sivilisaation 

mukanaan tuomia varjopuolia. Vuo— 

dena jas ta  riippuen ilma saat taa  olla 

kylmää j a  kosteata. I lmanvaihtojär— 

jestelmän avulla nämä epäkohdat 

koetetaan eliminoida mahdollisim— 
m a n  tarkoin pois. 

Vielä vähemmän kuin lämmön— 

vaihtimien valmistuksessa ilmastoin- 

tio—sastolla on havaittavissa työn ete— 

mään. Tarvitaan mm. monenlaisia 
runkorakenteita,  moottoreita, potku— 

reita, toisin sanoen sellaisia osia, 
jotka edellyttävät myös l a a j a a  ali— 

hankintaa. Ilmastointilaitteiden toi— 
mittaminen vaatii  myös melkoista 

asennustyötä rakennuskohteissa. 

Konepaqta  kin  tuotanto-osasto 

Uuden hallin yhdeltä sivulta teh- 

taan konepaja on saanut käyttöönsä 

uudet tilat. Se  oli erittäin tarpeen, 

sillä tehtaan tuotanto-ohjelman mo- 
nipuolistuminen on tuntunut myös 

konepajan puolella. Alun perin ko— 

nepajan tehtävänä oli ainoastaan 

koneiden huoltaminen j a  korjaami- 

nemistä vaiheesta toiseen. Työ kes- 

kittyykin pääasiassa erillisiin yksik— 

köihin. 
sisäänpuhallusyksiköitä, huippuimu- 

Valmistetaan suodatinosia, 

reita,  sä le ikköjä  j a  muita erillisiä 

laitteita, jotka sitten i tse  paikalla 

asennetaan i lmanvaihtojärjestel-  

nen sekä työkalujen tekeminen. Ny- 

kyisin se on myös tuotanto-osasto. 

Varsinkin lämmönvaihtimet j a  i l -  

mastointilaitteet mutta myös levy- 

kattilaosasto antavat  sille pal jon 

työtä. On jouduttu hankkimaan 
uusia tehokkaita koneita j a  kone-  

Aarpora ja sen 
käyttöjä Pentti 
Pusa vieressöön 
konepajan vastaava 
t yön joh ta ja  
Veli Nissinen 

; pajan  

Asen ta j a  H e i m o  K i n n u n e n  kokoamassa 
h u i p p u i m u r i a ,  o ik .  i lmas to in t iosas ton  

vastaava työnjohtaja Tuomas Nummila 

Konepa ja  o n  m u u t t a n u t  u u t e e n  hal l i in 
ja s a a n u t  uus i a  t ehokka i t a  kone i ta  

työntekijöiden lukukin o n  

kasvanut  kolmeenkymmeneen. Tar -  

vitaan Vii laaj ia ,  sorvaajia j a  jyrsi— 

jöitä, siis metallialan ammattimie— 

hiä. Heidän joukossaan on varttu- 

massa Heinolan ammattikoulun käy— 

neitä nuorukaisia ammattitaitoisik— 
si metallimiehiksi. 

Seppo Winter poraama'ssa lämmön- 
v a i h t i m e e n  tu l evaa  teröskiekkoa 



Kun Elias Lönnrot keväällä 1828 
lähti Sammatista jalkamatkalle 
halki Hämeen ja Savon Pohjois- 
Karjalaan, pysähtyi hän muutamak- 
si päiväiksi Heinolan kaupunkiin. 
Matkamuisterlmissaan hän on anta- 
nut eloisan kuvauksen kaupungista. 

Lälhestyessään tätä Itä-Hämeen 
pikku kaupunkia hänen huomionsa 
kiintyi ensimmäiseksi komeaan 
kaksiosaiseen siltaan, joka johti 
vuolaan Jyrängönvirran yli sen 
keskellä olevan saaren kautta. 
Saaressa kasvoi muutamia ikivan- 
hoja honkia ja rannalle o-li istutettu 
puita kaunistamaan saarta tulevai- 
suudessa. Sillan kaidetta vasten oli 
asetettu penkkejä ja kulkija saat- 
toi istahtaa ihailemaan sekä. yhä- 
että alavirran upeita näkymiä. Sil- 
taan kiinnitetyssä. tau-lussa mainit- 
tiin sil-lan rakentamista johtaneiden 
miesten nimet j a  rakentamiseen 
tarvittujen päivätöiden lukumäärä. 

Välinpitämättömänä. ei tämän 

päivän matkailijakaan ylitä Jyrän- 
gönvirtaa saapuessaan etelästä kä- 
sin kawpunkiin. Hänenkin huomion- 
sa kiintyy puistomaiseen saareen 
ja rautoihin. Lönnrotin ennustus 
paikan kaunistamisesta on toteutu- 
nut. 20 metriä vedenpinnan ylä- 

puolella kul'vkeva ja 360 metriä 
pitkä rautatiesilta tekee tulijaan 
vaikutuksen, vaikka se paljon käy- 
tettynä. valtionrautateiden mainok- 
sena onkin ennestään tuttu. Sen si- 
jaan maantien puikkelehtimista ja 
maantiesiltojen kapeutta hän tus- 
kailee, kuten aina kun nykyajan 
matkustajan täytyy hidastaa vauh- 
tiaan. Mutta jos malttaa ottaa asian 
rauhallisesti, niin virran ylitys saat- 
taa tuntua suorastaan hupaisalta. 

Joka tapauksessa Heinolaan tu- 
lija on virtaa ylittäessään päässyt 
perille yhdestä kaupungin tämän 
hetken ongelmasta. Tarvitaan pi- 
kaisesti uusi maantiesilta, varsin- 
kin kun Heino-lan kautta kulkee 

valtatie n:o 5, pääkaupungista Lah- 
den kautta Savoon johtava pääväy- 
läx. Pullonkaula ei  ole liian voimail- 
linen sana kuvaamaan ruuhkaa 
kauko- ja paikallisliikenteen su'l- 
loutu-essa vilkasliikenteisinä aikoi- 
na nykyisille silloille. 

Historiaa ia. 
nykyaikaa 
kauniissa 
Heinolassa 

Heinolaan etelästä kösin saapuvaa 
kohtaa kaunis kaupunkinökymö: 
komea Jyr'dngönvirta, siltoja, 
edustavia rakennuksia ja vehmaita, 
hyvin hoidettuja puistoja 

Tietysti tätä siltakysymy-stä on 
vuosikausia pohdittu ja tehty suun- 
nitelmia. Tieviranomaiset ovat ve- 
täneet tien ja sillan kartalle kau- 
pungin länsipuolitse. Heinolalaiset 
eivät ole kuitenkaan ihastuneet tä- 
hän ratkaisu-un j a  maiseman vaali- 
jat pitävät sitä. suorastaan väki- 
valtaisena. Viime keväänä päätty- 
neessä Heinolan yleiskaavakilpai- 
lussa», johon osallistui kokonaista 
12 ehdotusta, ei  yksikään yhtynyt 
edellä mainittuun ehdotukseen. Sen 
sijaan kahdeksassa kilpailuluonnok- 
sessa viedään tie virran yli rauta- 
tien naapurina. Näissä ehdotuksis-sa 
halutaan suojella maisemaa ja sa- 
malla rikkoa kaupunkikokonaisuut- 

-. 
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ta  mahdollisimman vähän.  Silti 

y h d y s t i e t  tälle pälätielle esimerkiksi 

teollisuuden maantiekuljetuksia sil- 

mällä pitäen ovat-suhteellisen hel -  

posti järjestettävissä tunkeutumat- 

ta kaupungin sisäisen liikenteen 

joukkoon. Siten kilpailu on  tuonut 

aivan uuden näkemyksen vaikean 

liikenneongelman ratkaisemiseksi. 

Toivokaamme, että rautatiesilta saa 

parikseen axrkkitehtoonisesti vähin- 
tään yhtä edustavan maantiesillan. 

Silloin Heinola ja koko Suomen 

matkailu saa yhden loistavan koh— 

teen lisää. Jos näin käy, kannattaisi 

tämänkin sillan korvaan kiinnittää 

taulu, jossa kerrottaisiin sillan ra-  

kentamisesta ja mainittaisiin muu- 

tamia lukuja sililan mittavuudesta. 

Kyllä sitä— siltaa valo-kuvattaisiin 
samoin siltä avautuvia komeita nä- 
köaloja. 

Saapuessamme varsinaisen kanta- 
kaupungin puolelle seuraamme 
kaukaisen oppaamme Lönnrotin 
jälkiä j a  kiipeämm—e Heino-lan har- 
julle. Olemme huomanneet tämän 
harjumuodostelman jo  kaupunkia 
lähestyessämme tien oikealla puo- 
lella. Se on  sisemmän Salpausselän 
pohjoiseen pistävä Heinolan har-ju, 
jonka  Jyrängönvirta katkaisee j a  
joka kaupungin laajenemisen takia 
on  kahdesta muustakin kohdasta 
puhkaistu. Leikkausjäljet on  kui- 
tenkin hoidettu ja liittyvät luonte- 
vasti viheriöivinä- rinteinä harju-  
puistoon. 

Parasta on  kiivetä har jun  laella 
kohoavaan vesito-rniin, jonne pää- 
see hisxsillä. Tornikahvilassa vie- 
railee vuosittain n. 3 0 0 0 0  kävijää. 
Harvalla !kaupungillamme onkaan  

näkötorni niin keskeisellä paikalla. 
Kaupunki levittäytyy siinä joka 
puolella aivan kuin jalkojen juu- 
ressa. Ruotsalainen ja  Konnivesi 
sekä niitä yhdistämiä Jyrängönvirta 
halkovat komeasti luonnonvaraista 
ja kulttuurimaisemaa. Kauempana 
siintävät metsät, ja har ju t  sekä 
mäet tekevät maiseman vaihtele- 

360 metrin pituinen 
rau ta t ies i l t a  y l i t töö  

Jy röngönv i r r an  
20 metriä veden- 
p i n n a n  y läpuole l la  

V a l t a t i e n  t a rv i t sema  
uusi  maan t i e s i l t a  

ehdo te taan  
rakenne t t avaks i  

r au ta t i e s i l l an  
v ie reen  

He ino lan  r annas sa  
o n  lukuisia  

moot tor ivene-  
l a i tu re i t a  



.
.

 Heinolan harjun laella kohoaa vesi- 
torni, jonka huipulla sijaitsevasta 
kahvilasta avautuu suurenmoinen 
näköala yli kaupungin ja Iähitienoon 

Heinolan seminaarin koristeellinen 
päärakennus, jossa on vuosisadan 

alusta lähtien valmistettu 
kansakoulunopettajia 

Kaupunginjohtaja Raimo Salmi 
esittelemässä Heinolan asemakaava- 
kysymyksiä virkahuoneessaan, joka 
sijaitsee vesitornira-kennuksesso 

F” ll 
ei; —- .. .' 

Näköala vesitornista länteen päin. 
Vastarannan hopeapajurivi on 
Kymin Osakeyhtiön istuttama. 

vaksi. Nävet yhtä hyvin tärkeät yk- 
sityiskohdat kuin kokonais-uuden. 
Saat muutamalla silmäyksellä ha- 
vainnollista maantieteen opetusta 
ja näet kappaleen Itä-Hämeen kau- 
nista luontoa sekä kaupunkihisto- 
riaa, mutta ei suinkaan vanhahta- 
vissa kehyksissä. Päinvastoin kau- 

punki näyttää havahtuneen nopeaan 
kehitykseen. Se tuntuu sykkivän 

aivan nykyaikaiseen tahtiin ja 
etäämmällä kunnioittavan matkan 
päässä keskustan idyllistä näet 
suuria tehtaita. 

Mitä ihmettä: puistomainen kau- 
punki-idylli, joka saa vanhasta 
kiinnostuneen hykertelemään kä- 
siään ja valmistautumaan tutkimus- 

Vesitornista löydä-mme pätevän 
oppaan, itsensä kaupunginjohtajan, 
varatuomari Raimo S a l m  e n. Var- 
maan heinolalaiset ovat samalla 
kertaa käytännöllisiä että mieli- 
kuvituksellisia, sillä he ovat sijoit- 
taneet kaupunginjohtajansa, arkki- 
tehtinsa, insinöörinsä, geodeettinsa 
ja eräät muut kaupungin kehityk- 
sestä vastuussa olevat vesitorniin 

retkelle, ja suuret tuotantolaitok- 
set sopusointuisena yhdistelmänä 
samassa kuvassa. Siinä on hämmäs- 
tele'mistä kerrakseen. Tässähän on 
aivan kuin nykyaikaisen kaupunki— 
su-unnittelun ideaa-li esimerkki. Tä- 
mäntapaisesta teoreetikot puhuvat 
j a  tässä se on käytännössä toteu- 
tettuna. 

rakentamalla sen jouti-laat tilat 
virastoiksi. Siellä hallitustornissaan 
kaupunginjohtaja apulaisineen nä- 
kee valtakuntansa alituiseen sil- 
mäinsä edessä. Todella verraton 
hallintopaikka. 

Kaupunginjohtaja Salmi näyttää 
meille Heinolan väestönkasvua esit- 
tävää kuviota, josta yhdellä sil- 



mäykselllä näkee, millaisen virvoi— 
tusruiskeen Heinolaan sijoittunut 

teollisuus on kaupungille antanut. 

Ensimmäinen lievä nousu tapahtui 

1930-luvun alussa, jolloin Heinolaan 

perustettiin vaneritehdas. Kuiten— 
kin vielä niinkin myöhään kuin 

1940 kaupungissa oli vain 2 500 asu- 

kasta. Kymmenen vuotta myöhem- 
min se oli noussut 5 000:een Sitten 

tapahtui raju hyppäys ja 1960 
asukkaita oli jo yli 10000 j a  ny-  
kyisin 11. 18000. Ennen kaikkea 
kaupunkiin sijoittunut puunjalos- 
tusteollis-uus mutta myös Högforsin 
Heinolan tehdas ovat olleet kau- 
pungin väestönkasvun kiihdyttäjiä. 
Noin puolet heinolalaisista saa vä- 
littömästi toimeentulonsa teollisuu- 
den palveluksessa ja kun otetaan 
välillinen vaikutus huomioon, voi- 
daan teollisuuden vaikutuspiiriin 
lukea kaksi kolmannesta kaupungin 
asukkaista. Näin korkea teollisuus- 
aste tuntuu aika yllättävältä. Ken- 
ties vielä selvemmin teollisuuden 
osuus tulee esille, kun mainitsemme, 
että Heinola on siinä suhteessa rin- 
nastettavissa Varkauteen. Väes- 
tönlisäys on luonnollisesti edel- 
lyttänyt jatkuvaa muuttoliikettä 

maaseudulta kaupunkiin. Pääasial- 
lisesti väkeä on tullut Heinolaan 
kaupungin pohjoispuolisista naapu- 
ripitäjistä. Myös monen karjalaisen 
evakkomatka johti Heinolaan. Niin 
ikään 1950-luvun alussa tapahtunu—t 
Heinolan eteläpuolisen alueen Jy- 
rängön liittäminen maalaiskunnasta 
kaupunkiin aiheutti väestön luku- 
määmässä äkillisen nousun. 

