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Kansikuvamme on Heinolan tehtaan 
konepajahallista 

' BMW een-" 

Salon tehtaan tuotanto-ohjelma on 
laajentunut käsittämään vaativia ti- 
laustöitä ja hydrauliikan komponent- 
teja. Tehtaan uudenaikaiset auto— 
maattikoneet ja koulutuksen avulla 
lisääntynyt ammattitaito tekevät tä— 
män aluevaltauksen mahdolliseksi. 

Metallitehtaittemme toiminnasta on 
muutakin uutta kerrottavaa. Viime 
vuonna alettiin Heinolan tehtaalla 
valmistaa siirrettäviä lämpökeskuksia. 
Tällainen perävaunun alustalle asen- 
nettu lämpökeskus on osoittautunut 
erittäin käteväksi ratkaisuksi alue- 
rakentamisen yhteydessä. Se pitää 
huolta lähiön lämmöstä siihen saak- 
ka, kunnes uusi asuntoalue voidaan 
yhdistää kaukolämpöverkostoon. 

Heinolan tehtaan sähköradiaatto— 
rista on tehty parannettu painos, jolle 
on annettu nimi Termel. Sitä valmis- 
tetaan kuutta eri kokoa. Täytteenä 
on aikaisemman veden sijasta öljy. 
Termostaatin avulla lämmitettävä tila 
pysyy halutun lämpöisenä. Samalla 
termostaatti pitää huolen siitä, ettei 
sähköä kulu tarpeettomasti. 

Karkkilan tehdas on yhdessä Heikki 
ja Kaija Sirenin arkkitehtitoimis- 
ton kanssa suunnitellut tyylikkäät 
kierreportaat, jotka kootaan osista 
rakennuspaikalla. Tällainen porrasra— 
kennelma omakoti- ja rivitaloissa, va-  
rastoissa ja tehdastiloissa on käytän— 
nöllinen ja arkkitehtoonisesti näyttävä 
ratkaisu. 

Perheenemännät lausuvat varmaan 
ilomielin tervetulleeksi markkinoille 
Heinolan tehtaan kuivauskaapin. Sen 
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avulla voidaan lopettaa kiusallinen 
pyykkivaatteilla liputtaminen kylpy- 
huoneissa ja keittiöissä. Kaapin sisällä 
pyykki kuivuu näkymättömissä ja no- 
peasti. 
| Nippu-uitosta on viime aikoina 

kerrottu lehdessämme useaan ottee- 
seen. Tällä alalla suoritettiin viime 

kesänä jälleen kokeiluja uittamalla 
Kymin Uittoyhdistyksen väylillä ja 
yhtiön omalla Orraintaipaleen—Hon- 
kataipaleen väylällä pitkiä runkonip- 
puja. Kokeilut osoittivat, että nämä 
väylät soveltuvat jo nyt runkonippu- 
jen uittoon, joskin myös matkan var- 
rella on eräitä pullonkauloja. 



Johtaja Bertel Björkman 

Yhtiömme hallituksen pitkäaikainen jäsen joh- 
taja Bertel B j ö r k m a n  kuoli tammikuun 10 
päivänä 72:nnella ikävuodellaan. Hän kuului yh- 
tiön hallitukseen jo vuodesta 1942 alkaen ja oli 
sitä ennen jonkin aikaa tilintarkastajana sekä 
nuoruusvuosinaan myös virkailijana yhtiössä. 

Käytyään ruotsalaisen kauppaopiston Helsingissä 
hän palveli yhtiössämme vuosina 1917—1924. Näi- 
nä vuosina hän samalla täydensi opintojaan London 
School of Economicsissa ja työskenteli yhtiömme 
edustusliikkeessä H. Reewe Angel &. Co:ssa Lon- 
toossa. V. 1924 hän matkusti Yhdysvaltoihin, jossa 
hän työskenteli paperitehtaissa ja teki lukuisia 
opintomatkoja ympäri Pohjois—Amerikkaa. 

Palattuaan v. 1926 kotimaahan johtaja Björk— 
man perusti oman agentuuriliikkeen T:mi B. Björk- 

, manin, jota hän johti kuolemaansa saakka. Hänen 
maamme teollisuudelle toimittamistaan lukuisista 

tuotteista mainittakoon puukuitulevyt, joita hän 
ensimmäisenä tuotti maahamme. Hänen myötävai- 
kutuksestaan amerikkalainen yhtiö The Insulite Co 
perusti insuliittitehtaan Suomeen ja hän edusti 
tehtaan myyntiä aina siihen saakka, kunnes tehdas 
siirtyi toiselle omistajalle. 

Johtaja Björkman oli käytännön liikemiehenä 
hankkinut sekä ulko- että kotimaan kaupassa erin- 
omaisen perehtyneisyyden ja yhtiömme lisäksi mo- 
net muut suuret teollisuusyritykset käyttivät hy- 
väkseen hänen laajaa asiantuntemustaan. 

Luonteeltaan johtaja Björkman oli välitön ja 
huumorintajuinen persoona, jolla oli laaja ystävä- 
ja tuttavapiiri. Maanpuolustus oli hänelle hyvin 
läheinen asia. Hän osallistui vapaussotaan sekä 
molempiin Viime sotiin. Sotilasarvoltaan hän oli 
kapteeni. Johtaja Björkman siunattiin haudan le- 
poon hiljaisuudessa. 



Vaativia tilaustöitä 

vesi- ja lämpöjohtoalan armatuurit, 
mutta niiden rinnalla on yhä enene- 
vässä määrin alettu valmistaa vaati- 
via tilaustöitä. Niiden osuus tehtaan 
tuotannosta oli viime vuonna jo vii- 

mainittakoon 
erilaiset kuumapuristeet, kaasunjake- 
dennes. Tilaustöistä 

lulaitteet, vesimittarien kotelot, pai- 
nemittarien pesät ja instrumenttien 
osat. 

Tilaustyöt ovat alihankintatilauk- 
sia, mutta tämä seikka ei suinkaan 

Päinvastoin 
nämä työt vaativat erittäin tarkkoja 
vähennä niiden arvoa. 

ja hydrauliikan komponentteja 
Salon tehtaan tuotanto-ohjelmassa 

Salon tehtaalla vallitsi koko viime 
vuoden täystyöllisyys. Tehdas kävi 
kahdessa vuorossa, jopa aika ajoin 
kolmessa. Sama tahti jatkuu edel- 
leen ja tilanne näyttää melko valoisal- 
ta  ainakin ensi kesään saakka, kertoi 
lehdellemme 
R e n k 0. 

Tähän täystyölli-syyteen on vaikut— 
tanut edistävästi tehtaan tuotanto- 

isännöitsijä Rauno 

ohjelman laajentaminen. Päätuotan— 
nonalan muodostavat edelleenkin 

Yläkuvassa Salon 
tehtaan isännöitsijä 
Rauno Renko 

Teknikko 
Osmo Koskinen 

suori t tamassa 
Hauser-projektorilla 
tuotteen tarkkuus- 

mittausta 

Johtaia. Antti 
VuoIIe-Apialan 
kehittämän 
söödettövön» 
siipipfumpun1 ja 
-moottorin 

prototyyppi 
o n  valmistettu» 
Salon tehtaalla 

koneita sekä ammattitaitoisia työn- 
tekijöitä. Ammattikoulutuksen tehos- 
tamisesta onkin tullut Salon tehtaalla 
erittäin ajankohtainen asia. 

Tehtaan 
myös liitetty hydrauliikan kompo— 
nenttien kuten putki- ja letkuliitti- 
mien, pumppujen ja moottorien val- 

valmistusohjelmaan on 

mistus. Tällaiset hydrauliikan erilai- 
sissa sovellutuksissa tarvittavat perus- 
komponentit on tuotu pääasiassa 
ulkomailta, mutta viime vuosina myös 

kotimainen teollisuus on ryhtynyt 
valmistamaan näitä perusosia. 

Salon tehtaan valmistusohjelmaan 
liitetyt hydrauliikan komponentit on 
kehitetty yhtiön metalliteollisuuden 
tuotteiden kehittämisosastolla ja 
lisäksi on käytetty hyväksi eräitä 
ulkopuolisia koti-maisia kehittämis- 
tuloksia sekä keksintöjä. Niistä mai- 
nittakoon jo julkisuudessakin huo- 
miota herättänyt johtaja Antti Vuol- 
le-Apialan keksimä säädettävä siipi- 
pumppu ja -moottori, jolle on myön- 
netty patentti mm. Suomessa ja 
USA:ssa. Keksintöä on yhtiömme 
toimesta kehitetty edelleen ja proto- 
tyyppi on valmistettu Salon tehtaal- 
la. Pumppu- ja moottorira-kenne vaa- 
tii vielä ennen markkinointia kehit- 
tämistä ja viimeistelyä, mutta kysy- 
myksessä on joka tapauksessa kek- 

sintö, jonka toimintakelpoisuus on jo 
todettu monissa käytännön kokeissa 
ja jolla tulee ilmeisesti olemaan mah- 
dollisuuksia myös vientimarkkinoilla. 

Salon tehdas on'kin se yhtiömme 
metallitehtaista, jonka valmisteita on 
huomattavassa määrin markkinoitu 
ulkomaille: Skandinavian 
Länsi-Saksaan ja Neuvostoliittoon. 

maihin, 

Tehtaalla on Hampurissa varasto, 
mikä nopeuttaa asiakaspalvelua. 
Skandinavian maiden telakoilla Sa- 



lon tehtaan laivakäyttöön suunnitel- 
lut venttiilit tunnetaan hyvin ja Det 
Norske Veritas on myöntänyt vuosi 
sitten Salon tehtaalle oikeuden antaa 
tuotteistaan laatutodistus luokituslai- 
toksen nimissä. 

Sadasosien tilalle tuhannesosat 

Tehtaan käyttöpäällikkö Olavi 
H e l i n  esitteli lehtemme edustajalle 
koneita, jotka tekevät mahdolliseksi 
suurta tarkkuutta vaativien tilaustöi— 
den ja hydrauliikkaan kuuluvien pe- 
rusosien valmistamisen. 

Kun aikaisemmin tehtaan valmis- 
teiden 
sadasosissa, tarvitaan nyt tuhannes- 

toleranssirajoja mitoitettiin 

osia. Onpa niinkin tarkkoja mittoja, 
että vain kolmen tuhannesosa-n erot 
ovat sallittuja. Tämä edellyttää teho- 
kasta valvo-ntaa ja ennen kaikkea 
tarkkoja mittausvälineitä. Tällainen 
tarkka virheenpaljastaja on Hauser- 
projektori, jonka tehtaan tarkastus- 
osasto on äskettäin saanut käyttöönsä. 

Avainasemassa tarkfkuustöissä ovat 
kipinätyöstökone, kopiojyrsinkone ja 
hoonauskone. Merkillisin näistä ko- 
neista on ensiksi mainittu. Sen toi- 

Työkaluhioia Kauko 
Sipponen tekemässä 
voihtovent t i i l in  
söötölautasta 
k0piojyrsinkonee||a 

Högforsin Tehtaan 
Konepajakoulun 
3:nnen luokan 

oppilas Harri Ahti 
hoonaamossa 

hydraulisen 
pumpun sil-interiö 

: 

Alakuvassa mallin- 
viilaaja Antti Laiho 

kaivertamassa 
kipinötyöstökonee-Ila 

kuumapuristus- 
muot t ia  

minta perustuu tarkoin määrättyihin 
ja säädettäviin sähköpurkauksiin 
työstettävän kappaleen ja elektrodin 

jolloin kipinöinti 
pieniä ainehiukkasia elektrodin ja 
työstettävän kappaleen välisestä tilas— 
ta. Irronneet hiukkaset huuhdotaan 
pois väliaineena olevan erikoispetroo— 
lin avulla. Kipinätyöstö'koneella voi- 
daan työstää kuinka kovaa ainetta 
tahansa, kun se vain johtaa sähköä. 
Pinnasta tulee sileä, joten viimeistely- 
työtä ei tarvita tai se jää vähäiseksi. 
Koneella voidaan tehdä sellaisiakin 
muotoja, joiden suorittaminen muilla 
tavoin olisi jokseenkin mahdotonta. 
Kone 

välillä, irrottaa 

toimii täysin automaattisesti 
eikä vaadi jatkuvaa silmälläpitoa. 

