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Laivaa lastataan Hallan laiturissa 

Kirjeelliseen työturvallisuuskurssiin 
Kuusankosken tehtailla osallistuivat ku- 
takuinkin kaikki insinöörit, mestarit ja 
työnjohtajat, joille se oli tarkoitettukin. 
Vastauksista selvisi pelkillä rasteilla, 
mutta niiden oikeaan paikkaan merkit- 
seminen vaati huolellista opetuskirjeisiin 
paneutumista. Kurssi käsitti viisi opetus- 
kirjettä. 

Ammattikoulun Opetusohjelmassa oli 
kuluneena lukuvuotena paperialan nuor- 
ten ammattimiesten työteknillinen kurssi 
ja koulumuotoisena mittarimekaawnikko- 
kurssi. Ammattikoulun i-vuotisen pa- 
perilinjan käynyt ja sen jälkeen työtek- 
nillisen kurssin suorittanut saa näistä 
opinnoistaan todistuksen, joka vastaa 
2-vuotisen ammattikoulun opintovaati- 
muksia. Tällaista todistusta vaaditaan 
nykyisin pyrittäessä 2-vuotisiin teknilli- 
siin kouluihin. 

Högforsin Tehtaan Konepajakoulun 
uuden koulutalon vihkiäisjuhla on vie- 
tetty arvovaltaisen kutsuviera-sjoukon 
läsnäollessa. Juhlapuheen piti pääjohtaja 
Aarno Niini. 

Voikkaan tehtaan uudisrakennuspuo- 
lella on jonkin aikaa ollut hiljaista, mut- 
ta nyttemmin on jälleen vietetty harjan- 
nostajaisia. Paperitehtaan massankäsit- 
telyosastoa varten on puuhiomon poh- 
joispäähän kohonnut n. 9 0 0 0  m3:n 
suuruinen rakennus. 

Päälaboratorion selluloosaosastolla on 
tuoreen koivun uuteaineet olleet perus- 
teellisen tutkimuksen kohteena. Paitsi 
paljon arvokasta t iet,  josta on myös 
käytännöllistä hyötyä, se toi tutkijalleen 
Pauli Paasoselle tohtorinhatun. 

Kesä ja lomakausi on parhaimmillaan. 
Kuusi yhtiöläistä kertoo lehdessämme, 
miten he lomansa viettävät. 



Yhä uusia. ongelmia 

Sitä mukaa kun ihmiskunta sivistyy, elintaso kohoaa ja sosiaali- 
nen huolenpito lisääntyy, tuntuvat — paradoksaalista kyllä — vai- 
keudet yhä vain kasvavan. Tietenkin jos ajattelemme yleismaail- 
mallisia ongelmia, on ihmiskunnalla selvitettävänään suuria, suo- 
rastaan pelkoa herättäviä vaikeuksia. Mutta meidän suhteellisen 
rauhallisissa ja kehittyneissä oloissam-mekin puhutaan tavan takaa 
tiellemme kasautuvista vaikeuksista. Niillä ei läheskään aina tar- 
koiteta vanhaa perua olevia epäkohtia, jollaisia on kaikkien kansa- 
kuntien ja yhteiskuntajärjestelmien keskuudessa olemassa, vaan 
niitä näyttää merkillisellä tavalla syntyvän myös saavutettujen 
parannusten mukana. Aivan kuin häiritsevä varjo seuraisi edistys- 
askeleiden kintereillä. 

Uuden työaikalain toteuttaminen on kysymys, joka jo nyt näh- 
dään tällaisena kaksijakoisena asiana. Aikanaan oli kahdeksan 
tunnin työaikalaki suuri sosiaalinen saavutus. Se kevensi monen 
kohdalta liiallista työtaakkaa ja se jakoi arkipäivän» sopivasti työ- 
aikaan ja omaan aikaa-n. Nyttemmin ollaan ottamassa seuraavaa 
harppausta, ollaan siirtymässä 5-päivä-iseen työviikkoon. Osittain 
sitä jo sovelletaankin ja vuoden 1970 alkuun mennessä meidän on 
tottuminen tähän uuteen työn ja vapaa-ajan rytmiin. Kuten aina 
näin suuren muutoksen läpivieminen vaatii tämäkin paljon järjes- 
telyjä ja sen soveltamiseen liittyy myös todellisia vaikeuksia. Ly- 
hyemmässä ajassa pitäisi päästä vähintään nykyisiin työsaavutuk- 
siin ja myös kustannuksia olisi koetettava pitää kurissa-. Olisihan 
näet kevytmielistä ryhtyä ehdoin tahdoin kaventamaan työmme 
tuottavuutta ja talouselämämme saavutuksia. Sen tähden meidän 
on korvattava työajan menetys entistä tehokkaammilla koneilla ja 
työmenetelmillö sekä rationalisoinnilla ja jokaisen olisi omalta koh- 
daltaan koetettava selviytyä viidessä päivässä siitä, mikä on tähän 
saakka tullut tehdyksi kuudessa päivässä. 

Epäilemättä lain määräykset tullaan kirjaimellisesti toteutta- 
maan ja Suomen kansan aikakirjoihin viedään uusi sosiaalinen 
saavutus. Mutta kuten edellä viittasimme, mitalilla on myös nurja 
puolensa. Jo nyt ollaan huolestuneita, osataanko lisääntynyttä va- 
paa-aikaa käyttää oikein. Pelätään, että se totuttaa ihmisiä, var- 
sinkin nuoria, joutilaisuuteen ja senhän väitetään olevan kaiken 
pahan alku ja juuri. 

Kieltämättä tällainenkin näkökohta on otettava huomioon, 
mutta sitä ei sittenkään tulisi mielestämme liiaksi korostaa. Suuri 
osa ihmisistä tulee käyttämään uuden vapaapäivänsä a-skareittensa 
parissa puuhailuun tai suorastaan työntekoon, joka useassa ta- 
pauksessa on toisenlaista kuin varsinainen leipätyö ja siten tuo 
vaihtelua ja virkistystä. Mihinkäs tavallinen ihminen luonnostaan 
pääsee, joka vaatii ponnistusta ja työhön käsiksi käymistä. Aloite- 
kykyiset ihmiset löytävät uusia kehittäviä harrastuksia ja tiedon- 
janoiset opiskelevat. Elämä rikastuu ja maailmankuva avartuu. 
Tällaisia ihmisiä on epäilemättä verrattomasti enemmän kuin 
niitä, jotka kuluttavat aikansa jouten ja joutavia mielessään hau- 
toen. 



Työturvallisuutta opiskeltiin kirjekurssin avulla 

Kuusankosken tehtailla on päätty— 
neen talvikauden aikana opiskeltu 
ahkerasti työturvallisuusasioita. Opis— 
kelu on tapahtunut kirjekurssin muo- 
dossa ja siihen ovat osallistuneet 
kaikki tehdasinsinöörit, mestarit ja 
työnjohtajat, yhteensä 410 henkilöä. 
Kun opiskelu oli vapaaehtoista, an- 
nettakoon harrastuksesta ja kiinnos- 
tuksesta sitäkin varauksettomampi 
kiitos. 

Osansa tähän hyvään tulokseen oli 
epäilemättä taitavasti laaditulla, viisi 
opetuskirjettä käsittävällä opetus- 
ohjelmalla, jonka tekijä oli dipl.ins. 
Tahto Hietikko Teollisuusvakuutuk- 
sesta. Osanottajille jaettiin viime syk- 
synä turvallisuuskurssin kansio, joka 
sisälsi ensimmäisen opetuskirjeen, työ- 
turvallisuuslain soveltamisohjeineen ja 
-neuvoineen sekä sosiaaliministeriön 
vahvistamat ,Yleiset koneohjeet”. Jo- 
kaista opetuskirjettä varten varattiin 

Vastaukset 
toimitettiin kurssipäällikölle, turvalli- 
vastausaikaa kuukausi. 

suustarkastaja Harry Varhomaalle, 
joka palautti ne korjattuina takaisin 
asianomaisille uuden opetuskirjeen 
mukana. Kukin kirje sisälsi kymme- 

Vastauksista 
selvisi rasteilla, mutta tämä helppous 
nen kysymysryhmää. 

Teollisuusvaikuutuksen suojeluteknillisen 
osaston pööl l ikkö dipl . ins .  K. Ha l l ika inen  

oli sittenkin näennäinen, sillä rastien 
merkitseminen oikeisiin neliöihin 
edellytti huolellista perehtymistä tur- 
vallisuuskurssin aineistoon. Veikkaa- 
malla yrittäminen oli jokseenkin yhtä 
epävarmaa kuin oikean veikkausrivin 
täyttäminen. 

Kirjeopiskelun avulla saatiin paljon 
uutta tietoa ja samalla se muodosti 
tervetulleen kertauksen. Kurssista 
hyötyivät myös järjestäjät, sillä osan- 
ottajat antoivat opintokirjeiden yh- 
teydessä uudistus- ja parannusehdo- 

tuksia, joista tulee olemaan apua vas- 
taiselle turvallisuustoiminnalle. 

Koskelassa pidetyssä päättäjäistilai- 
suudessa esitti Kuusankosken tehtai— 
den johtaja Olov A. Hixén kiitok- 
sensa Teollisuusvakuutukselle, kurssin 
järjestäjille sekä osanottajille. Hän 
lausui ilonsa kurssia kohtaan osoite- 
tusta suurenmoisesta harrastuksesta 
ja kurssilaisten esittämistä uusista työ- 

hän 
korosti työnjohdon keskeistä asemaa 
turvallisuusideoista. Erityisesti 

työturvallisuuden edistämisessä. 
Turvallisuuskurssin päättäjäistilai— 

suudessa Voikkaan mestarikerhossa 
isännöitsijä Magnus Wangel mainitsi 
avauspuheessaan, että kurssikansiosta 
on kertynyt sen haltijalle mainio ja 
monipuolinen hakuteos. Eräät knop- 
pikysymykset saivat osakseen arvos- 
telua varsinkin niissä tapauksissa, 
joissa Kuusankosken tehtaiden tur- 
vallisuussäännöt ovat jossakin määrin 
erilaisia kirjekurssissa edellytettyjen 
vastausten kanssa. Tällaisia eroavai- 
suuksia oli kuitenkin verrattain vä- 
hän ja toisaalta väittely antoi vain 
lisäväriä opiskelulle. Kurssi pakotti 
paneutumaan työturvallisuusasioihin 
ja kukin joutui miettimään, miten 
omalla vaikutusalueellaan voisi edis- 
tää työturvallisuutta. 

Kurssilaisten puheenvuoroista ku- 
vastui tyytyväisyys kirjekurssia koh- 

Kirjekurssin pööttöjöistilaisuudesta 
Koskelan salissa 



taan ja kaikesta huomasi, ettei osan- 
otto ollut suinkaan jäänyt muodolli— 
seksi mukanaoloksi, vaan asioihin oli 
syvennytty hyvinkin perusteellisesti. 
Ammattientarkastaja, dipl.ins. Sola, 
joka myös osallistui toiseen päättä- 
jäistilaisuuteen, lausui tyytyväisyy— 
tensä näin voimaperäisestä työturval— 
lisuusasioiden harrastamisesta. Teolli- 
suusvakuutusta edustivat päättäjäis- 
tilaisuuksissa suojeluteknillisen osas— 
ton päällikkö dipl.ins. K. Hallikainen 
sekä teknillinen tarkastaja, dipl.ins. 
Olavi Saarinen, joiden pitämistä esi— 
telmistä julkaisemme seuraavassa ly- 
hennelmät. 

Dipl. ins. K. Hallikainen: 

Vakuutusyhtlot ia vahinkojen 
toriuntatyö 

Tapaturmavakuutuslaki velvoittaa 
työnantajan vakuuttamaan jokaisen 
palveluksessaan olevan työssä tai 
työstä johtuvissa olosuhteissa sattuvan 
tapaturman varalta. Työstä johtuviksi 
olosuhteiksi katsotaan myös työ- 
matka. 

Tämän lain säätämää tapaturma- 
vakuutusta harjoittaa maassamme 
nykyisin 26 vakuutusyhtiötä. Osa 
niistä on keskinäisiä, toiset taas osa- 
keyhtiömuotoisia. Niissä on vakuu- 
tettu yli 1350000 vuosityöntekijää, 
minkä lisäksi tulevat valtion töissä 
olevat n. 160000 vuosityöntekijää, 
joiden kotvausasioista huolehtii Val— 
tion tapaturmatoimisto. 

Vahinkojen ehkäisytyötä ei ole 
laissa määrätty tapaturmavakuutus— 
yhtiöiden tehtäväksi, vaan sitä har- 
joitetaan täysin vapaaehtoisesti. Tä- 
mä palvelumuoto on syntynyt paitsi 
vakuutusyhtiöiden oman 
myös teollisuuden tarpeiden ja toi— 

intressin 

vomusten pohjalta. 
Vakuutusyhtiöt eivät katso tehtä- 

vänään olevan suorastaan estää tapa- 
turmia vakuutuksenottajan puolesta, 
vaan auttaa vakuutuksenottajaa ke- 
hittämään 
Suuri osa tästä avusta annetaan ns. 

omaa torjuntatyötään. 

turvallisuustarkastusten yhteydessä. 
Näiden tarkastusten tarkoituksena ei 
ole pelkkä vikojen etsiminen, vaan ne 
ovat enemmänkin palvelu— ja neu- 
vottelukäyntejä, joiden aikana jou- 
dutaan tekemisiin koko työturvalli- 
suuden laajan kentän eri tekijöiden 
kanssa. 

Vakuutuksenottajaa autetaan sel- 
laisten työtapojen tai työolosuhteiden 
löytämisessä, joiden avulla vältetään 
tapaturmanvaara. Tämä edellyttää 
aina perusteellista tehtaaseen tai työ- 
paikkaan tutustumista ja se onkin 
tarkastuskäynnin tärkein osa. Vakuu- 
tuksenottajalle selostetaan vakuutus- 
yhtiön tilastoja ja häntä autetaan ke- 
hittämään omia tilastojaan, joiden 
avulla hän voi seurata oman työ- 
paikkansa turvallisuustilanteen kehi- 
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Teollisuus- 
vakuutuksen 

teknillisellä 
tarkastajalla 

dipl.ins. Olavi 
Saarisella on aina 

jo takin  u u t t a  
s ano t t avaa  

tystä ja verrata sitä muihin saman 
alan yrityksiin. Tämä on yksi niistä 
harvoista keinoista, joilla turvalli- 
suustyön tuloksia voidaan mitata. 
Lisäksi kehitetään organisaatioon ja 
menettelytapoihin liittyviä keinoja 
turvallisuuden parantamiseksi, neu- 
votaan vakuutuksenottajia työhön- 
otto- ja työhönsijoituskysymyksissä 
siltä osin kuin ne koskevat työtur- 
vallisuutta, autetaan vakuutuksen- 
ottajaa turvallisuuskasvatus— ja ope- 
tuskysymyksissä, opastetaan henkilö- 

kohtaisia suojaimia ja pukeutumista 
koskevissa kysymyksissä ja kehitetään 
yhdessä keinoja, joilla vakuutuksen- 
ottajan palveluksessa olevia voidaan 
kannustaa uusiin turvallisuutta edis- 
täviin suorituksiin. 

Myös vakuutusyhtiöiden palveluk- 
sessa olevat teollisuusterveyssisaret 
käyvät työpaikoilla. Näiden käyn- 
tien päätarkoituksena on ensiapu- 
kurssien pito, mutta samalla suorite- 
taan myös muuta tehtaiden ja työ- 
paikkojen ensiapuvalmiuteen ja työ- 
terveyteen liittyvää neuvontaa. 

Vakuutusyhtiöt suorittavat 
ikään suoranaista koulutustyötä, joka 
kohdistuu teollisuuden ja työpaikko- 
jen kaikkiin portaisiin. Työturvalli- 

niin 

suusopetusta annetaan vakuutus- 
yhtiöiden toimesta mm. Helsingin 

yliopistossa, teknillisissä oppilaitok- 
sissa ja metsäopistoissa. Vakuutus- 
yhtiöt tekevät, hankkivat ja levittä- 
vät tieto- ja kasvatusaineistoa. Sel- 
lainen on myös tämä työturvallisuu— 
den työnjohtajille tarkoitettu kirje- 
kurssi. ' 

Pakkokeinot eivät kuulu vakuu- 
tusyhtiöiden ohjelmaan. Sen sijaan 
ne uskovat, että vapaaehtoisen työn 
avulla voidaan työturvallisuustyössä 

Vakuutus- 
yhtiöillä onkin varmasti erittäin suuri 
päästä erittäin pitkälle. 



osuutensa siinä kehityksessä, joka on 
maamme tapaturmatorjunnan alalla 
tapahtunut. 

Dipl. ins. Olavi Saarinen: 

Turvallisuusl'yö teollisuuslaitoksessa 

Teollisuudessamme on turvallisuus- 
toiminnan alalla päästy rehelliseen 
ja ennakkoluulottomaan yhteistoi- 
mintaan teknillisen johdon, työnjoh- 
don ja työntekijäin kesken. Tämä 
yhteistyö on johtanut, paitsi lukuisiin 
varsinaisiin suojatoimenpiteisiin, myös 
asenteiden muuttumiseen suopeaksi 
turvallisuustoimintaa kohtaan. 