Kaupungin toimeenpanema yleis- 
kaavakilpail—u on  vakuuttavana 
osoituksena siitä, että Heinolan tu- 
levaisuutta pyritään kehittämään 
kaukonäköisesti. Ehdotušksille on 
tunnusomaista katujen ja  teiden 
luonteva sopeuttaminen kaupunki- 
kuvaan, kaupungin keskustan hel- 
lävarainen käsittely sen historial- 

Kirkon tapuli 
on arkkitehti 

Engelin käsialaa 

lista luonnetta loukkaamatta, puis- 

toihin ja virkistysalueisiin kohdis- 
tu'va huomio ja riittävät varaukset 

Vas- 
taisesta kasvusta huolimatta Heino- 
la halutaan säilyttää omaleimaisena, 
viihtyisänä kaupunkina. Tässä pyr- 
kimyksessä toivotamme Heinolan 
kaupungille menestystä. 

Autoili jan mielestä Heinolan kes- 

teollisuud-en laajentamiselle. 

käytet tävissä  n ä i n  kor is teel l inen 
retkeilymaia 

Tässä uusklassilliseen tyyliin 
rakennetussa vanhassa talossa kiintyy 
huomio 6-ruutuisiin ikkunoihin, neli- 
lapekottoon, ullakon pieniin ikkunoihin, 
pysty- ja vaakasuoraan Iaudoitukseen, 
korkeaan Iankkuaitaan ja ullakolle 
johtaviin päätyrappuihin 



kustan kadut ovat tietenkin ahtaita 
ja katujen risteykset liian tiheässä. 
Parasta onkin luopua autosta ja 
käyskennellä kaupungin sydämessä 
jalkaisin. Pian olet Rantapuistossa, 
pian jälleen takaisin harjun juurel- 
la veikä. keskikaupunki toiseenkaan 
suuntaan ole sen pitempi. Sieltä 
täältä löydät vielä tyylipuhtaita 
vanhorja puutalo-ja, 
Lönnrotkin oli nähnyt. Tuollainen 
empire-asemakaava kaikessa klas- 
sillisessa ankaruudessaan on perin 
valoisa ja miellyttävä. Siitä on tur- 
ha lähteä'kään hakemaan salaperäi- 
syyttä, muta se tenhoaa selväpiir- 
teisyydellään. 

samoja joita 

Puistot ja puutarhat antavat kau- 
punkikuvalle erityisen pehmeyden. 
Harjun ja siihen liittyvän lammen 
lisäksi kaunistavat kaupunkia Ran- 
tapuisto ja Maaherranpuisto. Niiden 
vaiheilla elää muistoja Heinolan 
kylpyläkaudelta. Kaupunki oli aika— 
naan suosittu kylpyläpaikka. Monet 
kuuluisuudetkin, mm. ruotsalainen 
keksijä-suurlahjoittaja Alfred No- 
bel, hoitivat terveyttään Heinolan 
kylpylaitoksessa. Kylpylätoiminta 
päättyi kuitenkin talvisotaa edeltä— 
neenä kesänä. Nyt on paikalla kau— 
pungin uimalaitos ja kylpylän-akon- 
nulksessa toimii poikien ammatti- 
koulu. Tavallaan kylpylän jatkaja- 
na voidaan pitää reumasairaalaa, 
jossa on 320 sairaansijaa. Kaupun- 
gissa on myös 80 paikkaa käsittävä 
sairaala, joten sairaalaperinteitä o-n 
Heinolassa vaalittu. Olihan Heino- 
lassa jo 1790-luvulla piirilääkäri, 
apteekki ja sairaalakin. Lönnrotin 
käydessä Heinolassa oli sairaalassa, 
jossa vallitsi hyvä järjestys ja jossa 
annettiin huolellista hoitoa, puoli- 
sensataa potilasta. 

Erityisesti Heinola on tullut tun- 
netuksi kulttuurikaupunkina ja tä- 
män luonteensa se on säilyttänyt. 
Vuosisadan vaihteessa rakennettu 
seminaari johdattaa jo jugend—tyy- 
lisellä koristeellisuudellaan ajatuk— 
set siihen aikaan, jolloin Suomen 
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kansan henkinen varustautuminen 
oli voimakkaimmillaan. Vankat pe- 
rinteet jatkuvat edelleen tämän 

opinahjon suojissa ja  opettaja-ikä— 

luokka toisensa jälkeen hajaantuu 
ympäri maata kasvattamaan lapsista 
kunnon suomalaisia. 

Kaupungin kouluhistoria juontaa 
juurensa jo  1820-luvulta ja  nykyi- 

sen valtionoppikoulun edeltäjä ylä- 
alkeiskoulu perustettiin v. 1847. 
Eipä ihme, että Heinolassa arvos- 
tetaan koulunkäyntiä ja oppimista. 
Esimerkiksi J yränkölän setlementti- 
kansalaiso-pisto on saavuttanut kau- 
punkilaistensa keskuudessa sellai- 
sen suosion, että Heinola väkilu- 
kuunsa nähden on Suomen huomat- 
tavin kansalaisopistokaupunki. Kun 
lasketaan yhteen kaikki koululai- 
set, seminaarilai-set ja opistolaiset, 
niin saadaan opiskelijoiden mää- 
räksi miltei 5 000 aikuista ja lasta. 
Kirjastolla, joka on niin ikään suo-- 
sittu, on jo takanaan satavuotinen 
historia. 

Palatkaamme vielä kerran Lönn- 
rotin kuvaukseen. Hän kiitti 8-kul- 
maista pientä kirkkoa varsin sie- 
väksi. Tähän mielipiteeseen voi yhä. 
kernaasti yhtyä. Lönnrotin vierai- 
lun jälkeen rakennettiin kirkon 
viereen Engelin piirustusten mu- 
kaan kellotapuli. Muutoin kirkkoa 
tuuheiden puiden alta ei heti huo- 
maisikaan. Kirkon välittömässä lä- 
heisyydessä on seurakunnalla mo- 
derni matala rakennus, jossa sijait- 
see työkeskus ja muita tiloja. Tyy- 
lillisestä vastakohdastaan huolimat- 
ta rakennukset e-ivät riitele keske- 
nään. Yleensä-kin vanhan ja uuden 
sovittaminen on heinolalaisiille on- 
nistunut odottamattoman hyvin. 

Heinola kuu—luu niihin kaupun- 
keihin, jotka turvautumatta liioit- 
teluihin ja ylisanoihin, ovat luon- 
nostaan matkailukaupunkeja. On 
järvi-ä, harjuja, koskematonta luon- 
toa, historiaa ja nykyaikaa, hotel- 
leja, retkeilymaja harjun päällä ja 

leirintäalue Ruotsalaisen rannalla, 

on ystävällisiä ihmisiä, ylipäänsä 

kaikkea, mitä matkailija voi koh- 
tuudella vaatia. Jos on aikaa, 
niin voi ajaa vesibussi Tuulanteillä 
Kalkkisten ja Vääksyn kautta Lah- 
teen tai Konnivettä myöten Vuo- 
lenkosikelle. 

Myös Heinolan ympäristö tarjoaa 
monia nähtävyyksiä: Nynäsin kuu- 
lut metsät, Ilvespolun, Vierumäen 
urheiluopiston, Urajärven kartano- 
museon Asikkalassa ja Itä-Hämeen 
museon Koskipä-än kartanossa Har- 
tolassa. Ei ole unohdettava myös- 
kään Itä-Hämeen luontoa, joka ei 
ole rintamaiden Hämettä eikä 
Savoa, vaan omalaatuistaan siltä 
väliltä. 

Heinola-kuvauksemme jäisi puut- 
teelliseksi, jos emme mainitsisi mi- 
tään kaupunkilaisten moottorive- 
neistä. Niitä heinolalaisilla taitaa 
olla melkein yhtä paljon kuin auto— 
ja. Kaupunki on rakentanut pitkin 
rantaa moottorivenelaitureita ja 
uusia on kuulemma suunnitteilla, 
koska venepaikan vuokraajien luku 
jatkuvasti kasvaa. Siinä on mon-en- 
laista päristäjää, soutuvenetuuppa— 
reista hienoihin salonkiveneisiin ja 
ä'käisiin pikakiitäjiin saa-kka. Näh- 
dään tavallista tasaista matkan- 
tekoa, mutta myös päätähuimaavaa 
moottoriurheilua. Mielessämme häi- 
vähti ajatus, että pian taitaa olla 
vesiliikennepolii-si tarpeen ohjaa- 
massa moottoriveneliikennettä ja 
taltuttelemassa hurjapäisimpiä. 

tällaiset kaupunki- 
esittelyt aloitetaan virallisilla tie- 
doilla kaupungin perustamisesta. Me 
mainitsemme ne kirjoituksennne 
lopussa. V. 1776 Kyminkartanon 
läänin maaherranvirasto siirrettiin 
Loviisasta Heinolaan. Tästä arvon- 
noususta alkoi Heinolan kaupunki- 
mainen kehitys. Maaherransa Hei- 
nola menetti tosin myöhemmin Mik- 
kelille, mutta sai hyvitykseksi kau— 
punginoikeu-det, jotka tulivat voi- 
maan v. 1843. 

Tavallisesti 



Omakoliloiminlaa 
Heinolan tehtaalla 

Yhtiö on varannut Nynäsin tilan 
maista omakotialueen, joka si jai t-  
see Heinolassa Jyrängön kaupun- 
ginosassa vastapäätä Koskenalus- 

Tältä 
alueelta jaetaan tontteja yhtiön 
omalk'otirakennustoiminnassa 
datettavien periaatteiden mukai- 
sesti Högforsin Heinolan tehtaan 
palveluksessa oleville. Tähän men- 
nessä seuraavat yhdeksän högfor- 

saarta. asemakaavoitetulta 

nou— 

Kymin puperitehtaalaisia 
Heinolassa 

Kuvassa näemme Kymin paperi- 
tehtaan työturvallisuuskilpailun 
palkintomatkalaisia Heinolan laitu- 
rilla lähdössä onnistuneen kaupun— 
kiretkeilyn päätyttyä moottorialus 
Tuulanteillä Vuolenkoskelle. Heino- 
lassa tutustuttiin metsäosaston tai-  
mitarhaan, Nynäsin istutusmetsik- 
köihin, Högforsin tehtaaseen ja 
kaupungin nähtävyyksiin. Ensim- 
mäinen ryhmä teki matkan kesä- 
kuussa, toinen elokuussa. 

Levysepöt rakennustöissä: tulevat 
noopurukset Alpo Pöllö (oik.) jo 
Reino Liukkonen muurousloostin 

teossa Pöllön rakennuksella 

silaista ovat saaneet tontin: Aulis '” 
Hamina, Juhani Peussa, Esko Lii- 
kanen, Raikas Tontti, Eino Aronen, 
Teuvo Nyström, Alpo Pöllä, Reijo 
Lehtinen ja Reino Liukkonen. 

Pisimmälle on  rakennushankkees- 
saan ehtinyt levyseppä Alpo Pöllä, 
jonka tapasimme työpäivän päätyt- 
tyä ahkeroimassa rakennuksellaan. 
Tiilinen talo oli jo  vesikatossa ja 
sisustustyöt parhaillaan menossa. 

" n u m  
u l i - n u  

Taloon tulee kolme huonetta, keittiö 
ja taloussiipi samaan tasoon. Koko 
pinta—ala on 146 1112, josta asuin- 
huoneiden osuus 79 m2. Taloon tulee 
öljykeskuslännnitys. Piirustukset 
rakentaja on valinnut Ma-llitalo 
Oy:n tyyppikokoelmasta. Pölllä. on 
saanut taloonsa aravalainan. 

Levyseppä Alpo Pöllä kertoi ole'- 
vansa kotoisin Kannakselta. Hän 
työskenteli ensin yhtiön metsäpuu- 
1ella, mutta on jo kymmenen vuotta 
ollut tehtaan palveluksessa. Taval- 
laan hän on yhtiöläinen jo toisessa 
polvessa, sillä hänen äitinsäkin on 
tehtaalla töissä. Kenties jo jouluun 
mennessä Alpo Pöllän 5-henkinen 
perhe pääsee muuttamaan omaan 
taloonsa. 

Levyseppä Pöl'län omakotitontti 
on  1150  m2:n suuruinen. Yleensä 
alueen tontit vaihtele—vat 1 000 m2zn 
molemmin puolin. Ne ovat metsän 
laidassa erittäin luonnonkauniilla 
paikalla. 

Kaksi kerrostaloa 

Omakotialueen viereen rakentaa 
Kiinteistö Oy Keskuskatu 1, jossa 
yhtiömme on pääo-sakkaana, kaksi 
kerrostaloa. Niiden yhteinen tila- 
vuus on 11 320 m'O' käsittäen 36 huo- 
neistoa. Piirustukset on laatinut 
Arkkitehtitoimisto Simberg Hel-sin- 
gistä. Rakennustyöt aloitetaan lähi- 
aikoina. Huoneistoihin muuttaa teh- 
taan toimihenkilöitä. 



Juantehtaalaiset tuntevat nämä 
hyväntuuliset vanhat rouvat 
esittelemättäkin, tehtaan vanhan 
polven edustajia kun ovat 

Juankosken vanhukset 
nuorekkaita kerholaisla 
Kun entisiä ja nykyisiä oloja ver- 

taillaan, mainitaan tavallisesti jouk- 
ko mullistavia keksintöjä, joista jo 
syrjäisenkin seudun asu-kas pääsee Heikki PUtkone" 

mitä sanotte seuraavasta: 
Juankosken pienessä tehdaspitä- 

jässä toimii vanhusten kerho, jossa 
on lähes sata jäsentä-. Kerran kuu- 
kaudessa mutta toisinaan kahdesti- 

osalliseksi. Mutta kunhan rupeaa 
asiaa lähemmin tarkkailemaan, niin 
huomaa merkillisiä edistysaskeleita 
melkeinpä mi-l-lä alalla tahansa. Vai 

esittämässä 
nuoruudessaan 

oppimaansa laulua 
vieressään kerhon 

puheenjohtaja 
rva Annele Timgren 

Seurakunnan 
kerhotytöt esittivät 
vanhuksille 
ohjelmaa 

kin he kokoontuvat yhteisiin tilai- 
suuksiinsa ja juhliinsa, lähtevätpä 
retkillekin naapuripitäjiin tai vallan 
Kuopioon asti. Ei ollut ennen sel- 
laisia kerho-ja. Kotinurkissa — usein 
aivan unohdettuina — saivat päivä- 
työnsä tehneet vanhukset kyyhöt- 
tää. Vain kirk-onkäynti ja muut 
kristilliseen elämänmenoon kuu-lu- 

vat tapahtumat katkaisivat heidän 
yksitoikkoisen arkensa, jota usein 
vielä varjosti puute kaikkein vält- 
tämättömimmästäkin. 