Innostusta ammattikoulutusta 
kohtaan 

Hyvän konekannan lisäksi tarvi- 
taan päteviä ammattimiehiä. Tehdas 
on aikaisemmin ollut pelkästään sarja— 
työkonepaja, jossa työkaluviilaajia ja 
asentajia on tarvittu pääasiallisesti 

työkaluosastolla. 
metallimiehen ammattitaitoa vaadi— 
Vain Nyttemmin 

taan myös tuotantopuolella nimen— 

omaan näiden uusien artikkelien val- 
mistuksessa. 

Jotta tehdas selviytyisi ammatti- 
taitoa edellyttävistä töistään, on pan- 
tu käyntiin määrätietoinen koulutus. 
Vanhemmat ammattimiehet opasta- 
vat nuorempia ja erityisesti työkalu- 
osasto on se paikka, johon monet 
nuoret miehet siirtyvät mielellään 
oppiin. Tehdas on järjestänyt sekä 

piirustuksen koneistaj a'kurssi-n että 
lukukurssin, jotka vietiin läpi puo- 
liksi työajalla, puoliksi kurssilaisten 
omalla ajalla. Nyttemmin Salon seu- 
dun amma-ttikoulu on ottanut huo- 



lehtiakseen iltakurssien muodossa 
tällaisesta jatkokoulutuksesta ja Salon 
tehtaan miehiä on jatkuvasti näillä 
kursseilla mukana. 

Tehtaan pääluottamusmies Aatos 
S i n i v  a a r  a, joka on Suomen Me- 
tallityöväen Liiton liittovaltuuston 
jäsen, Salo-n metalliammattiosaston 
puheenjohtaja ja kaupunginhallituk- 
sen sekä -valtuuston jäsen, kertoi että 
tehtaan työntekijät -— varsinkin nuo— 
ret -— ovat ammattikoulutuksesta 

Esimerkiksi 
oppiin työkaluosasto—lle siirrytään pie— 
nemmälläkin palkalla. Myöhemmin— 
hän ansiot kuitenkin lisääntyvät. Li— 
säksi vaativuuden mukana työ tar— 

hyvin kiinnostuneita. 

joaa tekijälleen enemmän. Myös tur- 
vallisuuden tunne lisääntyy, sillä 
pätevän ammattimiehen työllisyys on 
varmemmin taattu. 

Tehtaan johdon taholta on suh- 
tauduttu koulutukseen erittäin myötä- 
mielisesti. Jo yksistään alkusysäyksen 
antaminen on usein paikallaan. Moni- 
kaan, joka on jo työssä kiinni, ei tule 
omatoimisesti tehneeksi päätöstä am- 
mattiopiskelun aloittamisesta. Mutta 
kun asiaa hänelle valaistaan ja häntä 

Köyttöpööllikkö 
Olavi Helin ja 
p ä ä l u o t t a m u s m i e s  
Aatos Sinivaara 
keskustelemassa 
koulu tus -  
kysymyksistä 

Puristaja Arvo Niini- 
koski valmistumassa 

a lumi in i s ta  pööte- 
liitintö 250 tonnin 

kuumailma- 
puristimessa. 

Koneen toisella 
puolella vastaa-n- 

ottamassa Asta 
Rantanen 

Salon tehtaalla 
konstruoitu ja 
valmistettu 
katkaisu- ja pesu- 
automaat t i ,  jolla 
työskentelemässä 
sahaaja Voitto 
Mäkinen 

autetaan alkuun opiskelun tiellä, hän 
on valmis itseopiskelunkin avulla ke— 
hittämään ammattitietouttaan. 

Luonnollisesti työn-tekijöillä on 
myös ennakkoluuloja, varsinkin kun 
on kysymys 
uusien työmenetelmien käytäntöön— 
ottamisesta. Mutta kun asioista kes- 
kustellaan, häipyvät tavallisesti epä— 
luulot. Ymmärretään, että menes- 
tyäkseen tehtaan on pysyttävä kehi— 
tyksen kärjessä, rationalisoitava, jä- 

rationalisoinnista ja 

tettävä turhat työt pois ja käytettävä 
työaika tehokkaasti. Tehtaan menes- 
tyksestä riippuu jokaisen sen palve— 
luksessa olevan menestys. 

Pääluottamusmies Sinivaara tulee 
ensi keväänä olleeksi 25 vuotta Salon 
tehtaan palveluksessa. Siten hän on 
nähnyt tehtaan kasvun vaatimatto— 
masta nynkkipajasta nykyaikaiseksi 
teollisuuslaitokseksi. Kaikkein no- 
peinta on tehtaan kehitys ollut 1960— 
luvulla. Hän korosti myös sitä seik- 
kaa, että työntekijöiden vaihtuvuus 
varsinkin vanhemman väen ja am- 
mattimiesten keskuudessa on pieni. 
Tämä on omiaan lisäämään tehtaan 
edellytyksiä selviytyä entistä vaati- 
vimmista töistä. 



Heinolan tehdas toimitti viime 
vuonna kolme siirrettävää lämpö- 
keskusta, laatuaan ensimmäiset maas— 
samme. Tilaajina olivat Hämeenlin— 
nan, Lappeenrannan ja Kotkan kau— 
punkien sähkölaitokset. Oheisesta 
kuvasta näemme äskettäin valmistu- 
neen neljännen siirrettävän lämpö— 
keskuksen, joka on jo luovutettu Hel- 
singin kaupungin sähkölaitokselle. 
Edelliset ovat huipputeholtaan kukin 
1,6 Gcal tunnissa, mutta tämä koko- 
naista 3,8 Gcal/h. Se kykenee pitä- 
mään huolen 160000 rakennuskuu— 
tion eli parinkymmenen kookkaan- 
puoleisen kerrostalon lämmityksestä. 

Tällainen perävaunun päälle sijoi- 
tettu lämpökeskus on osoittautunut 
erittäin käteväksi ja samalla myös 
taloudelliseksi ratkaisuksi, kun on ky— 
symyksessä alueellisesti tapahtuva ra— 
kentaminen. Ennen kuin tällainen 
lähiö on loppuun asti rakennettu ja 
yhdistetty kaukolämmitysverkostoon, 
tarvitaan tilapäinen lämpökeskus. 
Sellaisen tehtävän hoitaa erinomaisesti 
siirrettävä Högfors—lämpökeskus ja 
jouduttuaan pois viralta se on helppo 
siirtää *toiselle rakennustyömaalle. 
Helsingin kaupungin tilaama kattila 
on jo siirretty Jakomäen rakennus- 
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Högfors—lämpökeskus 
pyörien päällä 

Helsingin kaupungin 
söhköloitoksen 

t i l aama  siirrettävä 
lömpökeskus lähtö- 

va lmi ina  H e i n o l a n  
tehtaan konepaja- 

hal l in  vieressä 

Heinolan tehtaalla 
v a l m i s t e t a a n  
monenla is ia  
kattiloita: tömö 
töysin valmiiksi 
asennettu höyry- 
kattila kuljetetaan 
yhtenä pakettina 
möörönpööhön 

alueelle, joka tullaan aikanaan liit- 
tämään Myllypuron—Kontulan kau- 
kolämpö'keskukseen, mikä sekin on 

' Heinolan tehtaan valmistama. Jako- 
mäen rakennusryhmä saa siten Hög- 
fors-lämpöä alusta alkaen. 

Heinolan tehtaan siirrettävässä 
lämpökeskuksessa käytetään kattilana 
Termis 85-tyyppistä ylipaineperiaat- 
teella toimivaa tulitorvi-tuliput-kikat- 
tilaa. Se on varustettu täysautomaat- 
tisella kevytöljypolttimella, kierto- 
vesi- ja paineennostopumpuilla, säh- 
kölaitteilla, hälytyskeskuksella ja eri- 
näisillä muilla laitteilla, jotka tekevät 
siitä täysautomaattisen toimintayksi- 
kön, täydellisen robottilaitoksen. 
Öljy— ja vesisäiliötkin on sijoitettu 
samalle alustalle. Lämpökeskus on 
samalla moottoriajoneuvoasetuksen 
mukainen täysperävaunu paineilma- 
jarruineen, valoineen ja muine tar- 
peellisine laitteineen. 

Kattilalaitos painaa tyhjillään n. 25 
tonnia ja toimintavalmiina säiliöiden 
ollessa täynnä n. 40 tonnia. Tietenkin 
se on raskas liikuteltava maanteillä, 
mutta kuljetukset ajoitetaankin hil- 
jaisiksi aamuyön tunneiksi. 



Karkk i l an  tehtaan uu tuus :  
vakio—osista koottavat 
valura—utaiset k ie r repor taa t  

Valurautaiset kierreportaat yhdis- 
tämme vaistomaisesti vanhaan ro— 
manttiseen arkkitehtuuriin. Huolimat- 
ta  raskaasta materiaalista tuollainen 
porrasrakennelma on tavallisesti pitsi- 
mäisen koristeellinen, mutta rautaisen 
ikuisuutensa ansiosta pysyy jatkuvasti 
virassaan. 

Oheisessa kuvassa näemme valurau— 
perusteellisen taiset kierreportaat 

tyylimuunnoksen läpikäyneenä. Jota— 
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Rva Aino Saloranta pokkaamassa 
Termel—söhköradiaat torei ta  
Heinolan tehtaalla 

kin entisajan siroudesta on jäljellä, 
mutta muutoin konstruktio on uus— 
asiallisen suunnittelun ja muotoilun 
tuote. Jo kuvasta saa käsityksen, että 
tällainen kierreportaikko kootaan va— 
kio-osista. Silti erilaisia vaihtelumah— 
dollisuuksia on olemassa, sillä askel— 
man nousu samoin kuin askelmien 
välinen etäisyys on säädettävissä. 

Portaiden metallisuutta voidaan ke- 
ventää päällystämällä askelmat muo- 
vimatolla. 

Tämän tyylikkään porrasrakennel- 
man on suunnitellut Karkkilan tehdas 
yhteistyössä Heikki ja Kaija Sirenin 
arkkitehtitoimiston kanssa. Se on tar- 
koitettu rivi- ja omakotitaloihin, mut- 
ta se soveltuu myös myymälöihin, 
varastoi—hin, kellareihin ja teollisuus- 
rakennuksiin. Se on helposti kootta— 
va, vankkarakenteinen ja turvallinen. 
Kierreportaita valmistaa Karkkilan 
tehdas. 

Heinolan tehdas on tehnyt paran- 
netun painoksen sähköradiaattoris- 
taan. Tähän saakka sitä on tehty 
vain yhtä kokoa. Se on ollut vesi- 
täyttöinen ja varustettuna 3—asentoi- 
sella valintakytkimellä. Nyttemmin 
sitä valmistetaan kuutta eri kokoa, 
vesi on vaihdettu öljyyn ja valinta- 
kynkin termostaattiin. Termostaatti, 
joka on liitetty koskettimeen, toimii 
tavallisen huonetermostaatin tapaan. 
Valitaan haluttu lämpötila ja ter- 

Uutta Högfors-tyylikkyyttä 
ja -mukavuutta 

mostaatin valintakiekossa oleva lu- 
kema asetetaan merkkikolmion koh- 
dalle. Huoneen lämmön laskiessa tä- 
män lukeman alle, virta kytkeytyy 
automaattisesti päälle, mutta katkeaa 
kun määrätty lämpötila on saavu- 
tettu. Termostaatin ansiosta sähköä 
ei kulu enempää kuin mitä tarvitaan 
halutun lämpötilan ylläpitämiseen. 
Hukkakäyntiä ei aiheudu eikä siten 
myöskään ylimääräisiä kustannuksia. 

Tälle Heinolan tehtaan uusitulle 
tuotteelle on annettu nimi Termel. Se 
on luotettava ja varma lämmönantaja 
ja sopii käytettäväksi tilapäislämmi- 
tykseen, täyslämmitykseen ja tapauk- 
siin, joissa radiaattorin suhteellinen 
tilantarve pitää olla pieni ja lämpö- 
pinta suuri. Lämmön siirtyminen Ter- 
melistä ympäristöön ei ole epämiel- 
lyttävän kuumaa kuten usein sähkö- 
lämmittimissä. Siten se ei anna myös- 
kään hajua eikä ole palo- enempää 
kuin räjähdysvaarallinenkaan. Sillä 
on myös monia muita hyviä ominai- 
suuksia: se ei kaipaa huoltoa, ei tar- 
vitse täyttöä, ei jäädy, ei ruostu 
sisältäpäin eikä ole käsin koskien- 
kaan epämiellyttävän kuuma. Ulko- 
näöltään tämä valkoiseksi polttola- 
kattu pylväsradiaattori on siro ja 

TermeI-söhköradiaattorin termostaatti 
on sijoitettu pistokoskettimeen. 