Ehdoton edellytys turvallisuustoi- 
mikuntien työn onnistumiselle on 
tehtaan johdon vilpitön halu tehdä 

totta. Siksi 
turvallisuustoimikuntien jäsenten eh— 
turvallisuustoiminnasta 

dotuksiin on aina suhtauduttava va- 
kavasti ja milloin esitystä ei kat- 
sota tarpeelliseksi toteuttaa, on tämä 

Turva l l i suus -  
t a r k a s t a j a  
Harry Varhomaa 
se los tamassa  
ope tusk i r j e iden  
gallup—vastauksia 

perusteltava. Erään yhtiön työtur- 
vallisuusohjeissa mainitaan: 

”Työturvallisuutta koskevista epä— 
kohdista on työturvallisuustoimikun— 
nan jäsenen tehtävä ensi tilassa esi- 
tys lähimmälle esimiehelleen. Ellei 
tämä katso voivansa esitystä toteut- 
taa tai jos sen toteuttaminen ei sisälly 
hänen toimivaltaansa, on hän velvol- 
linen saattamaan asian edelleen oman 
esimiehensä tietoon. Toimikunnan jä- 
sen voi myös tehdä asiasta esityksen 
työturvallisuustoimikunnan kokouk— 
sessa. Asianomainen esimies huolehtii 
siitä, että parannusehdotuksen tekijä 
saa ensi tilassa tietää, mihin toimen- 
piteisiin hänen esityksensä johdosta 
on ryhdytty.” 

Muistettakoon kuitenkin, että tur- 
vallisuustoimikunnat ovat vain neu- 

toimeenpanevia voa antavia, e ivät  
elimiä. Vastuu työturvallisuudesta 
kuuluu työnantajalle ja hänen edus- 

siis teknilliselle johdolle, 
riippumatta siitä, kuuluvatko he tur- 
tajilleen, 

vallisuustoimikuntiin ta i  e ivät .  Tur-  
lisäksi 

olemassa toinen työturvallisuusorga— 
vallisuustoimikuntien onkin 

nisaatio, yrityksen linjaorganisaatio 
toimitusjohtajasta nuorimpaan työn- 
johtajaan. Jokaisen siihen kuuluvan 
jäsenen vastuu ei ole yksinomaan 
juridista vaan myös moraalista vas— 
tuuta alaisistaan, vastuuta kaikesta 
siitä, mitä työntekijöille tapahtuu 
työpaikalla, jossa nämä työskentele— 
vät  esimiehen määräämissä tehtävissä 
ja hänen järjestämissään olosuhteis- 
sa. On myös huomattava, ettei tätä 
vastuuta voida siirtää jollekin muulle 
henkilölle, 
päällikölle, jonka asema on luon— 

esimerkiksi turvallisuus- 

teeltaan neuvotteleva, ilman mää- 
räys— ja toimeenpanovaltaa. 

Tapaturmantorjunnan tulee perus- 
tua tosiseikkoihin. Siksi on huoleh- 
dittava siitä, että saadaan oikeat ja 
yksityiskohtaiset tiedot 

Tapaturmanselvittely, 
sattuneista 

tapaturmista. 
jonka osaston työnjohtaja tekee tar- 
koitusta varten laadittua kaavaketta 
käyttäen, tehostaa torjuntatyötä kah- 
dellakin tavalla. Ensiksikin se pakot- 
taa työnjohtajan perusteellisesti pun- 
taroimaan jokaista hänen johtamas- 
saan työssä sattunutta vahinkoa ja 
usein tämän pohdinnan tuloksena 
oma-aloitteisesti ryhtymään ehkäisy- 
toimenpiteisiin. Ja toiseksi tämä jär- 

tapaturmatilastojen jestelmä antaa 
teolle luotettavan ja käyttökelpoisia 
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Yleisömenestys  oli hyvä  myös 
Voikkaan  mestarikerhossa pidetyssä 

in fo rmaa t io t i l a i suudessa  



tietoja käsittävän aineiston ja siten 
edellytykset johtopäätösten tekoon, 
jotka yksityisten tapausten perusteel- 
la eivät olisi mahdollisia. 

Tapaturmien syyt on siis tunnetta— 
va. Amerikkalaisen turvallisuusmie- 
hen H. W. Heinrich'in mukaan on 
meilläkin totuttu jakamaan tapatur— 
mien syyt kahteen ryhmään: vaaral- 
listen olosuhteiden ja vaarallisten toi— 
mintojen aiheuttamiin. Tällainen 
jaoittelu on kuitenkin kovin suora— 
viivainen, sillä useimmissa tapauksis— 
sa molemmat ovat samanaikaisesti 
vaikuttamassa, ja kun vielä sattuma 
sotkeutuu mukaan, syntyy tapaturma. 
Loppujen lopuksi kaikki tapaturmat 
ovat ihmisen aiheuttamia. Sen vuoksi 
turvallisuustyön tärkein ja pääasial- 
lisin kohde onkin ihminen itse. 

Saadaksemme työntekijän menette— 

Yhtiön ATK-osasto 

Tietokoneperuskurssi-n osanottajia 

Yhtiöömme on perustettu auto— 
maattinen tietojenkäsittelyosasto eli 
lyhennettynä ATK-osasto. Sen tehtä— 
vänä on yhteistoiminnassa eri osasto- 
jen kanssa selvittää tietokoneiden 
käyttömahdollisuudet ja -tarve yh- 
tiössä, suorittaa tietokoneiden avulla 
osastoille palveluksia, jotka edellä 
olevan perusteella katsotaan tarpeel- 
lisiksi, huolehtia tarvittavasta suun- 

leniään oikein voimme käyttää toi- 
saalta sääntöjä ja pakotteita, toisaalta 
opastusta, ohjausta ja vakuuttelua. 
Näistä ehkä molemmat ovat tarpeen, 
mutta jälkimmäinen tie suositelta- 
vampi. Kuitenkin hänen toiminta- 
tapansa molemmissa tapauksissa mää- 
räytyy siitä, mitä hän ajattelee näistä 
asioista, mikä on hänen asenteensa 
työturvallisuuteen. Ja tässä suhteessa 
hän on vain harvoin itsenäinen. Hän 
on ennen kaikkea työryhmänsä jäsen 
ja tuon ryhmän asennoituminen vai- 
kuttaa ratkaisevalla tavalla hänen te- 
kemisiinsä ja tekemättä jättämisiinsä. 

Kun harjoitamme työturvallisuus- 
valistusta, ei sen yksinomaisena tar- 
koituksena ole opettaminen ja tieto- 
jen jakaminen, vaan ennen kaikkea 
ajattelutavan muokkaaminen, myötä- 
mielisen asenteen herättäminen tapa— 

nittelu- ja koulutustoiminnasta ja 
seurata jatkuvasti ATK-alan yleistä 
kehitystä ja tehdä sen perusteella esi- 
tyksiä yhtiön johdolle ATK—toimin- 
nan kehittämisestä. 

ATK-toimintaa johtamaan ja val- 
vomaan on perustettu kolme ATK- 

toimikuntaa, nimittäin Kuusankosken 
tehtaita, metsäosastoa ja metalliteol— 
lisuutta varten. Valmistelu- ja tut- 
kimustyöt, mm. suurimittainen loma- 
ketutkimus, ovat jo käynnissä. Toi- 
mistopäälliköille ja eräille muille 
asianomaisille pidettiin toukokuussa 
kolmipäiväinen tietokoneperuskurssi, 
jolla luennoivat IBM:n asiantuntijat 
ja yhtiön edustajina ATK:n päällik- 

turmantorjuntaa kohtaan. Mutta täl- 
lainen yleinen valistustoiminta ei yk- 
sinään riitä. Se on sittenkin tilapäistä, 
vaikutukseltaan lyhytaikaista ja liian 
etäällä jokapäiväisistä tilanteista. Sen 
sijaan käyttöinsinöörit ja työnjoh- 
tajakunta ovat jatkuvassa kosketuk- 
sessa työntekijöihin. He voivat vai- 
kuttaa päivästä toiseen sekä neuvoin 
ja ohjein että ennen kaikkea omalla 
esimerkillään. On ilmeistä, että ni- 
menomaan työnjohtajan suhtautumis- 
tapa 
aivan ratkaisevasti hänen alaistensa 

työturvallisuuteen vaikuttaa 

asenteeseen. Työnjohtaja, samalla kun 
hän jakaa työt, ohjaa ja valvoo nii- 
den suoritusta, myös suurelta osalta 
luo sen hengen, mikä työpaikalla val- 
litsee. Ja työnjohtajasta riippuen myös 
tämä henki työturvallisuuden suhteen 
voi olla joko hyvä tai huono. 

kö, maisteri Ahti Hirvonen sekä 
ekonomi Heikki Kellokoski. Kurssilla 
oli 34 osanottajaa. Koulutustoiminta 
tulee lähiaikoina jatkumaan. Tieto- 
koneiden käyttöön ottamisen ensim- 
mäinen vaihe tapahtuu elokuun 10- 
pulla, jolloin sekä pääkonttorin että 
Karkkilan reikäkorttikoneet korva- 
taan kahdella pienehköllä tietoko- 
neella. 

ATK-osaston päällikkö, 
kauppatiet. maist. Ahti Hirvonen 



Kurssilaiset ja heidän opettajansa 
kuvattuna pööttöjöistilaisuudessa 

Paperialan työteknillisen kurssin 
suoritti 19 nuorta ammattimiestä 
Vuoden Väliajan jälkeen oli yhtiön 

ammattikoulun kuluneen talvikauden 
opetusohjelmassa jälleen työteknilli- 
nen kurssi, tällä kertaa paperialan 
nuorille ammattimiehille. Sen suo- 
ritti 19 oppilasta, joista 9 Kymin 
paperitehtaalta, 8 Voikkaan paperi- 
tehtaalta, 1 päälaboratoriosta ja 
1 Juantehtaalta. Alkajaisiksi oli syk- 
syllä kahden viikon pituinen koulu- 
mainen jakso, sen jälkeen työn ohella 

neljä oppituntia viikossa ja jälleen 
lopussa viikko koulunpenkillä. Oppi- 
tunteja kertyi kaikkiaan 1 650. 

Kurssin päättäjäiset ja todistusten- 
jako pidettiin ammattikoulun salissa 
huhtikuun 30 pnä. Ammattikoulun 
johtokunnan puheenjohtaja, varatuo- 
mari Robert B ro therus  puhui 
kurssilaisille mainiten, että kauppa- 
ja teollisuusministeriön päätöksen 
mukaisesti nyt suoritettu kurssi yh- 

dessä aikaisemmin suoritetun l-vuo— 
tisen ammattikoulun päästötodistuk— 
sen kanssa vastaa 2-vuotista am— 
mattikoulua ja oikeuttaa täten hake- 
maan oppilaaksi myös sellaisiin tek— 
nillisiin kouluihin, joissa opetusaika 
on vain kaksi vuotta, ts. Varkauteen 
ja Valkeakoskelle. Koska yhtiön am- 
mattikoulun paperilinja on vain 
l-vuotinen, saadaan työteknillisen 
kurssin avulla 2-vuotisen ammatti- 
koulun vaatimus täyteen. Anomuk- 

sen hyväksyminen ministeriössä ei 
kohdannut vaikeuksia, sillä ne oppi- 
tavoitteet, jotka saavutetaan 1-vuo- 
tisella paperilinjalla ja työteknillisel- 
lä kurssilla, vastaavat hyvin 2-vuo- 

Varatuomari Robert Brotherus 
puhumassa pööttöjöistilaisuudessa 

Osmo Ahlberg esitti kurssilaisten 
kiitokset 

Rehtori Eero Kaartinen ojentaa 
todistuksen Harri Venemiehelle 



tisen ammattikoulun oppimäärää. 
Kuten tunnettua, valtion teknilli- 

sissä kouluissa on oppiaika kolme 
vuotta ja pääsyvaatimuksena kou- 
luun on suoritetun oppivelvollisuu— 
den ja riittävän esiharjoittelun lisäksi 
vain hyväksytty sisäänpääsytutkinto. 
Koska eräille kouluille on myönnetty 
oikeus antaa teknikon pätevyys 
2-vuotisen teknillisen koulun pohjal— 
la, on näiden koulujen pääsyvaati- 
muksia korotettu lisäämällä niihin 
vähintään 2-vuotisen ammattikoulun 
suorittaminen. — Kohdistaessaan sa— 
nansa kurssinsa päättäneille puhuja 
sanoi: 

— Tässä yhteydessä kehoittaisin 
teitä palauttamaan mieliinne ne muu- 
tokset 
työssä ollessanne ovat tapahtuneet. 

tehtaillamme, jotka teidän 

Ehkä ei ole tapahtunut mitään juuri 
sillä koneelle, millä te itse nyt työs— 
kentelette, mutta jos katselette ym— 
pärillenne, huomaatte yhtä ja toista 
muutosta vuosien mittaan. Ja kai- 
killa muutoksilla on samanlainen 
suunta. Ne saattavat lisätä tuotan- 
non määrää tai  parantaa sen laatua 
tai vähentää tarvittavaa työntekijä- 
määrää tai työn ruumiillista rasitus— 
ta. Olkoon mikä tahansa näistä muu- 
toksen tuloksena, sen edellytyksenä 
on aina tehtävän tai prosessin ym- 
märtäminen niin, että sen suorittajat 
pystyvät oppimaan uudet työmene— 
telmät ja käyttämään uusia työväli- 
neitä. 

— Maailma, jossa elämme, on jat- 
kuvasti muuttuva ja nopeassa tah- 
dissa muuttuva. Teknillinen kehitys 
luo jatkuvasti uusia työmenetelmiä ja 
työvälineitä ja yhteiskunnallinen ke- 
hitys muuttaa ja muokkaa ihmissuh— 
teita. Tässä muuttuvassa maailmassa 
on meidän oltava valmiit aina oppi- 
maan ja omaksumaan uutta ja paras 
keino varustautua tähän on tietopoh- 
jan laajentaminen sekä oppimiskyvyn 
harjaannuttaminen. Tämä on tarpeen 
sekä yksilön itsensä että koko yhteis- 
kunnan kannalta ja tämä on ollut 
tavoitteena myös tällä kurssilla. 

J u h a n i  H ä k k i n e n  ; 
(vas.) Tapio Nikkil'ci 

ja R a u n o  P a a v o l a  
(takana) 

harjoitustyön 
ööressö  

Uusia mittarimekaanikkoja 
Kuluneena lukuvuotena pidettiin 

yhtiön ammattikoulussa Kuusankos- 
kella mittarimekaanikkokurssi, joka 
oli järjestyksessä toinen. Tälle opin- 
tolinjalle otettiin ammattikoulun käy- 
neitä, mutta myös ammattikoulun 
metallilinjan toiselta luokalta pääs- 
seitä, joten mittarikurssi vastasi hei- 
dän kohdaltaan ammattikoulun kol- 
matta lukuvuotta. Opetussuunnitel- 
ma käsitti 1650 tuntia. Teoreettinen 
opetus tapahtui ammattikoulussa ja 
työnopetus Kuusaan saaressa sijait- 
sevassa vanhassa mittarikorjaamossa. 

Mittarimekaanikkokurssilta saivat 
todistuksen seuraavat 14 oppilasta: 
Seppo Grönvall, Timo Harlin, Ju- 
hani Häkkinen, Pekka Kettula, Heik— 

Juhani Littman, ki Lindén, Tapio 
Nikkilä, Paavola, Heikki 
Pasi, Kalevi Pyykkönen, Voitto Rihu, 
Seppo Salama, Antero Toivonen ja 

Rauno 

Antero Tuominen. 
Dipl.ins. Antti Hakalan kurssin 

100 mk:n 
stipendin sai Rauno Paavola ja toi- 
parhaalle lahjoittaman 

seksi parhaan keskiarvon saavutta- 
neelle Voitto Rihulle tuli 50 mk:n 
stipendi ins. Reijo Honkasen lahjoi- 
tuksena. 

Kaikki kurssin suorittaneet saivat 
Kuusankosken tehtailta koulutustaan 
vastaavan toimen. 

Mit t a r imekaan iko iks i  va lmis tunee t  
ja h e i d ä n  ope t t a j ansa  



Högforsin Konepajakoulun uuden 
koulutalon Vihk1a1SJuhla 
Vihkiiiuisjuhlan puhujat: 
vas. konepajakoulun johtokunnan 
puheenjohtaja, yli-insinööri Ernst 
Alander, ammattikasvatushaillituksen 
pööjohtaja Aarno Niini ja kone- 
pajaikoulun rehtori Pertti Jaanu 

] a a n u  kertoi puheessaan konepaja- 
koulun toiminnasta ja rakennusvai— 
heista mm. seuraavaa: 

Kun Högforsin Tehtaan Kone- 
pajakoulu 23 vuotta sitten perus- 
tettiin, elettiin Suomessa raskaita 
aikoja. Teollisuudelta vaadittiin pal— 
jon enemmän kuin rauhan aikana ja 
kuitenkin suuri osa ammattimiehistä 
oli pois 
Osoitus silloisen Högforsin Tehtaan 

normaalista työelämästä. 

Högforsin Tehtaan Konepajakou- 
lun uuden koulurakennuksen vih- 
kiäisjuhlaa vietettiin 27. 5. arvokkain 
juhlamenoin runsaan kutsuvieras- 
joukon läsnäollessa. Vaatimattomissa 
olosuhteissa v. 1942 toimintansa 
aloittaneen koulun uusi ja tarkoi- 
tuksenmukainen rakennus valmistui 
lopullisesti kevään kuluessa. Kone- 
pajakoululla on nyt tilaisuus entistä 
tehokkaammin palvella tehtaan ja 
koko maan metalliteollisuuden tar- 
peita ammattimiesten kouluttajana. 
Vuosien mittaan konepajakoulu on 
saanut tunnustusta korkeatasoisesta 
opetuksestaan ja sinne onkin pyrki- 
nyt oppilaita enemmän kuin on voitu 
ottaa. Monet konepajakoulun käy- 
neet ovat jatkaneet menestyksellisesti 
opintojaan eri alojen teknillisissä op- 
pilaitoksissa ja ennen kaikkea teh- 
taan palvelukseen on saatu oman 
koulun kasvateista päteviä ammatti- 
miehiä. 