Mutta kertokaamme lähemmin 
tuosta Juankosken vanhusten ker- 
hosta. Se kuuluu yhtenä haarana 
Juankosken Suomen Punaisen Ris- 
tin osaston monipuoliseen toimin- 
taan. Ensi helmikuussa kerho täyt- 
tää kymmenen vuotta, joten se ei ole 
mikään yhtäkkinen hetkellisen in- 
nostuksen ilmaus. Päinvastoin kerho 
on kasvanut aivan pienestä alusta. 
Rva Annele Timgren alkoi kutsua 
Juankosken keskustassa asuvia 
vanhuksia yhteisiin tilaisuuksiin ja 
siitä tämä kerhoaate levisi koko pi- 
täjään. Mukana on sellaisiakin, jot- 
ka ovat siirtyneet Juankoskelta 
naapuripitäjiin eläkevuosiaan viet- 
tämään. Sillä tavoin on kerho vuo- 
sien varrel-la kasvanut ja voimistu- 
nut. Juankoskelainen vanha polvi on 
tuntenut sen omakseen. Eikä se ole 
suinkaan pelkkä naisten kerho, sillä 

runsas kolmannes on miehiä. 
Verkkaisista liikkeistä ja ryppyi- 

sistä kasvoista kyllä huomaa, että 
vanhanpuoleisia ihmisiä nämä ker- 
holaiset ovat. Mutta millainen va- 
loisa tunnelma tuollaisessa kerho- 
tilaisuudessa vallits-eekaan. Siinä on 
samalla kertaa sekä arvokkuutta 
että hilpeätä mieltä. Tällä kerholla 



onkin toinen nimi, joka sattuvasti 

kuvaa kerhon henkistä ilmapiiriä. 

Se on ystävyyskerho. Kaikki ha- 

luavat olla keskenään ystäviä. Ol- 

laan tuttuja vuosikymmenien takaa, 

muistellaan menneitä, otetaan osaa 

toisten tämän hetken murheisiin, 
mutta osataan myös iloita yhdessä. 

Kaikesta havaitsee, että näillä van- 

Juontehtoan ryhdikkäitö eiökelöis- 
veteraaneja isännöitsijän 
asunnon por ta i l la  

Ennen kotiin lähtöö kokoonnuttiin 
vielä yhteiseen kuvaan 

hoilla on  todellinen halu tavata toi- 

siaan, päästä kerhoonsa virkisty- 

mään. 
Meillä oli tilaisuus vierailla Juan- 

koskella kerhon elokuun tilaisuu- 

dessa. Huonon sään takia oli tavan- 

omaisesta Karkeisen kesäretkestä 

täytynyt luopua ja  kokoonnuttiin 

isännöitsijä ja rva Timgrenin kotiin 

kuten niin monesti aikaisemminkin. 

Vieraiksi oli kutsuttu Säyneisen 

vanhusten kerho ja Säyneisen kirk- 
koherra Pentti Toivanen sekä seu- 
ralmntasisar Anja Tirkkonen. Ava- 
ra,  kaunis koti täyttyi viimeistä 
sijaa myöten. Puhujien ja muiden 
esiintyjien paikka oli keskellä ta- 
loa sijaitsevassa hallissa, josta ääni 

kantautui hyvin muihin huoneisiin. 
Voimakas virrenveisuu täytti huo- 

neet, tarkkaavaisina kuunneltiin 

puheita, seurusteltiin ja tehtiin 
suunnitelmia vastaista toimintaa 
varten. Niistä oli tärkein kerhon 
johtokunnan valitseminen. Siten 
kerholaiset tahtovat osaltaan kantaa 
vastuun kerhostaan ja helpottaa 
kerhon johtajan rva Timgrenin ja 
varajohtajan rva Tekla Pasurin 
työtä. 

Oli kerhon omasta takaa nytkin 
ohjelmaa. Heikki Putkonen lauloi 
sointwvalla äänellä laulun, jonka 
hän oli nuoruudessaan kuulom-uis- 
tista oppinut. Laulun ensimmäinen 

'Onn'eil-linen 
ollessas/ laulaos oi, /niinkuin linnun 
riemukas / kiitoslaulu soi. / Vaan jos 
henki vaikuttaa,/tottele sen kut- 
suntaa. / Rukousta toimintaa / laulu 
korottaa. / Laulu voipi parantaa / 
monta haavaa katke-raa. /Herra  aina 
siunaa s e n /  laulun sydämeen." 

Virkistävä ohjelmanumero oli tie- 

säkeistö kuului näin: 

tenkin kahvipöydän antimien naut- ' 
timinen. Tuntui siltä kuin olisi oltu 
entisajan herraspidoissa: avarat, 
ju'h—lavat tilat, parhaaseen pukeutu— 
nutta kansaa huoneiden täydeltä ja 

Söyneisen kirkkoherra Pentti Toivanen 
puhumassa kerholaisilie 

ruokasalin keskellä houkutteleva, 
kauniisti katettu kahvipöytä. 

Kerhon muina kokoontumispaik- 
k-oina ovat seuratalo, seurakuntasali 

vanhainkoti. Jouni-juhlaa 
vietetään pitkien pöytien ääressä ja 
helmikuussa pidetään kerhon vuosi- 

juhla. Jotta pitkä, matka ei olisi 
esteenä, järjestetään isäntäyhdis- 
tyksen Punaisen Ristin toimesta 
vanhuksille tilaisuuksiinsa autokul— 
j-etws. 

ja uusi 



Pin-al paukkuvat 
Juanlehlann pirtissi 

Juankosken keskustassa uusista 
rakennuksista hieman erillään seisoo 

punaiseksi maalattu rakennus, jota 

kutsutaan pirtiksi. Nimi ei  ole mi- 

tään vanhastelun tavoittelua, sillä 

alun perin rakennus on ollut oikein 

savupirtti. Tuosta menneisyydestä 

kertovat vielä savun tummanpuhu- 
vaksi patinoima tuvan laki sekä 

jykevät orret. Hyvää tyylitajua 

osoittaen ne on jätetty näkyviin ja 
ennalleen, vaikka pirtti on muuten 
kunnostettu ja  uusittu nykyaikai- 
seksi aina öljylämmitintä myöten. 
Valtava uuni jouduttiin lisätilan 
saamiseksi purkamaan. 

Tässä pirtissä on aikojen kulu >- 
sa aina ahk-eroitu ja nimenomaan 
kansanomainen käsityötaito on elä- 
nyt ja kukoistanut sen suojissa. 
Siellä. on tehty rekiä, kärryjä ja 
valjaita, se on toiminut puu—sepän- 

lasittajan työhuoneena 
ja ties mitä kaikkena. Siellä on 
liak-etty savon murteella tarinaa, 
kun tehtaan maatilan päiväläiset 
ovat pitäneet sitä ruokatupanaan. 

verstaana, 

Rakennuksen toinen pää palvelee 
yhä maatalousosaston ruokailuhuo- 
ne-ena. 

Sen sijaan pirtin ovat vallanneet 
Juankosken pirranpaukuttajat. Kan- 
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gaspuita siellä on helskytelty aikai- 
semminkin, mutta viime syksynä 
suoritetun korjauksen jälkeen pir- 
tistä tuli oikein kutomo. Siellä on 
kuudet kangaspuut, joista tehdas, 
martat ja maatalouskerho omista- 
vat kukin kahdet. Kutomo on/siten 
kaikkien kudonnanharrastajien käy- 
tettävissä. Ohjauksesta huolehtii 
Juankosken kerhotalousneuvoja rva 
Eeva Nyyssönen. Hän ohjaa aloit- 
televia kädestä pitäen ja varttu- 
neemmat saavat häneltä tervetul- 
lutta opastusta esimerkiksi mallien 
valinnassa. Kuto-jat maksavat kan- 

Kutomossa 
valmistuu rva 

Eeva Nyyssösen 
ohjaamana 

kauniita töitä 
kotien somistukseksi 

ja vaikkapa kopio- 
arkkuun pantavaksi 

gaspuista pienen vuorokausivuok— 
ran. Tämä lähinnä sen takia, että 
työ edistyisi ja  puut vapautuisivat 
seuraavalle kutojalle. Sellaisetkin, 
joilla on kangaspuut kotona, käy- 
vät mielellään luomassa kankaansa 
kutomossa. 

Kudonnasta muodostunut 
juaukoskelaisten naisten mielihar- 
ras-tus ja monet kauniit verhot, ma- 

tot, täkänät, pukukankaat ja huo- 

vat ovat pirtissä j-o valmistuneet. 
Ehkäpä Juankosken kutojat innos- 
tuvat sopivan ajan tullen järjestä- 
mään kudontatöiden näyttelynkin. 

Työn tuottama ilo kasvaisi varmaan 
kaksinkertaiseksi ja varmaan siinä 

on 

miesväeltäkin heltiäisi kaunis kiitos. 

Aikuisten ohella kerhotalousneu- 
vo-ja Eeva Nyyssösen ohjelmaan 

kuuluvat myös nuoret, sillä hän 

ohjaa, maatallouskerholaisia. Juan- 

koskella arvostetaan maatalousker- 

hotyötä ja esimerkiksi kansakoulun 

kuudennelle luokalle siirryttäessä 
maatalouske-rhoon kuuluminen on 
pakollinen. Kuluneena kesänä ker- 
hoon kuului 113 lasta ja nuorta 
9:nne's-tä l7:een ikävuoteen. Heidän 

joukossaan oli 80 palstaviljelijää. 
Lisäksi harrastetaan pelejä sekä 

leikkejä ja talvisin opetellaan lei- 
pomaan, tehdään käsitöitä ja askar- 
rellaan. 



Kymintehtaan- 
lentopallqmeslari 

Yhtiön lentopallomestaruuskilpai- 
lut pidettiin miesten osalta Voik- 
kaalla elokuun 21 j a  22 päivinä. 
Kymintehtaan tasainen yhdistelmä 
osoittautui A-sarjan vahvimmaksi. 
Menetetyt erät Voikkaalle j a  Hei- 
nolalle olivat otteluiden suolana. 
Viime vuoden mestari Voikkaa loisti 
muutamilla tähdillä, mutta epäyhte— 
näisyys pudotti joukkueen toiseksi. 
Suuresti taantunut Karkkila jäi kol- 
manneksi voitettuaan vaivoin puh- 
taasti pelaavan Heinolan, jonka 
kohtalona oli lähteä vauhdinottoon 
B—sarjasta. 

Huomattavasti tasaisempaa, jos- 
kaan  ei ni in  taidokasta peliä t a r jo t -  
tiin B-sarjas-sa. Siinä Salo selviytyi 
parhaaksi lyömällä Juantehtaan 
3—2 ja Lahden 3—0. Juantehdas sel- 
viytyi toiseksi voitettuaan Lahden 
3—2. 

Ottelut pelattiin Voikkaan uudel- 
la lentopallokentällä, joka osoittau- 
tui hyväksi. Varsinkin uusi pylväs- 
rakennelma sai runsaasti kiitosta. 
Ilmojven haltija ei suuremmin suo- 
sinut; lauantaina koetteli sade ja 
sunnuntaina helle. Näistä sade 
osoittautui huomattavasti helpom- 
maksi kestää, sillä lauantaina näh- 
dyt ottelut olivat tasollisesti parem- 
pia kuin sunnuntain pelit. Osansa 
tähän oli arvallakin, joka oli aset- 
tanut tasaväkisimmät kiistakumppa- 
nit  lauantaina vastakkain. 

Heti ensimmäisessä ottelussa sel- 
visi A—sarjan mestari, kun Kymin- 
tehdas rökitti Voikkaan 3—1. Rat-  
kaisevassa neljännessä erässä ky-  
keni Voikkaa selvästä tappioase- 
mastaan nousemaan vielä 12—11 
tilanteeseen, mut ta  menetti sitten 
otteensa peliin. Toinen A-sarjan 
järjestykseen vaikuttanut ottelu oli  
Kymintehdas—Heinola, missä Hei- 
nola vei ensimmäisen erän  puhtaasti 
15—8. Yllätysavausta ei  kuitenkaan 
osattu käyttää hyväksi, vaan koke- 
neempi Kymintehdas vei tiivisty- 
neellä pelillään voiton. 

B-sarjassa käytiin todelliset ma-  
ratonkamppailut J uantehtaan j a  Sa— 
lon sekä J uantehtaan ja Lahden vä— 
lillä. Ottelu Juantehda—s—Salo kesti 
2 tuntia 15 minuuttia. Tässä otte- 
lussa Salo osoitti erinomaista her- 

mojen hallintaa kykene-mällä voit- 
toon oltuaan kahdessa ratkaisueräs- 
sä jo tappiolla numeroin 14—9 ja 
12—1. Myös piskuisen Lahden pir-  
teä esitys oli yllätys. Voitto Juan- 
tehtaasta oli lehden takana, mutta 
ratkaisutilanteessa vahvat olivat ta-  
kana ja kolme syöttöpinnaa vei 
parhaimman terän. 

Kokonaisuutena ottelut olivat 
mielenkiintoisia j a  jännittäviä. Niin 
jännittäviä, että hurtti pelihuumori 
oli kokonaan tuntematon käsite. 
Yksinpä juantehtaa-laisetkin — niin 
huumorimmeisiä kuin ovatkin — 
pysyttelivät vakavina. Kokonaisuu- 
tena ottelut onnistuivat erinomai- 

Ylökuvasso 
A-sarjan mestariksi 
se lv inny t  Kymiin- 
t eh t aan  joukkue  

B-sa r j an  v o i t t a n u t  
Sa lon  j o u k k u e  

pelasi Juantehtaan 
kalnssa mara ton -  

ottelun 2 t. l 5  min. 

sesti j a  osoittivat lentopallolia ole- 
van vahvan tulevaisuuden yhtiö- 
läisur'heilluna. 

T u 1 o-k s e t : 
A-sarja:  1 )  Kymintehdas 6 pist. 

(9—2);  2 )  Voikkaa 4 pist. (7—4);  
3 )  Karkkila 2 pist. (4—6);  4 )  Hei— 
nola 0 pist. (1—9) .  

B-sarja: 1 )  Salo 4 pist. (6—2);  
2 )  Juantehdas 2 pist. (5—5) ;  3 )  
Lahti 0 pist. (2—6).  

Joukkueiden parhaat: Kyminteh- 
das: Markku Vatto, Voikkaa: Jouko 
Salmi, Karklkila: Tapani Peltonen, 
Heinola: Raikas Tontti, Salo: Esko 
Karanen, J uantehdas: Raimo Laiti- 
nen, Lahti: Timo Laine. 
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Kuusankosken uimakoulujen yh- 
teinen promootio, joka pidettiin 
Sompasen uimalaitoksella elokuun 
12 päivänä, sai tavallista juhlavam- 
mat puitteet. 50 vuotta sitten oli 
Sompasella järjestetty ensimmäinen 
uimakoulu, vihitty ensimmäiset ui- 
mamaisterit sekä -kandidaatit, ja  
siitä sai alkunsa säännöllinen uima— 
opetus sekä uintiurheilu Voikkaalla. 
Niinpä tämänkertaisesta promoo- 
tiosta muodostuikin paitsi nuorten 
uintitaidon esittely myös paikka- 
kunnan uintiurheilun puolivuosi- 
sataisju-hla. 