Radiaattoria esittelee myyntipäällikkö 
Antti Lintusaari. 
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Rva Anna-Liisa Kojo esittelemässä 
Högfors-kuivauskuoppia. Oikealla 
tyytyväinen perheenemäntä ripustamassa 
kotipyykkiään kuivauskooppiin. 

sopii hyvin vaativaankin ympäris- 
töön. 

Aikaisemmin lehdessämme on an- 
nettu jo ennakkotietoja pyykinkui- 
vauskaapista. Nyttemmin tämä uutuus 
on laskettu markkinoille. Sitä on esi- 
telty myös Suomen Arkkitehtiliiton 
kuukausikokouksessa, missä se sai 
osakseen erityistä mielenkiintoa. 

Pyykin 
yhdyskunnassa tai kaupunkimaisessa 

kuivaaminen kaupunki— 

asutuskeskuksessa onkin nykyisin 

Heinolan Högforsin 
Toimihenkilökerhossa 
yli 150 jäsentä 

Vuosi sitten perustettu Heinolan 
Toimihenkilökerho sai 

alusta lähtien innostuneen vastaan- 
Högforsin 

oton. Kerhossa on nyt 154 jäsentä, 
mukana myös heinolalaiset metsä— 
osaston palveluksessa olevat toimi- 
henkilöt. Mallia otettiin karkkilalais— 
ten teknillisestä kerhosta, mutta var- 
maan meneteltiin viisaasti, kun 'tek- 
nillistä” ei otettu nimeen mukaan. 
Näin saatiin konttorilaisetkin ker- 
hoon. Silti ei kerhossa suinkaan kaih- 

aikamoinen ongelma. Uudenaikaisista 
omakotitaloista on ullakko kadonnut 
ja pyykin kuivaaminen on yhtä työ- 
lästä kuin kerrostalossa, toisin sanoen 
kylpyhuoneessa vallitsee melkein jat- 
kuva liputus. Kesällä omakotialueilla 
voi pyykin vielä levittää ulos narulle, 
mutta kerrostaloalueilla ei sellainen 
juuri käy päinsä. 

Heinolan tehtaan suunnittelema ja 
valmistama kuivauskaappi 
nyt tämän puutteen ja kaapin esittely- 
lehtisessä oleva iskulause ”Högfors- 
kuivauskaapissa on aina aurinkoinen 
kuivaussää” ei ole ollenkaan liioiteltu. 
Sen 18 ripustimelle sopii 3—4 kiloa 

poistaa 

kuivana punnittua pyykkiä. Kaapilli— 
nen käsinväännettyä pyykkiä kuivuu 
kolmessa ja lingo-ttu puolessatoista 
tunnissa. Kaapin kuivaamiskyky pe- 
rustuu kiertoilman lämmittämiseen ja 
kostean ilman poistamiseen. Viimeksi 
mainittu edellyttää kaapin liittämistä 
huonetilan poistohormiin. 

Kuivauskaappi valmistetaan teräs- 
levystä, joka polttolakataan valkoi— 
seksi. Sen korkeus on 190 cm ja sei- 
nämien leveys 59,6 cm. Kaappi on 
varustettu 2 000 W:n lämmitysvastuk- 
sella sekä puhaltimella, termostaatilla, 
aikakyt—kimellä ja 
Termostaatin ja aikakytkimen avulla 

menkkilampulla. 

valitaan lämpötila ja kuivausaika. 
Merkkilamppu ovessa ilmaisee kaapin 
toiminnan. Käynti on hiljainen eikä 
ylikuumenemista pääse tapahtumaan. 

Kaappi vie siis pienehkön komeron 
tilan. Se voidaan sijoittaa kylpyhuo- 
neeseen, keittiöön tai pesutupaan riip- 
puen tilasta ja ilman poistohormin 
läheisyydestä. Lähitulevaisuudessa 
varmaan tällainen kuivauskaappi 
kuuluu vakiovarusteena jokaiseen ny- 
kyaikaisin mukavuuksin varustettuun 

Ruotsissa tuskin tehdään 
enää asuintaloa ilman jokaiseen huo- 
asuntoon. 

neistoon kuuluvaa kuivaus-kaappia. 
Epäilemättä meillä Suomessa tulee 
kehitys kulkemaan samaan suuntaan. 

deta teknillisiä asioita. On puhuttu 
tehtaan tuotteista ja valmistusmene- 
telmistä, hi-tsauksesta ja korroosiosta. 
Kerhon tarkoitus onkin vahvasti opin- 
nollinen ja tietysti ensi sijassa halu— 
taan oppia tehtaan omat asiat. Mutta 
ohjelmaan kuuluu myös virkistys- ja 
Viihdytystoiminta. Niinpä onkin jär- 

Kokousmikkona on Heinolan Seurahuone 

jestetty juhlia, teatterikäyntejä, ret- 
keilyjä ja myös kuntourheillaan. 

Suurin syy kerhon saamaan menes- 
tykseen lienee se, että tällaista ker- 
hoa on kaivattu. Halutaan kuulua 
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Puiden purkausta tehostettu 
Kymin selluloosatehtaalla 

Kymi-n sulfiittiselluloosatehdas on 
kolmena viime vuonna saanut raaka- 
puuta rajan takaa Neuvostoliitosta. 
Viime vuonna tehdas jalosti neuvosto- 
liittolaista puuta noin 100000 ma, 
mikä oli runsas 10 prosenttia tehtaan 
käyttämästä puumäärästä. 

Tämä tuontipuu on laadultaan teh- 
taan käyttöön sopivaa, mutta sen 

rautatievaunuista 
tuottanut vaikeuksia. 2-metriset prop- 
sit on tavallisimmin ladottu pysty- 
asentoon eikä niiden nostaminen käy 

purkaminen on 

päinsä tehtaan kuorimon nippunostu- 
Normaalimittaisten selluloosa- 

puiden lisäksi on tullut lyhyitä eri- 
rilla. 

pituisia puunpätkiä, joiden purkami- 
nen on ollut vieläkin hankalampaa. 

Viime kesään saakka purkaminen 
tapahtui miesvoimalla ja neljän mie- 
hen työryhmä pääsi yhdessä vuorossa 
korkeintaan sadan kuution tulokseen. 
Nyttemmin tämä urakka on siirtynyt 
tukevan betonisen pylvään päähän 
sijoitetulle kahmarinosturille, joka 
pystyy purkamaan yhdessä työvuo- 
rossa 300 m3. Lisäksi on saatu pois- 
tetu'ksi tapaturmanvaara, 
mikä johtikin purkaustöissä moniin 
loukkaantumisiin, onneksi ei kuiten- 

alituinen 

kaan vaikeisiin. 
Kahmarinosturin toimitti Kymin 

selluloosatehtaalle Auran Rautateol- 

Betonipylvöön 
pööhön sijoitettu 

ARA-nosturi 
siirtämässä metr in  

pi tuis ia  propsejci 
kuorimon 

kuljettimelle 

lisuus Oy eli ARA. Nosturi on muun- 
nettu tähän tarkoitukseen tavallisesta 
kaivinkoneesta jättämällä pyörät pois 
ja sijoittamalla polttomoottorin tilalle 
sähkömoottori. Kauha on korvattu 
monisormisella kahmarilla. 

Nosturinkäyttäjä, jolla on korkeas- 
ta sijoituspaikastaan hyvä näköala 
allaan oleviin vaunuihin, siirtää taa- 
kan kuljettimelle, mitä myöten puut 
joutuvat kuorimoon ja siellä ensim- 
mäiseksi rumpuihin. Täyspuhdas puu 
siirretään toista kuljetinta myöten 
suoraan haik'kuihin. Pääasiallisesti puu 
on kuitenkin puolipuhdasta ja siksi 
siirrot suoritetaan tavallisimmin en- 
siksi mainitulle kuljettimelle. Se on 
vanha, mutta se kunnostettiin pari 
vuotta sitten. Toinen kuljetin raken- 
nettiin nimenomaan tätä uutta pur- 
kausjärjestelmää varten. Laitteet toi- 
mitti A. Pelkosen Konepaja Oy. 

Kahmarinosturi soveltuu myös ta- 
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valliseen tapaan kuormattujen vau- 
nujen sekä autojen purkamiseen. Sitä 
käytetään esimerkiksi silloin, kun puu 
on erityisen tuoretta ja on pelättä- 
vissä, että kosteuden takia raskas puu 
uppoaa liotusaltaassa. 

Selluloosapaalien käsittelyn 
alkupää automatisoitu 

Toinen viime vuoden aikana suo- 
ritettu parannus Kymin selluloosateh- 
taalla oli kuivauskoneiden arkkileik- 
kureiden kunnostaminen ja vanhojen 
loppuun kuluneiden paali-kuljettimien 
korvaaminen toisilla. 
ja asentajana oli A. Ahlström Oy:n 
Karhulan Konepaja. Samalla siir- 

Toimittajana 

ry-ttiin automatiikan hyväksikäyttöön 
ja paalit kulkevatkin nyt lei-kkurei- 

saakka 
Tärkeä muutos oli 

den paalipöydiltä vaakaan 
automaattisesti. 
niin ikään arkkikoon muuttaminen. 
Ennen selluloosa-arkin mitat olivat 
71 cm >< 71 cm, mutta nyt 60 cm X 
80 cm. Tämä koko on hyväksytty 
standardimitaksi ja sen avulla voi- 
daan jo alkanutta paalien käsittelyn 
rationalisointia rautatie- ja merikulje- 
tuksissa jatkaa. 

Selluloosapaali t  etenevät k u m m a n k i n  
kuivauskoneen arkkileikkureiden paali- 
pöydiltä automaattisesti vaakaa-n 
saakka. Ohjauspulpetin ööressö 
vaakaaja Pertti Kovanen. 



Tehdaspalokunta 
sai uuden lipun 60-vuotisjuhlavuon- 

Kymintehtaan 

naan 1965. Taiteilija Topi Valkosen 
sommi-ttelemassa lipussa nähdään 
paloletku 
massa yhtiön tunnusta aarnikot'kaa. 

suihkuputkineen suojaa- 

Lipusta on nyttemmin saatu myös 
pienoislippu, jonka palokunta päätti 
ensimmäiseksi myöntää yhtiön toimi- 
tusjohtajalle Kurt S w a n 1 j u n g i 1- 
le ,  Kuusankosken tehtaiden johta— 
jalle Olov A. H i x é n i l l e  ja Kuu- 
sankosken tehtaiden palosuojelujohta- 
jalle, isännöitsijä Magnus W a n g 6- 
l i l l e .  Pienoisli—ppujen luovutus ta- 
pahtui juhlallisin menoin palokunta- 
laisrivistön edessä paloaseman edus- 
talla 28. 12. 
palopäällikkö 

Luovutuspuheessaan 
Pentti 

selosti vanhan, ajan patinoiman lipun 
N i e m i n e n  

korvaamista uudella ja jatkoi: 
— Tänä itsenäisyytemme juhla— 

vuonna olemme saaneet lippumme 
pohjalta suunnitellun pienoislipun. Se 
merkitsee jokaiselle palokuntamme 
jäsenelle samaa kuin itsenäisen Suo— 
men siniristilippu suomalaiselle; olla 
vapaa vapaassa maassa, tehdä työtä 
tämän maan hyväksi sekä oikeutta 

osakseen yhtiön johdon tahol-ta täy- 
den luottamuksen, olipa sitten kysy- 
mys varsinaisesta sammutustyöstä tai 
siitä, että se pelkällä olemassaolollaan 
on ollut osaltaan turvaamassa tuo- 
tantolaitostemme jatkuvaa käyntiä. 
Tässä yhteydessä haluan esittää myös 
palokunnan kiitokset yhtiömme joh- 
dolle 
tuesta uutta lippua hankittaessa. Me 

huomattavasta taloudellisesta 

toivomme, että nämä pienoisliput oli- 
sivat omalta osaltaan päivittäin muis- 

Kymintehtaan Tehdaspalokunnalla pienoislippu 

osallistua yhteiskuntaamme ylläpitä- 
viin ja 'kehittäviin harrastuksiin, sel- 
lai-siin joihin meistä itsekukin tuntee 
kiinnostusta ja harrastusta. Vapaa- 
ehtoinen palontorjuntatyö on juuri 
tällainen harrastus. 