Vihkiäsjuhlan aloitti tehtaan or- 
kesteri Veikko Virran johdolla. Kou- 
lun johtokunnan puheenjohtaja, yli- 
insinööri Ernst A l a n d e r  loi ter- 
vehdyspuheessaan lyhyen katsauksen 
koulun syntyvaiheisiin ja sen yli 
kaksikymmenvuotiseen toimintaan, 
jona aikana opetuksen pääpaino on 
valimolinjalta siirtynyt konepajalin— 
jalle. Hän piti tärkeänä, että metalli- 
teollisuus saa palvelukseensa alan 

kilpail- 
taessa kansainvälisillä markkinoilla 
ammattimiehiä. Erityisesti 

tämä on välttämätöntä. 
Vihkiäispuheen piti ammattikasva- 

tushallituksen 
N i i n i ,  joka selvitteli puheessaan 

pääjohtaja Aarno 

laajasti nykyisiä näköaloja maamme 
ammattikasvatustyössä korostaen eri- 
tyisesti yksityisten ja teollisuuslaitos- 
ten ammattikoulujen merkitystä. 

Konepajakoulun vaiheita 

Konepajakoulun rehtori Pertti 

johdon optimistisesta suhtautumisesta 
tulevaisuuteen oli päätös ryhtyä kas- 
vattamaan ammattimiehiä niinkin 
pitkäjännitteisesti kuin perustamalla 

Vihkiäisjuhla, 
jota nyt vietämme, todistaa koulun 
oma ammattikoulu. 

perustajien olleen oikeassa. 
Koulun perustamisajatuksen ta- 

kana olivat lähinnä vuorineuvos 
Gustaf A r p p e ja yli—insinööri Ernst 
Alander. Asiaa perusteellisesti tutkit- 
tuaan he olivat tulleet siihen tulok- 
seen, että paikkakunnalle oli saatava 
ammattikoulu ja niinpä he kutsui- 
vatkin asiasta kiinnostuneita tehtaan 
seuratalolle 5. 11. 1942 neuvottelu- 
kokoukseen. Osanotto oli vilkasta ja 
puheenvuoroja käytettiin runsaasti. 
Lähes yksimielisesti oltiin ammatti- 
koulun perustamisen kannalla. Toi- 
meen ryhdyttiin ripeästi. Valtioneu- 
vosto hyväksyi koulun ohjesäännön 
ja tammikuussa 1943 koulu aloitti 
toimintansa. 



Högforsin Tehtaan konepajakoulu 
on vanhimpia teollisuuden ammatti- 
kouluja. Se oli perustettaessa kansa- 
koulupohjainen 4-vuotinen ammatti- 
oppilaitos. Nykyisin koulu on kan- 

Kehitys kul— 
kee kylläkin siihen suuntaan,  e t tä  
salaiskoulupohjainen. 

kunnalliset ammattikoulut hoitavat 
peruskoulutuksen ja teollisuus jatko- 
koulutuksen eli erikoistumisen am- 
matteihin. Tämä suuntaus on mie- 

edellyttää 
laajaa yleisten ammattikoulujen ver- 
kostoa, jotta kaikilla halukkailla olisi 
mahdollisuus päästä niihin ja osalla 

lestäni oikea, mut ta  se  

lisäksi saada jatko-opetusta teolli- 
suuden erikoisammattikoulussa. Hög- 
forsin Tehtaan Konepajakoulu py- 
syy paikallisista olosuhteista johtuen 
kuitenkin vielä pitkään kansalais- 
koulupohjaisena. 

Konepajakoulun perustamisvaihees- 
sa määrättiin opiskeluajan pituu- 
deksi neljä vuotta, koska useimmissa 
metallialan ammateissa on oppiaika 
neljän vuoden pituinen. Oppilaiden 

kanssa tehdään kolme kuukautta kes- 
tävän koeajan jälkeen oppisopimus, 
joten ne  saavat päästötodistuksen 

lisäksi virallisen ammattipätevyys- 
kirjan suoritettuaan viimeisenä luku- 
kautenaan ammattinäytteen. Työhar- 
joittelu tapahtuu siten, että ensimmäi- 

senä vuonna kaikki työskentelevät 
oppilaskonepajassa ja kaksi viimeistä 
vuotta tehtaassa siinä ammatissa, jo- 
hon he  valmistuvat.  Tehtaaseen siir— 

tyminen tapahtuu toisen lukuvuo- 
den aikana oppilaan osoittaman ke- 
hityksen ja tehtaan tarpeiden mukai- 
sesti. 

Luokkien vahvuus oli alkuvuo- 
sina 15—20, nykyisin n. 30 oppi- 
lasta. Valtaosa oppilaista on Karkki- 
lasta ja lähiseuduilta, mutta joitakin 
myös muualta ympäri Suomea. Esi- 
merkkinä oppilasjakautumasta voita- 
neen mainita tämän vuoden 1. luok- 
ka, jonka 34 oppilaasta on 21 Kark- 
kilasta Juankos- 
kelta, 3 Salon lähistöltä, 3 Pusu- 
lasta ja loput 4 eri puolilta Suomea. 

Pyhäjärveltä, 3 

Salon seudulta kotoisin olevat ovat 
ensimmäiset oppilaat, jotka on tar- 
koitettu Högforsin Salon tehtaalle. 
He työskentelevät täällä ensimmäi- 
sen vuoden ja loput kolme vuotta 
Salossa. Luokkien suurentuminen joh- 
tuu tehtaan kasvusta ja lisäksi siitä, 
että n. neljäsosa koulun käyneistä 
lähtee jatkamaan opintojaan teknil- 
lisiin kouluihin. — Koulusta on tä- 
h ä n  mennessä valmistunut 19  vuosi- 

kurssia. ja yhteensä 388 ammatti- 
miestä. 

Koulun vakituisen opettajakun- 
nan muodostavat rehtori, vastaava 
työnopettaja, joka on koulutuksel- 
taan teknikko, sekä kaksi työnopet- 
tajaa. He ovat alan päteviä ammatti- 
miehiä. 

Koulu tuskin olisi kehittynyt siksi 
arvostetuksi ammattioppilaitokseksi, 
mikä se nyt on, ellei sillä olisi 

ollut onni saada tehtävistään innos- 
tuneita ja pitkäaikaisia opettajia. 
Pisimmän päivätyön on tehnyt työn- 
opettaja Aarne L u n d b e r g ,  joka 
52:sta palvelusvuodestaan on ollut 
20 vuotta työnopettajana jakaen 
nuorille kokemustaan ja ammattitai- 
toaan. Kesäkuussa hän jää eläkkeelle 
nauttimaan hyvin ansaittuja eläke- 

eläkkeelle 
jäänyt koulun rehtori Toivo N i s -  
vuosia. Viime vuonna 

s i n e n  loi 18 vuoden aikana kou- 
lulle ne puitteet ja perinteet, joiden 
mukaan on hyvä jatkaa. Kolmas pit- 
käaikaisesti opetustyössä toiminut 
on työnopettaja Paavo S a a r i s t o .  
Hän on 13 palvelusvuotensa aikana 
ehtinyt kasvattaa lukuisia ammatti- 
miehiä, jotka työskentelevät tehtaas- 
sa monissa vaativissa ammateissa. 
Koulun johtokunnan puheenjohtaja— 
na  on  alusta  läht ien toiminut  me- 
nestyksellisesti yli-insinööri Ernst 
Alander. 

Koulu toimi aluksi vaatimatto- 
missa olosuhteissa. 100 m2zn suurui— 

Vihkiöisjuhla pidettiin uuden koulu- 
t a lon  suuressa  p i i rus tus luokossa  

nen oppilaskonepaja oli kuitenkin 
käytettävissä ja 1946 saatiin ensim- 
mäinen varsinainen oppilasvalimo. 
Oppilaskonepajaa laajennettiin 1954 
ja uudelleen 1957, jolloin sen lattia- 
pinta-alaksi tuli 270 m2. Ensimmäi— 
nen tilapäinen koulurakennus, val- 
mistui 1945. Siinä oli kaksi luokka- 
huonetta tietopuolista opiskelua var- 

9 



ten ja rehtorin kanslia. 1950—luvun 
loppupuolella ryhdyttiin suunnittele- 
maan uutta koulurakennusta, johon 
tulisi luokkien ja toimistotilojen lisäk- 
si oppilaskonepaja. Arkkitehti Tor- 
Erik Herlerin suunnitteleman koulu— 
rakennuksen rakennustyöt aloitettiin 
1963. Luokkahuoneet ja toimistotilat 
valmistuivat syyslukukauden aikana 
1964. Sen jälkeen aloitettiin toinen 
rakennusvaihe, joka käsitti oppilas- 

Rehtori Eero Kaartinen (vas.) lahjoitti 
Kuusankosken  a m m a t t i k o u l u n  onn i t t e lug  
tervehdyksenä veljeskoululle oppilas—,.; 
työnö tehdyn aurinkokellon 

konepajan. Se valmistui viime syys— 
kuussa ja kevätkaudella tulivat vii- 
meisetkin laitteet asennetuiksi pai-. 
koilleen. Oppilaskonepajan sisustami- 
sessa ja hankinnoissa suoritti opetta- 
jien lisäksi ins. Erkki Rickman suuri— 
arvoisen työn. 

' ;- 

Oppilaskonepajan pinta-ala on en- 
tiseen verrattuna lähes kaksinkertai— 
nen eli 450 m2. Sinne on hankittu 
myös uusia välineitä, joista mainit— 
takoon kaksi sorvia, monipaikkatasa- 
suuntaaja hitsaustöihin ja nosturit. 
Oppilaskonepajan yhteydessä on 
myös työkaluvarasto. Rakennuksen 
kellarikerroksessa on oppilaskunnal— 
la oma huone. Koulurakennuksen 
ympäristön kaunistamiseksi laitetaan 
nurmikenttiä ja istutuksia ja oppilas— 
kunnan vapaa—ajan harrastuksia var- 
ten tehdään koulun pihalle koripallo- 
kenttä. 

Opettajakunta ja oppilaat ovat 
erittäin tyytyväisiä uuteen koulura— 
kennukseen, jonka saaminen on Hög- 
forsin Tehtaan taholta paras tunnus- 
tus konepajakoulun tarpeellisuudesta 
ja siitä, että se on ammattioppilai- 
toksena pystynyt täyttämään sille 
asetetut toiveet. 

Onnitteluia 

Konepajakoulu sai vastaanottaa 
lukuisia onnitteluja ja lahjoja. Onnit- 
teluja esittivät Karkkilan kauppala 
(kauppalanvaltuuston puheenjohtaja 
Paavo Saaristo), Högforsin Tehtaan 
työntekijät (pääluottamusmies Aleksi 
Aalto), Kymin Osakeyhtiön ammatti- 
koulu (rehtori Eero Kaartinen), Suo— 
men Metalliteollisuuden Työnantaja- 
liitto ja Teollisuuden ammattikoulu- 
j'en yhteistyöelin (dipl.ins. Alku Si- 
relius), Suomen Metallityöväen liitto 
(dipl.ins. Elis Makkonen), Högforsin 

Tehtaan Konepajakoulun ensimmäi- 
nen rehtori, tohtori Urho Verho, Oy 
Strömberg Ab:n konepajakoulu (reh- 
tori Osmo Keinonen), Lohjan Kalk- 
kitehtaan ammattikoulu (rehtori 
Herbert Ekroth) ja Lohjan ammatti- 
koulu (rehtori Toivo Sippola). 

Tervehdysten ja kahvitarjoilun 
jälkeen vieraat tutustuivat uuteen 
koulurakennukseen ja erityisesti op- 
pilaskonepaja herätti suurta mielen— 
kiintoa. 

Illalla oli kutsuvieraille järjestetty 
juhlaillalliset tehtaan virkamiesker- 
holla. 

Kansainvälinen ESPRA-kokous 

Allaolevassa kuvassa Kuusankos— 
ken tehtaiden johtaja Olov A. Hixén 
selostaa yhtiömme toimintaa kan- 
sainvälisen paperi- ja selluloosa-alan 
tutkimusorgauisaation ESPRAn edus- 
tajille näiden vieraillessa 8. 6. Kuu- 
sankoskella. Käynti tapahtui ESPRAn 
vuosikokouksen yhteydessä, joka tällä 
kertaa pidettiin Suomessa järjestön 
suomalaisten jäsenyhtiöiden Kymin 
Osakeyhtiön ja Enso-Gutzeit Osake- 
yhtiön toimiessa isäntinä. ESPRAn 
puheenjohtajana on Mr. James J. 
Eberl Yhdysvalloista ja järjestöön 
kuuluu 43 jäsenyhtiötä 11 eri-maasta. 

Helsingissä pidetyssä kokouksessa 
toimi puheenjohtajana dipl.ins. Gus- 
tav Rosenqvist ja esitelmän koivu- 
puun ja koivuselluloosan uuteaineista 
piti fil.tohtori Pauli Paasonen. 



Massankäsittelyosasto 
rakenteilla 
Voikkaalle. 
Toukokuun viimeisenä päivänä 

hulmusi siniristilippu oheisen raken- 
teilla olevan tehdaslaajennuksen ka- 
tolla merkkinä siitä, että rakennuk- 
sen harjakorkeus oli saavutettu. Ra— 
kennus on talven ja kevään kuluessa 
kohonnut Voikkaan puuhiomon poh— 
joiselle sivustalle apukoneosaston ja 
kamyr—koneen viereen. Uuden tehdas— 
tilan saa massankäsittelyosasto. 

Lisärakennuksen on suunnitellut 
teknillisen osaston Voikkaan piirus— 
tuskonttori ja arkkitehtina on toimi- 
nut arkkitehti Arne Helander. Kon- 
struktiopiirustukset on laatinut Insi- 
nööritoimisto Pöysälä & Sandberg. 

pohjataso Rakennuksen sijaitsee 
kaksi metriä Voikkaankosken ylä- 

juoksun vedenpintaa alempana. Pe— 
rustöiden yhteydessä jouduttiinkin 
poistamaan maata ja kalliota 3400 
m3. Rakennuksen korkeus on 14 m 
ja ainoa välitaso sijaitsee maanpinnan 
korkeudella. Teräsbetonirunkoisen ra-  

on 8 900 m3. 
Seinärakenne poikkeaa aikaisemmas- 
kennuksen tilavuus 

ta tehdasrakennustavasta melkoisesti. 
Ulkoseinä muurataan tiilistä. Sisäseinä 
sen sijaan rakennetaan 9 cm:n pak- 

suisista betonielementeistä. Niiden 
väliin tulee 3 cm:n paksuinen mine- 
raalivillaeristys ja yhden tuuman 
ilmarako. Elementit valaa Rakennus— 
liike T. Potinkara Oy uudessa ele- 
menttitehtaassaan Maunukselassa. 

Rakentamisesta huolehtii Voikkaan 

Dip|.ins. Äke Lind- 
holm pitämässä 
harjcnwnostojclis- 
puhe t t a  

Kirvesmies  
Niilo Lahtinen 

es i t t ämässä  työn-  
tekijöiden kiitokset 

tehtaan rakennusosasto. Töitä on teh- 
ty keskimäärin 20 miehen voimalla. 
Työmaan vastaavana mestarina toimii 
rakennusmestari Jouko Lehtinen. Pe- 
rustuksen kaivuu aloitettiin joulukuun 
10 päivänä. Työt ovat sujuneet täy- 
sin suunnitelmien mukaisesti ja las- 
kelmien mukaan uusi osasto tulee 
käyntiin jo ensi syksynä. Konetoimi— 
tuksista huolehtii A. Ahlström Osake- 
yhtiön Karhulan konepaja, säiliöt toi- 
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Uusi rakennus sijaitsee puuhiomon 
pohjoisella sivustalla 

mittaa Högforsin Heinolan tehdas ja 
annostelupumput saksalainen toimi— 
nimi Lewa. 

Harjannostajaisissa, joita vietettiin 
Voikkaan keskusruokalassa, toivotti 
kutsuvieraat ja rakentajat tervetul- 
leiksi rakennusosaston päällikkö Matti 
Jankeri. Harjannostajaispuheen piti 
dipl.ins. Äke Lindholm mainiten, että 
uusi massankäsittelyosasto tulee pa- 
rantamaan Voikkaan paperitehtaan 
toimintaedellytyksiä. Työntekijöiden 
puolesta puhui kirvesmies Niilo Lah- 
tinen esittäen työnjohdolle kiitokset 
hyvästä yhteistyöstä. 



Helsingin yliopiston luentosalissa 
oli toukokuun 4 pnä väitöstilaisuus, 
jossa fil.lisensiaatti Pauli Paasonen 
päälaboratoriosta esitti väitöskirjansa 
'On the non-volatile ethyl ether 
exractives of birch wood and the 
changes in composition effected by 
aging and sulphate pulping'. Vasta- 
väittäjänä oli dosentti Ossi Renko- 
nen ja kustoksena professori Terje 
Enkvist. Seuraavassa fil. tohtori Pau- 
li Paasonen selostaa väitöskirjatyö- 
tään. 