Katsomon eturivissä nähtiin neljä 
kunniavierasta: ensimmäisessä pro- 
mootiossa uimamaisteriksi vihityt 
Siivo Lindqvist ja  Impi Kansikas 
(o.s. Niininen), v. 1916 priimusmais- 
teriksi tullut Hugo Nieminen ja  al- 
kuaikoina uimaopettajana toiminut 
Aino Saastamoinen (o.s. Ojander). 
Tilaisuudessa oli myös läsnä Kuu— 
sankosken kauppalan sekä Voikkaan 

tehtaan johtohenkilöitä, urheilupii- 
rien edustajia j a  joukko asianhar- 
rastajia, varsinkin lasten vanhem- 
pia. 

Pro—moottori, sosiaalipäällikkö Ake 
Launikari vihki uimamaistereiksi 33 
ja -kandidaateiksi 28 nuorta. Kol- 
men äänen maistereiksi tulivat Ris- 
to Sarmesvuo, Tapio Hartonen ja  
Hilkka Forsell. Ohjelmassa oli usei- 
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Sosiaalipööllikkö 
Äke Launikari vihki 
uimamaistereiksi 3 3  

ja -kandidaateiksi 
28 uimakouiulaista 

Juhlan kunnia- 
vieraat: vas. 
Siivo Lindqvist, 
Aino Saastamoinen, 
Hugo Nieminen ja 
Impi Kansikas 

ta uintikilpailuja, joissa nähtiin ta- 
saväkisiä kamppailuja ja luistavaa 
menoa. 10 X 25 m:n viestinuinnin 
voitti ylivoimaisesti Kymenrannan 
uimakoulu, toisena Sompanen ja 
kolmantena Sääksniemi. Hienon eri 
uintitapoja esittävän näytöksen an- 
toi tunnettu uimari Ulla Suvanto. 
Tietenkin ohjelmaan kuului myös 
hengenpelastusesitys. Voikkaan Työ— 

väen Musiikkiyhdistyksen soitto- 
kunta juhlisti tilaisuutta kaiuttele- 
malla säveleitään veden päältä hyp- 
pytelineen ylätasanteelta. 

Promootion sanavalmis ja vauh- 
dikas kuuluttaja sosionomi Keijo J 0- 
kiranta valaisi tervehdyspuheessaan 
puolen vuosisadan takaista uinti-in- 
nostusta ja kertoi paikkakunnan 
uintiharrastuksen uranuurtajista. 
Ajatus uimakoulun saamisesta herä- 
si keväällä 1915. Hyvän tukijan 
asia sai Voikkaan tehtaan silloisesta 
isännöitsijä H. J. Norrmanista. 
Hän oli itse uimamaisteri ja  ym- 
märsi uimakoulun tärkeyden. Hä- 
nen toimestaan Sompaselle rakon-" 
netiin uimalaitos ja palkattiin uima- 
opettaja. Opettaja Akseli Lehdestä 
saatiin ensimmäinen uimaopettaja ja 
oivallinen organisaattori. Jo syksyl- 
lä 1915 ensimmäisen uimapromoo- 
tion tunnelmissa syntyi Voi'k'kaan 
Uimaseura, joka huolehti uimakou- 
lusta ja  -näytöksistä sekä uintikil- 
pailuista. Seuran ensimmäisenä pu- 
heenjohtajana toimi opettaja Lehti 
ja sihteerinä nti Saima Kilkki. Seura 
liittyi välittömästi Suomen Uimaliit- 
toon. V. 1927 seura sulautui Voik- 
kaan Urheilu-Veikk-oihin ja osa jä- 
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senis tä  l i i t ty i  Voikkaan Viestiin. 
Sittemmin uimakoulujen ylläpidos- 
t a  ovat  vastanneet yhtiö ja kaup-  
pala.  Se  o n  ollut kuitenkin Voik-  
k a a n  Uimaseuran  a loi t taman toi-  
minnan ja tkamis ta  j a  s i t en  tällä 
tänk-eällä nuoriin kohdistuvalla 
opeustoiminnalla on puolivuosisatai- 
nen perinne takanaan. 

Juhlapromootion jälkeen edellä 
maini tut  kunniavieraat muistelivat 
50 vuoden takaista uimakoulua yh— 
tiön tarjoamilla päivällisillä Voik— 
kaan  klubilla. Kun  siihen a ikaan  ei 
lapsilla ollut kulkuneuvoja käytet tä-  
vissä, hupeni  Sompasen matkaan 
tavallisesti koko päivä. Niinpä Siivo 
Lindqvist, joka a su i  Myllykalliolla, 
ylitti Voikkaankosken selluloosa- 
tehtaan riippusiltaa myöten j a  p in-  
kaisi  sitten Virtakiven j a  Huonmäen 
kau t t a  kohti  Sompasta. Mieliin pa -  
lautuivat järkyttävät  hukkumison- 
nettomuudet. Varsinkin kosken ylä- 
juoksun vuolas virta oli petollinen. 
Hukkumistapaukset antoivatkin 
vauhtia uimakoulun perustamiselle. 
Ensimmäinen uimakoulu sai valta-  
van innostuneen vastaanoton, sillä 
kolmisensataa lasta ilmoittautui. Sii- 
hen aikaan ei lapsilla ollut uimapu— 
ku j a  j a  niinpä pojille j a  tytöille pi- 
dettiin uimakoulua vuoropäivinä. 

Hallan uimapromootio 
Hallan uimakoulusta valmistui 

kolme uimamaisteria ja kolme -kan- 
didaattia. Vihkimistilaisuus pidet- 
tiin 30. 7. maisteri Lilli Olssonin 
toimiessa promoottorina.  Uimaopet-  
t a jana  oli toiminut Arja  Puro. Ku- 
vassamme tyytyväisiä uimakoulu- 
laisia promootiossa, joka entiseen 
tapaan vietettiin sateessa j a  tuu- 
lessa. 

Juankosken leiritoimikunnan jär-  
jestämät nuorison virkistysleirit pi- 
dettiin heinäkuun aikana Juanteh- 
taan kesämajalla Puruniemessä. 

Leirien johtajana toimi Juankos- 
ken  Tehtaan nuorisonohjaaja Raimo 
Laitinen apunaan seurakunnan nuo— 
risonohjaaja Re i jo  Räisänen ja yli— 

Hyppyr imöen  jo 
P u u k k o m ö e n  

terhakat jolko- 
p a l l o j o u k k u e e t  

H a n n a - t ä d i n  ruoko-  
vieroot  e ivä t  
ol leet  n i rso jc  

Juanlelllaan nuoret 
virldslysleirillä 

oppilas Anu Halonen sekä tyttöjen 
leirillä lisäksi maatalouskerhoneu- 
voja Eeva Nyyssönen. Leirin emän- 
tänä oli rva Hanna Tirronen apu— 
laisenaan nti Lea Pitkänen. 

Poikien viisipäiväinen leiri kului 
vaihtelevien säiden merkeissä. Pu-  
rulan kohdalle sattuneet sadekuu— 
rot  eivät kuitenkaan liiemmin tah- 
tia haitanneet; jalkapallo pyöri poi- 
kien potkimana, uinti 'kuului ' joka- 
päiväiseen ohjelmaan ja maastokil- 
pailut vietiin läpi sateen antaessa 
lisävauhtia saappaisiin. 

Leirin ohjelma oli monipuolista 
erilaisine oppitunteineen j a  Hanna- 
tädin baari teki ylipitkiä työpäiviä 
saadakseen ruokahalua pumsuavien 
asiakkaittensa nälän sammutetuksi, 
Poikien leirin jalkapallosarja ol i  u r -  
heiluelämän kohokohta. Yhteensä 
viisitoista ottelua pelattiin aika 

ajoin liejuisella kentällä ja Hyp- 
pyrimäki säilytti vielä maineensa, 
vaiklka Puukkomäen ja Ruislammen 
joukkueet kovasti ahdistelivatkin. 

Sarjan päätös: 
1 )  Hyppyrimäki, 2 )  Puukko-mäki, 

3 )  Ruislampi, 4 )  Keski-Ruukki, 5 )  
Akonpohja, 6 )  Marjoranta. 

Sarjan parhaina pelaajina palkit- 
tiin Hyppyrimäen Pentti Riekkinen, 
saman joukkueen Jussi Hiltunen ja  
Puukkomäen Raine Torvinen. 

Tytöt viettivät heinäkuisen Viik- 
konsa aurinkoisessa Purulassa; sat— 
tuma, jota tytöt eivät ole kokeneet 
vuosiin. Auringon paahtaessa ihoa 
kohosi leirimieli ylimmilleen j a  niin 
uinti kuin muukin ohjelma maittoi. 
Kuten pojat edellisellä viikolla, Vi- 
ritti 38-päinen tyttöjoukkokin ilta- 
nuotion vierailleen, jotka saapuivat 
heitä tervehtimään. Hanna—täti sai 
jälleen varauksettoman tunnustuk- 

sen loistoemäntänä. 
Kun leiri päättyi, päättyi myös 

kappale parhainta kesää ja Purula 
jätettiin suurta ikävää tuntien. Lei- 
riläisten mielialoja kuvannee par- 
haiten leir injohtaja-Ramin sepittä- 
mä 'Purulan huuto': 

”On rinnan alla mur—ua, 
mutt' t ippaakaan e i  surua! 
Taas ensi vuonna tulemme 
me Purulaan, on  selvä se!” 

R. L. 
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Kymi-yhtymän 24. kes-ämesta- 
ruus-kilpailut pidettiin Voikkaalla 
syyskuun 4. ja 5. päivänä. Mitä 
loistavin syyskesän sää suosi kilpai- 
luja. Naisten lentopallo—ottelut suo— 
ritettiin lauantaina Voi-klkaan klubin 
kentällä. Kahdella kentällä suori— 
tettuja otteluita oli kerääntynyt 
seuraamaan parisatapäinen yleisö- 
joukko, joka väliin perät i  äänek- 
käästi kannusti suosikkejaan. I—lmas- 
sa oli todel-lakin urheilujuhlan tun- 
tua, sillä. yleisön mukanaelämisen 
lisäksi värikkäisiin asuihin pukeu- 
tuneet pellaajattaret yrittivät kaik- 
kensa joukkueensa puolesta. Mo- 
lemmissa sarjoissa käytiin äärim- 

kamppailuja, mäisen tasaväkisiä 

Karkkilan joukkueen johtaja Leo 
Savolainen (oik.) ja huoltaja Heikki 
Suolahti riensivät onnittelemaan 
Keijo Mahlamäkeä tämän hypättyö 
korkeudessa yhtymän uuden ennätyksen 

Kymintehdas pari metriä edellä 
Karkkilaa ruotsalaisviestin 

viimeisessä vaihdossa 

Vuoden Väliajan jälkeen Karkkilan 
Toivo P ä ä k k ö n e n  ot t i  jä l leen k u u l a n -  
työnnön mestaruuden nimiinsä  

lOO m:n juoksun 
ja pituushypyn 

voittaja Timo Rinne  
(oik.) vierellään 

400 m:n juoksun 
voi t ta ja  ja 

ruotsala isvies t in  
a n k k u r i n a  maa l i -  

n a u h a n  katkaissut 
Ve ikko  T o l v a n e n  

Karkkila ylivoimainen 
yhtymän yloisnrhoilukilpnilnissn 

onnistui napata tarvittavat voitto- 
pisteet. Erät päättyivät 16—14 ja 
16—14. Kahta suurta vankasti ah-  
distellut Heinola vei kolmannen 
tilan ennen aiemmin värikästä, Sa- 
loa, jonka kohtalona o-li vauhdinotto 
B-sarjasta. 

B-sarjan otteluita 'käytiin enem- 
män pallolla ja hermoilla kuin pal- 

Voikkaan tottunutta toimitsijakaartia 
pikapinkojille aikoja ottamassa 

joissa ottelujohto vuorotteli hyvin- 
kin herkästi. 

A-sarjassa esittäytyivät Kymin- 
tehdas, Karkkila, Heinola ja Salo. 
Rutinoitu, tehokas ja varsin puh- 
dasta peliä esittävä Kymintehdas 
ei nytkään ollut yllätettävissä, 
vaikka joutuikin Karkkilan ja Hei- 
nolan l kans sa  yllättävän koville. 
Erityisesti Kymintehtaan ja Kark- 
kilan välinen ottelu oli yleisön mie- 
leen.  Molemmissa erissä edettiin ta -  
saisesti vuoro-johdossa aina ratkai- 
sutilanteisiin, joissa Kymintehtaan 



lolla ja  taidolla. B-otteluissa oli 
huoltajien taito erityisellä koet-uk- 
sella ja oikeaan aikaan otetut aika- 
lisät saivat ihmeitä aikaan. Tässä 
koti-kylän Jukka J-unnola onnistui 
parhaiten johtaen seitsikkonsa voit— 
toon. Totuuden nimessä on  sanot- 
tava Voikkaan esittäneen aikaisem— 
paa kehittyneempää peliä, joten 
paikkaa auringossa voi pitää ansait— 
tuna. Päätehtaan reservit ovat vah- 
vat, mitä todistaa toinen si ja .  Otte- 
luita katsellessa j a  vanhoja muis- 
tellessa tuli mieleen kerettiläinen 
ajatus  joukkueista Pääkonttori j a  
Kymintehdas. Muutos tasoittaisi ja 
värittäisi sarjoja melkoisesti. 

Sunnuntain yleisurheiluotteulu 
alkoi komeasti ammattikoulun soit- 
tokunnan esityksillä, minkä jälkeen 

Kuusankosken tehtaitten päällikkö 
Olov A. Hixén avasi kisat lausuen 
yhtiöläisuvrheiliij a t  tervetulleiksi 
Voikkaalle. 

Kisojen ensimmäiset pisteet jaet-  
tiin 100 metrillä, missä Kyminteh- 
das nappasi isoisten erässä kaksois- 
voiton j a  siirtyi johtoon. Pienten 
tehtaiden erässä kolme miestä pää- 
tyi riti  rinnan maaliin ja kaksin- 
kamppailun J uantehdas—Heinola 
pisteavasus 9—9 lupaili tiukkaa jat— 
koa. Loppukilpailussa Kymintehtaan 
Timo Rinne piti  hitaasti kiihtyvän 
joukkuetoverinsa Vei'kiko Tolvasen 

3 000  m : n  juoksun  kärk iko lmikko: .  
mestar i  Per t t i  T a i v a i n e n  keske l l ä ,  
toiseksi  t u l l u t  Leo Vi l j aka inen  vas; 
ja k o l m a s  U n t o  Pöyhönen  o ik .  