— Tulemme pitämään pienoislip- 
puamme erittäin suuressa arvossa ja 
tulemme jakamaan sitä harkiten. Täs- 
tä johtuen on palokuntamme päättä- 
nyt myöntää juuri Teille, arvoisat esi- 
miehemme, ensimmäisinä tämän pie- 
noisli-ppumme. 
— Palokuntamme on aina saanut 

. 

täällä 
keskuudessamme toimii vapaaehtoi- 
tut tamassa Teitä siitä, e t tä  

nen joukko palomiehiä, jotka ovat 
valmiit mihin vuorokauden aikaan 
hyvänsä, millaisissa olosuhteissa ta- 
hansa parhaansa mukaan suojaamaan 

koko 
tulen armottomalta tuholta. 
yhtiötämme ja yhteiskuntaa 

kiitokset 
esitti toimitusjohtaja Swanljung mai— 

Pienoislippujen saajien 

niten seuraavaa: 
— Meidän pienoislipun saajien 

kunnioittavat 
kiitoksemme tästä arvokkaasta huo- 
puolesta esitän teille 

maavaisuuden osoituksesta. Samalla 
onnittelen Kymintehtaan Tehdaspalo- 

onnistuneen kuntaa pienoislipun 
aikaansaamisesta. Tässä kauniissa 
standaarissa yhdistyvät onnistuneella 
ja tyylikkäällä tavalla palokunta- 
aatteen ja yhtiömme tunnukset. 
— Palontorjunnalla on  tääl lä  Kuu- 

sankosken tehtailla erittäin vankat 
perinteet ja koulutuksen, säännöllisten 
harjoitusten sekä tehokkaan kaluston 
avulla pidetään iskuvalmiutta jatku— 

Palopööl l ikkö Pent t i  N i e m i n e n  puhumas -  
sa  pienois l ippujen 
toimitusjohtaja Kurt Swanljungille, joh- 

luovutus t i l a i suudessa  

t a j a  Olov A. Hixénil le ja i sännöi t s i jä  
Magnus Wangelille. Palopööllikkö Nie- 
misen takana pienoisliput kösissö vaszlto 
ru iskues imies  Olavi  S i m o n e n ,  p a l o m i e s  
Reijo Hölsö ja palomies Urmas Laakso. 

vasti yllä ja sitä tehostetaan edelleen. 
Mutta kun on kysymys vapaaehtoi- 
suuteen perustuvasta palontorjunnas- 
ta, tarvitaan lisäksi myös muutakin, 
ennen kaikkea epäitsekästä ja uhrau- 
tuvaa palokuntalaishenkeä. Sitä te, 
hyvät palokuntalaiset, olette osanneet 
keskuudessanne vaalia ja se tuli va- 
kuuttavalla tavalla ilmi myös Teidän 
puheestanne, Palopäällik—kö. 
Toivon, että myös tämä henkinen 

Herra 

palokuntalaisperinne tulisi säilymään. 
Olkoon symbolinen lippunne teille 
velvoittavana tiennäyttäjänä. 



Toinen työturvallisuuden 
kirjekurssi käynnissä 
yhtiössämme 

Dip|.ins. Olavi Saarinen 
Teollisuusvakuutuksesto 

Työssä sattuva tapaturma koskee 
aina vahingon uhrin ja omaisten li- 
säksi myös työnantajaa ja jopa yh- 
teiskuntaa. Kaikilla osapuolilla onkin 
syytä ja velvollisuus pyrkiä estämään 
tällaiset Yhteiskunta 
täyttää osuutensa työturvallisuuslain- 
säädännöllä. Työnantajan ja työnteki- 

tapahtumat. 

jöiden yhteinen etu on ollut perustana 
sille järjestelmällisel-le yhteistoimin- 
nalle, mikä tapahtuu työturvallisuus- 
toimikunnissa. Tämä yhteistyö, jota 
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teollisuudessamme on harjoitettu jo 
noin 40 vuoden ajan, on osoittautu- 
nut hedelmälliseksi ja sen tulokset 
ovat mitä moninaisimmissa muodois- 
sa havaittavissa varsinkin suur-teolli- 
suuden työpaikoilla. 

Ylläoleva on ote dipl.ins. Olavi 
Saarisen esitelmästä, jonka hän piti 
viime kuussa Kymintehtaan ja Voik- 

turvallisuus- 
miehen kirjekurssia aloitettaessa. Ei 
voi välttyä toteamuxkselta, että tapa- 

kaan mestarikerhoilla 

turmantorjuntatyö on aivan liian 
yksipuolisesti rajoittunut koneiden ja 
laitteiden suojaamiseen ja yleensä 
teknisten epäkohtien eliminoimiseen 
työpaikoilta, puhuja jatkoi. Näitä 
sinänsä välttämättömiä ja arvokkaita 
toimenpiteitä suoritettaessa on ihmi- 
nen jäänyt vähemmälle huomiolle. 
Nykyaikaisessa teollisuudessa on työ- 
tapaturman sattumisessa ihmisen työ- 
ja toimintatavoilla kuitenkin usein 
aivan ratkaiseva osuus. Tällöin ei 
pääasiassa ole kysymys ammattitai- 
don puutteesta tai työhön liittyvien 
vaarojen tuntemattomuudesta, vaan 
välinpitämättömästä suhtautumisesta 
työturvallisuuteen. 

Kymin Osakeyhtiössä nyt aloitettu 
työturvallisuuden kirjekurssi työn- 
tekijöille on tavallaan jatkoa sille 
koulutustoiminnalle, jonka merkeissä 
pari vuotta sitten järjestettiin työn- 
johdon työturvallisuuskurssi. Tämän- 
kin kurssin on laatinut dipl.ins. Tah- 
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to Hietikko Keskinäinen yhtiö Teol- 
lisuusvakuutuksesta. Muodoltaan ja 
käytännön järjestelyiltään kurssi on 
hyvin samanlainen kuin mainittu 
työnjohdon kirjekurssi. Opetuskirjei- 
tä on neljä, joiden mukana seuraa 
kysymyslomake. Vastaukset annetaan 
*rasti ruutuun” menetelmällä ja pa- 
lautetaan sosiaaliosastolle tarkastusta 
varten. Kun edellisen kirjeen vastauk- 
set on luettu, postitetaan kurssilai- 
sille seuraava kirje. Kysymykset on 
laadittu siten, että ne eivät ole liian 
vaikeita, mutta oikein vastaaminen 
kyllä edellyttää opetuskirjeisiin tutus- 
tumista ja syventymistä. 

Turvallisuusmiehen kirjekurssin 
alkajaistilaisuus pidettiin Voikkaan 
mestarikerholla tammikuun 17. päi- 
vänä. Isännöitsijä Magnus Wangel 
toivotti kurssilaiset tervetulleiksi tilai- 
suuteen. Hän kosketteli puheessaan 
työturvallisuustoiminnan alkuvaihei- 
ta tehtaillamme. 
mantorjuntamuodot aloitettiin täällä 
jo vuonna 1932. Lopuksi hän esitti 
toivomuksen, että kurssin osanotta- 
jilla riittäisi harrastusta ja intoa kurs- 
sin läpiviemiseen ja että seurauk- 

Kiinteät tapatur- 

sena olisi entistä aktiivisempi panos 
työpaikoilla turvallisuustyön edistä- 
miseksi. 

Kymintehtaan mestarikerholla seu- 

Voikkaulaisio saamassa evöstyksiö 
työturvallisuuskirjekurssia varten 
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raavana iltana pidetyssä alkajaistilai— 
suudessa isännöitsijä Bo-tho Estlander 
käsitteli 
velvollisuuksia, joita työturvallisuus- 

tervehdyspuheessaan nii-tä 

laki asettaa sekä työnantajalle että 
työntekijöille. Turvallisuustyötä voi- 
daan sanoa sekä sosiaaliseksi että tuo— 
tannolliseksi toiminnaksi, sillä tapa- 
turma merkitsee aina kärsimystä, tus- 
kaa ja surua, ja jokainen vältetty 
tapaturma tietää säästettyjä kustan- 
nuksia. Turvallisuustyön täytyy olla 

Teollisuusvakuutuksen apuraha 
kaitafilmaaja Kalevi Pihkalalle 

Oheinen kuvamme on tilaisuudesta, 
jossa johtaja Olov A. Hixén luovutti 
maalari Kalevi Pihkalalle Keskinäi- 
nen yhtiö Teollisuusvakuutuksen hä— 
nelle myöntämän 750 markan apu- 
rahan työturvallisuusaiheisen filmin 
tekemistä varten. Stipendiä luovut- 
taessaan johtaja Hixén mainitsi: 

”Maalari Kalevi Pihkalan kaita- 
filmiharrastus on saavuttanut sellai— 
sen tason, että hänen taitoaan on 
voitu käyttää hyväksi työturvallisuus- 
aiheisten filmien valmistamisessa. Ka- 
levi Pihkalan filmaaman ,Ri t i lä-Ral-  

lin' ovat asiantuntijat, lähinnä Teol- 
lisuusvakuutuksen suojeluteknillisen 
osaston tarkastavat insinöörit, toden- 
neet onnistuneeksi ja tarkoitustaan 
vastaavaksi. Nyt on” menossa 'uusi . 

. 

meille jokaiselle sydämen asia, itsem- 
me ja naapurimme hyväksi. 

Kumpanakin iltana kurssin ohjaaja 
turvallisuustarkastaja Harry Varho- 
maa selvitteli käytännön järjestelyjä 
ja kurssin aikataulua. Loppukeskus- 
telujen puheenvuoroissa saatiin kuulla 
monta hyödyllistä ja kiintoisaa mieli- 
pidettä tästä tärkeästä yhteisestä 
asiasta. Voikkaalla turvallisuuskurs- 
sille osallistuu 81 henkeä ja Kymin- 
tehtaan puolella 153. Ilahduttavaa 

J o h t a j a  
Olov A. Hixén 

l uovu t t a a  s t i p e n d i n  
Kalevi Pihkaloille 

filmaustyö ja tunnustuksena ja kan- 
nustaakseen tekijää tuloksellisessa 
harrastuksessaan Teollisuusvakuutus 
on suojeluteknillisistä apurahoistaan 
myöntä-nyt tämän apurahan.” 

Samassa tilaisuudessa Kalevi Pih— 
kala esitteli Kuusankosken tehtaiden 
johdolle tekeillä olevaa turvallisuus- 
elokuvaansa. Sekin perustuu Ritilä- 
Rallin tapaan yhtiöläisten kesken jär- 
jestettyyn idea—kilpailuun. Aiheet on 
saatu Kaarlo Lassin esittämistä ,vä-  

Kirjekurssin a'lkajaristilaisuudesta 
Kymintehtaan Mestarikerhon suojissa 

oli havaita joukossa myös runsaasti 
naisia. 

Samanlainen työturvallisuuskurssi 
on tarkoitus toteuttaa myös yhtiöm- 
me muilla tehtailla tämän vuoden 
aikana. Heinolassa kurssi on jo hy- 
vässä vauhdissa alettuaan 17 hengen 
voimin lokakuun 10 päivänä. Myös 
Hallassa päästiin alkuun viime vuo- 
den puolella. Hallassa kurssilla on 
mukana 28 työntekijää. 

Lainaamme lopuksi vielä katkel- 
man dipl.ins. Saarisen esitelmästä: 
Työturvallisuuden kirjekurssin yhtenä 
tarkoituksena on tietenkin antaa pe- 
rustiedot tapaturmien ehkäisytoimin- 
taa varten. Mutta samalla ja ennen 
kaikkea toivon sen herättävän kurssi- 
laisissa ja heidän välityksellään koko 
henkilökunnassa myötämielisen asen- 
teen työturvallisuutta kohtaan. 

hältä piti,-tapauksista. Ne kertovat 
tilanteista, joissa pyörivä tela on va- 
hinkokäynnistyksen tai epäasiallisen 

Vähällä 
aiheuttaa vaikeita tapaturmia. Opet- 
pukeutumisen takia ollut 

tavaisessa mielessä tapaturmamahdol— 
lisuudet ovat nyt siirtyneet Kalevi 
Pihkalan kuvaamana värifilmille. 

kopio 
joka 

Elokuvasta valmistetaan 
myös Teollisuusvakuutukselle, 
antaa asiantuntija-apuaan elokuvaa ja. 
Sen käsikirjoitusta koskevissa asioissa.. 
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Palkinnon ja kunniakirjan saaneita 
aloitteentekijöitä 

”Toisen maailmansodan jälkeinen 
aika on meille kaikille selvästi osoit- 
tanut, että palaaminen sotaa edeltä- 
neen ajan taloudelliseen hyvinvointiin 
on suurien vaikeuksien takana. Vain 
kovien ponnistusten ja monien kiel- 
täymysten kautta me hitaasti edis- 
tymme pyrkimyksisslämme. Yhä vie- 
läkin ovat useat toiveemme toteutu- 
matta ja usein näyttää päämäärä ole- 
van saavuttamattoman etäällä. 