Väitöskirjatyössä on tutkittu tuo- 
reesta koivusta orgaanisiin liuottimiin, 
lähinnä eetteriin, liukenevia yhdis- 
teitä eli ns. uuteaineita. Nämä aineet 
sijaitsevat koivun solukoissa ja niillä 
on ratkaiseva merkitys puun elintoi- 
minnoille. Ne toimivat mm. koivun 
vararavintoaineina, suoja-aineina ja 
osa niistä säätelee puun kasvutoimin- 
toja. Käytettäessä koivua selluloosa- 
teollisuuden raaka-aineena mainitut 
aineet voivat kuitenkin olla haitaksi. 
Ne saattavat huonontaa selluloosan 
laatua, aiheuttaa vaikeuksia paperin- 
valmistuksessa ja keitettäessä sulfaat- 
tia männystä rinnan koivun kanssa, 
huonontaa mäntykeitosta saatavan ns. 
mäntyöljyn laatua. 

Aikaisemmat tiedot koivun uute- 
aineista ovat olleet hyvin vähäisiä 

1 2  

Kuusankosken tehtaiden tutkimus- 
pööll-ikkö, fil.tohtori Pauli Paasonen 
kuvattuna vöittöjöistilaisuudessa 

Tuoreen koivun uuteaineet 
tohtoriväitöksen aiheena 
ja ristiriitaisia. Näiden aineiden ke- 
miallisia rakenteita ei ole monista 
yrityksistä huolimatta saatu selville, 
vaan luonto on pystynyt tässä koh- 
den tarkasti vartioimaan salaisuuk- 
siaan. Tämä johtuu lähinnä siitä, 
että kysymyksessä on useiden moni- 
mutkaisten ja suurimolekyylisten ai- 
neiden seos, jonka eristäminen ensin 
koivusta ja tämän jälkeen jakaminen 
yksityisiin aineosiin sekä edelleen näi- 
den tutkiminen on äärimmäisen vai- 
keaa. Tutkimuksia vaikeuttaa myös 
se, että muutamia aineita esiintyy 
erittäin pieniä määriä. Lisäksi kaik- 
ki nämä uuteaineet muuttuvat hel- 
posti toisen tyyppisiksi yhdisteiksi. 

Parantamalla analyysimenetelmiä 
sekä käyttämällä hyväksi kaikkein 
uusimpia tieteellisiä tutkimuslaitteita 
ja -menetelmiä on väitöskirjatyössä 
onnistuttu selvittää koivun sisältä- 
mien uuteaineiden laatua ja kemial- 
lisia rakenteita. On  selvää, että tu- 
losten esittäminen lyhyesti ammatti- 
kieltä käyttämättä on vaikeaa. Kui- 
tenkin yritän esitellä tässä eräitä mie— 
lenkiintoisimpia kohtia, joita tutki- 
muksissa on saatu. 

Tuore koivu sisältää eetteriin liu- 
kenevia öljymäisiä uuteaineita 2—4 
% puun painosta. Koivun latvaosa 
sisältää enemmän näitä aineita kuin 
saman puun tyviosa ja hieskoivu (Be- 
tula pubescens) on uuteainerikkaampi 
kuin rauduskoivu (B. verrucosa). 

Tutkittaessa uuteaineiden raken- 
netta voitiin todeta, että ne sisältä- 
vät 2—6 0/0 vapaita rasvahappoja, 
joita löydettiin 20 eri lajia. Tämä 
osoittaa miten runsas 'raaka-ainevali- 
koima' koivusoluilla on käytettävis- 
sään niiden muodostaessa öljyä, ras- 
voja ja muita yhdisteitä. Vapaista 

hapoista suurin osa on 'arvokkaita' 
tyydyttämättömiä rasvahappoja. Va- 
paiden happojen eristämisen jälkeen 
jaettiin jäljelle jäänyt uuteaineiden 
pääosa yhteentoista eri jakeeseen. 
Näistä jakeista tarkastellaan tässä 
yhteydessä vain kolmea tärkeintä. 

Ensimmäinen näistä kolmesta ja- 
keesta sisältää öljymäisen, hiilestä ja 
vedystä koostuneen 'ketjumaisen' yh— 
disteen, jota kutsutaan skvaleeniksi. 
Tämän aineen löytäminen koivusta 
on sikäli mielenkiintoinen, että se on 
eräs tärkeä välituote useiden suuri- 
molekyylisten yhdisteiden mm. ihmi- 
sessäkin esiintyvän kolesterolin muo- 
dostuksessa. 

Toinen tarkasteltavista jakeista si- 
sälsi useita erilaisia steroleja ja ste- 
rolimaisia aineita eli ns. terpeenial— 
koholeja, jotka ovat sitoutuneet ras— 
vahappojen kanssa. 
löydettiin mm. eräs öljymäinen tyy- 

Tästä jakeesta 

dyttämätön yhdiste, joka on muo— 
dostunut samoista rakenneyksiköistä 
kuin skvaleenikin ollen kuitenkin 
suurimolekyylisempi kuin tämä ja 
sisältäen hiilen ja vedyn lisäksi yh— 
den happiatomin. Tämä yhdiste on 
todennäköisesti myös välituote, josta 
koivusolut käyteaineiden eli entsyy- 
mien avulla rakentelevat muita tar- 
vitsemaan yhdisteitä. Edelleen tästä 
jakeesta löytyi kaksi kiinteää erittäin 
”mutkikkaasti” rakennettua steroleja 
lähellä olevaa rengasrakenteista yh- 
distettä. Näiden yhdisteiden jälkeen 
tullaan varsinaisiin steroleihin, joita 
löydettiin kahta lajia. Näiden stero- 
lien suhde toisiinsa näyttää aivan sa— 
malta kuin aikaisemmin mainitun ko— 
lesterolin syntyessä sen ”alkeellisem- 
masta” sterolityypistä. Useimmat ja— 
keessa esiintyvistä yhdisteistä ovat 



kiinteitä, vain ensiksi esitetty aine on 
öljymäinen. Kuitenkin luonto on jär- 
jestänyt niin, että kiinteät yhdisteet 
ovat sitoutuneet tyydyttämättömien 
öljymäisten rasvahappojen kanssa ja 
toisaalta öljymäinen yhdiste kiintei- 
den tyydytettyjen rasvahappojen 
kanssa. Lopputulos kaikissa tapauk- 
sissa on öljymäinen yhdiste, mikä 
merkitsee sitä, että mainitut aineet 
voivat öljymuodossa liikkua suhteel- 
lisen hyvin puussa. 

Kolmannen, tässä yhteydessä esi- 
tettävän jakeen muodostavat varsi- 
naiset rasvat, joissa glyseriinimole— 
kyyliin on sitoutunut kolme rasva- 
happomolekyyliä tuloksen ollessa ns. 
triglyseridejä eli kaikkien öljyjen ja 
rasvojen perusyksiköitä. Rasvojen 
ominaisuudet riippuvat siitä minkä- 
laisia rasvahappoja solu glyseriiniin 
sitoo. Jos rasvahappomolekyylit ovat 
tyydytettyjä, tuloksena ovat jähmeät 
ja kiinteät rasvat, jos taas hapot ovat 
tyydyttämättömiä syntyy öljymäisiä 
tuotteita. Koivussa glyseriidit sisäl- 
tävät pääasiassa kahta happoa, ni— 
mittäin tyydyttämätöntä linolihappoa 
(pellavaöljyhappoa) sekä tyydytettyä 
,huonompilaatuista' kiinteää lignose- 
riinihappoa. Tyydyttämättömän ha- 
pon määrä on kuitenkin tarpeeksi 
suuri antamaan koivun sisältämille 
rasvoille öljymäisen luonteen. 

Tutkimuksissa on esitettyjen yhdis- 
teiden lisäksi löydetty vielä eräitä 
muita aineita sekä selvitelty reaktioi- 
ta, joita tapahtuu koivun uuteaineissa 
varastoinnin ja sulfaattikeiton aikana. 

Kuten edellä esitetystä on ehkä sel- 
vinnyt, voidaan koivuakin pitää 'li- 
hansyöjänä”, joka muodostaa ja va— 
rastoi rasvoja ja rasvamaisia yhdis- 
teitä. Nämä aineet, niiden syntymi- 
nen ja reaktiot ovat erittäin inten- 
siivisen tutkimustyön kohteena koko 
maailmassa ja siitä syystä on suori- 
tettu työ herättänyt mielenkiintoa 
paitsi selluloosateollisuuden myös 
muiden luonnontuotteiden vieläpä ih- 
misorganisminkin piirissä työskente- 
levien tutkijoiden keskuudessa. 

Vieraita lännestä ja idästä 

Toukokuussa vieraili maassamme 
Suomen Paperitehtaitten Yhdistyksen 
kutsumana USA:sta eräiden huomat- 
tavien sanomalehtien tuotannonjohta- 
jia, jotka käyttävät suurlevikkisissä 
lehdissään myös suomalaista paperia. 
Nämä paperintuntijat antoivat suo- 
malaisesta sanomalehtipaperista erit- 
täin hyvän arvostelun. He pitävät 
sitä laadultaan korkeatasoisena ja 
sen painettavuusominaisuuksia erin- 
omaisina. Suomen ja USA:n välisellä 
sanomalehtipaperin kaupalla onkin 
pitkäaikaiset perinteet, jotka monien 
ostajien kohdalla ovat jatkuneet 
vuosikymmeniä. Maamme sanoma- 
lehtipaperin valmistajien edustajana 
USA:ssa toimiva Madden-yhtymä on 
hoitanut tätä tehtävää jo neljäkym- 
mentä vuotta. — Vieraat kävivät 
myös yhtiömme vieraina Kuusan- 

koskella. Kuvassa vieraat isäntineen 
Koskelan edustalla. 

Alimmassa kuvassa nähdään neu— 
vostoliittolainen jätevesikysymysten 
asiantuntijavaltuuskunta, joka vie- 
raili maassamme Venäjän neuvosto- 
tasavallan maanparannus- ja veden- 
hankintaministeriön varaministerin 
N. G. Ovsjannikovin johdolla. Val- 
tuuskunnan oli kutsunut maaham- 
me Suomen Puunjalostusteollisuuden 
Keskusliitto. Valtuuskunta osallistui 
Helsingissä suureen vesiensuojelu- 
kollokvioon ja tutustui puunjalostus- 
tehtaiden jätevesiongelmiin. Kuusan— 
kosken vierailun yhteydessä, josta 
kuvamme, heille esitelmöivät jäte- 
vesikysymyksistä dipl.insinöörit Gus- 
tav Rosenqvist ja Erkki Laasonen. 
Vieraat olivat erittäin kiinnostunei- 
ta niistä tuloksista, joita tehdas- 
vesien sulkemisjärjestelmällä on saatu 
aikaan. 



Lomasuuntana Suomi 

Ensimmäisten kevään merkkien il- 
maantuessa alkavat kesälomasuunni- 
telmat pyöriä ajatuksissamme. Mah- 
dollisesti talven mittaan on rahaa 
säästetty lomaa silmälläpitäen, mutta 
kevään edistyessä ja loma-aikojen 
tultua määrätyiksi alkavat suunnitel- 
mat saada kiinteimpiä muotoja ja 
uutta vauhtia. 

Loma-aika alkaa virallisesti touko- 
kuun alusta ja päättyy syyskuun vii- 
meisenä päivänä. Joku on saattanut 
pitää lyhyehkön talviloman, mutta 
suurin osa lomasta on säästetty kesä- 
ajaksi, sillä perin harvinaisia poik- 
keuksia lukuun ottamatta jokainen 
haluaa nauttia lomapäivistä niiden 
muutamien lämpimien ja kauniiden 
kesäkuukausien aikana, jotka Suomen 
ilmasto tarjoaa. 

Loman pituus samoin kuin ajan- 
. 
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Varomets'cipööllikkö Harry Willmoniin 
mökki  sijaitsee Suomenlahden 

kollioisella saarella 

vai Mallorca 

kohta määräävät osaltaan lomanviet- 
tomahdollisuudet, mutta nykyisin on 
kuitenkin niin paljon erilaisia vaihto- 
ehtoja, että luulisi jokaisen löytävän 
mieleisensä kukkaronsa ja harrastus- 
tensa mukaan. Kesämökin omistajien 

ratkeavat 
suurempia probleemoita. Ja mikä on- 
lomasuunnitelmat ilman 

kaan ihanampaa kuin vetäytyä Suo- 
men vesistöjen varsille tai meren 
tuntumassa sijaitseville mökeille ja 
huviloille kauaksi 
ja tehtaiden liepeiltä 
luonnon kauneudesta ja rauhasta. 

asutuskeskuksista 
nauttimaan 

Useat käyttävät loma-aikansa myös 
opiskeluun, johon monet kesäkurssit, 
kesäyliopistot, opintoleirit ja muut 
opiskelumahdollisuudet antavat tilai- 
suuden. Mutta paljon on myös niitä, 
joiden ”levoton veri” ei kestä paikal— 
laan pysymistä, vaan ajaa heidät 

matkalle, lähelle tai kauas, pääasia 
että ollaan liikkeellä. Heille tosiaan 
on maailma täynnä mahdollisuuksia. 
Jo matkatoimistotkin tarjoavat mat- 
koja kotimaassa ja ulkomailla aina 

Vieraista 
maista lähdetään etsimään uusia ja 
erilaisia, totutuista tavoista poikkea- 
via elämyksiä, toisenlaisia maisemia, 

maailman ääriin saakka. 

toisenlaatuisia ihmisiä. 
Monelle kuitenkin matkailu koti— 

maassa suo tarpeeksi tyydytystä ja 
avaa uusia näkemyksiä mielenkiintoi- 
sesta ja kauniista maastamme. Onhan 
meillä monenlaatuista maisemaakin 
omasta takaa. On Hämeen vehreitä 
näkymiä, Savon mäkistä maastoa, 
rannikon saaristojen ainutlaatuista 
kauneutta, Kuusamon erämaitten ja 
koskien jylhyyttä, Pohjanmaan loput— 
tomalta näyttäviä lakeuksia ja Lappi 
tuntureineen ja kirkasvetisine joki- 
neen sekä järvineen. On vesistöjä, 

viehättäviä pikku- 
kaupunkeja ja viljelmien keskellä ke- 
saaria, niemiä, 

säistä arkipäivää viettäviä somia kir— 
konkyliä. Kotimaamme tarjoaa vaih- 
televuutta myös kansamme elinta— 
voissa ja jopa luonteen piirteissäkin 

mielenkiintoisia on havaittavissa 
eroavuuksia. Mutta ennen kaikkea 
Suomen luonto on lomanviettäjän 
kannalta ihanteellinen. Meillä on ti- 
laa, rauhaa ja kauneutta yllin kyllin. 
Lomakylät ja hotellit tarjoavat pal- 
veluksiaan. Sisävesiliikenteen laiva- 
reitit tuovat matkailijan ulottuville 
lumoavat vesistömaisemamme. Tyy- 
pillisenä retkeilymaana Suomella on 
erityisesti retkeilijöille, telttailijoille 
ja vaeltajille varattuna riemastuttavia 
lomaelämyksiä. Kuusamo sekä Lappi 
ovat siinä suhteessa lomailijan para- 
tiiseja, kuuluja kotimaassa ja laajalti 
ulkomaillakin Monelle 
onkin muodostunut vuoden huippu- 
kohdaksi hetki, jolloin reppu on is- 
tutettu selkään ja vaellus Lapin por- 

tunnettuja. 

teilta kaukana siintäviä tuntureita 
kohti alkanut. Heitä on odottamassa 
erämaan rauha, luonnon koskemat- 
tomuus ja Lapin lumous. 



Lomanviettomahdollisuuksista ei 
siis ole puutetta. Mieluimmin voitai- 
siin puhua valinnan vaikeudesta. Mi- 
ten yhtiöläiset Kuusankoskella ovat 
lomanviettonsa valinneet,  ovatko ot- 
taneet lomasuunnaksi Suomen vai 
etelän, siitä lähdimme ottamaan sel- 
koa. 

Meren kasvojen edessä 

Varametsäpäällikkö Harry W i l l -  
m a n  i n lomasuuntana on pieni kal— 
lioinen saari Suomenlahdella. Siellä 
hänellä on mökki ja oma maailman- 
sa: meriluonto, johon hänellä on 
ollut kosketus jo lapsuudesta saakka. 
Saarellaan hän on omassa valtakun- 
nassaan ja voi tehdä mitä päähän 
pälkähtää, kasvattaa vaikkapa kesä- 
partaa! Vapaus tehdä mitä haluaa 
onkin 
puolia. 

Metsänhoitaja Willmanin mielestä 
on todennäköistä, kaikki 
ihmiset osaa käyttää loma—aikaansa 

lomanvieton viehättävimpiä 

etteivät 

oikealla tavalla, muutenhan tuskin 
olisi syntynyt käsitettä vapaa-ajan 
ongelma. Hän on sitä mieltä, että 
vapaa-aika on ongelma vain niille, 
joilla ei ole varaa järjestää edes 
lapsilleen kesänviettomahdollisuutta 
maaseudulla tai eivät esim. sairau- 
den vuoksi jaksa hakeutua pois arki- 
ympäristöstään. Missään tapauksessa 
vapaa-ajan vietto-ongelma ei ole 
ainakaan rahakysymys, sillä luonnos- 
tahan voi nauttia täysin ilmaiseksi 
elämän ihmeitä katselemalla, kuun- 
telemalla ja Luullaan 
että luontoon voi mennä vain pitä- 

tuntemalla. 

mään hauskaa tai että luontoa on 
verotettava kukkien, marjojen, sie- 
nien, riistan tai muiden antimien 
muodossa. Mutta luontoon voi men— 
nä vain kuuntelemaan hiljaisuutta tai 
lintujen laulua tai vain toivossa ko- 
kea yllättäviä 
väen kanssa. Oikeastaan lomanvietto- 
ongelma onkin vain se, että tehdään 
selväksi, mitä todella halutaan saada 
lomasta irti. Sen jälkeen ponnistel- 

tapaamisia metsän 

laan toiveen toteuttamiseksi ja kun 

odotettu ja suunniteltu loma on edes- 
sä, sillä on kaikkionnistumisen mah-" 
dollisuudet. 