P i e n t e n  t eh t a iden  1 500  m : n  j uoksun  
voit t i  yl ivoimaisest i  H e i n o l a n  

Kalevi H a k a l a  

Pienten  t eh ta iden  s p r i n t t e r i t  r in t a  
r i n n a n  maal ivi ival la:  vas.  J o u k o  
T u p p u r a i n e n ,  H a n n u  Koskinen  
ja Anitero Pirinen 

Juantehtaan voittoisa 4 >< l 0 0  m:n 
viestijoukkue: vas. Erkki Tuppurainen, 

Ante ro  Roininen,  J o u k o  T u p p u r a i n e n  
ja Antero Pirinen 

Karkki lan  R a i m o  Koivula osal l is tui  
ens immäisen  k e r r a n  y h t y m ä n  kesä-  
mes ta ruusk i so jen  k i e k k o k i l p a a n  ja 
voitti  v akuu t t avas t i  m e s t a r u u d e n  

Korkeudessa Keijo Mahlamäki 
(kuvassa) ja Matti Järvi esittivät 

tyylipuhtaita hyppyjä 



ja Karkkilan Olavi Iso-Koiviston 
takanaan voittaen niukasti mesta- 
ruuden. Muut jäivät paljon. Kiekos- 
sa Karkkila teroitteli kynsiään, otti 
voiton ja kolmannen si jan ansiosta 
pisteitä 11. Kun Kymintehtaan uroot 
jäivät jäännöspisteille, niin Karkki- 

Kisat avasi Kuusankosken tehtaitten 
päällikkö dipl.ins. Olov A. Hixén 

Konttoripäällikkö Torsten Nylund ja 
kilpailujen pääjärjestäjä sosionomi 
Keijo Jokiranta ojentavat palkinnon 
kisojen parhaalle urheilijalle 
Keijo Mahlamäelle 

la siirtyi johtoon. Myös Heinola 
ärsytti 'puumiehiä' ottama-lla 10 pis- 
tettä ja kisajohdon 19—15. Tasollli- 
sesti kiekonheitto oli edellisvuotisia 
parempi ja erityisesti voittajan, 
Karkkilan Raimo Koivulan, heitot 
olivat lupaavia. 

Korkeudessa jatkoivat Karkkilan 
pojat ärhäkästi kohti pistevoittoa 
ottamalla kaksi ensimmäistä tilaa. 
Keijo Mahlamäen tulos 186 oli uusi 
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Karkkilan ja 
Heinolan kanssa 

Kymintehtaan 
joukkue joutui 
koville, mutta 

hymystö päätel len 
voi jo arvata ,  

että voitto saatiin 

kisaennätys, mikä oikeutti kisojen 
parhaan urheilijan titteliin. Pien- 
ten pu-oxlerllla Juantehdas maksoi po- 
tut pottuina, otti kaksoisvoiton ja 
samalla pistejohdon 26—25. Kun 
pienten tehtaiden 1500 metrin juok- 
sussakin tasattiin pisteet, oli peli- 
tilanne 35—34 ja ratkaisu viestin 
varassa. Tästä herkkupalasta otti 
kenttäkuulutus kaiken mahdollisen 

. > . —  

rann'....-i"-*f—i';' ;. - ..a 

johdosta ei nähty ihan etelämaista 
riemua, mutta kylläkin innokkaita 
onnitteluja ja aurinkoisia juankos- 
kelaiskasvoja. 

Isojen kisakamppail—u oli ratken- 
nut liian varhain j a  mielenkiinto 
pistetaistoon oli menetetty. Asiaan- 
kuuluvaa huomiota annettiin sen- 
tään 3000 metrin juoksijoille, jotka 
palkkioksi hikisestä urakastaan sai-  

irti kiristäen jännitystä. Viestiä 
juostiin rinta rinnan henkeen ja 
vereen-tyyliin aina viimeiseen vaih- 
toon saakka, missä Juantehtaan 
Roinisen ja Tuppuraisen loistovaih- 
to toi tarvittavan etumatkan. Voiton 

.:. (Nv- r  
ubi l l ; -  

Karkkilan lentopallojoukkue 
innostamassa tehtaansa yleis- 
urheilijoita hyviin suorituksiin 

Voikkaan Ientopalloilijattaret ottivat 
B-sarjan mestaruuden 



vat laatuunkäyvät ajat. Kamppai- 
lrurun voitosta osallistuivat Karkki- 
lan Taivainen, Kymintehtaan Vilja- 
kainen ja Voikkaan Pöyhönen, jotka 
jättivät tasaisesti muuta joukkoa. 
Taivaisen voitto oli uhattuna 
ainoastaan Vilja'kaisen liian myö- 
hään alkaneen loppukirin aikana. 
Kuulassa Karkkilan Toivo Pääkkö- 
nen isännöi ylivoimaiseen tapaansa. 
Viime vuoden mestari Voikkaan 
Rautio jäi lähes metrin. Kyminteh- 
taan Veikko Tolvanen oli 400 met- 
rillä selvästi paras halliten juoksua 
alusta alkaen. Voitto heltisi ajalla 
51,65. Karkkilan Iso-Koivisto ja 
Voikkaan Knapp veivät yhtä var- 
masti seuraavat sijat. Ka-uan kes- 
tänyt korkeushyppy verotti pituus- 
miesten puhtia ja niinpä tulostaso 
jäikin melko vaatimattomaksi. Voi- 
ton vei Kymintehtaan Timo Rinne 
tullen samallla kisojen ainoaksi kak- 
soisvoittajaksi. Toiseksi tuli Kark- 
kilan Mahlamäki j a  kolmanneksi 
viime vuoden mestari Matti Järvi, 
jonka tosi kukkeat loikat jäivät 
tällä kertaa näkemättä. 

Kilpailujen viimeisenä lajina suo- 
ritettiin ruotsalaisviesti, mikä alusta 
alkaen oli kaksinkamppail—ua Ky- 
mintehtaan ja Karkkilan kesken. 
Johto vaihteli vuorotellen ja voitto 
ratkesi vasta loppusuoralla, kun 
Tolvanen väen väkisin painui kan- 
gistuneen Taivaisen ohi. Ajat ko' - 
talaiset 2.04,1 ja 2.04,5. 

Kisojen päättäjäiset pidettiin 
Voikkaan keskusruokalassa, missä 
kisaemäntmä toimineet ruokalan ja 
klubin tytöt tarjosivat tosi maitta- 
van päivällisen. Lopettajaistilaisru-u- 
dessa jaettiin palkinnot lentopallo- 
sarjo-jen voittajille ja joukkueitten 
parhaille sekä yleisurheilun kierto- 
palkinnot. Kisojen parasta urheili- 
jaa, Karkkilan Keijo Mahlamäkeä, 
muistettim matkaherätyskellolla. 
Palkintojen jakotilaisuudessa puhui 
konttoripää'llikkö Torsten Nylund ja 
kisojen päätössanat lausui sosiaali- 
päällikkö Ake Launikari. 

T u l o k s e t :  

Suuret tehtaat 

100 m juoksu: 1) Veikko Tolva- 
nen, Kymintehdas 11,5, 2 )  Timo 
Rinne, Kymintehdas 11,5, 3 )  Olavi 
Iso-Koivisto, Karkkila 11,8, 4 )  Kaar- 
lo Heiskanen, Karkkila 12,1, 5 )  
Erkki Knapp, Voikkaa 12,4. 

3000 m juoksu: 1 )  Pertti Taivai- 
nen, Karkkila 8.59,8, 2 )  Leo Vilja- 
kainen, Kymintehdas 9.02,0, 3 )  Unto 
Pöyhönen, Voikkaa 9.04,8, 4 )  Kalevi 
Räty, Karkkila 9.17,6, 5 )  Reijo Ete- 
läpää, Metsäosasto 9.27,2, 6 )  Lasse 
Knapp, Voikkaa 9.50,2, 7 )  Pauli Vir- 
ta, Kymintehdas 10.58,6. 

400 m juoksu-: 1)  Veikko Tolva- 
nen, Kymintehdas 51,6, 2 )  Olavi Iso- 
Koivisto, Karkkila 52,5, 3)  Erkki 
Knapp, Voikkaa 53,3, 4 )  Kyösti Tai- 
vainen, Karkkila 53,8, 5 )  Ilkka Leh- 
tonen, Kymintehdas 58,6, 6 )  Matti 
Henttu, Voikkaa 58,6. 

Kiekko: 1) Raimo Koivu-la, Kark- 
kila. 39,54, 2 )  Seppo Rautio, Voik- 
kaa 37,45, 3) Toivo Pääkkönen, 
Karkkila 37,34, 4 )  Taisto Ukkonen, 
Voikkaa 35,19, 5 )  Pertti Nurmilau- 
kas, Kymintehdas 33,47, 6 )  Raimo 
Pukkila, Kymintehdas 33,41. 

Korkeus: 1 )  Keijo Mahlamäki, 
Karkki-la 186, 2 )  Matti JäJrvi, Kark- 
kila 175, 3)  Teuvo Hellsten, Kymin- 
tehdas 170, 4) Juhani Finer, Kymin- 
tehdas 165, 5 )  Yrjö Junni, Voikkaa 
160, 6 )  Juhani Aarnio, Voikkaa 155. 

Kuula: 1) 
Karkkila 13,70, 2 )  Seppo Rautio, 
Voikkaa 12,77, 3 )  Raimo Koivula, 
Karkkila 12,66, 4 )  Yrjö Junni, Voik- 
kaa 12,03, 5) Raimo Pukkila, Ky— 
mintehdas 11,91, 6 )  Pertti Tuviala, 
Kymintehdas 11,57. 

Pituus: 1) Timo Rinne, Kyminteh- 
das 6,68, 2 )  Keijo Mahlamäki, Kark— 
kila 6,51, 3)  Matti Järvi, Karkkila 
6,23, 4 )  Juhani Finer, Kymintehdas 
6,03, 5 )  Juhani Aarnio, Voikkaa 5,84, 
6) Yrjö Junni, Voikkaa 5,68. 

Ruotsalaisviesti: 1)  Kymintehdas 
2.04,1 (Timo Rinne, Teuvo Hellsten, 
Leo Viljakainen, Veikko Tolvanen), 
2) Karkkila 2.04,5, 3) Voikkaa 2.14,9. 

Tehtaiden välinen järjestys: 1)  
Karkkila 73 pist., 2 )  Kymintehdas 
57 pist., 3)  Voikkaa 38 pist. 

Pienet tehtaat 

100 m juoksu: 1 )  Hannu Koski- 
nen, Heinola 12,3, 2 )  Jouko Tup- 
purainen, Juankoski 12,3, 3)  Antero 
Pirinen, Juankoski 12,3, 4 )  Erkki 
Toivanen, Heinola 12,6. 

1500 m juoksu: 1) Kalevi Hakala, 
[Heinola 4.37,2, 2 )  Eero Tiainen, 

Toivo Pääkkönen, . ,  . 
- kinen, 

Juankoski 4.48,2, 3 )  Raimo Hämä- 
läinen, Juankoski 4.49,4, 4 )  Juhani 
Salonen, Heinola 5.26,8. 

Kiekko: l )  Pertti Lankinen, Hei- 
nola 35,06, 2 )  Raimo Laitinen, Juan- 
koski 33,25, 3)  Jorma Valkki, Hei- 
nola 32,16, 4 )  Esko Tuominen, Salo 
31,48, 5 )  Mau-ri Laaksonen, Salo 
29,30, 6 )  Raimo Hiltunen, Juan- 
koski 27,93. 

Korkeus: 1)  Antero Pirinen, Juan- 
koski 165, 2 )  Raimo Laitinen, Juan- 
koski 165, 3)  Timo Uurainen, Hei- 
nola 165, 4 )  Esko Tuominen, Salo 
160, 5 )  Kalevi Hakala, Heinola 160. 

4x100 m: Juantehdas 48,1 (Erkki 
Tuppurainen, Antero Pirinen, An- 
tero Roininen, Jouko Tuppurainen), 
2 )  Heinola 48,5. 

Tehtaiden välinen järjestys: 1)  
Juantehdas 41 pist., 2 )  Heinola 
38 pist., 3 )  Salo 8 pist. 

Henkilökohtaiset kilpailut: 100 m 
juoksu: 1) Timo Rinne, Kyminteh- 
das 11,5, 2 )  Veikko Tolvanen, Ky- 
mintehdas 11,6, 3 )  Olavi Iso-Koi- 
visto, Karkkila 11,6, 4 )  Hannu Kos- 

Heinola 12,3, 5 )  Kaarlo 
Heiskanen, Karkkila 12,5, 6 )  Jouko 
Tuppurainen, Juankoski 12,5. 

Korkeus: Keijo Mahlamäki, Kark- 
kila 186, 2 )  Matti Järvi, Karkkila 
175, 3 )  Teuvo Hellsten, Kyminteh- 
das 170, 4 )  Juhani Finer, Kyminteh- 
das 165, 5)  Antero Pirinen, Juan- 
koski 165. 

Kiekko»: 1 )  Raimo Koivula, Kark- 
kila 39,54, 2 )  Seppo Rautio, Voikkaa 
37,45, 3) Toivo Pääkkönen, Karkkila 
37,34, 4) Taisto Ukkonen, Voikkaa 
35,19, 5 )  Pertti Lankinen, Heinola 
35,06, 6 )  Pertti Nurmilaukas, Ky- 
mintehdas 33,47. 

Ensi kesänä yhtymän 
25-vuotiskisot 
Yhtymän ensimmäiset kesämes- 

taruuskilpailut pidettiin v. 1937 
Kuusankoskella Kymintehtaan toi- 
miessa isäntänä. Näin ollen ensi 
kesän yhtymän yleisurheilukisoja 
vietetään 25-vuotisissa merkeissä. 
Silloin on juhlalliset puitteet ennä- 
tystenkin tekemiseen. Tulevan tal— 
ven hiihtomestaruudet ratkaistaan 
Karkkilassa. 
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KU USAN KOSKEN TEHTAAT 

RAFAEL LINNA 
sihtimies Kymin sell-uloosatehtaalta tulee 
5. 10. olleeksi 45 vuotta yhtiön palve- 
luksessa. Hän on syntynyt Helsingissä, 
mutta muuttanut jo lapsena Kuusan- 
koskelle. Ammattikoulun käytyään hän 
tuli yhtiön palvelukseen 1 9 1 7  rakennus- 
osastolle ollen ensin porapoikana ja  sen 
jälkeen muurarin apulaisena. 1 9 1 8  hän 
siirtyi puuhiomolle pöllipojaksi. Suori- 
tettuaan asevelvollisuutensa hän tuli 
1924 Kymin selluloosatehtaan kuori- 
moon ja pian sen jälkeen nykyiseen 
toimeensa sihtimieheksi. Vapaa-ajan 
harrastuksista mainittakoon musiikki ja 
kirjallisuus. Jo kouluaikana hän kuului 
torvisoittokuntaan. Nykyisin hän soit- 
telee kansallissoitintamme kannelta 
kotiväen iloksi. 

UUNO NYBERG 
ha-ihduttaja Kuusanniemen selluloosateh- 
taa—lta tulee 19. 10. olleeksi 45 vuotta 
yhtiön palveluksessa. Hän on syntynyt 
Iitissä 30. 4. 1905. Yhtiön palvelukseen 
hän tuli 1 9 1 8  Voikkaan sahalle ja 
siirtyi 1932  höyryosastolle, jossa hän 
toimi lämmittäjänä vuoteen 1962 .  Sen 
jälkeen hän siirtyi Kuusanniemen sellu- 
loosatehtaalle lämmittäjäksi. Nykyisin 
hän työskentelee ha-ihduttajan amma- 
tissa. 