Näin huonosti eivät asiat sentään 
tarkastellessamme niitä 

monia suunnitelmia, joita taloudellis- 
ten olojemme parantamiseksi on tehty 
ja joista useita jo on ryhdytty toteut- 

liene. Sillä 

tamaankin, huomaamme niissä kaikis- 
.sa erään yhteisen ja selvästi etualalla 
-olevan pyrkimyksen: työn suorituksia 
-on tehostettava, tuotanto on saatava 
lisääntymään.” 

Edellä olevat rivit kirjoitettiin en- 
;simmäisen kaksikymmentä 
vuotta sitten aloitetoimintaa yhtiös- 
sämme aloitettaessa. Paljon on tuossa 

kerran 

ajassa ja tapahtunut, mutta noiden 
;sanojen sisältämä periaate pitää var- 
masti paikkansa yhtä hyvin tänäkin 
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päivänä. Aloitetoiminnan idea on 
siinä, että sama työ voidaan tehdä 
monella eri tavalla. Joku tekee hel- 
ponkin työn monimutkaisesti, kun 
taas toinen osaa tehdä kaiken ihme- 
teltävän helpon ja kevyen tuntuisesti. 
Sama ajatus on kiteytynyt vanhaan 

,Hullu paljon työtä 
vähemmällä”. 

sananlaskuun: 
tekee, viisas pääsee 
Aloitetoiminnan tarkoitus on löytää 

Lasse Lieri piirtöö 
ensin valmistettavan 
osan mallikappaleen 

pahville 

Kunniakirjalla palkitut aloitteentekiiäf: 
vaszlta Allan Kivikoski, Lasse Lieri, 
Veikko Vierros, Reijo Hasu, Eino 
Mauno ja Kalevi Mattila. Kuvasta 
puuttuu Hugo Hokkanen. 

joukosta nämä viisaat ja saattaa hei- 
dän viisautensa siten kaikkien käyt- 
töön. 

Aloitetointinta Kuusankosken teh- 
tailla lähti käyntiin vuonna 1947. 
Ensimmäisenä vuonna aloitteita teh- 
tiinkin varsin runsaasti, yhteensä vii- 
tisen sataa. Sittemmin määrä on vuo- 
sittain tasaisesti laskenut, ja viime 
vuosina on tehtyjen aloitteiden määrä 
vaihdellut 20:n ja 30:n välillä. 

Uusilta tehtailta tai osastoilta tulee 
selvästi eniten aloitteita. Tämänhän 
ymmärtää hyvin, sillä monia vuosia 
käytössä olleita laitteita ja koneita- 
han on ehditty jo useasti kohennella. 
Varsin monet aloitteet tehdään työ- 
turvallisuuden parantamiseksi. 

Vuosittain jaetaan kunniakirjat 
niille aloitteentekijöille, joiden palk- 
kio on sata markkaa tai enemmän. 
Viime vuonna kunniakirja annettiin 
seitsemälle Kuusankosken tehtaiden 
työntekijälle. Olemme käyneet haas- 
tattelemassa näitä seitsemää kuullak— 
semme, mikä on heidän menestyksensä 
salaisuus. 



Kymin korjauspajalla työskentelevä 
viilaaja Allan K i v i k o s k i  teki 
aloitteen kloorirkennojen oikosulkijoi— 
den asennustyössä hyödyllisen työ- 
välineen valmistamiseksi. Hänet oli 

klooritehtaalle 
tätä asennustyötä tekemään ja siellä 
kerran komennettu 

hän havaitsi, miten hankala näitä 
oikosulkijoita oli asentaa. ”Pitkän 
akselin taipuessa nämä ”kynnet” eivät 
millään tahtoneet asettua toistensa 
lomiin. Apuna tarvittiin kaikenlaisia 
kiiloja ja puupalikoita, jotta yleensä 
onnistuttiin. Niinpä huomasin, että 
tuon tapaisella kiinnittimellä akseli 
saataisiin asettumaan tarkasti sekä 
pysty- että sivusuunnassa.” Kun sel- 
lainen sitten valmistettiin, se osoit- 
tautui hyväksi ja aikaa säästävä-ksi. 
Tämä Kivikosken keksimä väline on 

*koukku', jonka 
varassa oikosulkijat saadaan helposti 

Kivikosken 

noin 35 cm pitkä 

asennetuiksi. Tämä oli 
toinen aloite. 

Toinenkin kunniakirja meni Kymin 
korjauspajalle. Putkiseppä Lasse 
L i e r i  oli tuskaantunut työlääseen 
ja hitaaseen titaaniputken valmistuk— 
seen. Siksi hän teki laitteen, jolla tätä 
putkea voidaan valmistaa huomatta- 
vasti nopeammin ja helpommalla. 
Titaaniputkeahan tarvitaan tehtail— 
lamme aina silloin tällöin eri mittai— 
sina pätkinä. Se on niin kallista, ettei 
suurta varastoa kannata pitää, vaan 
edullisempi on valmistaa putki tar- 
vittaessa titaanilevystä. 

K o n e e n h o i t a i a  
Eino Mau-no 

suorittamassa 
söötöö  Kymin 

selluloosatehtaan 
Minton-kuivaus-  

koneeHa 

Lukemisesta oli 
tullut Allan Kivi- 
koske-Ile ajankulu 
sairasloman aikana 

”Aikaisemmin levyä taivutettiin 
vähän kerrallaan 
tämä kävi hitaasti. Ajattelin, että jos 

levypenkissä ja 

levyä voisi taivuttaa jatkuvasti, se 
kävisi paljon nopeammin. Niin kehi- 
tin tuon laitteen.” Lierin keksinnössä 
on pyöreä kiinteä terästanko, jonka 
ympärille levy kiertyy ja toinen pyö- 
rivä tanko, jolla levyä painetaan. 
Tätä pyörivää tankoa voidaan siirtää 
varressa eri korkeuksille, joten laite 
soveltuu erivahvuisten putkien te- 
koon. 

Eino M a u n 0 on ollut jo 42 vuot- 
ta yhtiömme palveluksessa ja työs- 

selluloosatehtaan kentelee Kymin 
Minton-koneen hoitajana. ”Koneen 
1. puristimessa huopa jauhaantui lai- 
doistaan ennen aikojaan pilalle. Asiaa 
yritettiin korjata työntämällä puu— 
salko huovan alle, mutta kiinteä salko 
hankasi huopaa eikä siitä ollut apua. 
Niin minä sitten ajattelin, että jos tuo 
salko pyörisi, se ei kuluttaisi huopaa 
niin paljoa. Siitä sitten keksin sen 
telan lisäämisen.” Maunon aloite on 

hyväksi 
kestoikä on lisääntynyt selvästi. Mau- 
osoittautunut ja huovan 

no oli sitä mieltä, että kannattaa 
tehdä aloite, missä vain siihen on 
mahdollisuus. Näin saadaan työ ehkä 

helpommaksi ja samalla tuottavuus 
lisääntyy joko tuotoksen nousun tai 
kustannusten säästön muodossa. 

Reijo H a s u  ehti olla 15 vuotta 
sorvaajana ensin Voikkaalle. ja sitten 
Kuusanniemessä ennen siirtymistään 
Kuusankosken keskuspesulaan laitos- 
mieheksi. Kuusanniemessä hän joutui 
monesti valmistamaan muovista näyt- 
teenlähetysputkiloita. ”Aina niitä piti 
tehdä ja kiireesti. Kapselin pohja oli 
kiinnitetty hitsaamalla ja siinä syntyi 
jännityksiä. Kapselin pudotessa pohja 
sitten irtosi ja näytteet hajosivat. Mie- 
tin miksei pohjaa voitaisi tehdä kier- 
teillä niin kuin kansikin.” Kun täl- 
laista kokeiltiin se kesti hyvin ja 
niinpä kapselin molemmat päät kiin- 
nitetäänki-n nyt kierteillä. Välissä on 
tiivisteenä ja samalla iskuja lieventä— 
mässä joustava kumirengas. 

”Koneet ovat aina kiinnostaneet 
minua. Ainahan niissä on jotain pien- 
tä laittamista, mutta kun noita rulla- 
pihtejä piti aina olla korjaamassa, 
niin rupesihan sitä jo miettimään, 
millä ne saisi kestäviksi.” Näin kertoi 
trukinasentaja Hugo H 0 k k a 11 e n 
Voikkaan trukkitallilta. Näissä pape- 
rin lastauksessa käytettävien trukkien 
rullapihdeissä olivat lukitusventtiilin 
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kiinnitystapit niin pitkät ja ohuet, 
Samalla että ne katkesivat usein. 

yleensä katkesi aina joitakin paine- 
letkuja. Tämän korjaamiseksi Hok- 
kanen suunnitteli uuden osan, jossa 
tapit ovat lyhyet ja entisiä paksum- 
mat. Sen jälkeen kun nämä uudet 
osat on asennettu paikoilleen, ei vas- 
taavia särkymisiä olekaan enää sat- 
tunut. 

Höyryvoimalaitokselle tuleva hiili 
on talvella kylmää ja jäistä. Joskus 
saattaa vähän luntakin päästä muka- 
na myllyyn. Hiilimylly taas on läm- 
min ja näin syntyy kosteutta, joka 
puolestaan aiheuttaa myllyn ja ala- 
syöttäjän sekä näiden välisen pysty- 
suoran putken tukkeutumisen hiili- 
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Reijo Hasu vastaa 
keskuspesulon 
kojeiden ja 
laitteiden kunnosta 

Pöölömmittöjö 
Veikko Vierros 
Voikkaan höyry- 
keskuksen 
ohjaamossa 

pölyn hyytyessä. Tämä oli lähtökoh- 
ta, johon Voikkaan höyryvoimalai- 
toksen päälämmi-ttäjä Veikko V i e  r- 
r 0 s ryhtyi kehittelemään parannusta. 

”Myllyn avaamiseen kului monta 
kallista työtuntia joka vuorossa. Tor— 
vet hakattiin ennen melkein lyttyyn, 
kun tukkeumaa yritettiin purkaa. Mi— 
nulle tuli mieleen, että jos tukkeutu- 
vaan kohtaan johdettaisiin lämmintä 
ilmaa se ehkä estäisi hiilipölyn hyy- 
tymisen. Ehdotinkin, että johdetaan 
alasyöttäjään mainitun väliputken 
yläpuolelle kuuma— ja kylmäilma- 
putket.” Näistä ilman tuloa sopivasti 
säätämällä saatiinkin kyseinen haitta 
poistetuksi eikä tukkeutumista ole 
enää esiintynyt. Mainittakoon, että 
tämä oli Vierroksen viides palkittu 
aloite, joten hänellä tuntuu olevan 

Kalevi Mattila työ- 
paikallaan PK 1 7 : n  

ööressö Voikkaan 
paperitehtaalla 

runsaasti kiinnostusta työhönsä ja sen 
kehittämiseen. 

Alussa tuli jo mainittua, että monet 
aloitteet liittyvät työturvallisuuteen. 
Tällainen turvallisuutta suuresti edis- 
tävä aloite oli Voikkaan paperiteh- 
taalla työskentelevän Kalevi M a t -  
t i l a n  tekemä ehdotus paperikoneen 
tampuurin nostokoukkujen varusta- 
misesta päähän upotetulla laakerilla. 
Mattila oli joita-kin vuosia sitten näh- 
nyt, miten suuren paperirullan toinen 
pää putosi jäätyään kannatukselle 
koukun kärjen varaan. Silloin ei on- 
neksi sattunut kuitenkaan henkilö- 
vahinkoja. ”Silloin rupesin mietti- 
mään, eikö koukkuun voisi järjestää 
jonkinlaista laakeria, ettei se pääsisi 
kannattamaan akselia kärjellään. 
Laakeroitu koukku joko hylkää otteen 
kokonaan tai varmistaa kunnollisen 
tarttumisen.” 