Metsänhoitaja Willman on suuri 
luonnon ihailija ja niin ollen luon- 
nossa vietetyn vapaa—ajan ja loman 
kannalla. Nykyajan ihmiselle tuskin 
riittää kosketus luontoon vain kau- 
neuselämyksinä. Hänen tulisi etsiä 
kosketusta myös henkisenä voiman- 

sopii 
huonosti harmonisen ihmisen elämän- 
rytmiin. Jo kouluikäisestä lähtien 
ihmiset yritetään vetää pois luonnos- 

lähteenä. Aikamme työtahti 

ta, vaikka heidän sisimmässään on 
olemassa kaipaus luontoon, sen rau- 
haan ja hiljaisuuteen, tunnelmiin ja 
tasapainoisuuteen. Ihmiset ovat myös 
aina taistelleet luontoa vastaan usein 
turmellen ja haavoittaen sitä. Luon- 
to korjaa kyllä kaiken jälleen tasa- 
painoiseksi, mutta se saattaa kestää 
kokonaisia ajanjaksoja. Ihminen on 
oikeutettu nauttimaan luonnon anti- 
mista ainoastaan silloin, kun hän tun- 
nustaa velvollisuutensa luontoa koh- 
taan. Kohonnut elintaso ja teknilli- 
set mahdollisuudet suovat nykyisin 
tilaisuuden yhä useimpien ihmisten 
ja luonnon kanssakäymiseen. Mutta 
onko 
ihmisten ymmärtämystä luontoa koh— 
taan. Tuskinpa. Autot, mopot ja ra— 
diot, säilykepurkit ja muut leirintä— 
jätteet, nuotiokulovalkeat, rauhoitet- 
tujen kasvien hävittäminen, haavoi— 

kohonnut elintaso lisännyt 

tetut eläimet, ryöstökalastuksen tyh— 
jentämät kalavedet, jätevesien pilaa- 
mat joet ja järvet, teollisuuden ja lii- 
kenteen pilaama ilma — kaiken tä- 
män on korkea elintaso tuonut luon— 
toon. Ihmisen olisi aika etsiä arvonsa 
mukaista elintasoa. Eräs tie tähän on 
tutustua luontoon, sen ihmeisiin ja 
kehitykseen ja ottaa oppia luonnon 
suurista suuntaviivoista. 

Välimeren sineä ia härkätaisteluita 

Paperikoneenhoitaja Uolevi A r -  
t o k a r i Voikkaan paperitehtaalta 
on löytänyt mieleisensä lomanvietto- 
paikan, joka tarjoaa tarpeeksi jyr- 

kän vastakohdan hänen työympäris— 
tölleen ja täkäläiselle elämänmenol— 
le. Nämä toiveet ovat täyttyneet hä— 
nelle Mallorcalla. Sinne hän lähtee 
jälleen ystäviensä seurassa syyskesäl- 
lä jo neljännen kerran. Kuukauden 
pituisesta lomastaan hän viettää Mal— 
lorcalla kolme viikkoa ja lopun ajan 
kotona ”toipuakseen” ja virittääkseen 
itsensä jälleen kotimaan aaltopituu- 
delle. 

Artokarin mielestä valmiiksi jär- 
jestetty matka suo täysin huoletto— 
man ja rentouttavan loman. Mallor— 
calle saavuttuaan hän vuokraa auton, 

Hän 
käy härkätaisteluissa, tutustuu saa- 
jolla kiertelee ympäri saarta. 

ren elämään ja kalastelee espan- 
jalaisten kanssa, joiden verkoista ja 
nuotista saattaa löytyä mustekaloja 
ja muita outoja Välimeren eläviä. 
Hän nauttii hyvästä ruuasta ja juo- 
mista, ui ja sukeltelee Välimeressä, 
jossa vedenlämpö syksylläkin on kol- 
misenkymmentä astetta. Sää on siellä 
taatusti lomailijan mieleinen: aurin- 
koa ja lämmintä. Kesäkuukausina 
sinne ei ole menemistä liian kuumuu- 
den vuoksi, siksi hänkin lähtee ta- 

Uolevi Artokarin mielessä välkkyvät 
Mallorcan riemut 



vallisesti vasta syksyllä ja — sitä 
paitsi — kesällähän voi olla Suomes- 
sakin! 

Kotimaa on hyvä lomamaa 

Nti Raili T u r k k i l a  työskente- 
lee Voikkaan rakennusosaston kont- 
torissa jo 16:tta vuotta. Hän on rei- 
pas retkeilijätyttö, pitää ulkoilusta 
ja liikunnasta ja hänen lomana ku- 
luvatkin enimmäkseen luonnon pa- 
rissa. Hän on usean vuoden aikana 
pitänyt lomansa kahdessa jaksossa, 
talvella viikon ja loput kesällä. Hä- 
nen mielestään tällainen ratkaisu on 
erinomainen, suohan se mahdollisuu- 
den pari kertaa vuodessa päästä pois 

ja arkisen 
työn piiristä. Talvilomansa nti Turk- 
totutusta ympäristöstä 

kila viettää Lapin tuntureilla hiih- 
dellen ja onpa hän ollut siellä 
kesälläkin pari kertaa eräretkellä. 
Kesälomillaan hän on tutustunut ko- 
timaan tunnettuihin lomakohteisiin, 
on tullut käytyä Kolit, Vuokatit ja 

Kuulut 
hän on kiertänyt ja viettänyt lomia 
Punkaharjut. vesireittimme 

Haapasaaressa ja Kaunissaaressa. 
Jokseenkin tarkkaan hän on koti- 
maan katsellut, joskin pohjoismaissa 
ja jopa Kanariansaarillakin on tullut 
käytyä. Suomi on hänen mielestään 
hyvä lomamaa, kunhan vain riittäisi 
aurinkoa ja lämmintä säätä. 

. 
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Antero Pokki  e i  vostusta Lopin veto- 
voimaa,  vaon löhtee a ina  uude l l een  

erömoon tuntureiden ja koskien öörelle 

Tänä kesänä heinäkuussa Raili 
Turkkila lähtee Pohjanlahden ran- 
nalle Lomaliiton Länsinrannan loma- 
kylään paistattamaan päivää meren 
hengessä. Hän matkustaa sinne ys- 
täviensä seurassa ja aikoo nauttia lo- 
mastaan uiden, retkeillen ja lento- 
palloa pelaten. Ajatustakaan hän ei 
aio uhrata Voikkaalle, vaan omistau- 
tuu täysin loman suomille riemuille 

š ' l i  
, t - l l  

Raili Turkk' i lankin 
lomasuuntano 
on Suomi 

Hilkka Söderlund 
kulkee  Eurooppaa 

ristiin rastiin ja 
yhdistää Iomolloon 

hyödyn ja 
virkistyksen 

ja tuntemattoman lomapaikan ja sen 
ympäristön antamille mahdollisuuk- 
sille saada lomasta irti suurin ilo ja 
virkistys. Meno— ja paluumatkalla on 
tarkoitus katsella myös Pohjanmaan 
maisemia, jotka eivät aikaisemmin ole 
Raili Turkkilan lomamatkoihin sisäl- 
tyneet. 

Leirinuotiolla tunturin kupeessa 

Lapin koskematon luonto ja erä- 
maat vetävät vastustamattomasti 
puoleensa 'tunturisutta', mallipuusep— 
pä Antero P o k k i a .  Nähtävästi 
hän on joutunut Lapin lumoihin, sil- 
lä hän on jo kolmena peräkkäisenä 
vuonna viettänyt lomansa siellä sekä 
talvella että kesällä. Tuskin hän tä- 
mäkään kesänä malttaa olla lähte- 
mättä pohjoista kohti, vaikka loma 
alkaakin jo juhannuksena, jolloin La- 
pissa saattaa vielä paikoin olla lunta. 
Hänen aikomuksenaan on joka ta- 
pauksessa pakata autoonsa leiri— ja 
retkeilyvälineet ja -varusteet ja viet- 
tää lomansa luonnon helmassa ret- 
keillen ja kalastellen. 

Antero Pokki on hankkinut itsel— 
leen hyvät erämaassa vaeltavalle 
välttämättömät varusteet. Teltta hä— 
nellä on aina mukana, mutta hän on 
viettänyt öitä myös rajavartioston 
majoissa, eräkämpissä ja jopa rako— 
v alkeallakin. 
vaeltajalle suojan, mutta niitä on hä- 

Eräkämpät tarjoavat 



nen mielestään nykyisin liian vähän, 
koska retkeilijöiden määrä Lapissa 
on jatkuvasti kasvanut. Pokki on ko— 
kenut Lapin talviset ja kesäiset tun- 
nelmat. Hän tuntee Lapin kesyttö- 
män, säälimättömän luonnon, joka 
koettelee miehen kestävyyttä ja kun- 
toa pitkillä vaelluksilla, oikullisissa 
sääolosuhteissa ja harhauttavan sa- 
manlaisena toistuvassa tunturimaas- 
tossa. Mutta Lappi on antanut myös 
parhaintaan: reiluja tovereita, unoh- 
tumattomia hetkiä leiritulilla, siintä- 
vien tunturijonojen iäistä kauneutta 
ja rauhaa, jollaista ei löydy mistään 
muualta. Erämaassa tapaa vain reh— 

Omollo ranta-mökillä vietetty loma 
on paras, tuumii Osmo Laitinen 

tiä väkeä ja siellä viihtyvät vain ne, 
joilla on herkkä mieli vastaanotta- 
maan luonnon mykistävää sanomaa. 
Siellä on vapautta ja suurpiirteisyyt- 
tä, ei kysytä sukua ei syntyä. Siellä 
on vain luonto ja ihminen. Kaikki 
turha katoaa ja jäljelle jää vain 
oleellinen. Lapin erämaassa voi koo- 
ta itsensä, saavuttaa mielentasapai- 
non ja tyynen rauhan. Siinä suositus 
jokaiselle arkisen kiireen keskellä 
elävälle. Joka tapauksessa eräretkien 

vaivan palkka on valloittamisen ar- 
voinen. 

Vieraita kieliä ja virkistystä 

Teknillisen osaston sihteeri Hilkka 
S 6 d e r 1 u n d on viettänyt lomansa 
paria viime vuotta lukuunottamatta 
kesäyliopistoissa ja kielikursseille ym- 
päri Eurooppaa. Vieraat kielet liit— 
tyvät läheisesti hänen työhönsä ja li— 
säksi niistä on muodostunut hänen 
harrastuksensa, joten on varsin yrn- 
märrettävää, että hän on Idma-a-i— 
kansa viettänyt melkein yksinomaan 
ulkomailla. Tavallisesti kursseihin on 
sisältynyt mielenkiintoisia tutustu— 
mismatkoja ja käyntejä kiinnostavis- 
sa paikoissa, joten opiskelun ohella 
on ollut tarjolla monenlaista virkis- 
tystäkin. Kuitenkaan hänen mieles- 
tään ei mikään vedä vertoja Suomen 
maiseman kesäiselle kauneudelle ja 
sen tähden hän lähteekin lomalle ta— 
vallisesti vasta syyspuolella kesää ja 
jatkaa sitä etelän lämmössä. Tältä 
vuodelta hänen lomasuunnitelmansa 
ovat vasta suunnitteluasteella, mutta 
mikäli vanhat merkit paikkansa pi- 
tävät, hän viettää kesäiset viikonlo— 
put kotimaassa kauniin järven ran— 
nalla ja vasta syys—lokakuussa suun— 
taa matkansa — johonkin kohti ete— 
lää. 

Kesämökki on paras paikka 

Parin kilometrin pituisen ja puo- 
lentoista levyisen Rajajärven ran— 
nalla Jaalassa on sähköasentaja Osmo 
L a i t i s e n  kesämökki. Hän osti 
rantapalstan kymmenen vuotta sitten 
ja rakensi sinne ensin väliaikaisen ra— 
kennuksen. Nykyinen asuintilat, sau- 
nan ja kuistin käsittävä mökki on 
ollut käytössä kolmisen vuotta. Ja 
kymmenen vuotta on Laitisen perhe 
myös viettänyt lomansa kesämökil— 
lään. Ennen kuin Laitiset päätyivät 
lomasuunnitelmissaan kesämökin han- 
kintaan, he matkustelivat lomallaan, 
mutta nyt on tultu vakuuttuneiksi 
siitä, että omalla kesämökillä vie- 
tetty loma on vertaansa vailla. Lai- 

tisen perheeseen kuuluvat lisäksi vai- 
mo ja poika, joka on myös yhtiön 
palveluksessa Kymin sähköosastolla 
kuten isänsäkin. 

Laitisen kotiportilta on Rajajärven 
rannalle 38 km, joka on omalla au- 
tollaan liikkuvalle sopivan pituinen 
välimatka. Kesäloman lisäksi Laiti- 
set viettävät siellä myös viikonloput 
ja kun mökki on hirsistä tehty, voi 
siellä käydä talvellakin. Osmo Lai- 
tisen mielestä kesämökki tarjoaa so- 
pivasti pikkuhommia ajankuluksi. 
Kalastukseen on niin ikään mahdol- 

Vaikka Rajajärvessä onkin 
vähänlaisesti kaloja, saa sieltä kui- 
lisuus. 

tenkin aina sen verran, että kalan- 
Kesämökillä lo- 

maansa viettävällä on myös erin- 
tilaisuus 

luonnossa. Etenkin kevätaikaan voi 
tehdä mielenkiintoisia havaintoja. Li- 
säksi harrastetaan liikuntaa, sulka- 

maussa pysytään. 

omainen seurata elämää 

palloa, tikanheittoa, saunotaan ja ui- 
daan. Laitinen on innokas uimari ja 
harrastaa sitä myös talvisin. Hyvät 
marjamaat tarjoavat syyskesällä ti- 
laisuuden koota marjoja talvisäilöön. 
Luonnon keskellä viihtyvä, rauhal- 
lista ja leppoisaa lomaa kaipaava voi 
viettää parhaimman lomansa kesä- 
mökillä, jossa saa elää ja olla pitkin 
tai poikin kelloista ja aikatauluista 
piittaamaatta. Siellä herätään aurin- 
gon noustessa lintujen lauluun, läh- 
detään aamutuimaan verkkoja koke- 
maan tai katiskoille ja päivän pikku- 
askareiden ja kesäisten huvitusten 
jälkeen katsellaan, kuinka aurinko 
laskee Rajajärven taakse aamulla jäl- 
leen noustakseen. 

Lehtemme ilmestyessä Laitisen per- 
he on parhaillaan viettämässä lo- 
maansa kesämökillään, joten sopii 
tässä lähettää Rajajärven rannalle 
parhaimmat juhannusterveiset. 

Ainakin kesäkuun sää on ollut to- 
dellista Suomen suvea, joten siinä 
suhteessa ovat lomalaisten toiveet 
toteutuneet. Lehtemme toimitus toi- 
vottaakin kaikille yhtiöläisille mitä 
parhainta kesälomaa. 
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Omenapuun 
juuresta kasvavat 
ns. villiversot 
on poistettava 

Puutarhaopettaja Eeva-Kaisa Airaksinen: 

Mullan joukkoon 

Kotlpuutarhan kevatta veldaan sekelttaa 
kasvuturvetta, 

joka on niin 
kevyttä, et tä sen 

siirto köy kotti- 
körryillökin 
mukavasti 

Puutarhan ensimmäiset kuka-t, krokukset, ovat puhjenneet kukkaa-n 
Arimpien perenna-kasvien suojana olleet havut poistetaan kukkaryhmöstö 
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Keväällä lumen sulamisen jälkeen 
alkaa kotipuutarhassa kova kiire ja 
aherrus auringon herätellessä puu- 
tarhaa talviunestaan. Pienet sipuli- 
kasvit: lumikellot, sinililjat ja kro— 
kukset kurkistelevat mullan alta 
kukkimisaikeissa ja muutkin kasvit 
ovat innokkaassa kasvun alussa. Kas- 
vien mukana herää tavallisesti myös 
kotipuutarhuri tuumimaan puutarha- 
asioita. 