AARNE STADIG 
klooritehtaan ylimestari tulee 3 1 .  10. 
olleeksi 45 vuotta yhtiön palveluksessa. 
Hän on syntynyt Ristiinassa 22. 4. 1904. 
Yhtiön palvelukseen Kuusaan rakennus- 

Rafael Linna 

osastolle hän tuli 1920. Kymin sellu- 
loosatehtaalle harjoittelijaksi hän siirtyi 
1922 ja nimitettiin selluloosatehtaan 
vuoromestariksi 1925.  Kun uusi kloori- 
tehdas 1927 rakennettiin, siirtyi hän 
tehtaalle päivämestariksi ja nimitettiin 
myöhemmin ylimestariksi. Hän on suo- 
rittanut useita Ammattienedistämislai- 
toksen ja Teollisuuden Työnjohto-opis- 
ton kursseja ja kartuttanut teknillistä 
tietouttaan ahkeralla itseopiskelulla. 
Pitkäaikaisen kokemuksensa, esimerkil- 
lisen sitkeytensä ja tunnollisuutensa 
ansiosta hän kuuluu maamme kloori- 
teollisuuden ansioituneimpiin ammatti- 
miehiin. Hän jos kukaan on itseään 
säästämättä tehnyt pitkiä työpäiviä, 
mutta on häneltä sen ohella vielä 
liiennyt voimia omakotitalon rakenta- 
miseenkin. 

EINARI PAULANKO 
käämijä Voikkaan sähköosastolta tulee 
14. 10. olleeksi 40 vuotta yhtiön palve- 
luksessa. Hän on syntynyt 23. 8. 1908  
Valkealassa. Yhtiön palvelukseen hän 
tuli 1925  Voikkaan sähköosastolle 
käämijäksi. Alkuajan pieniä katkoja lu- 
kuun ottamatta hän on työskennellyt sa- 
malla osastolla käämijänä ja hankkinut 
luotettavan ammattipätevyyden. Hän on 

Aarne Stadig 
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Einari Paulunko 

Uuno Nyberg 

kuulunut Voikkaan tehtaan palokuntaan 
v:sta 1932  lähtien. 

SIIRl SIREN 
viivaajan apulainen Kymin paperiteh- 
taalta tulee olleeksi 40 vuotta yhtiön 
palveluksessa 17. 10. Hän on syntynyt 
Iitissä 18.  2. 1905. Ensimmäisen ker- 
ran yhtiön palvelukseen massan lastaa- 
jaksi Kuusaan hiamoon hän tuli 1921.  
Hän on työskennellyt eri osastoilla ja 
tuli Kymin paperitehtaalle 1960.  

VILLIAM SYSMÄLÄINEN 
putkiseppä Voikkaan korjauspajalta tu- 
lee 22. 10. olleeksi 40 vuotta yhtiön 
palveluksessa. Hän on syntynyt 15. 8. 
1 9 0 6  Valkealassa. Työnteon hän aloi t t i  
jo 13-vuotiaana Voikkaan ulkotyöosas- 
tolla. Oltuaan välillä paperi- ja raken- 
nusosastolla hän tuli 1934 korjaus- 
pajalle, jossa edelleenkin työskentelee 
putkiseppänä. 

OTTO JUNNILA 
rullansiirtäjä Voikkaan paperitehtaalta 
tulee 26. 10. olleeksi 40 vuotta yhtiön 
palveluksessa. Hän on syntynyt 29. 4. 
1901 Luulajassa Ruotsissa. Yhtiön pal- 
velukseen hän tuli 1922. Hän on ollut 

Siiri Siren 



Villiam Sysmäläinen 

yhtäjaksoisesti yhtiön palveluksessa eri 
osastoilla v:sta 1925 ja v:sta 1961 
lähtien nykyisessä työssään. 

LAURI NURMINEN 
kunnostusryhmän etumies Kymin kor- 
jauspajalta tulee 29. 11. olleeksi 4 0  
vuotta yhtiön palveluksessa. Hän on 
syntynyt Valkealassa 25. 7. 1908. 
Yhtiön palvelukseen hän tuli 1923 Ky- 
min rakennusosaston puusepänverstaalle. 
Työskenneltyään eri osastoilla mm. 
Voikkaan rakennusosastolla sukeltajan 
merkkimiehenä hän siirtyi 1931 Kymin 
korjauspajalle apumieheksi ja myöhem- 
min viilaajaksi. Kunnostusryhmän etu- 
mieheksi hänet nimitettiin 1958. 

HALLAN TEHTAAT 

ElNAR JUNGELL 
palovartija tulee 8. 10. olleeksi yhtiön 
palveluksessa 45 vuotta. Hän on syn- 
tynyt Pyhtäällä 19. 1. 1901. Ensim- 
mäisen kerran yhtiön palvelukseen ra- 
kennusosastolle Kuusankoskelle hän 
tuli 1913. V:sta 1926 lähtien hän on 
ollut Hallassa erilaisissa töissä. Palo- 
vartijaksi hän siirtyi tänä vuonna. 

Bengt Zimmermann 

Otto Junnila 

M erkki 
; 
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KUUSANKOSKEN TEHTAAT 

BENGT ZIMMERMANN 
yhtiön höyryosaston teknillinen johtaja 
täyttää 60 vuotta 26. 9. Hän on syn- 
tynyt Turussa, jossa tuli ylioppilaaksi 
1924. Jo opiskeluaikanaan hän toimi 
harjoittelijana Kymintehtaalla ja val- 
mistuttuaan insinööriksi Tekniska Läro- 
verketista 1928 hän tuli yhtiömme pal- 
velukseen Kymin höyryosastolle. Hänellä 
on siten jo 37 yhtiöläisvuotta takanaan. 
V. 1937 hänet nimitettiin Kymin höyry- 
osaston päälliköksi ja 1941 hänen aulai- 
suuteensa liitettiin myös Voikkaan höyry- 
osasto. Hän on ollut erittäin ansiok- 
kaalla tavalla kehittämässä ja johto- 
massa Kuusankosken tehtaiden lämpö- 
ja höyryvoimataloutta ja hänen perus- 
teellinen asiantuntemuksensa on koitu- 
nut monin tavoin maamme höyrytalou- 
den hyväksi. Kun kivihiilen tuonti sota- 
vuosina suuresti vaikeutui, kehitettiin 
Haukkasuosta ins. Zimmermannin suun- 
nitelmien mukaan pitkälle koneellistettu 
turvetyömaa. Haukka'suo kuuluu yhä 

. . rif- us;-4 
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Lauri Andersson 

Lauri Nurminen 

edelleen tämän alan huomattavimpiin 
yrityksiin maassamme. Sotien jälkeisenä 
aikana on ins. Zimmermannin johdolla 
laajennettu Kymintehtaan ja Voikkaan 
höyrykeskuksia kahteenkin otteeseen 
hankkimalla neljä suurtehokattilaa ja 
ottamalla Kymintehtaalla käyttöön uute- 
na polttoaineena sulfiittiselluloosan jäte- 
liemi. lns. Zimmermann on toiminut 
useita vuosia Ekonon teknillisenä tar- 
kastajana. Teollisuuden Lämpöteknilli- 
sessä Kerhossa hän on ollut mukana 
alusta alkaen ja ollut sen puheenjohta- 
jana. Hän on paineastialautakunnan jä- 
sen, kattilaräjähdyksiä tutkivan komitean 

:'puheenjohtaja, Turveteollisuusliiton va- 
rapuheenjohtaja ja Turveteollisuuden 
työnantajaliiton hallituksen jäsen. Hän 
on suorittanut lukuisia ulkomaisia opinto- 
matkoja ja ottanut osaa alansa kongres- 
seihin, lns. Zimmermann on harrastuk- 
senaan selvittänyt myös tehtaittemme 
kattilahuoneiden historiaa ja höyrynkehi- 
tyksen vaiheita. Hänen muusta harras- 
tustoiminnastaan mainittakoon erityisesti 
filatelia. Hän on Suomen Filatelistiliiton 
keskeisimpiä nimiä, on liiton hallituksen 
jäsen ja on toiminut tuomarina lukui- 
sissa kansallisissa ja kansainvälisissä 
postimerkkinäyttelyissä sekä -ki|pailuissa. 
Hän on myös innokas valokuvaaja. 

' 

J 

Juho Suominen 
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Arttur Mäkinen 

LAURI ANDERSSON 
sähköasentaja Voikkaan sähköosastolta 
täyttää 60 vuotta 20. 10. Hän on syn— 
tynyt Valkealassa. Yhtiön palvelukseen 
hän tuli 1920 Voikkaan korjauspa- 
jaflle puusepän apulaiseksi ja siirtyi 
1921 Voikkaan sähköosastolle sähkö- 
asentajaksi. Hänet tunnetaan monipuo- 
lisena, pätevänä ammattimiehenä. Hän 
on kuulunut Voikkaan tehtaan palokun- 
taan v:sta 1923 toimien nykyisin jouk- 
kueenjohtajana. 

JUHO SUOMINEN 
hakkumies Kymin selluloosatehtaalta 
täyttää 60 vuotta 30. 10. Hän on syn- 
tynyt Keuruulla ja tuli yhtiön palve- 
lukseen 1922 sukeltajan apulaiseksi 
Voikkaan koskityömaalle, josta siirtyi 
Voikkaan rakennusosastolle. Kuusaan 
selluloosatehtaalla hän oli vuoden ko- 
koojakoneen hoitajan apulaisena siirtyen 
sitten Voikkaalle nuoremmaksi asenta- 
jaksi sähköosastolle. Työskenneltyään 
välil lä toistakymmentä vuotta muualla 
hän tuli 1942 Kuusaan voimalai- 
toksen rakennustyömaalle. 1946 hän 
siirtyi Kymin rautatieosastolle veturin- 
lämmittäjäksi. Kymin selluloosatehtaalle 
hän tuli 1956 jälkivuolijaksi, josta siir- 
tyi 1958 hakkumieheksi. Suominen kuu- 
luu Kuusankosken tehtaiden tuotanto- 
komiteaan. Varsinaisen työnsä ohella 
hän on hoitanut lukuisia luottamusteh- 
täviä kuuluen jäsenenä Kuusankosken 
kauppalan valtuustoon sekä lukuisiin 
lauta- ja johtokuntiin. SNS:n Kuusan- 
kosken osaston puheenjohtajana hän On 
ollut 15 vuotta. 

ARTTUR MÄKINEN 
kirvesmies Kymin rakennusosastolta 
täyttää 60 vuotta 30. 10. Hän on syn- 
tynyt litissä. Ensimmäisen kerran yh- 
t-iön palvelukseen Kuusaan selluloosa- 
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Toivo Hokkanen 

tehtaalle hän tuli 1922 ja työskenteli 
sittemmin sahalla ja rakennusosastolla. 
V:sta 1942 alkaen hän on ollut yhtä- 
jaksoisesti yht-iän palveluksessa Kymin 
rakennusosastolla. V. 1939 hän liittyi 
ammattiosastoon ja kuuluu nykyisin 
SAJ:nv pqperiammatt'iosastoon. Paikal- 
lisen rakennustyöväen ammattiosaston 
sihteerinä hän on ollut 11 vuotta ja 
puheenjohtajana 2 vuotta. Hän on kuu- 
lunut Kuusankosken Osuusliikkeen myy- 
mäläneuvostoon ja yhtiön eläkekassan 
hallitukseen ja on työosastonsa tur- 
vallisuustoimikunnan jäsen. Nuorempana 
metsästys ja kalastus kuuluivat hänen 
harrastuksiinsa, nykyisin kotipuutarhan- 
hoito. 

TOIVO HOKKANEN 
voitelija Voikkaan puuhiomolta täyttää 
50 vuotta 29. 9. Hän on syntynyt Val- 
kealassa. Yhtiön palvelukseen hän tuli 
1951 toimien puuhiomolla eri tehtä- 
vissä. Nykyiseen tehtäväänsä hän siir- 
tyi 1956. Jaalan suunnalla, Lammin 
sillan luona hänellä on omakotitalo, jos- 
sa riittää aherrusta vapaa-ajoiksi. Hän 
on innokas metsästyksen ja kalastuksen 
harrastaja. 

JOHANNES NOKELAINEN 
apumies Kuusanniemen selluloosatehtaal- 
ta täyttää 50  vuotta 29. 9. Hän on 
syntynyt Parikkala-ssa ja tuli yhtiön pal- 
velukseen 1941 spriritehtaan raken- 
nustyömaalle. Kesäkuussa 1946 hän 
tuli Kymin rakennusosastolle ja työs- 
kenteli siellä vuoden verra-n. 1948 
hän oli Voikkaan ulkotyöosastolla ja 
siirtyi sieltä Kymin rakennusosastolle 
kirvesmieheksi. Tässä toimessa hän oli 
lokakuuhun 1964, jolloin siirtyi apumie- 
heksi Kuusanniemen selluloosatehtaalle. 
Nuorena hän harrasti hiihtoa, nykyisin 
omakotitalo puutarhoineen vie kaiken 
vapaa-ajan. 

Johannes Nokelainen Veikko Karhu 

SYLVI NURMINEN 
hylsänleikkaaja Voikkaan paperitehtaalta 
täyttää 50 vuotta 3. 10. Hän on syn- 
tynyt Valkealassa. Yhtiön palvelukseen 
hän tuli ensi kerran 1934 Voikkaan 
selluloosatehtaalle. Toimittuaan useaan 
otteeseen eri osastoilla hän tuli v. 1961 
Voikkaan sähköosastolle, mistä hän siir- 
tyi samana vuonna nykyiseen työhönsä 
paperitehtaalle. 

NIILO KARJALAINEN 
merkkaaja Kymin paperitehtaalta täyt- 
tää 50 vuotta 8. 10. Hän on syntynyt 
Kouvolassa. Yhtiön palvelukseen kes- 
kuspuutarhaan hän tuli 1933 ja siirtyi 
1935 Kymiin paperitehtaalle. 1938 hänet 
nimitettiin massaosaston etumieheksi ja 
merkkaajana paperivarastolla hän on 
toiminut v:sta 1962. 

AHTI SIPILÄINEN 
kirvesmies Kymin rakennusosastolta täyt- 
töä 50 vuotta 1 1 .  10.  

ALEKSANTERI HÄMÄLÄINEN 
paalaaja Kymin selluloosatehtaalta täyt- 
tää 50 vuotta 18. 10. Hän on syntynyt 
Säkkijärvellä ja tuli yhtiön palvelukseen 
1950 Kymin selluloosatehtaa-n kuori- 
moon, josta siirtyi kiisunpolttajaksi. 
1953 hän siirtyi nykyiseen tehtäväänsä. 

KERTTU TUOMI 
aputyöntekijä Kymin rakennusosastolta 
täyttää 50 vuotta 18. 10. Hän on syn- 
tynyt Mäntässö. V:sta 1930 alkaen hän 
on toiminut useaan otteeseen yhtiömme 
palveluksessa työskennellen Kymin ta- 
iousosastolla, Kymin selluloosatehtaalla, 
klooritehtaalla, Kymin korjauspajalla ja 
v:sta 1963 Kymin rakennusosastolla. 