Tällaista varmuusrullaa ei ollut 
aikaisemmin missään käytössä aina- 
kaan meidän maassamme. Voikkaalla 
ne tehtiin ensiksi PK 16:lle ja PK 
17:lle. Samanlaiset asennetaan lähi- 
aikoina PK 11:lle ja Kymin paperi- 
tehtaan PK 4:lle. Tällä varmuus- 
koukulla on todella suuri merkitys 
turvallisuuden kannalta, mutta emme 
saa kuitenkaan unohtaa huolellisuutta 
työn kaikissa vaiheissa. 



Lääkintävoimistelija M arja Uronen: > 

Sydänveritulppapotilaan liikuntahoidosta 
Työterveyslaitoksella on vuodesta 

1961 tutkittu tehokkaan kuntoutuksen 
vaikutusta sydänveritulpan sairasta- 
neisiin potilaisiin. Päämääränä on 
vuodelevon ja koko sairaalavaiheen 
lyhentäminen sekä nopea työkyvyn 
palauttaminen niissä tapauksissa jois- 
sa se on mahdollista. 

Liikuntahoito ei tosin paljonkaan 
vaikuta itse vaurioituneeseen sydän- 
lihakseen, mutta se lisää solujen ha- 
penottokykyä, parantaa verisuoniston 
tilaa ja näin vähentää sydämen suo- 
rittamaa työmäärää. 

Sairaalavaiheessa liikuntahoito 
aloitetaan lääkärin tarkassa valvon- 
nassa muutamia päiviä pahimman 

jälkeen. Ensimmäisiä 
asioita' on opettaa potilas rentoutta- 
kipuvaiheen 

maan rintakehänsä ja hengittämään 
oikein. Tässä vaiheessa on hoitavan 
henkilökunnan luotava toiveikas ja 
luotettava ilmapiiri. Potilas on saa- 
tava ymmärtämään, että ei elämä tä- 
hän lopu, vaan tästä on yritettävä 
edelleen. Hänet on saatava vapautu- 
maan peloistaan ja luottamaan omiin 
voimiinsa. 

Varsinainen kuntoutusohjelma aloi- 
tetaan parilla kevyellä liikkeellä esim. 
vain varpaiden kipristy-ksellä ja sor- 
mien nyrkistyksellä kukin raaja erik- 
seen. Toipumisen jatkuessa lisätään 
liikkeiden suorituskertoja ja lukumää- 
rää. Kuntoutushoidon aikana seura- 
taan tarkasti hengitystä, sydämen 
lyöntitiheyttä ja yleistilaa sekä so- 
velletaan päivittäinen ohjelma sen 
mukaan. 

Tarpeellista olisi 
jälkeen antaa jokaiselle sydänveri- 
tulpan sairastaneelle oma kotiohjel- 
ma, joka on laadittu hänen senhetki- 
nen tilansa sekä mahdollinen edisty- 

sairaalavaiheen 

misensä huomioon ottaen. Kotiin siir- 
tyessään asianomainen saattaa kui- 
tenkin tuntea turvattomuutta ja me- 
nettää uskon omaan edistymiseensä. 

Hän pelkää mahdollista kipukohtaus- 
ta ja rajoittaa liikunnan vähimpään 
mahdolliseen. Tässä vaiheessa alkaa 
polikliininen liikuntahoito, jossa po- 
tilas lääkärin valvonnassa ja lääkintä- 
voimistelijan opastuksella kerran tai 
kahdesti viikossa suorittaa hänelle 
sopivan ohjelman. 

Tämä kuntoutus tapahtuu mielui- 
ten ryhmätyönä, jolloin ryhmän jäse- 
net, luvultaan kahdesta kuuteen, ovat 
suunnilleen samankuntoisia. , Jump- 

pa' kestää puolesta yhteen tuntiin 
ryhmän tasosta riippuen. Se alkaa 
hengitysharjoituksilla ja kevyillä ver- 
ryttelyliikkeillä selinmakuulla. Kaik- 
ki liikkeet pyritään suorittamaan hen-' 
gitystahdissa. Silloin tällöin mitataan 
pulssi. Alkuverryttelyä seuraavat en-' 
sin selinmakuulla ja myöhemmin seis- 
ten suoritettavat raskaammat liik- 
keet. Sen jälkeen on ohjelmassa 'kun- 
topyöräilyä” ja 'soutua', lopuksi rau- 
hallista kävelyä ja pari kevyttä ren- 
touttavaa liikettä. Jokaisen voiman- 
ponnistuksen jälkeen pidetään riittävä 
lepo, jotta pulssi ehtii tasaantua lepo- 

Viikottaiseen kunto—ohjel- 
maan kuuluu vielä murtomaalenkki. 
Kipu— ja hengenahdistuskohtausta ei 
pitäisi liioitellen pelätä, mutta sen va- 

a rvoon .  

ralta olisi aina oltava nitroja mukana. 
Toipilasvaiheen loppupuolella har- 

joituksia lisätään ja ne sovelletaan 
mahdollista työhönpaluuta ajatellen. 
Kaikki eivät luonnollisesti voi palata 
entiseen työhönsä. Joissakin tapauk- 
sissa tulee eteen kevyemmän työn 
hankkiminen, osapäivätyö tai joskus 
nuoremmilla uudelleenkoulutus. 

Toipilasvaiheen jälkeen kun sydän- 
veritulpan sairastanut henkilö on joko 
palannut työhönsä tai ruvennut viet- 
tämään eläkepäiviä, hän ei saisi lyö- 
dä laimin jokaviikkoista liikunta- 
ohjelmaansa. Vähimmäisvaatimuksena 
on pitää se fyysinen kunto, mikä on 

harjoitusten luotu toipilasvaiheen 

Toipilaan kuntoutusta lääkintö- 
voimistelijan opastamana 

aikana. Hyvä olisi vielä tässä vai- 
heessa käydä silloin tällöin valvotus- 
sa ryhmävoimistelussa. Hiihto, soutu, - 
uinti ja pyöräily murtomaakävelyn 
lisäksi pitävät aika hyvin kuntoa yllä. 
Koko toipilasvaiheen ajan testataan 
kuntoryhmien jäsenet ns. ergometri- 
testillä. Tätä testausta on syytä jat- 
kaa jo työkuntoon tervehtyneillä, 
koska sillä mukavasti nähdään sydä- 
men suorituskyky. Ruokavalio ja pai- 
nontarkkailu kuuluvat itsestään sel- 
vinä asiaan, sillä jokainen liikakilo 
vaatii sydämeltä lisää työtä. 

Liikunnallisella kuntoutuksella on 
lyhyenä aikana saavutettu hyviä tu- 
loksia. Työterveyslaitoksella tutki- 
tuista kuntoutuksessa tiiviisti mukana 
olleista sydänveritulppapotilaista n. 
kolmannes on parantunut ennalleen, 
kolmannes kohtalaisesti. Jäljellejää- 
neen ryhmän paranemiselle ovat aset- 
taneet omat rajoituksensa suuri vau- 
rio sydänlihaksessa, korkea ikä tai 
lisäsairaudet. Sydänveritulppa ei ole 
pel'kästään'vanhojen sairaus. Ei ole 
harvinaista, että se kohtaa parhaassa 
työiässä olevia. On suorastaan tuh- 
lausta jättää suhteellisen 
nuori henkilö loppuiäkseen keinutuo- 
liin, kun hänet oikealla kuntoutuk- 
sella saadaan aktiivisesti mukaan työ- 
elämään. 

tällainen 
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Yhtiömme metsäosasto suoritti yli— 
metsänhoitaja Henry K v i 3 t i 11 joh— 
dolla.viime kesänä kokeita Kymin 
Uittoyhdistyksen väylien ja niihin 
liittyvien vesien soveltuvuudesta pit- 
kien ainespuunippujen kaukokulje— 
tukseen. Nippu-uittokelpoinen väylä— 
verkosto ja 'rautakanavat' —- yhteen- 
sä 615 km — 
karttapiirro-ksesta. 

näkyvät oheisesta 

Väyläkokeiluja varten valmistet- 
tiin 70 nippua, joiden pituus vaihteli 
10:stä 17 metriin. Lisäksi 

tehtaille 
selvityksiä varten 15 eri pituista auto- 

ajettiin 
Kuusankosken erilaatuisia 

ranka/kuormaa ja Pihtiputaan ase- 
malla suoritettiin rautakanavakuor- 
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Runkonippujen uittoa 

maukseen liittyviä nosturikuormaus- 
ja purkukokeita. Yhteensä tutkittiin 
69 nippupurkupaikkaa. 

Tarkoituksena oli selvittää kulje- 
tettavissa olevan nipun suurin pituus 
ja taloudellisin pituus. Lisäksi pyrit— 
tiin saamaan selville pitkien nippu- 
jen uimiskyky, muu käyttäytyminen 
ja kunnon säilyminen, siteiden tarve 
ja sitomiseen vaikuttavat muut sei- 
kat, soveltuvuus hinaukseen yhdessä 
normaalinippujen kanssa, ympärivuo— 
tiset väyläänpurkumahdollisuudet, 
mahdolliset väylän kunnostustarpeet 
sekä muut runkonippujen väyläkul— 
jetu'ksessa huomioon otettavat seikat. 

Niput 
pituudessaan mahdollisimman pitkäl— 

kuljetettiin alkuperäisessä 

le ja katkaistiin moottorisahan avulla 

Kymin Uittoyhdistyksen väylät ja 
yhtiön oma Orraintuipaleen—Honka- 
taipaleen väylä 

Seli tyksel :  

' . — Uinovöyl'd 

H Uittokanava 

n Nostolaite 

..!-'. R a u t a t i e  

kokeiltiin viime kesänä 

kulloinkin suurimpaan mahdolliseen 
pituuteensa vasta ehdottoman esteen 
sattuessa. 

Teknillisesti nippu- 
uittomahdollisuudeksi Päijänteen puo- 

pisimmäksi 

leisella väylän osalla todettiin Kimo— 
lan ja Voikkaan nostureiden rajoitta— 
ma 16,5 metrin takatyvinen pituus 
tasatyvisen 14 metrin pituuden ollessa 
samoilla nostureilla suurin. Kustan- 
nuksiltaan edullisimpana on kuiten- 
kin pidettävä tässä vaiheessa maa- 
kuljetusten rajoittamaa 11 metrin 
nippua Keiteleen yläpuolisilla alueilla 
ja 12—14-metrisiä sen alapuolisilla 
osilla. Mäntyharjun väylällä nipun 
pituus ulottuisi 12 metriin ilman Sii- 
kakosken ja Voikosken nostureiden 
17 tonnin painorajoitusta. Tämä 
rajoittaa pituuden vain 5—6 met- 
riin, joten Voikosken nosturin ylä- 
puolisilta alueilta ei varsinaista run- 
konippujen uittomahdollisuutta ole. 
Siikakosken alapuolelta voidaan uit- 
taa yhtä pitkiä nippuja kuin Päijän— 
teen puolella edullisimman pituuden 
ollessa täälläkin 12—14 m. 

Kanavien avo-osuuksien luiskasei- 
nämät eivät aiheuttaneet runkonipuil- 
le mainittavia suoltumia, mikä mer- 



kitsee normaalinippuihin nähden tun- 
tuvaa kunnostustyön vähenemistä. 
Pitkät niput käyttäytyivät uittorän- 
nien purkautumiskohdissa hillitysti ja 
niiden rakenteellinen kunto säilyi 
jäällepudotusvai-heesta määränpäähän 
saakka lähes muuttumattomana. Pit- 
kiä nippuja voidaan näin ollen pitää 
väyläuittoon hyvin soveltuvina. 

Pitkiin nippuihin tarvittiin vain 
kolme sidettä kuten lyhyihin'kin, mikä 
merkitsee n. 50 prosentin alennusta 
nykyisiin sidekustannuksiin semmin- 
kin kun nippujen pitenemisen yhtey- 
dessä niiden ympärysmitta lyhenee. 
Normaalikäyttöiset 3/8" kettingit oli- 
vat käypiä. Siteet säilyivät kaikissa 
kuljetusvaiheissa paremmin kuin nor- 
maalinippuja kuljetettaessa aiheuttaen 
siten myös työnsäästöä. 