Omakotitalon puutarhaan kuulu- 
vat ikään kuin luonnostaan hedelmä- 

puut. Niiden merkitys ei rajoitu ai- 
noastaan niistä saatavaan satoon, 
vaan ne ovat arvokkaita myös ko- 
ristepuina. Ankara pakkastalvi on 
jälleen koetellut puutarhakasveja ja 
lyönyt leimansa hedelmäpuihinkin. 
Yleisin viime talven pakkastuhoista 
lienee puiden latvuksien osittainen 
paleltuminen. ja kukkasilmujen vioit- 
tuminen. Paleltumisviat huomataan 
siitä, että oksat ovat tummuneet ko— 
konaan tai tulleet ruskean laikkui- 
siksi. Paleltuneet oksat leikataan 
pois, mutta leikkaustyötä ei saa teh- 
dä liian aikaisin, varsinkaan epävar- 
moissa tapauksissa. Vasta sitten, kun 
nähdään puun eri osien elinkelpoi- 
suus, voidaan paleltuneet oksat lei- 
kata terveestä osasta saakka. Talven 
aikana sattuneet muutkin kuin pak— 



kasen aiheuttamat vioitukset kaipaa- 
vät: korjaamista. Lumen painosta re- 
peytyneet oksat poistetaan ja ; leik- 

kauspinta tasoitetaan veitsellä sileäksi. 
Myyrät ovat vierailleet talven ai- 

kana useissa puutarhoissa ja vioitta- 
neet pensaslaitoja sekä nakertaneet he- 
delmäpuiden runkoja. Myyrien lu- 
men alla puille aiheuttamat suurem- 
mat kuorivioitukset voidaan yrittää 
parantaa alkukesästä käyttämällä ns. 
sillastusta, joka suoritetaan keväällä 
kuoren irtoamisen aikaan. Tämäkään 

toimenpide ei aina pelasta puuta, vaan 
se saattaa menehtyä hyvistä paran- 
tamisyrityksistä huolimatta. Pienem- 
piin myyrien aiheuttamiin vioituk- 
sin samoin kuin yleensä kaikkiin pui- 
den leikkaus— ja haavapintoihin on 
hyvä käyttää jalostusvahaa tai Kan- 
kerdood-nimistä haavansuoja-voidet- 

, 

ta. Hedelmätarhan kevään töihin 
kuuluvat omenapuiden tavalliset leik- 
kaukset ja ruiskutukset. 

Keväällä ovat puutarhassa suoritet- 
tavat istutustyöt ajankohtaisia. 
Useimpia kasveja voidaan istuttaa 
kuitenkin sekä keväällä että syksyllä. 
Tärkeintä on, et tä puuvartiset  kas- 
vit, kuten koristepuut ja -pensaat 
ovat istutettaessa lepotilassa. Peren- 
nakasvien istutusajat keväällä ovat 
hieman toiset kuin puiden ja pensai- 
den, sillä ne istutetaan vasta kasvu- 

kauden päästyä hiukan alkuun. Ylei— 
senä sääntönä voidaan pitää, että syk— 
syllä kukkivat perennat ( =  moni— 
vuotiset kukat) istutetaan keväällä ja 
keväällä kukkivat syksyllä. Näin nii- 
den kukinta ei pääse häiriintymään. 

Kasvien valinnassa ja sijoittelussa 
lähdetään niiden luontaisista kasvu— 
vaatimuksista, jotka voivat olla eri- 
laisia esimerkiksi valoisuuteen, maa- 
lajiin ym. nähden. Yleensä kukkivat 
pensaat ovat parhaimmillaan aurin- 
koisella paikalla; alppiruusut ja muut 
ikivihannat pensaat viihtyvät kuiten— 
kin Mitä 
arempia kasvit ovat sitä parempi kas- 

parhaiten puolivarjossa. 

vupaikka niille on järjetettävä. Istu— 
tettavien puiden ja pensaiden kas- 
vuun lähtöön vaikuttaa oleellisesti 
myös istutustapa. Siinä on paras nou- 

Kot ipuu ta rhas sa  k ä y  m a a n  kevät-  
m u o k k a u s  hyvin p u u t a r h a t a l i k o n  
avulla (vas.) ja sen jälkeen maan 
pinta tasoitetaan haravalla 

Jaloruusujen leikkaamiseen (ylinnä) 
s o v e l t u v a t  pa rha i ten  oksasakset 

Kevät on myös kiireistä puiden ja 
pensaiden istutusaiikaa 

Oraipihloja-oidon juurelta harataan 
rikkaruohot pois (alla vas.) ' 

dattaa tarkoin taimitarhojen anta— 
mia istutus- ja käsittelyohjeita. Hy- 
villä ja terveillä taimilla sekä oi- 
keall—a 
puiden ja pensaiden kasvuunlähtö ja 

istutustavalla 

. &  
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varmistetaan . 



oikealla paikan valinnalla niiden jat- 
kuva menestyminen. 

Jaloruusut pääsevät parhaiten oi- 
keuksiinsa omana ryhmänä, mikä hel- 
pottaa myös niiden hoitoa. Ne vaa- 
tivat voimakkaan, syvämultaisen 
maan ja aurinkoisen kasvupaikan. 
Varsinainen istutus tehdään 30—40 
cm:n taimietäisyyksin ja niin syvään, 
että jalostuskohta jää 8—10 cm mul- 
tapinnan alapuolelle. Istutuksen yh- 
teydessä leikataan ruusuista kaikki 
kuivat ja heikot oksat kokonaan pois, 
vahvoihin oksiin jätetään 3—4 sil- 
mua. Valitettavasti monet jaloruu- 
sut ovat verraten arkoja ja niinpä 
ankara pakkastalvi on harventanut 
monen kotipuutarhurin jaloruusu- 
ryhmää. 

Tässä on luonnollisesti tullut esiin 
vain pieni osa keväiseen kotipuutar- 
haan liittyvistä töistä. Koska hyöty— 
puutarhan osuus on viime vuosina 
huomattavasti pienentynyt, ei koti- 
puutarhurinkaan tarvitse enää olla 
niin paljoa kitkemässä vihannesmai— 
taan, vaan häneltä liikenee myös ai- 
kaa istahtaa entistä useammin puu— 
tarhakeinuun 
tarhan kukkia ja koristepensaita. 

ihailemaan pihapuu- 

Kevötsiivous kotipihalla. Leikatut omena- 
puun oksat viedöön pois puutarhasta. 

Kuusankosken  ruotsala isen p a r t i o l i p p u k u n n a n  j oh t a j a  Torsten 
Ol i emark  (oik.)  ja vara joh ta ja  Car l  Forssell luovuttavat  

partioliiton kultaisen ansiomerkin johtaja Olov A. H-ixénille 

Kuusankosken ruotsalainen partiolippukunta 
Kuusankoskelle perustettiin v. 1959 

ruotsinkielinen partiolippukunta — 
Scoutkären Stigfinnarna —, johon 
(liittyivät lähes kaikki ruotsalaisen 
kansa- ja oppikoulun pojat. Lippu- 
kunnasta muodostettiin kolme var— 
tiota ja kolkkapoikaryhmä. Lippu— 
kunta kuuluu maamme ruotsinkieli— 
seen partioliittoon ja sen Itä-Uuden— 
maan piiriin, jonka muut lippukun— 
nat toimivat Porvoossa sekä Lovii- 
sassa.. 

Koska kaikki pojat olivat vasta- 
alkajia, tarvittiin alussa paljon kou— 
lutustyötä. Johtajistakin oli puutet- 
ta, mutta kun poikien vanhempia ja 
partiotyöstä kiinnostuneita entisiä 
partiolaisia saatiin mukaan, päästiin 
kuitenkin hyvään alkuun. 

Jo ensimmäisenä kesänä Verlassa 
pidetyllä leirillä pojat antoivat par— 

Partioleirit 
näytelleet lippukunnan toiminnassa 
huomattavaa osaa. Paitsi Verlassa on 
lippukunnalla ollut leiri Suolajärven 

tiolupauksensa. ovatkin 

Oravaniemessä. Liiton ja piirin lei— 
reillä on oltu Porvoon saaristossa, 
Pernajassa ja Paraisilla sekä molem— 

pien partioliittojen yhteisillä leireillä 
Jyväskylässä ja Nauvossa. Porkka- 
lassa on käyty Kauniaisten lippukun- 
nan vieraina ja ensi elokuussa osal- 
listutaan Loviisan veljeslippukunnan 
leirille. 

Partiolippukunnan vanhempain- 
neuvoston puheenjohtajana on toimi- 
nut koko ajan Kuusankosken teh- 
taiden johtaja Olov A. Hixén, joka 
henkilökohtaisella 
huolehtivaisuudellaan on vaikuttanut 

esimerkillään ja 

merkittävällä tavalla lippukunnan 
Viime Yrjänänpäivänä 

Suomen Partioliitto 
myönsi hänelle tunnustukseksi lippu- 
kunnan hyväksi tekemästään työstä 

toimintaan. 
Ruotsalainen 

liiton kultaisen kunniamerkin. 
Lippukunnan johtajana on koko 

ajan ollut toimistopäällikkö Torsten 
Oljemark 
vuoden ekonomi Carl Forssell. An- 
siokkaalla tavalla osallistui lippukun- 

ja varajohtajana usean 

nan perustamiseen varatuomari C. ]. 
Ahlbom ja hyvänä tukena olivat toi- 
mintaa käynnistettäessä myös tur- 
vallisuustarkastaja Harry Varhomaa 
sekä merkonomi Matti Mäki. 



Lomakodin kuulumisia 
Yhtiön lomakoti Vuolenkoskella 

ei ole vuosien mittaan menettänyt 
suosiotaan. Lomakoti ostettiin 1949 
ja otettiin seuraavana vuonna käyt- 
töön. Vuosittain siellä lomailee 1 500 
—2 000 Kuusankosken tehtaiden pal- 
veluksessa olevaa ja heidän per- 
heenjäsentään. Huippu saavutettiin L k d' ....- 
v. 1961, jolloin siellä kävi 2 027 vie- oma 0 m paa rakennus sijaitsee 
rasta. Lomavuorokausia kertyy vuo- kauniin puiston 

sittain 7500—8 000. Lomakuukau- keskellä, joka 
sina touko—elokuussa lomakodin *ÖSSÖ 0" vielä 

varhaiskevöön käyttö on luonnollisesti vilkkainta 
ja lomalaisten lukumäärä nouseekin asussaan 
tänä aikana n. 1 000:een henkeen. 

Eläkeläisten lomat aloittavat ja 
päättävät lomakauden. He viettä- 
vät siellä huhti—toukokuun ja syys— 
lokakuun vaihteessa ilmaisia kolmen 
vuorokauden mittaisia lomiaan. Vuo- 
sittain eläkeläislomailijoita on loma- 

. kodissa parisataa henkeä. 
Lomakodin emäntänä on v:sta 

1950 toiminut rva Tyyne Merve. Hä- 
nellä on apunaan keittäjä ja tarjoilu- 
henkilökuntaa tarpeen mukaan 1—5 
apulaista. 

Nyt on lomakodissa parhaillaan 
lomakausi menossa ja muutaman Alhaalla rannassa 

on sauna, jossa 
lomalaiset kilvan 

hannussauna. kylpevät 

päivän kuluttua siellä lämpiää ju- 

Oloneuvokset ovat kuvassa nti Sanni 
Peltolan ympärillä. Hän toimii 
elökelöisryhmien johtajana. 

Elökelöisryhmön 
naisia lomakodin 
emännön, 
rva- Tyyne Merven 
seurassa (takana 
kolmas voszlta) 



Suomen Valkoisen Ruusun 
Ritarikunnan mitalilla palkittu 

Edellisessä Kymi-Yhtymässä mainit- 
tujen valtiovallan tunnustuksen saanei- 
den yhtiöläisten joukkoon liitämme tässä 
hieman myöhästyneenä kivisorvaaja Vil- 
ho J 0 u t j ä r v e n, jolle Tasavallan 
presidentti myönsi viime itsenäisyyspäi- 
vänä Suomen Valkoisen Ruusun Ritari- 
kunnan 2. luokan mitalin. Mitalin luo- 
vutustilaisuudessa 22. 2. Voikkaan klu- 
billa isännöitsijä Magnus Wangel 
puhui Vilho Joutjärvelle palauttaen 
mieliin hänen 48  vuotta kestäneen moni- 
vaiheisen ja ansiokkaan toiminnan yh- 
tiön palveluksessa. Vilho Joutjärvi tuli 
yhtiöön jo 13-vuotiaana. Kun Sampo- 
hiomakivitehdas v. 1 9 3 1  perustettiin, hä- 
nestä tuIi sampolainen, betonin, raudan 
ja hiekan käsittelijö, joiden parissa hän 
oli tottunut työskentelemään jo sitä 
ennen. Kymmenenä kesänä hän vastasi 
Nilsiän hiekan toimittamisesta Sampo- 
kivien raaka-aineeksi ja lähes kaksi vii- 
meistä vuosikymmentä hän on toiminut 
kivisorvaaja-na. Hänen neljä poikaansa 
ovat myös yhtiöläisiä. Puhuja kiitti Jout- 
järveä pitkäaikaisesta ja menestykselli- 
sestä toiminnasta yhtiön hyväksi ja ko- 
rosti ammattitaidon ohella hänen esi- 
merkillistä täsmällisyyttään ja luonteen- 
sa rehtiyttä. Tilaisuudessa olivat läsnä 
myös rva Joutjärvi ja dipl.ins. Äke Lind- 
holm. Kuvassa (yllä) va'szlta Vilho Jout- 
järvi puol isoineen,  isännöitsijä Magnus 
Wangel ja dipl.ins. Äke Lindholm. 

KUUSANKOSKEN TEHTAAT 

HARALD SAVOLAINEN 
varastonhoitaja Voikkaan varastosta tu- 
lee 31. 7, olleeksi 45 vaot-ta yhtiön pal- 
veluksessa. Hän on syntynyt Loviisassa 
30. 8. 1904 ja tuli yhtiön palvelukseen 
1 9 1 8  . pääkonttoriin. Suoritettuaan 
kauppakoulun hän toimi varastokirjanh 
pitäjänä päävarastossa v:sta 1925tlah- 
tien. Voikkaan varastonhoitaja 
net nimitettiin 1952. ' 4 

"ueo ' suon.—m 
hollorrt'ertimies Voikkaan paperitelwta 
tulee 4. 9 olleeksif 43 vuotta 

. 
- "?"" ' ' ;  

.—
*' 

50-vuotisansiomerkki 

Sorvaaja Väinö V i ] é n Voikkaan 
korjauspajalta tuli 31. 5. olleeksi 50 
vuotta yhtiön palveluksessa. Voikkaan 
klubille oli 1. 6. järjestetty juhlatilai- 
suus, jossa Vilén sai vastaanottaa yh- 
tiön 50-vuotisansiomerkin. Voikkaan 

palveluksessa. Hän on syntynyt Iitissä 
17. 8. 1902. Yhtiön palvelukseen Voik- 
kaa-n sahalle hän tuli 1 9 1 7  ja työsken- "..- 

.;fSYLVI OKSANEN 
1932 Voikkaan selluloosatehtaalle j a .  
teli sen jälkeen eri osastoilla siirtyen 

1963 paperitehtaalle. 

VILHO HUHTINIEMI * 

vesivoimalaitoksen apulaispäivystäjä Ky- 
min sähköosastolta tulee 4': '7. olleeksi 
4 0  vuotta yhtiön palveluksessa. Hän on 
syntynyt Luumäellä 12. 1. 1.904 Epsim- 
mäisen kerran hän tuli yhtiön”. šaahia”- 
lukseen 1 9 2 3  Kuusaan sahalle työsken- 
nellen siellä lyhyehkö ön ajan. Kymin Wi” 
lille hän tuli työhön 1926 jaa: 
sieltä samana vuonna Kymin höyry 
tolle lämmittäjäksi. Pääkonttorin Wii- 

& 

mestariksi hän tuli 1933  ja 'toimi tässä ' 
tehtävässä vuoteen 1944',”- jolloin siirtyi 

Hän on syntynyt Iitissä 23. 

-nus- .ja talousosastolla. 

Wangel 
puhui ansiomerkin saajalle kiittäen hän- 
tehtaan isännöitsijä Magnus 

tä uskollisesta palveluksesta. Tilaisuu- 
dessa olivat läsnä myös rva Vilén, rva 
Wangel, korjauspajan päällikkö Sven 
Lönegren rouvineen sekä dipl.ins. Motti 
Sompolahti. 

nykyiseen työhön-sä Kuusaan vesivoima- 
laitokselle. 

fylilajittelijo Kymin paperitehtaalta. tulee 
.'11. 7. olleeksi 40 vuotta- yhtiön palve- 

' luksessa. Hän on syntynyt Iitissä 12. 8. 
1908. Yhtiön palvelukseen puutarhaan 
hän tuli 1924 ja siirtyi 1926, Kymin 
paperitehtaalle paperisaliin; Ylilajitteli- 
jaksi hänet nimitettiin 1 9 2 7 .  

ARMAS TöYRlLUOMA 
maalari talousosastolta tulee 28. 7. ol- 
leeks'i 4 0  vuotta yhtiön palve-muassa. 

1231903 
ja palvellut yhtiötä maalarina raken- 

Hän on kuu--  
luunut Kuusankosken, Tehtaitten Avus- 
tuskasšan hallitukseen.):17 väoden ajan 



Harald Savolainen 

ja kahdeksan vuotta Suomen Avustus- 
kassojen valtuuskuntaan. Omassa am- 
mattiyhdistyksessään hän on saavutta— 
nu-t vapaajäsewnoikeuden 1959 .  

LAURI NIEMELÄ 
mallipajan etumies Kymin korjauspa- 
ja l ta tulee 22. 8.  olleeksi 40 vuotta 
yhtiön palveluksessa. 