Eino Rouhiainen 

HELMI TÖYRYLÄ 
siivooja Voikkaan paperitehtaalta täyt- 
tää 50 vuotta 20. 10. Hän on syntynyt 
Valkealassa. Yhtiön palvelukseen hän 
tuli ensi kerran 1935 Kuusaan pa- 
peritehtaalle, mistö siirtyi 1943 Voik- 
kaan paperitehtaalle. V:sta 1962 alkaen 
hän on työskennellyt yhtäjaksoisesti sii- 
voojana paperitehtaan PK 11:Ilä. 

VEIKKO KARHU 
mittamies kuljetusosastolta täyttää 50 
vuotta 21. 10. Hän on syntynyt Val- 
kealassa, mutta jo 4-vuotiaana hänestä 
tuli kuusankoskelainen. Ammattikoulun 
käytyään hän tul-i heinäkuussa 1931  
yhtiön palvelukseen Kymin höyryosas- 
tolle. Palveltuaan välillä klooritehtaalla 
v:een 1943 hän siirtyi ju-namieheksi 
rautatieosastolle ja nimitettiin 1948 ju- 
nailijaksi Kuusankosken—Voikkaan rau- 
tatielle palvellen tässä tehtävässä rauta- 
tien Iakkauttamiseen v:een 1954 saak- 
ka. Sittemmin hän on toiminut kulje- 
tusosastolla erilaisissa tehtävissä ja 
nimitettiin 1960 mittamieheksi, mitä 
tointa hoitaa nykyisin Kuusankosken 
uudella ratapihalla. — Karhu haavoit- 
tui jatkosodassa kahdesti, toisella ker- 
taa vaikeasti, josta hänelle jäi pysyvä 
vamma. Hän on kuulunut Sotainvali- 
dien Veljesliiton Kuusankosken osaston 
johtokuntaan yli kymmenen vuotta toi- 
mien rahastonhoitajana sekä varapu- 
heenjohtajana. Hän on saanut Sota- 
invalidien Veljesliiton h0peisen ansio- 
merkin. 

VEIKKO SIHVOLA 
voitelija Kymin paperitehtaalta täyttää 
50 vuotta 6. 11. Hän on syntynyt Val- 
keulassa. Yhtiön palvelukseen Kymin 
ulkotyöosastolle hän tuli 1932. Kym- 
menkunta vuotta hän työskenteli Ky- 
min selluloosatehtaalla ja siirtyi 1946 

Olavi Nyman Arvi Rantala 

Kymin paperitehtaalle lastaajaksi ja ny- 
kyiseen tehtäväänsä voitelijaksi 1957. 

EINO ROUHIAINEN 
puuseppä Kymin rakennusosastolta täyt— 
tää 50 vuotta 7. 11. Hän on syntynyt 
Haukivuorella. Yhtiön palvelukseen Ky- 
min rakennusosastolle hän tuli 1932 ja 
on siitä lähtien työskennellyt yhtäjak- 
soisest'i samalla osastolla. Hän on toi- 
minut tehdaspalokunnassa jo 28 vuotta. 

HALLAN TEHTAAT 
VILHO HILLO 
hakunhoitaja sahalta täyttää 60 vuotta 
15. 10. Hän on syntynyt Kymissä. En- 
simmäisen kerran yhtiön palvelukseen 
maa-larin apulaiseksi hän tuli 1 9 1 8 .  
Lajittelijaksi lautatarhalle hän tuli 1926, 
siirtyi sittemmin tapuloitsijaksi ja kuor- 
maajaksi ja nykyiseen toimeensa ha- 
kunhoitajaksi 1960. 

ALVAR TAAVITSAINEN 
kehyssahanterien teroittaja sahalta 
täyttää 50 vuotta 8. 10. Hän on syn- 
tynyt Kymissä. Ensimmäisen kerran 
Hallan palvelukseen hän tuli merkki- 
pojaksi lautatarhalle 1930. Yhtiön pal- 
veluksessa on ollut yhteensä lähes 
kolme vuosikymmentä, nykyisessä teh- 
tävässään v:sta 1964. 

EINO HELJAVUO 
autoasentaja autokorjaamolta täyttää 
50 vuotta 19. 10. Hän on kotoisin 
Mäntyharjulta. Merkkipojaksi lautatar- 
halle hän tuli ensimmäisen kerran 1932. 
V:sta 1941 hän on työskennellyt ensin 
sepänapulaisena, sitten viilaajana ja ny- 
kyisessä tehtävässään autoasentajana 
v:sta 1958. 

OLAVI NYMAN 
työkaluviilaaja 
50 vuotta» 26. 

korjauspajalta täyttää 
10. Hän on syntynyt 

Akseli Nurminen 

Kouvolassa. Hallan palvelukseen kor- 
jauspajalle hän tuli ensimmäisen ker- 
ran 1930. Sittemmin hän oli laivassa 
lämmittäjänä ja laivan sekä niputus- 
koneen koneenhoitaja-na ja siirtyi ny- 
kyiseen tehtäväänsä työkaluviilaaja'ksi 
1948. 

HÖGFORSI N TEH DAS 

ARVI RANTALA 
viilaaja konepajalta täyttää 60 vuotta 
29. 9. Hän on syntynyt Vihdissä. Hän 
on työskennellyt Högforsin tehtaan 
konepajassa v:sta 1923 lähtien. 

"tiuö SUOMINEN 
varastonhoitaja Salon tehtaalta täyt- 
tää 60 vuotta 29. 10. Hän on syn- 
tynyt Halikossa. Tehtaan palvelukseen 
hän tuli 1942 ja on koko ajan toi- 
minut varastonhoitajana osoittautuen 
tehtävässään erittäin päteväksi ja tun- 
nolliseksi. — Nuorempana Suominen 
oli innokas metsästäjä. Nykyisin hänen 
harrastuksensa kohteena on omakoti- 
talo. Hän osallistui molempiin sotiin 
rintamajoukoissa kersanttina saaden 
1. ja 2. lk:n vopaudenmita—lit. 

AKSELI NURMINEN 
ammekaa-vaaja valimosta täyttää 60 
vuotta 18. 11. Hän on syntynyt Tam- 
melassa. Tehtaan työhön hän tuli 1921. 
Hän on toiminut käsinkaavaajana sekä 
ammekaavaajana, missä ammatissa 
edelleenkin työskentelee. Hän on 
ottanut osaa Karkkilan kunnalliseen 
elämään ja on toiminut mm. urheilu- 
ja ammattioppilaslautakuntien jäsenenä. 

H ELGA LAAKSON EN 
tarkastaja valimon puhdistamosta täyt- 
tää 50 vuotta 4. 10. Hän on syntynyt 
Tuusulassa. Hän tuli 1954 puhdista- 
moon, missä edelleenkin toimii valu- 
kappaleiden tarkastaja-na. 
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AINO LEHTORANTA 
siivooja valimosta täyttää 50 vuotta 
9. 10. Hän on syntynyt Kemijärvellä. 
Tehtaan valimoon hän tuli 1955 ja 
toimii edelleenkin valunpuhdistus- ja 
siivoustöissä. 

AILI LÖFMAN 
maalaaja liesiosastolta täyttää 50 
vuotta 3. 11. Hän on syntynyt Pyhä- 
järvellä Ul. Tehtaan työhön hän tuli 
va-lukattilaosastolle 1954. Nykyisin hän 
toimii liesiosastolla liesien maalaajana. 

JUHA HELLGREN 
konekaavaaja valimosta täyttää 50 
vuotta 22. 11. Hän on syntynyt Lo- 
pella. Högforsin valimoon kaavaajaksi 
Hellgren tuli 1948 ja toimii edelleen 
samassa tehtävässä. 

JUANTEHDAS 
VEIKKO TIRKKONEN 
betonimies täyttää 50 vuotta 29. 10. 
Hän on syntynyt Säyneisessä ja jo 
poikana hän oli yhtiön töissä Kaunis- 
harjun tilalla sekä metsäosastolla. Teh- 
taan maanviljelysosastolle hän tuli en- 
simmäisen kerran 1935 ,  työskenteli sit- 
ten puuhiomossa ja kartonkitehtaassa 

Veikko Tirkkonen 

ja v:sta 1946 hän on ollut rakennus- 
osastolla, nykyisin betonimiehenä. Tirk- 
konen oli aikanaan innokas erämies. 
Kotipuutarhanhoidon ohella kalastami- 
nen on yhä hänen mieliharrastuksensa. 

Elokuun 1. päivänä kuoli muurari 
Julius Aleksanteri 0 | I i k (: i n e n Voik- 
kaan rakennusosastolta. Hän oli synty- 
nyt Sortavalassa 15. 8. 1911. Yhtiömme 
palvelukseen hän tuli v. 1945 muura- 
riksi. Poismennyttö jäi lähinnä suremaan 
kolme alaikäistä lasta ja tytär perhei- 
neen. 4 

Elokuun 1 1 .  päivänä kuoli teknikko 
Pentti H y v ö n e n  Kymin korjauspa- 
jalta. Hän oli syntynyt Pielavedellä 
18. 4. 1920. Yhtiön palvelukseen hän 
tuli 1936 Voikkaan korjauspajalle har- 
joittelijaksi ja siirtyi 1938 Kymin kor- 
jauspajalle putkisepän oppilaaksi. Kuo- 
pion Teknillisen koulun hän kävi vv. 
1947—1948 ja toimi senjälkeen mesta- 
rina Kymin korjauspajalla lähes 17 vuo— 
den ajan. Teknikka Hyvönen oli tun- 
nettu erittäin tunnollisena ja rauhalli- 
sena mestarina. Häntä jäivät lähinnä 
kaipaamaan puoliso ja tytär. 

Julius Ollikainen 

26 

Pentti  Hyvönen 

Kymenlaakson teollisuus- ja lii- 
kelaitosten sekä varuskuntien suun- 
nistuskilpailut pidetään lokakuun 
10 pnä Kuusankoskella yhtiömme 
huolehtiessa järjestelyistä-. Näiden 
Kymenlaakson vuotuisten suurkil- 
pailujen yhteydessä ratkaistaan 
myös yhtiön suunnistusmestaruus. 
Aikaisemmissa kilpailuissa ovat 
Karkkilan ja Voikkaan suunnista- 
jat soitelleet ensi viulua. Kilpailu- 
toiminnassa on kuitenkin ollut 
vuoden tauko, jonka aikana voima- 
suhteet ovat saattaneet muuttua ja 
voittajaa onkin vaikea ennustaa. 

Suunnistus suurten joukkojen 
harrastuksena ei ole saanut sitä 
sijaa, mikä sille retkeilyä, marjas- 
tamista j a  lenkkeilyä harrastavien 
yhtiöläisten keskuudessa kuuluisi. 
Harrastuksen laimeuteen esiintyvät 
suurimpina syyllisinä karttojen 
puute ja  yleinen harhaluulo suun- 
nistuksen vaikeudesta. On totta, 
että kilpailut kansainvälisellä ja 
kansallisella tasolla vaativat harras- 
tajiltaan paljon. Kuitenkin jokainen 
meistä kykenee muutaman tunnin 
harjoituksella hankkimaan sellaisen 
taidon, millä esimerkiksi puulaaki- 
luontoisiin koetoksiin voi osallistua. 
Ja mikä varmuus on kotoisilla ret- 
killä, kun osaa suunnistaa. Olkoon- 
kin jo tämän syksyn ja viimeistään 
ensi kevään ohjelmassa kaikilla teh- 
tailla suunnistuksen opetus ja jo -  
kaisella meistä halu tulla mukaan 
tähän hauskaan, kuntouttavaan 
harrastukseen. 

. . . ja lenkkeilemään 

Mutta kuntoa hankitaan myös 
pysyttelemällä teillä ja  poluilla. 
Syksy tuo tullessaan jälleen har- 
rastuslenkkeilyn. Yhtiömme so- 
siaaliosastot järjestävät kävelyhar- 
ra-stuskilpailuja, jotka saavat yhtiö- 
läisemme herkemmin liikunnan pa- 
riin kuin jos jokaisen pitäisi itse 
laatia kunto—ohjelmansa ja toteut- 
taa se omin päin. Nyt on kohteet 
valittavana ja perillä kirja odotta- 
massa nimeä. Arpatili karttuu ja 
jos on onnettaren suosikki, voi saa- 
da jotakin muistoksikin harrastuk- 
sestaan. Mutta jokainen saa joka 
tapauksessa sitä mitä ennen kaik- 
kea tarvitsee: hyvän kunnon ja 
virkeän mielen. 



Juantehlaan 
Justiina-kerho 

Oheisessa kuvassa näemme Juan- 
tehtaan Justiina—kerhon Voikkaan 
kirkon edustalla viime kesän ret- 
kel'lälän. Olikin paikallaan tubla terr- 
vehtimä-än päätehtaiden perheen- 
emäntien kerhoja, jotka olivat anta- 
neet vi-rikkeen vastaavanlaisen kerr- 
hon perustamiselle Juankoskelle. 
Edellisen vuoden kesäkuussa kuu- 
sankoskelaiset vierailivat Juanterh- 
taalla, jossa heidät otetiin vieraan- 
varaisesti vastaan. Retkeläiset puo- 
lestaan tarjosivat emännille kerho- 
idean ja niin Justiina-kerho syntyi 
siinä paikassa. 

Vuosi kului kasvavan innostuksen 
merkeissä. Kerhon perustavassa 
kokouksessa oli läsnä 18 naista, 
mutta pian jäsenmäärä kasvoi yli 
30:n. Puheenjohtajana toimii rva 
Annele Timgren, sihteerinä rva 
Hilkika Räsänen ja rahastonhoita- 
jana rva Sirkka Miettinen. Ker- 
holaiset on jaettu viiteen ryhmään, 
joista kukin vuorotellen pitävä huo- 
len kefrhoillan tarjoilusta ja esittää 
myös ohjelmaa. 

Kerhon tarkoituksena on koota 
tehtaassa työskentelevät ja  tehtaa- 
laiskotien perheenäidit yhteisiin 
vinkistärviin kerhoiltoihin, joita pi- 
detään talvikautena joka toinen 
viikko työntekijöiden kerhohuone,-is— 
tossa. Seurustelun ohella kerho— 
il:la'ssa on aina jotakin opettavaista 
ja hyödyllistä ohjelmaa. Aiheista 
mainittakoon terveyden- ja sairaan- 
hoito, hygienia, varhaisateria, pa- 
kasuteet, puutarhanhoito ym. Ennen 
tilaisuuden alkua pidetään lyhyt 

voimisteiut—uokio opettaja Sirkka- 
Liisa Hämäläisen johdolla. 

Pitkin talvea kertyi markkoja 
matkakassaan ja niinpä eräänä 
aamuna varhain suuntasikin täysi- 
näinen linja-auto matkansa kohti 
Etelä-Suomea. Viera-iltiin Heinolan 
tehtaalla, Vuolenkosken lomakodis- 
sa, Kuusankoskella ja  kotiin kier- 
rettiin Lappeenrannan, Imatran, 
Simpeleen, Savonlinnan, Varkauden 
ja Kuopion kautta. Eipä sitä kol- 
messa vuoro-kaudessa olisi enempää 
ennättänyt taivalta taittaakaan, 
varsinkin kun matkan aikana pidet- 
tiin monessa paikassa yltä hyvänä 
vieraana, käytiin tutustumassa teh— 
taisiin ja nähtävyyksiin ja solmit- 
tiin suhteita vastaanottajiin. Her- 
syvä huumori höysti matkaa koko 
ajan, niin ettei matkaväsymystäkään 
huomattu. 