Run-koniput soveltuivat hyvin yhtä— 
aikaiseen hinaukseen normaalinippu- 
jen kanssa. Kun kuitenkin rankanip- 
pujen suippeneva harva latva aiheut- 
taa hinausvaiheessa nousevan uitto- 
vastuksen normaalia suurempien nip- 
puvälien muodossa, on pitkä nippu 
sitä hinauskelpoisempi ja yhteiskäsit- 
telyyn sopivampi, mitä tasatyvisempi 
se on. 

Runkoniput uivat suhteellisen hy- 
vin. Esimerkiksi Pielavedellä jäälle 
ajetut sekapuuniput painuivat vasta 
syksyllä vastaanottovarastossa hi- 

Niput kuljetettiin 
alkuperäisessä 
pituudessaan 
mahdol l i s imman 
pitkälle ja katkais- 
tiin moottorisahalla 
vasta ehdottoman 
esteen sattuessa 
kulloinkin suu r im-  
paan  mahdo l l i s een  
p i t uu t een .  
Viereisissä kuvissa 
tämä työvaihe 
m e n e i l l ä ä n  
Voikosken 
nippunos tur i l l a .  

nauskelvottomi-ksi. Kuolimojärven 
jäälle ajettu 23 pmazn koivuranka- 
nippu ui hyvin elokuun loppupuolelle 

Pitkät niput 
uiva-t hyvin ja 

käyttäytyivät 
u i t to rännien  

purkautumis- 
kohdissa  hillitysti. 
Kuva Pyhäkosken 

u i t t o r ä n n i n  
alapäästä.  

Siikakosken 
1 7  tonnin nosturi 
rajoittaa pituuden 
7 metr i in ,  m u t t a  

uittoyhdistyksen 
varmuussy i s t ä  

asettama paino- 
rajoi tus sallii 

käytännössä va in  
5—6 metrin 

nippujen  siirron. 

saakka, mutta painui sitten nopeasti. 
Kes-ken uiton katkaistut runkonipuis— 
ta  muodostuneet latvaniput uivat 
alunperin huonosti, mistä syystä pel- 
kästään latvatavarasta koottuja ran- 
kanip—puja ei pitäisi toimittaa kauko— 
kuljetukseen. 

Kokeilut osoittivat, että Kymijoen 
vesistön uittoväylät soveltuvat jo ny- 
kyisellään varsin hyvin runkonippu- 
jen uittoon. Pahimpana pullonkaulana 
ovat Voikosken ja Siikakosken nippu- 
nosturit, joiden nostokykyä on lisät- 
tävä. Yleensäkin on todettava, että 
esteet runkoni-ppu-uiton tiellä johtu- 
vat — paradoksaalista kyllä — äsket— 
täin suoritetuista uiton teknisistä edis- 

sillä 
suunniteltaessa ei ole otettu huomioon 
tämisratkaisuista, rakenteita 

mahdollista runkonippu-uittoon siir— 
tymistä. 



Kultamitalimies Kustaa Adolf Tanner 
voima- ja taitomies Högfors—tuotteiden lastauksessa 

Kun mies on tehnyt voimia kysy— 
vää työtä 50 vuotta ja siitä ajasta 
paiskinut raskasta urakkaa yli neljä 
vuosikymmentä, luulisi sen vieneen 
selän kumaraiseksi ja jättäneen jäl- 
kensä kasvoihinkin. Näitä rasituksen 
merkkejä ei yhtiömme kultami'talilla 
palkitun Kustaa Adolf T a n n  e r i n  
olemuksesta kuitenkaan juuri huo- 
maa. Miehessä on yhä jäntevyyttä 
ja hänen liikuntansa on reipasta ja 
joustavaa. Kasvot ovat sileät ja hyvä- 
väriset, ilme päättäväinen. 

Missä mahtanee piillä syy 64-vuo- 
tiaan Tannerin vetreyteen. Yhtenä 
tekijänä on tietenkin vankka terveys, 
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Haastateltavamme 
Iapsuusa ian  mökki 

— nykyinen 
mankelitupa — 

jossa 12-henkinen 
perhe asusti  

Vaikka 50 palvelus- 
vuotta on takana- 
p'a'in, Kustaa' Tanner  
jatkaa yhä — 
n y t  ku i t enk in  
vanhalle miehelle 
scpivassa tehtävässä 
kellokorttien 
tarkastajana 

mutta Tannerin tapauksessa korostai— 
simme erityisesti hänen valoisaa mie- 
lenlaatuaan, mikä on valanut työn 
raskaan raadan-taankin työn iloa. 

Usein elämän ankaruus, varsinkin 
nuoruudessa koettu, kovettaa ja kat- 
keroittaa mielen. Näin ei käynyt 
Kustaa Tannerille, vaikka joutui jo 
13-vuotiaana yhdessä vanhemman 
Santeri—veljensä kanssa vastaamaan 
12—henkisen perheen toimeentulosta. 
Isä sairastui ja Kustaa—pojan oli kes- 
keytettävä koulunsa ja ruvettava 

kyytipojaksi. 
15-vuotiaana hän tuli tehtaalle sor- 
'metsäherra' Tiaisen 

vaajan oppiin. 
Kustaa Tanner on kolmannen pol- 

ven karkkilalainen. Hänen isoisänsä 
tuli Ruotsista töihin Högforsin ma- 
suunille ja isä työskenteli tehtaassa 
seppänä. Kustaa Tannerin äiti on juu- 
revia lounaishämäläisiä, Tammelasta 
syntyisin. Santeri—veli sai yhtiön 50— 
vuotismerkin pari vuotta sitten ja 
10-päisestä sisarusparvesta on jokai- 
nen, kuka pitemmän kuka lyhyem— 
män aikaa, ollut högforsilainen. 

Muutaman vuoden konepajassa ja 
valimossa työskenneltyään Kustaa 
Tannerista tuli valimon valmiin tava- 
ran lastaaja. Tässä raskaassa työssä, 
jossa hän joutui toisinaan kuormaa- 
maan päivässä jopa 80 tonnia Hög- 
forsin tuotteita varastosta rautatie- 



vaunuihin, eivät voimat yksin autta- 
neet, vaan siirtämis- ja kuormaamis- 
tekniikka oli hiottava viimeistä piir- 
toa myöten. Ammatissaan Kustaa 
Tanner kehittyi huippumieheksi, var- 
sinkin kun otamme huomioon, että 
aina viime sotiin saakka lastaajan 
apuvälineet olivat vaatimattomat, 
eipä juuri muuta kuin alkeellinen 
nostoraana, samanlainen kuin kivi- 
työmiehilläkin. Vasta viime aikojen 
tulokkaita ovat trukit ja laatikko- 
systeemit. 

Taidon lisäksi Tannerin lastaus- 
työssä oli vauhtia ja varmuutta. Sat- 
tui-pa siinä urakkaa sopivalle insinöö- 

rillekin väliin erehdys, luuli Tanne- 
rilta menevän johonkin lastaukseen 
monta päivää, mutta tämäpä saattoi 

Mutta kun 
Tanner lähti lomalle, tarvittiin hänen 
selvittää sen päivässä. 

tilalleen kaksi jopa kolmekin miestä, 
joten insinöörin arvio oli sittenkin 
oikea. Tanner ei kylläkään halua sa- 
lata, etteikö askel ollut illalla pai- 
nava tehtaasta kotiin astellessa. Las- 
taustyö kulutti myös paljon vaatetta 
ja jalkineita, mutta tulihan työstä 
myös ansiota, runsaammin kuin ta- 
vallisesta tehdastyöstä. 

Taidon ansioksi on laskettava niin 
ikään se, että Tanner säästyi tapa- 

turmilta. Eivät enempää sormet kuin 
varpaat jääneet likistyksiin. Tosin 
kerran koko mies joutui puristuksiin 
toista tonnia painavan keskuslämmi- 
tyskattilan ja vaunun väliin, mutta 
silloinkin vahingot supistuivat pahan- 
laatuisiin mustelmiin. 

Noin vuosi sitten Tannerin legen- 
daarinen selkä kuitenkin kipeytyi sii- 
nä määrin, että lastauksesta oli luo- 
vuttava. Ja oli jo aikakin. 41 vuotta 
hän oli siirtänyt varastosta Högforsin 
valurautaa — kattiloita, ammeita, 
pattereita ja monia muita painavia 
esineitä — varaston laiturin vierellä 
odottaviin vaunuihin. Mutta hänen 

Nuori Kustaa Tanner istumassa 
pattereiden pööllö. Kuva vuodelta 1934. 

palvelusaikansa ei ollut vielä täysi. 
Tanner siirtyi nyt kellokorttien tar- 
kastajaksi valimon käytävään. Siellä 
hän jatkaa työtään vielä tämän vuo- 
den loppupuolelle saakka, jolloin elä- 
keikä tulee täyteen. 

Toimelias Kustaa Tanner ei kui- 
tenkaan uneksi verkkaisesta vanhuu- 
desta, vaan jo nyt etukäteen iloitsee 
kala— ja marja'matkoista, joiden teke- 
miseen hänelle silloin jää riittävästi 
aikaa. 

Heinolan Högforsin . . . 
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läheisesti yhteen ja tämän oman ker- 
hon puitteissa siihen on hyvä tilai- 
suus. Kun lisäksi toimihenkilöitä vaih- 
detaan usein, saadaan kerhoa vetä- 
mään uusia vereksiä voimia. Tällä 
kertaa puheenjohtajana on ins. Harry 
Sundberg, sihteerinä kirjeenvaihtaja 
Kirsti Manninen, koulutustoimikun— 
nan ohjaajana dipl.ins. Olof Alander, 
huvitoimikunnan vetäjänä ins. Raimo 
Lappalainen ja kuntourheilun teknik- 
ko Matti Nikander. 

Mitö arvoanalyysi on? 

Kerhoillassa tammikuun 23 päivä- 
nä esitelmöi dipl.ins. Kalervo Kin— 
nunen Rastorista aiheenaan 'Mitä 
arvoanalyysi on?” Kuulijoita oli tilai- 
suudessa 67 henkeä. 

Arvoanalyysi on menetelmä, jolla 
pyritään kustannussäästöihin poista- 
malla laitteesta tarpeettomat osat, 
yksinkertaistamalla rakennetta, käyt- 
tämällä tarkoituksenmukaisempia 
raaka-aineita, työ- ja valmistusmene- 
telmiä jne. Kuitenkin niin, että uuden 
tuotteen käyttökelpoisuudesta, tarkoi- 
tuksenmukaisuudesta ja ulkonäöstä ei 

huoli- 
matta tulee uuden tuotteen jos mah- 
dollista olla vieläpä parempi kuin 
entinen. 

Arvoanalyysiä sovellettaessa ale- 
taan tuotteen tarkastelu aivan tuot- 

tingitä. Kustannussäästöistä 

teen perustoiminnoista ja sen raken— 
netta muutetaan hyvinkin radikaali- 
sesti. Kun tuotteen tutkiminen tapah- 
tuu johdonmukaisesti tiettyä hyväksi 
havaittua järjestelmää noudattaen ja 
käyttäen apuna alan asiantuntijoita, 
saadaan menetelmällä miltei aina 
huomattavia parannuksia aikaan. 

Koska 
tuloksellinen käyttäminen edellyttää 

arvoanalyysi-menetelmän 

tehtaan eri osastojen tiivistä yhteis— 
työtä, on sen käyttöönoton havaittu 
vaikuttavan erittäin myönteisesti 
myös hyvän yhteistyöhengen syntymi— 
seen. 



40-vuotisansiomerkki 
299zlle yhtiöläiselle 
loppiaisena työnjuhlissa 

Kuusankosken tehtailla jaettiin 
40-vuotisansiomerkkejä 189zlle ja 
25-vuotisansiomerkkejä 70:I|e yhtiö- 
läiselle. Arvokasta juhlaa vietettiin 
Koskelan salissa. 
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Yhtiömme tehtailla jaettiin loppiais— 
pyhinä jälleen ansiomerkkejä pitkäaikai- 
sesti paIveIIeiIIe. Mitalisato oli tavallista 
runsaampi, sillä nyt jaettiin 25-vuotis- 
merkin lisäksi ansiomerkki myös 40 
vuoden palveluksesta niille yhtiöläisille, 
jotka ovat tämän merkkipaalun saavut- 
taneet ja ovat edelleen yhtiön palve— 
luksessa. 