HALLAN TEHTAAT 

TOIVO RAUSSI 
palovartija tulee 13. 7. 
vuotta yhtiön palveluksessa. Hän on 
syntynyt Vehkalahdella 23. 8. 1903.  
Hän tuli yhtiön palvelukseen ensimmäi- 
sen kerran 1922. V:sta 1934 lähtien 
hän on ollut yhtäjaksoisesti erilaisissa 
töissä eri osastoilla. Nykyiseen työhönsä 
hän siirtyi tukkiosastolta 1965. 

olleeksi 4 0  

KlRJAPAINO 

HILKKA RIEKKINEN 
sitoja tuli 18. 5. olleeksi 45 vuotta yh- 
tiön palveluksessa. Hän on syntynyt 
8.  9.  1903 Valkealassa ja  tul i  1 9 2 1  
yhtiön palvelukseen kirjapainon sitomo- 
osastolle. 

Lauri Niemelä Toivo Raussi 

Hugo Salonen 

HELLIN TANSKANEN 
sitoja tuli 21. 6. olleeksi 45 vuotta yh- 
tiön palveluksessa. Hän on syntynyt 
10. 11. 1904 Porissa ja tuli 1921 yh- 
tiön palvelukseen kirjapainon sitomo- 
osastolle. 

Mäerlzkifpšä iiviä 

KU USAN KOSKEN TEHTAAT 
EMIL TOLLMAN 
silinterimies Voikkaan paperitehtaalta 
täyttää 60 vuotta 4. 7. Hän on syntynyt 
Valkealassa ja tuli ensimmäisen kerran 
yhtiön palvelukseen Voikkaan paperi- 
tehtaalle 1922 .  Hän on palvellut v:sta 
1946 yhtämittaisesti nykyisellä työosas- 
tol laan ja toimii PK 15:n silinterimie- 
henä. Vapaa-ajan harrastuksista on etu- 
sijalla kalastus. 

OLGA KÄÄPÄ 
siivooja Kymin sähköosastolta täyttää 
60' vuotta 18. 7. Hän on syntynyt Eli- 
mäellä. Yhtiön palvelukseen nykyiseen 
tehtäväänsä siivoojaksi Kelt in voimalai- 
tokselle hän tuli 1942.  

N 

Hilkka Riekkinen 

Armas Töyriluoma 

LAURI HYTTI 
kirvesmies Kymin rakennusosastolta 
täyttää 6 0  vuotta 23. 7.  

PAULI STRÖM 

vanhempi sähköasentaja Voikkaan säh- 
köosastolta täyttää 60 vuotta 28. 7. 
Hän on syntynyt Valkealassa. Yhtiön 
palvelukseen Voikkaan uitto-osastolle 
hän tuli 1921 ja siirtyi samana vuonna 
Voikkaan paperitehtaalle. Voikkaan 
sähköosaston palvelukseen hän tuli 
1925. Hän on arvostettu ammattimies, 
joka monin tavoin on perehtynyt sähkö- 
alan ammattikysymyksiin. 

PAULI NURMINEN 
liesien puhdistaja talousosastolta täyttää 
60  vuotta 5. 8. Hän on syntynyt Val- 
kealassa. Yhtiön palvelukseen hän tuli 
1 9 2 1 ,  mutta muutti samana vuonna 
Viipuriin, jossa työskenteli metallialan 
oppilaana vuoteen 1924.  Sen jälkeen 
hän palasi jälleen yhtiön palvelukseen 
työskennellen lyhyehkön ajan metsätöis- 
sä ja v:sta 1925  sahalla. Kymin sellu- 
loosatehtaalle hän siirtyi 1934  ja nykyi- 
seen tehtäväänsä talousosastolle 1960. 
Hän on kuulunut yhtiön tuotantokomi- 
teaan ja  Kuusankosken Tehtaitten Avus- 
tuskassan hallitukseen. Kunnallisessa 

Hellin Tanskanen 
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Elnll Tollman 

elämässä hän on ollut mukana yli 30 
vuotta ja kuulunut mm. jäsenenä ku-n- 
nanvaltuustoon sekä erinäisiin ku'nnal- 
Iisiivn lauta- ja johtokuntiin. Urheilutoi- 
mintaaln hän on osallistunut aluksi ak- 
tiiviurheilijanwa, myöhemmin ohjaajana 
ja toimihenkilönä. Urheiluseura Kisan 
kunniajäsen hän on ollut v:sta 1945. 

AATTO HEINONEN 
Ky 5:n» valmistaja klooritehtaalta täyt- 
tää 60 vuotta 8. 8. Hän on syntynyt 
Sysmässä. Yhtiön palvelukseen hän tuli 
ensimmäisen kerran 1926 ja on työs- 
kennellyt sen jälkeen eri osastoilla. 
Klooritehtaalle hän tuli 1942 Ky 5:n 
valmistajaksi ja on siitä lähtien työs- 
kennellyt samassa ammatissa. 

ALEKSANDER AAVALUOMA 
oksaosaston hoitaja Kymin selluloosa- 
tehtaalta täyttää 60 vuotta 15. 8. Hän 
on syntynyt Riipuskalassa. Yhtiön pal- 
velukseen hän tuli 1946.  Työskennel- 
tyään eri osastoilla hän siirtyi 1954 sel- 
Iuloosatehtaalle jälkivuolijavksi ja 1955 
oksaosaston hoitajaksi. Vapaa-aikoinaan 
hän on rakentanut kahden poikansa 
kanssa kolme omakotitaloa.. Nykyisin 
hän viettää vapaa-aikansa kesämökil- 
lään kalastellen. 

Villiam Sysmäläinen 
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Pauli Ströln Pauli Nurminen 

VILLIAM SYSMÄLÄINEN 
putkiseppä Voikkaan korja-uspaja-lta 
täyttää 60 vuotta 15. 8. Hän on syn- 
tynyt ValkeaIa-ssa. Työnteon hän aloitti 
13-vuotiaana Voikkaan ulkotyöosastolla 
ja työskenteli sen jälkeen muillakin työ- 
osastoilla. Korjauspajalle hän siirtyi 
1934. Vapaa-ajat kuluvat kalastuksen 
parissa. 

PAULI SUURTALO 
vesivoimalaitoksen ohjaamopäivystöjä 
Kymin sähköosastolta täyttää 60 vuotta 
15. 8. Hän on syntynyt Valkealassa ja 
on jo toisen polven yhtiöläisiä. Ammatti- 
koulun käytyään hän tuli yhtiön palve- 
lukseen 1921 sähköosastolle. Kahdek- 
san vuotta hän työskenteli sähkökorjau- 
molla ja siirtyi sen jälkeen silloiselle 
Kymin vesivoimalaitokselle päivystäjäksi. 
Nykyiseen toimee-nsa Keltin vesivoima- 
Iaitokselle hän siirtyi 1944. 

LAURI KOSKIPU RO 
tislaaja spriitehtaalta täyttää 60 vuot- 
ta 23. 8. Hän on syntynyt Iitissä. Yh- 
tiön palvelukseen hän tuli 1935. Spriiteh- 
taalle hän siirtyi 1942 ja työskenteli siel- 
lä tehtaan pysäyttämiseen 1957 saakka. 
Sen jälkeen hän oli Kymin höyryosastolla, 
varastossa ja paperitehtaalla. Spriiteh- 

Paull Suurtuio 

Aatto Heinonen 

taan 1965 aloitettua uudelleen toimin- 
tansa hän siirtyi sinne tislaajaksi. 

UU NO PAROLAHTI 
puolin-pakkaaja Kymin paperitehtaalta 
täyttää 60  vuotta 6. 9. Hän on synty- 
nyt Luu'mä—ellä. Yhtiön palvelukseen 
Kymin- paperitehtaan holla-nteriosa—stolle 
hän tuli 1929. Ru-llapakkaojana hän 
toimi 1940—1945 ja sen jälkeen nykyi- 
sessä ammatissaan. 

ARTTU RI SUURHAMARI 
puiden latoja Voikkaan puuhiomosta 
täyttää 60 vuotta 15. 9. Hän on synty- 
nyt Volkea-lassa ja tuli yhtiön palveluk- 
seen 1950 Voikkoan ulkotyöosastolle. 
Seuraavana vuonna hän siirtyi nykyi- 
selle osastolleen, jossa hän on työsken- 
nellyt erilaisissa tehtävissä. 

EINO STENROOS 
purkaja kuljetusosastolta täyttää 50 
vuotta 5, 7. Yhtäjaksoisen palveluk- 
sensa yhtiössä hän aloitti 1955, jolloin 
hän tuli arkkipakkaajaksi Kymin paperi- 
tehtaalle. Karbiditehtaalle lastaaja'ksi 
hän- siirtyi 1964 ja sieltä Kuusannie- 
men sulfaa-ttisel|uloosatehtaalle. Nykyi- 
sessä ammatissaan kuljetusosastolla hän 
on ollut v:sta 1965. 

Lauri Koskipuro 



Eino Stenroos 

JORMA HÄKKÄNEN 
autonkuljettaja kuljetusosastolta täyttää 
50 vuotta 7. 7. Hän tuli yhtiön palve- 
lukseen 1947  talousosastolle autonkul- 
jettajaksi. Hän on ollut samassa tehtä- 
vässä koko ajan siirtyen kuzljetusosastol- 
le  sen pe'rustamwisvaiheessa 1951 .  Va- 
paa-ajat kuluvat kodin piirissä. Hän» on 
rakentanut omakotitalon Töhteeseen. 

TOIVO LEPPÄ 
rotatiokoneenukäyttäjä Kymin paperiteh- 
taalta täyttää 50 vuotta 13. 7. Hän on 
syntynyt Valkealassa. Yhtiön palveluk- 
seen paperitehtaalle puristinpojaksi hän 
tuli 1934. Nykyisessä ammatissaan rul- 
lauskoneella hän on ol lut v:sta 1 9 4 1 .  

ERKKI LEHTINEN 
poraaja Kymin rakenxnusosastolta täyt- 
tää 5 0  vuotta 13.  7.  Hän on syntynyt 
Jaalassa. Hän tuli yhtiön palvelukseen 
Verlan tehtaalle 1 9 4 8  j a  si i r tyi  sieltä 
1954 Kymin rakenwnwusosastolle. Sen jäl- 
keen! hän on työskennellyt mm. Voik-  
kaan rakennusosastolla, klooritehtaalla, 
Kymin paperitehtaalla ja  selluloosa-teh- 
taalla. Takaisin Kymin rakennusosas- 
to l le hän si i r ty i  1965 .  Harrastuwksista 
mainittakoon kalastus. 

F .  TT 7'. 152-413 

Eino Lampinen 

Jorma Häkkänen Pauli Ojanen 

PAU LI OJANEN 
poraaja Kymin rakennusosastolta täyt— 
tää 50  vuotta 13. 7. Hän on syntynyt 
Helsingissä. Yhtiön palvelukseen hän 
tuli 1936 Kymin. ulkotyöosastolle. Sen 
jälkeen hän on työskennellyt muillakin 
työosastoilla Kymintehtaalla ja Voik- 
kaalla. V:sta 1951 lähtien hän on» yhtä- 
jaksoisesti ollut Kymin rakennusosastol- 
Ia. Harrastukset: omakotitalon hoito 
sekä polkupyörä- ja moporetkeily. 

VÄINÖ NIEMI 
pakkaaja Kymin paperitehtaan Yankee- 
koneosastalta täyttää 50  vuotta 20'. 7. 
Hän on syntynyt Säkkijärvellä. Yhtiön 
palvelukseen Kymin paperitehtaalle 
pakkaajaksi hän tu l i  1 9 5 1 .  

EINO LAMPINEN 
hioja Kymivn puuhiomolta täyttää 50 
vuotta 25. 7.  Hän on» syntynyt Heinolan 
maalaiskunnassa j a  tul i  yhtiön palve- 
lukseen 1932 Kymin ulkotyöosastolle. 
Hän si i r ty i  puuhiomolle 1 9 4 8  ja on toi- 
minut nykyisessä tehtävässään v:sta 
1955 .  Harrastukset: kesämökin hoito ja  
kalastus. 

ERKKI KOISTINEN 
seppä Kymin korjauspajalta täyttää 5 0  

Erkki Koistinen 

Väinö Niemi 

vuotta 30. 7. Hän on syntynyt Kuh- 
mossa. Ensimmäisen kerran hän tuli yh- 
tiön palvelukseen 1949 Voikkaan sel- 
luloosatehtaalle. V:sta 1953 lähtien hän 
on ollut yhtäjaksoisesti Kymin korjaus- 
pajan palveluksessa. Hän on ollut ak- 
ti ivisesti mukana hengellisessä työssä 
v:sta 1944. Huomattavan osan hänen 
vapaa-ajastaan vie myös maanviljelys- 
tilan hoito. 

TAPIO KOSKINEN 
1. keittäjä Kymin selluloosatehtaalta 
täyttää 50 vuotta 12. 8. 

SVEN LÖNEGREN 
Voikkaan korjauspajan päällikkö täyt- 

tää 6 0  vuotta 7. 9.  Hän on syntynyt 
Porissa. Koulunkäyntinsä hän suoritt i 
Helsingissä ja valmistui insinööriksi 
Tekniska Läroverketista 1929, jolloin 
tuli yhtiömme palvelukseen Voikkaan 
tehtaille. 1948 kor- 
jauspajan päälliköksi. Ammatti t ietojaan 
hän on kartut tanut mm. Saksaan, Eng- 
lantiin ja Tanskaan tekemillään opinto- 
matkoilla. Hän kuuluu useihin alansa 
yhdistyksiin. Hän on nuoruudestaan 
saakka ollut innokas urheilija. Tennis 
on hänen päälaj insa ja siinä hän saa- 
vutti 1923 Suomen juniorimestaruuden. 

Hänet nimitettiin 

Sven Lönegren 
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Kauko Takala 

KAUKO TAKALA 
vuoromestari Kymin selluloosatehtaalta 
täyttää 50 vuotta 22. 9. Hän on syn- 
tynyt Elimäellä, josta 1929 siirtyi Kuu- 
sankoskelle. Käytyään ammattikoulun 
hän oli er i  työantajien palveluksessa, 
kunnes 1938 tuli Kymin selluloosateh- 
taalle, jossa hän» työskenteli kuorimossa 
ja voitellijana. 1 9 6 0 — 1 9 6 1  hän suoritti 
yhtiön työteknillisen 'kurssin ja sen jäl- 
keen selluloosa-alan työnjohtajakurssin, 
jonka päätyttyä hän siirtyi 1 9 6 4  Kuu- 
sanniemen sulfaattise|lu|oosatehtaalle 
valvontatehtäviin. Mestariksi hänet ni- 
mitettiin 1. 10. 1964.  Saman vuoden 
lopussa hän siirtyi Kymin selluloosateh- 
taalle vuoromestariksi. Nuorempana hän 
harrasti yleisurheilua saavuttaen mm. 
Kymi-yhtymän mestaruuden kuulan- 
työnnössä 1945. Nykyisin hänen har- 
rastuksiinsa kuuluvat hiihto, kävely ja 
'penkkiurheilu'. 

METSÄOSASTO 
EINO HYTÖNEN 
työnjohtaja täyttää 60 vuotta 25. 6. 
Vesannolla. Hän tuli 1932  yhtiön pal- 
velukseen Savon hoitoalueen Vesannon 
piiri in. Aluksi hän työskenteli metsätyö- 
miehenä ja myöhemmin etumiehenä, 
kunnes hänet 1 9 4 8  nimitettiin työnjoh- 
tajaksi. Hän on tunnollinen, reht i  ja 
oikeudenmukainen ja  on saavuttanut 
esimiestensä ja alaistensa täyden luot- 
tamuwksen. 

KAARLO NISKANEN 
Savon hoitoalueen aluemetsänhoitaja 
täyttää 6 0  vuotta 16.  8.  Kuopiossa. 
Metsävnhoitajaksi valmistuttuaan hän. o l i  
Metsähallituksen, I tä-Hämeen Metsän- 
hoitolautakunnan ja  Valtion Polttoaine— 
toimiston palveluksessa. Kymin Osake- 
yhtiön Juantehtaan hoitoalueen alue— 
metsänhoitajaksi hän tuli 1 9 4 6  ja si i r-  
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Eino Hytönen Kaarlo Niskanen 

t y i  1 9 5 2  Savon hoitoalueen aluemetsän» 
hoitajaksi oltuaan vä l i l lä  lyhyehkön ajan 
Pohjois-Karjalan hoitoa'lueessa. Itäisen 
piirikunnan vt. ylimetsänhoitajana hän 
to imi  1 9 6 0 — 1 9 6 2 .  Yhtiön toiminnalle 
ja pyrkimyksil le Kuopiossa ja sen lähi- 
ympäristössä on hänen toimintansa syn- 
typeräisenä savolaisena ol lut  merki t tä- 
vää. Useassa yhteydessä hänen ammat- 
titaitoaan ja maakunnan tuntemustaan 
on käytetty hyväksi. Savolaisen huumo- 
r in ta i ta jana hän on pidet ty esimies- 

ja alaistensa 
erikoisharrastuk- 

työtovereittensa 
Hänen 

tensä, 
keskuudessa. 
siinsa kuuluvat metsästys ja kalastus. 