Kerhon syyskausi on jo alkanut 
ja kaikesta päättäen edessä on vil- 
kas toimintakausi. 

Kulomoiden 
kuulumisia 
Kuusankoskella 

Kuusankosken tehtaiden sosiaali— 
osastojen kutomoissa työskenneltiin 
viime talvikautena jälleen ahkerasti. 
Sitä osoittavat seuraavat luvutkin: 
asiakasmäärä oli 580, isoja mattoja 
kudottiin 226 kpl, kapeaa mattoa 886 
m, pukukangasta 70 m, laukkukan- 
gasta 20 m, matkahuopia 26 kpl, 

ruokaliinoja 35 kpl ja  runsaasti tyy- 
nyjä sekä muita pikkutöitä. 

Kiireisen ohjelman vuoksi siirtyi 
tavanmukainen työkauden päättä- 
jäisnäyttely syksyyn ja se pidetään 
Voikkaan seuratalossa syyskuun 23 
ja  24 pnä. Avajaiset ovat ensimmäi— 
senä näyttelypäivänä klo 18, jolloin 

:tekstiilitaiteilija Annikki Salmi esit- 
telee näyttelyn. Tämänkertaiselle 
näyttelylle ovat leimaa-antavia ko- 
din tekstiilit: suuret pellavaiset ruo- 
kaliinat j a  pitsipoiminnalla kudotut 
kahviliinat, suuret lattiamatot, jois- 
sa on monivartiset sidokset j a  joi- 
den valmistaminen vaatii pitkälle 
kehittynyttä ammattitaitoa, sekä ke- 
vään täkänäkurssilla valmistuneet 
työt. 

Yhtiöläisnaisten vapaa-ajan har- 
rastuksista on kutominen jatkuvasti 
suosiossa. Alkeiskurssilla oppivat 
nuoret yhtiöläisnaiset tämän perin- 
teellisen työtaidon ja kokeilevat 
omia mahdollisuuksiaan. J atkokurs- 
sin avulla taito karttuu ja päästään 
jo  melko korkeatasoisiin saavutuk- 
siin. Kutominen on luovaa ja  innoit- 
tavaa työtä ja  yhdessäolo virkistää. 
Koti saadaan omin kudonnaisin 
viihtyisämmäksi. Uudessa kotikutoi- 
sessa puvussa mennään vierailulle 
tai juhlatilaisuuteen. Ovatpa eräät 
ilahduttaneet kaukana vieraissa 
maissa asuvia sukulaisia ja ystäviä 
pehmoisella huovalla ja  muilla suo- 
malaissävyisillä kotikutoisilla lah- 
joilla. Perinteellinen käsityötaito 
elää ja luontuu hyvin nykyajan tyy- 
lisuuntienkin mukaan. 
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Toimituksen 
tuolilta 

Olette kai huomanneet, että au- 
rinko on paistanut pilvettömältä 
taivaalta varhaisesta keväästä syk- 
syn kynnykselle saakka. Ei nyt sen- 
tään aivan oikealta taivaalta, vaan 
sanomalehtien etusivujen ilmoitus- 
palstoilta. Varsinkin pääkaupungin 
lehtien sunnuntainumerot ovat olleet 
tulvillaan auringonpaistetta. 

Ja  siitä on päässyt nauttimaan 
pienestä maksusta. Houkuttelevim- 
pien tarjousten mukaan pari viikkoa 
Välimeren äärellä Palmassa on kuse- 
tantanut sen kuin viikko Saimaalla. 
On saanut lentää edes takaisin yli 
Euroopan, asua parvekkeella varus- 
tetussa hotellihuoneessa, harjaantua 
viinien erikoistuntijaksi, lo-ikoilla 
hiekalla, kuunnella Välimeren mai- 
ninkien kohinaa ja kastella itsensä 
kirpeän suolaisessa merivedessä. 

Entä mitä Saimaa on tarjonnut. 
Reportterien kuvausten ja  yleisön- 
osaston kiukkuisten kirjeiden perus- 
teella huonoja ilmoja, huonoa pal— 
velua, ärsyttäviä juomarajoituksia, 
samanlaisia järvenselkiä, salmia ja  
saaria loppumattomiin, epämukavan 
hytin ja  suomalaista moukkamai- 
suutta. 

No, harvapa sinne Saimaalle on 
eksynyt. Sen sijaan Seutulasta on 
ollut ilmasilta Välimerelle. Täydessä 
lastissa ovat koneet kiitäneet etelän 
maille ja  palatessaan tuoneet nah- 
kansa kärventäneitä lomalaisia ta- 
kaisin, jotka lentokoneessa ovat pu- 
sertaneet ihanasta lomastaan viimei— 
sen pisaran vaihtamalla taskun poh- 
jalta löytyneet viimeiset kolikot ko— 
reilla etiketeillä varustettuihin pul- 
loihin. 

Varmaan kaikkien kohdalta hou- 
kuttelevien ilmoitusten lupaukset 
eivät kylläkään ole täyttyneet aivan 
sataprosenttisesti. Niissä on kaunis- 
teltu asioita ja  jotakin turistin kan- 
nalta tärkeätä on jätetty mainitse— 
matta. Luotettavat matkatoimistot 
ovat asia erikseen, mutta niiden hin— 
natkin liikkuvat hieman toisilla lu- 
kemilla. Satumaisen halvat seura- 
matkat ovat saattaneetkin olla satu- 
maisia. Pettymyksistä ei kuitenkaan 
kerrota yhtä reippaasti kuin jos: ne 
olisi koettu kotoisalla kamaralla. 
Onhan sentään hienoa ruskettaa 
nahkansa etelän auringossa. 
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Meidän on helppo puhua tähän ta— 
paan, kun emme ole itse päässyt ko— 
kemaan tuota ihanuutta. Mutta kai 
meidänkin vuoromme tulee. Eniten 
uteliaisuuttamme herättää se, loiko— 
vatko- todella suomalaiset niillä suu- 
rilla hiekoilla ihmispaljouden kes— 
kellä ja  kisailevat ison pallo-n kans- 
sa, kuten niissä ilmoituksissa ranta- 
elämää kuvataan. 

* 

Me olemme ollut kuuliainen val- 
tiovallan kehoituksille, emmekä ole 
vaihtaneet markkojamme ulkomai— 
den valuuttoihin. Vähäiset lomamat- 
kamme ovat tapahtuneet omassa 
maassa. Me pidämme sitä mansik- 
kana ilman ulkomailla hankittua 
koti-ikävää. Tunnemmepa väliin 
omantunnon soimauksia siitä, että 
niin moni Suomen kolkka on meiltä 
vielä näkemättä. 

Heinola on ollut useaan kertaan 
matkamme kohteena kesän kuluessa. 
Tuttuhan se on ennestäänkin, mutta 
nyt tutkimme sitä lähemmin. Ihas— 
tuttava kaupunki. Kuljimme keski- 
kaupungin kaikki kadut ja  puistot, 
kurkistimme vanhojen rakennusten 
pihoihin ja  löysimme monia van— 
hoja näkymiä. Kaupunki ei ole :kui- 
tenkaan suinkaan mikään jähmetty- 
nyt museo, vaan ripeästi sykkivä 
kaupunki. Oikein tuottaa iloa kau- 
pungin edistyminen ja sitäkin enem- 
män, kun vanhaa ei ole pyyhkäisty 
armotta pois, kuten valitettavasti 
niin usein käy. 

Toinen matkamme ulottui Poriin, 
jossa vietettiin valtakunnallisia koti- 
seutupäiviä. Aikaisemmin olimme 
vain hetkisen viivähtänyt siellä lä- 
pikulkumatkalla. Nyt sitä kelpasi 
katsella, varsinkin porilaiset panivat 
parastaan näyttääkseen kaupunkinsa 
juurta jaksain. Hyvin heidän kans- 
saan tuli toimeen, joten puheet Po- 
rin ”piruista” ovat varmaan rauma- 
laisten panettelua. 

Jol lentokoneesta sai hyvän yleis- 
silmäyksen. Seutu on tasaista kuin 
pannukakku. Kyllä sieltä on lähdet- 
tävä sisämaahan, j o s  mieli hiihtää 
murtomaata. Mutta vaikutuksen tuo 
lakeus tekee, varsinkin kun muistaa, 
miten maa on voimantunnossaan 
noussut merestä ja  työntää sitä yhä 
tieltään. Ensimmäinen kaupunki oli 
ollut Kokemäellä. Sitten se oli siir- 
retty Ulvilaan j a  meren jatkuvasti 
paettua tuli Porin vuoro. Ei ole se- 
kään enää meren rannalla, mutta 

niin komea kaupunki siihen on kas- 
vanut, ettei sitä enää lähdetä muut- 
telemaan. 

Kun porilaisilla e i  ole näköala- 
paikkoja luonnostaan, ovat he innos- 
tuneet rakentamaan korkeita taloja. 
Kaupunkikuva on upea j a  sitä elä- 
vöittävät Kokemäenjoki ja  lukuisat 
puistot. Myös tehtaat antavat sille 
väriä ja  hieman hajuakin, jonka 
alkuperän tunsimme kotoisen koke- 
muksemme perusteella. Huomiota 
herätti kauniiden historiallisten ra- 
kennusten sekä kuvapatsaiden run- 
saus. Olivat niitä merkkimiehilleen 
ja  historiallisten tapahtumien muis- 
toksi pystytelleet. 

Erikoismaininnan ansaitsee renes- 
sanssityylinen Junneliuksen palatsi, 
jonka rikas apteekkari rakensi vii- 
me vuosisadan lopulla mors-iamelleen 
häälahjaksi. Talo siirtyi jokin aika 
sitten kaupungin omistukseen ja sii- 
tä  tehtiin kaupungin virasto- ja  
edustustalo. Näihin tarkoituksiin 
kaunis rakennus sopii erinomaisesti 
ja niin on talon tulevaisuus tur- 
vattu. 

Tietenkin jokaisen Porissa kävijän 
on käytävä katsomassa Juseliuksen 
nuorena kuolleelle tyttärelleen ra- 
kentamaan mausoleumia. Tässä ym- 
päristössä vasta Gallen-Kallelan 
elämää j a  kuolemaa kuvaavat maa- 
laukset todella puhuttelevat symbo- 
liikallaan. 

Kehottaisimme Porissa kävijöitä 
tekemään myös matkan meren 
äärelle Reposaareen. Siellä on koru- 
ton, sisältä melkein pelästyttävän 
tummasävyinen puukirkko j a  sen 
äärellä sukkellusvene S 2:n haaksi- 
rikkoisten muistopatsas. Reposaare- 
laisille on meren ankaruus tuttua. 
Moni saaren asukkaista on tavannut 
myrskyisellä merellä kohtalonsa. 
Jotain kohtalonomaista kuulostaa 
siinäkin, kun. reposaarelaiset sano- 
vat, etteivät he kuoltuaan pääse 
isänmaan multiin. Heidän viimeinen 
leposijansa on kyllä omassa saaressa 
kirkon läheisyydessä, mutta hau- 
tausmaa on muodostunut aikojen 
kuluessa ilman arvolastia kotiin pa- 
laavien laivojen hiekkalasteista. 
Vieraiden maiden hiekkaa on tuotu 
kotisaaren hautausmaan mullaksi. 

Olemme vaivanneet lukijaamme 
näillä vaatimattomilla kotimaisilla 
matkakertomuksilla, mutta kehoite- 
taanhan nyt suosimaan suomalaista. 
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Korkea-arvoisia 
vieraita 

Presidentti Kekkonen 
Salon messuilla 

Sal—lon messuista 30. 7.—8. 8. muo- 
dostui maatalouden, teollisuuden ja 
kaupan suurnäyttely. Ne olivat tänä 
vuonna suurimmat Helsingin ulko— 
puolella järjestetyistä. Näytteille- 

panijoiden määrä nousi yli puolen- 
tuhannen ja messuilla kävijöitä oli 
yli 100000, mitä Salon kokoisessa 
kaupungissa on pidettävä melkoi- 
sena kansainvaelluksena. 

Tietenkin Högforsin Tehdas otti 
osaa näihin messuihin. Sen onnis- 
tunut näyttelyosasto kiinnosti suu- 

Tshekkoslovakian kemian 
ministeri vieraili 
Kuusankoskella 

Kuusankosken tehtaat ja varsin- 
kin Kuusanniemen selluloosatehdas 
ovat kuluneena kesänä olleet jäl— 
leen lukuisten tutustumiskäyntien 
kohteena. Syyskuun 7 päivänä esi- 

teltiin tehtaitamme Tshekkoslova- 
kian kemian ministerille Jose-f 
Puöik'ille ja hänen ministeriönsä 
johtaville virkamiehille. Seuruees-sa 
olivat edustettuina myös Tshekko- 
slovakian Helsingin lähetystö, Suo- 
men Selluloosayhdistys ja Metex. 

Tutustumiskouhteina olivat pää- 
laborato—rio, Kuusanniemen selluloo- 
satehdas ja Voikkaan paperitehdas. 

. 
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rasti merssuvieraita. Oheisessa ku- 
vassa presidentti Urho Kekkonen 
tutustuu Högforsin osastoon. Pre- 
sidentistä oikealle isännöitsijä C. J. 
Cedercreutz, ins. R. Renko, mank- 
kinointipää—llikkö G. Lindholm, ins, 
C. M. Gallén ja  presidentin adju- 
tantti eversti Levo. 

Kiertokäynnin päätyttyä ministeri 
Puéik, jonka edellisestä Suomen 
vierailusta oli kulunut 120 vuotta, 
kertoi yllättyneensä maamme pusun— 
jall-ostusteoxlllivsuuden nopeasta kehi- 
tyksestä. Niin suomalainen selluloo- 
sa- ja paperiteollisuus kuin kone- 
pajateollisuus ovat korkeatasoisia. 
Erityisesti hän onnitteli suomalaisia 
koneenrakentajia, tutkijoita ja sel- 
luloosanvalmistajia siitä, että koi- 
vusta kyetään valmistamaan hyvää 
sellullloosaa. Tshekkoslovakiassa on 
parhaillaan suunnitteilla selluloosa- 
teollisu'uden laajentaminen nimen- 
omaan käyttämällä pyökkiä raaka- 
aineena. Valtuuskunta olikin tullut 
maahamme, paitsi neuvottelemaan 
selluloosan ostoista ja konehankin- 
noista, tutustumaan suomalaisten 
selluloosanvalmistajien saavutuk- 
siin käytettäessä raaka-aineena 
lehtipuuta. — Kuvassa dipl.ins. 
Erkki Laasonen esittelemässä koi- 
vusellu-loosaa ministeri Puöik'il-le, 
oik. apul.isännöitsijä Gustav Rosen- 
qvist. 