ANTON LAITINEN 
piirityönjohtaja täyttää 50 vuotta 18. 7. 
Suolahdessa. Hän on syntynyt Äänekos- 
kel la. Koulunkäyntinsä lopetettuaan hän 
tuli yhtiömme palvelukseen 1930  työs- 
kennellen aluksi erilaisissa metsäalan 
töissä mm. työnjohtajana. Suoritettuaan 
vapaaehtoisena asevelvollisuutensa hän 
valmistui Evon metsäkoulusta metsätek- 
nikoksi, jonka jälkeen hän tu l i  Keski— 
Suomen hoitoalueen Suolahden pi ir i in ja 
nimitett i in 1 9 4 6  piirityönwjohtajaksi, jota 
virkaa hän edelleenkin hoitaa. Hänen 
toimintansa yhtiömme puunhankintaan 
liittyvissä tehtävissä on ollut harvinai- 
seni monipuolista. Omista ja  ostomet- 
sistä hankit tu puutavara on pi i r in s i ja in-  
nin» vuoksi kulkenut tehtaillemme ve- 
sitse, rautateitse ja  maanteitse. Lisäksi 
Suolahden merkitys nostopaikkana Kes- 
ki-Suomwesta ja Savosta tuleval le puu- 
tavaralle on ollut merkityksel l inen eikä 
vähiten nykyään uittopuun kul jetuksen 
suuntautuessa Keiteileeltä ja sen y lä -  
puol isi l ta vesiltä ' rautakanavanl kautta 
Päijänteeseen. Hän on ammattinsa ta i -  
tavana suorittanut hänelle uskotut mo- 
ninaiset tehtävät ki i tet täväst i .  Rauhal l i -  
sena ja  harkitsevana hän on luonut hy- 
vät  suhteet maakuntaan ja alaisiinsa. 

Anton Laitinen 

Hänen harrastuksistaan mainittakoon 
partiotyö, jonka piirissä hän on kuulu- 
n u t  mm. vanhempainwneuvostoon. Am-  

matti in l i i t tyvä yhdistys- ja urheilutoi- 
minta on myös läheisesti kuulunut hä-  
nen harrastuspiir insä. Hän on Suolah- 
den kauppolan metsälautakunnan pu- 
heenjohtaja. Molempiin sotiin hän osal- 
l istui  haavoittuen jälkimmäisessä. Soti- 
lasarvoltaan hän on ylikersantti. 

YRJÖ SIVONEN 
työnjohta ja täyt tää 5 0  vuotta 4 .  8.  Kiu— 
ruveden Kall iokylässä. Palveltuaan Met- 
sähal l i tusta 1 9 3 3 — 1 9 4 6  hän tu l i  yh- 
tiön palvelukseen 1 9 4 7  Savon hoito- 
alueen Saarelan pi ir i in, jossa hän työs- 
kentelee edelleenkin. Hän on reht i  ja  
vastuuntuntoinen työnjohtaja, 
hyvät ja  luottamukselliset suhteet esi— 

jol la on 

miehiinsä, alaisi insa ja alueen metsän— 
omistajakuntaan. Vapaa-a jan harrastuk- 
sista maini t takoon kalastus. 

MATTI HÄMÄLÄINEN 
piir i työnjohtaja täy t tää 5 0  vuotta 13 .  9.  
Rautalammilla. Hän on syntynyt Vi i ta-  
saarella. Metsäteknikoksi hän valmistui 
Nikkar i lan metsäkoulusta 1 9 4 5 ,  jonka 
jälkeen hän tu l i  vanhemmaksi työnjoh- 

Matt i  Hämäläinen 



Toivo Venäläinen 

tajaksi Keski-Suomen hoitoalueeseen. 
Hänet nimitett i in 1 9 5 0  Savon hoito- 
a-lueen piirityönjohtajaksi Saarelan pii— 
ri in, josta hän siirtyi 1 9 5 7  nykyiseen 
toimipaikkaansa Vesannon pi ir in piiri— 
työnjohtajaksi. Sippolan metsäkoulun 
piirityönjohtajakurssin hän kävi  1949.  
Rauhall isena, tunnontarkkana ja  huu- 
morintajuisena miehenä hän on saavut— 
tanut esimiestensö, työtovereidensa ja  
alaistensa töyden luottamuksen. Vapaa- 
a j an  harrastuksista mainittakoon kalas- 
tus ja  metsästys. 

HÖGFORSI N TEHTAAT 

TOIVO VENÄLÄINEN 
autonkul jettaja Lahden tehtaalta töyt-  
töö  6 0  vuotta 24. 7. Hän on syntynyt 
Kerimäellä. Tehtaan palvelukseen hän 
tu l i  autonkuljettajaksi 1946 .  

TAHVO VALLITTU 

yövarti ja täyttää 6 0  vuotta 25. 7.  Hän 
on syntynyt Valkjärvellä. Tehtaan työ- 
hön hän tu l i  1947, toimittuaan sitä 
ennen rajavartioston palveluksessa. Hän 
on työskennellyt sulatossa ja hitsaamos- 
sa. Nykyiseen toimeensa yövart i jaksi  
hän si i r tyi  v i ime maaliskuussa. 

Väinö Linden 

Tahvo Vallittu U rho Peltonen 

URHO PELTONEN 
valunpuhdistaja valimon puhdistamosta 
täyttää 60 vuotta 5. 8. Hän on synty- 
nyt Vihdissä. Oltuaan aikaisemmin met- 
sötöissö hän tu l i  1948  työhön tehtaan 
valimoon. Toimittuaan aluksi raudan 
sulattamossa hän siirtyi 1951 puhdis- 
tamoon, miss'd edelleenkin työskentelee. 

KAARINA LUOTO 

hiekanjakaja valimosta täyttää 5 0  vuot- 
ta 16. 8. Hän on syntynyt Riihimäellä. 
Tehtaan palvelukseen hän tuli puhdis- 
tamoon 1954 .  Hän on toiminut val i -  
mossa useissa tehtövissö, mm. apukaa- 
vaajana, siivoojana ja  viimeksi hiekan- 
jakajana. 

JUAN KOSKEN TEHDAS 

TYYNE LESKINEN 
la j i t tel i ja kartonkitehtaalta täyttää 5 0  
vuotta 18.  9.  Hän on syntynyt Muuru- 
vedell'ci. Juantehtaan palvelukseen hän 
tuli 1930 maanviljelysosastolle. 1937 
hän siirtyi tehtaalle ja  työskenteli puu- 
hiomossa ja kartonkitehtaassa. Myö— 
hemmin hön on palvel lut  tehtaan er i  
osastoilla työskennellen nykyisin la j i t -  
te l i jana kartonkitehtaalla. Vapaa—ajat 
kuluvat kodin ja perheen parissa. 

Oiva Lommi 

Tyyne Leskinen 

HALLAN TEHTAAT 

ARVI HALLI 
rakennustyömies rakennusosastolta töyt-  
töö 60  vuotta 3. 7. Hän on syntynyt 
Tytörsaaressa. Yhtiön palvelukseen hän 
tul i  1942  höylöömölle kirvesmieheksi 
siirtyen myöhemmin lastaajaksi. 1958 
hän siirtyi nykyiseen työhönsä rakennus- 
osastolle. 

VÄINÖ LINDEN 
sekatyömies ulkotyöosastolta täyttää 6 0  
vuotta 3 .  8.  Hän on syntynyt Kymissö. 
Yhtiön palvelukseen hän tu l i  ensi ker- 
ran 1921 Jumalniemen sahalle. Vi i -  
meksi hön tul i  yhtiön palvelukseen 1 9 4 8  
tukkiosastolle, josta siirtyi 1963  nykyi- 
seen työhönsä. 

FRANS NIKKINEN 
hakunterien teroi t ta ja sahalta täyttää 
6 0  vuotta 14 .  8.  Hän on syntynyt Lap- 
peenrannassa. Yhtiön palvelukseen sel- 
Iuyloosatehtaalle hän tuli ensi kerran 
1924. Viimeksi hän tuli yhtiön palve— 
lukseen 1 9 3 9  jäl leen selluloosatehtaal- 
le. Hän on ol lut erilaisissa töissä er i  
osastoilla si ir tyen nykyiseen työhöns'ci 
sahalle hakunterien teroi t tajaksi  1966 .  

OIVA LOMMI 
tukkityömies tukkiosastolta täyttää 5 0  
vuotta 8.  7.  Hän on syntynyt Vehka- 
lahdella. Yhtiön palvelukseen hän tu l i  
1934 laivaan lömmittöjöksi siirtyen 
1 9 4 5  koneenhoitajaksi ja 1 9 6 5  nykyi- 
seen työhönsö tukkiosastolle. 

AINO HELJAVUO 
le imaaja lautatarhalta täyt tää 5 0  vuot— 
ta  30*. 7.  Hän on syntynyt Kymissö. 
Yhtiön palvelukseen hän tu l i  ensi ker -  
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ran 1934 saha-lle. Viimeksi hän [tuli 

yhtiön palvelukseen 1964 leimaa-jaksi 
lautatarhalla. 

JAAKKO HASSINEN 
särmääjä sahalta täyttää 50 vuotta 
5. 8. Hän on syntynyt Kymissä. Yhtiön 
palvelukseen hän tuli ensi kerran 1932 
Hovinsaaren lautatarhalle merkkaajak- 
si. Viimeksi hän tuli yhtiön palveluk- 
seen 1937 Iajittelijaksi lautata-rhalle 
siirtyen 1954 nykyiseen työhönsä. 

VILJO KEVERI 
halkaisusahaaja jalostustehtaalta täyt- 
tää 50' vuotta 5. 9. Hän on syntynyt 
Kymissä. Yhtiön palvelukseen hän tuli 
ensi kerran 1933 merkkaajaksi lautatar- 
halle. Viimeksi hän tuli yhtiön palveluk- 
seen 1935 höyläömölle. Hän on» ollut 
halkaisusahaajana jalostustehtaalla— ja  
tasaajana lautatarhalla, josta hän siir- 
tyi 1961 nykyiseen työhönsä. 

Muun nauloilla 

Maaliskuun 27 pnä kuoli kirves- 
mies Reino L e 11 t i n e n Voikkaan ro- 
kennusosastolta. Hän oli syntynyt Jaa-  
lassa 14. 10. 1910. Yhtiön palvelukseen 
hän tuli 1937 hiojaksi Verlan puuhio- 
moon, mistä 1959 siirtyi Voikkaan- ra- 
kennusosastolle. Puolison lisäksi häntä 
jöi koipavmaan tytär perheineen. 

Huhtikuun 6 pnä kuoli traktorinkul- 
jettaja Viljo I i v o n e n  Voikkaan ra- 
kennusosa-stolta. Hän oli syntynyt Viipu- 
rin- maalaiskunnassa 17. 6. 1908. Pal- 
velukse'nsav yhtiössä hän aloitti 1948. 
Häntä jäi suremaan puoliso. 

Toukokuun 20 pnä kuoli yllättäen 
kotonaan Voikkaalla puutarhuri Yrjö 
L e h m u s k i v i .  Hän oli syntynyt Ku- 
russa 18. 8. 1903. Harjun Puutarha- 
koulun hän kävi 1921—1923 ja tuli 
1925 yhtiön palvelukseen puutarhuriksi 
Voikkaan tehtaalle. Hän oli innokas 
puutarhamies, joka ammattityönsä ohel- 
la ehti ja halusi jakaa tietojaan ja toi- 
tojaan kuusankoskelaisille. Hän kuului 
mm. Kuusankosken Puutarhaseuraan ja 
toimi sen puheenjohtajana. Hänen uh- 
rautuvan työnsä jälki näkyy kauan 
Voikkaan maisemakuvassa. Vainajaa 
jäivät lähinnä suremaan puoliso ja lap- 
set perheineen. 
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Standartteja menee ja 
suolatonneja tulee 

Toukokuun 23 päivänä oli Hallan 
satamassa poikkeuksellisen vilkasta. 
Kuten kuvasta näkyy, eivät kaikki 
laivat mahtuneet laiturin ääreen, 
vaan olivat kylki kyljessä. Aluksia 
oli samanaikaisesti kokonaista kah- 
deksan. Kolme hollantilaista laivaa 

Toimituksen tuolilta 
Jo painettuja sivuja silmäillessämme 

huomasimme virheen. Työteknillisen 
kurssin opetussuunnitelman tuntimää- 
räksi on komeasti mainittu 1 650, 
kun sentään 260 olisi riittänyt. Eipä 
silti, on siinä yhden talvikauden 
aikana yllin kyllin puuhailtu kirjojen 
ja tehtävien parissa, kun tuo uuras- 
tus on tapahtunut työn lomassa. 

Nyt eivät ajatukset kuitenkaan he- 
vin viivy kirjojen parissa. Kesä on 
herkimmillään ja kaunis alkukesä on- 
kin. Talvella saimme nauttia komeis- 
ta nietoksista ja nyt helottavasta ke- 
sästä. Lomakausi on parhaimmillaan. 

Mekin onnistuimme vierottaa itsem- 
me viikoksi kirjoituskoneesta ja pa- 
kenimme DC 6:11a erääseen Itävallan 
alppilaaksoon luojan ihmetöitä kat- 
selemaan ja vuosituhantisesta kult- 
tuurista nauttimaan. Luonnonkauneu- 

— Drenthe, Vera ja Zvantiena — 
purkivat yhteensä 1411 tonnia suo- 
laa vietäväksi edelleen Kuusankos- 
kelle klooritehtaan tarpeiksi. Saksa— 
laiset alukset Rugard, Werner Mey- 
burg, Bishorst ja Elsflehtersand sekä 
tanskalainen Ninna Lindinger lasta— 
sivat Hallan sahatavaraa yhteensä 
1026 standarttia. Komeita tuonti— 
ja vientilukuja. 

den rinnalla meihin vaikutti siellä 
eniten perinteiden arvossapitäminen. 
Talonpoika rakentaa talonsa täsmäl— 
leen esi-isiltä perittyyn tyyliin. Tie- 
tysti hän varustaa sen nykyajan mu- 
kavuuksilla, mutta tyylirikkoon hän 
ei erehdy. Kaupungeissa nykyaikai— 
set liikkeet menestyvät jopa keski— 
ajalta peräisin olevissa taloissa. Ke- 
nenkään ei pälkähdä päähän ruveta 
rakentamaan lasilaatikkoa tällaiseen 
miljööseen, joka ikävuosistaan huo— 
limatta elää ja hengittää nykyajan 
tahdissa. 

Maalaisia, jopa kaupunkilaisiakin 
näimme kansanomaisissa puvuissa. 
Sen sijaan emme nähneet yhtään jan- 
nua emmekä pimua, ei muutakaan 
ylikorostettua Kaikki oli 
luonnollista ja tavallista, miellyttä— 

muotia. 

väliä tavalla vanhanaikaista ja kui— 
tenkin olimme aivan Keski-Euroopan 
sydämessä. 

T u o m o  



Yhtiöläisten 
liikennekilpailu 
Kymintehtaan ja Voikkaan mes- 

tarikerhot järjestivät 7. 5. liikenne- 
kilpailun, joka oli tarkoitettu Kuu- 
sankosken tehtaiden palveluksessa 
oleville ja heidän puolisoilleen. Kil- 
pailussa oli omat sarjansa mies- ja 
naisautoilijoille, moottoripyöräilijöil- 
le ja mopoilijoille. Osanotto kilpai- 
luun oli ilahduttavan runsas. 

Kilpailun lähtöpaikkana oli Pie—n- 
teollisuustalon edusta. Ajoreitti mut- 
kitteli Kymintehtaalla, Kuusaalla ja 
Voikkaalla päättyen keskustaan. Rei- 
tin varrella olleilla rasteilla kilpailun 
osanottajat joutuivat suorittamaan 
erilaisia liikennetietoutta ja ajotaitoa 
vaativia tehtäviä. E. Riipi, P. Vesa- 
nen ja E. Korander olivat suunnitel- 
leet kilpailureitin ja -tehtävät. 

Johtaja Olov A. Hixén ojentaa 
palkinnon yleisen sarjan voittajalle 

Ossi Leivolle 

Konttoripööllikkö 
Torsten Nylund 

onnittelee naisten 
sarjan voittajaa 

rva Maire Haimia 

Kilpailusta 
muodostui 
aikamoinen 
autokatselmus 

Kilpailussa voitti miesten sarjan 
Ossi Leivo Kymin selluloosatehtaal— 
ta (17 virhepistettä), naisten sarjan 
Maire Haimi Kymin rakennusosas- 
tolta (23 vp.), moottoripyöräilijöiden 
sarjan Olavi Pulsa Voikkaan paperi— 
tehtaalta (46 vp.) ja mopoilijoiden 
sarjan Ossi Oksanen Kymin paperi— 
tehtaalta (50 vp.). Miesten sarjassa 
tuli toiseksi Jalo Sahala (20 vp.), 
3. Sakari Koskinen (26), 4. Kari 
Saarinen (32), 5. Henrik Nordblad 
(33), 6. Aimo Pöyry (34). Naisten 
sarjassa seurasivat voittajaa parem- 
muusjärjestyksessä Sinikka Hammar, 
Tuula Leskinen, 
Riitta Hasu ja Oili Pulsa. Mestari— 
kerhojen välisen kilpailun voitti Ky- 
mintehtaan mestarikerho 158 virhe— 

Voikkaan 

Eine Apajasaari, 

pisteellä mestarikerhon 

kerätessä 261 virhepistettä. Viiden 
parhaan tulos otettiin joukkuekilpai— 
lussa huomioon. 

Liikennekilpailujen palkintojen— 
jakotilaisuus pidettiin 9. 5. Voikkaan 
seuratalossa. Kuusankosken tehtaiden 
johtaja Olov A. Hixén ja konttori— 
päällikkö Torsten Nylund luovutti- 
vat voittajille komeat palkinnot. Ti- 
laisuudessa selvitteli autokoulunjoh— 
taja E. Korander kilpailureitin var- 
rella olleita tehtäviä ja tehtaanlää— 
käri Karl H. Roschier selosti, mil— 
laisia virheitä ensiapua liikennetapa- 
turmien uhreille annettaessa tulisi 
välttää. 