Yhtiön hallitus päätti lisätä ansio- 
merkkijärjestelmää 40-vuotisa-nsiomer- 
killä, koska 50 vuoden palvelusajan 
saavuttaminen on käynyt luonnollisesti— 
kin erittäin harvinaiseksi, sen jälkeen 
kun yhtiössämme alettiin noudattaa ylei- 
sesti 65 vuoden eroamisikää. Yhtiön 
ansiomerkkiä täydennettiin myös siten, 
että ansiomerkin luovuttamisen yhtey- 
dessä annetaan asianomaiselle pienois- 
merkki, joka esittää yhtiön tunnusta 
aarnikotkaa. Pienoismerkki on varsinai- 
sen ansiomerkin mukaisesti joko hopei- 
nen tai kultainen. Pienoismerkkiä voi— 
daan pitää työ- ja arkioloissakin, kun 
sen sijaan ansiomerkki on tarkoitettu 
kannettavaksi erityisesti yhtiön järjestä- 
missä juhlatilaisuuksissa samoin kuin 
kaikissa sellaisissa tilaisuuksissa, joissa 
kunniamerkkejä yleensä kannetaan. 

Loppiaisena pidetyissä työnjuhlissa 
jaettiin yhteensä 299 ansiomerkkiä 40 
vuoden palveluksesta ja 25 vuoden pal- 
veluksesta 136 sekä yksi 50-vuotismerk- 
ki, jonka sai Kustaa Tanner Karkkilan 
tehtaalta. Tehtaittain jakautuivat 40- 
vuotisansiomerkit seuraavasti: Kuusan- 
kosken tehtaat 182, Karkkilan tehdas 
43, Juankosken tehdas 17, Hallan teih- 

das 34, Haukkasuo ] ,  Kouvolan Kirja- 
paino 6 ja metsäosasto 16. 25-vuotisesta 
palveluksesta sai ansiomerkin Kuusan- 
koskella 68, Karkkilassa 28, Heinolassa, 
Haukkasuolla ja Kirjapainossa l ,  Salos- 
sa 2, Juankoskella 7, Hallassa l l  ja 
metsäosastolla 17. Kaikkiaan on tähän 
mennessä koko yhtiössä jaettu 50-vuo- 
tisansiomerkkejä 180 ja 25-vuotisansio- 
merkkejä 4 434. 

KUUSANKOSKEN TEHTAAT 

Kuusankosken tehtaiden johtaja Olov 
A. Hixén selosti aluksi Koskelassa pit- 
käaikaisesti palvelleille pitämässään pu- 
heessa yhtiön ansiomerkin perustamista 
ja sen jakoperusteita sekä uuden 40- 
vuotismerkin käyttöön ottamista. Hän 
mainitsi myös, että ansiomerkin ulko- 
näkö on uudistamisen yhteydessä muut- 
tunut. Mitalin kuviot ovat vaihtaneet 
paikkaa. Yhtiön tunnus aarnikotka on 
siirretty etupuolelle ja heraldinen kuvio 
'vihkiristi' edestä taa-kse. Aarnikotka 
esiintyy kaikissa ansiomerkeissä kultai- 
sena relietinä valkoisella emalipohjalla. 
Mitalin onnistuneen uudistamissommit- 
telun on suorittanut taiteilija Topi Val- 
konen. Puhuja jatkoi: 
— Vaikka mitalin ulkonäkö ansio- 

merkin uudistamisen yhteydessä onkin 
hieman muuttunut, on sen sisältö pysy- 
nyt ennallaan. Se annetaan tunnustuk- 
sena pitkäaikaisesta, uskollisesta palve- 
luksesta yhtiössämme. Pitkäaikainen 
työsuhde on todella huomionarvoinen 
asia, varsinkin kun on kysymys teolli- 
suudesta. Julkisten yhteisöjen kuten val- 



tion ja kuntien palveluksessa tavallisesti 
työskennellään työnantajaa vaihtamatta 
eläkkeelle siirtymiseen saakka. Sen si- 
jaan ennen kaikkea teollisuutta pidetään 
yhteiskunnan liikkuvuutta edistävänä 
tekijänä. Se ei aiheuta yksinomaan 
muuttoliikettä maalta asutuskeskuksiin, 
vaan varsin yleistä on myös työpaikan 
vaihtaminen yrityksestä toiseen. 
— Kuusankoskella olosuhteet ovat 

tosin erilaiset kuin esimerkiksi jossakin 
teollisuusvaltaisessa kaupungissa. Yh- 
tiömme on tääl lä ainoa suurtyönantaja 
ja teollisuudella on täällä lähes sadan 
vuoden perinne takanaan. Tämä on 
ollut omiaan vakiinnuttamaa-n oloja ja 
synnyttämään traditionaalista ajattelu- 
tapaa yhtiötämme kohtaan. Meidän 
maamme vapaissa oloissa on kuitenkin 
jokaisella mahdollisuus yrittää itse luo- 
da tulevaisuuttaan ja myös jokaisella 
kuusankoskelaisella on tämä valinnan 
vapaus hallussaan. Se et tä syntyperäiset 
kuusankoskelaiset ovat kirjaimellisesti 
sanoen astuneet isäinsä jälkiä ja varsin 
useat muualta tulleet jääneet pysyvästi 
taloon, voitaneen tulkita siten, että yh— 
tiössämme on ollut hyvä työskennellä. 
Yhtiö puolestaan antaa suuren arvon 
pitkäaikaisille työsuhteille; onhan se eräs 
menestyksellisen toiminnan edellytys. 

— Me kaikki tiedämme kyllä varsin 
hyvin, ettei  tehtaittemme kehittyminen 
täällä Kuusankoskella ole ollut tasaista. 
Teidän joukossanne, hyvät ansiomerkin 
saajat, on useita, jotka ovat tulleet yh- 
tiöömme jo maamme itsenäisyyden alku- 
vuosina. Silloin eivät tehtaat ja elin- 

ehdot nykyisen mittapuun mukaan olleet 
kehuttavat. Ja kun tehtaittemme laajen- 
tamisessa päästiin vihdoin alkuun, tuli 
kestettäväksemme vaikea lamakausi. Te 
taasen, jotka olette yhtäjaksoisesti pal- 
velleet yhtiötämme 25 vuotta, tulitte 
työhön ankeina sotavuosina. Kaikkein 
vähiten näytti tulevaisuus silloin valoi- 
salta. Mutta kun me nyt katsomme kul- 
jettua taivalta pitkän ajanjakson valos- 
sa, voinemme varmasti tyydytystä tun- 
tien todeta, et tä edistyminen on ol lut  
valtavaa. Esimerkiksi sodista selvittyäm- 
me asetimme tavoitteeksemme talvisotaa 
edeltäneen tason, mutta tuskinpa huo- 
masimme, kun sen ylitimme ja jätimme 
kauas taakse. Jälleen tällä hetkellä on 
pilviä kerääntynyt taivaalle, mutta ne 
tulevat aikanaan hajoamaan kuten 
monta vertaa synkemmät pilvet aikai- 
semmin. 

— Arvoisat kutsuvieraat. Sitten yh- 
tiömme 75-vuotisjuhlan ei mitalisato ole 
ollut niin runsas kuin tänään, jolloin 
25-vuotisansiomerkkien lisäksi suorite- 
taan ensimmäisen kerran 40-vuotisansio- 
merkkien jako. Tämä uusi ansiomerkki 
jaetaan jokaiselle Kuusankosken tehtai- 
den palveluksessa olevalle, joka tähän 
mennessä on työskennellyt yhtiössämme 
vähintään 40 vuotta. Joukossamme on 
sellaisiakin, joiden palvelusaika puuttuu 
50-vuotismitalin vaatimuksesta vain 
pari-kolme vuotta. 40-vuotisansiomerkki 
jaetaan tässä tilaisuudessa 189 työn ve- 
teraanille. Teistä on kymintehtaalaisia 
134, Voikkaan tehtaan palveluksessa 
olevia 48, kirjapainosta 6 sekä Haukka- 

suolta yksi. 25-vuotisaunsiomerkin saajia 
on 70, Kymintehtaailta 46,  Voikkaan 
tehtaalta 22, kirjapainosta yksi ja Hauk- 
kasuolta niin ikään yksi. 
— Hyvät ansiomerkin saajat. Esitän 

teille yhtiön ja omasta puolestani sydä- 
melliset onnittelut. Kiitän teitä suoritta- 
mastanne arvokkaasta työstä yhtiömme 
hyväksi ja toivotan teille mitä parhainta 
menestystä. 

Tämän jälkeen johtaja Hixén yhdessä 
rva Gunvor Hixénin kanssa sekä sosiaali- 
päällikkö Veikko Salanderin, sosiaalitar- 
kastaja Toini livanaisen ja puutarhaopet- 
taja Eeva-Kaisa Airaksisen avustamina 
jakoi ansiomerkit kunniakirjoineen ja 
pienoismerkkeineen. Tilaisuudessa esiin- 
tyivät Kuusankosken Orkesteri kapelli- 
mestari Pertti Huuhkon ja Sekakuoro 
Kaiku rva Hilkka Norkamon johdolla. 
Tilaisuus päättyi yhteisesti laulettuun 
Kansalaismarssiin. 

40-vuotisansiomerkin saivat seuraavat: 

K y m i n t e h t a a l t a :  Valma Aho- 
Iin, Eemil Askola, Oiva Backman, Eemil 
Bötsman, Vilho Kansikas, Toini Kollanus, 
Eemil Laine, Vilho Luoto, Veikko Muk- 
kila, Aatto Nikula, Sylvia Nordström, 
Tuure Nykänen, Paul Ojanen, Sylvi Ok- 
sanen, Veli Palonen, Taavetti Pihlgrén, 
Paavo Rantala, Sulo Sahlberg, Uuno Sie- 
vänen, Siiri Siren, Väinö Sundström, Aili 
Suppi, l r ja  Telkkinen, Valto Toivonen, 
Bertta Unelius, Gunnar Vilenius ja Pauli 
Vuorela paperitehtaalta; Verner Järvi- 
nen, Toivo Kansikas, Siiri Kolari, Leonard 
Lahtela, Eetu Laukas, Toini Miettinen, 
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Vilho Romo, Edit Ryöppy, Dagmar Suo- 
minen, Lauri Telkkinen, Viljo Telkkinen 
ja Tyyne Vilenius Yankee-koneosastolta; 
Evert lnginmaa, Eevi Kirjalainen, Jalmari 
Lahtinen ja Artur Pöysti puuhiomolta; 
Viktor Aronen, Vilho Kallio, Lauri Kos- 
kinen, Antti Lampinen, Kaarlo Lehtonen, 
Rafael Linna, Eino Mauno, Antti Niemi, 
Jalmari Niemi, Yrjö Rajala, Aili Sammal- 
neva ja Gunnar Vahteristo Kymin sellu- 
loosatehtaalta; Leonard Kööriöinen, 
Uuno Nyberg, Onni Tujunen ja Ilmari 
Tuviala Kuusanniemen selluloosaitehtaal- 
ta; Heikki Huuskonen, Aarne Salmi ja 
Aarne Stadig klooritehtaalta; Reino He- 
len, Eino Hokkanen, Vilho Huhtiniemi, 
Kaario Kajander, Onni Qvick, Toivo 
Qvick, Lauri Ruhanen, Jaakko Ruta- 
nen, Kaarlo Siren, Pauli Suurtalo ja 
Pauli Tuominen söhköosastolta; Runo 
Autio, Kalle Kantanen, Irja Salminen ja 
Aleksander Timonen höyryosawstolta; 
Paavo Kujala, Olli Lahtinen, Unto Lam- 
minpöö, Artturi Lampinen, Orvo Lehto-- 
nen, llmari Leivo, Valde Lonka, Eino 
Lundahl, Lauri Niemelä, Lauri Nurmi- 
nen, Reino Nygren, Onni Okko, Pauli 
Olkkonen, Eino Pulkka ja Kustaa Starck 
korjauspajalta; Juho Haag, Anton Haimi, 
Aarne Heijari, Toivo Hongisto, Oiva Mö- 
kinen, Urho Mäkinen, Paul Pajari, Jal- 
mari Sepp'cilö, Kalle Skinnari ja Reino 
Unelius rakennusosastolta; Elli Boman, 
Pentti Hasu, Arvo Häkkinen, Juho Hö-k- 
kinen, Aarne Jokelin, Niilo Jokinen, Rei- 
no Juusela, Pentti Kilkki, Jaakko Mynt- 

Sekakuoro Kaiku laulamassa 
rva Hilkka Norkamon johdolla 
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Koskelan salissa 
Kuusankosken 
tehtaiden johtaja 
Olov A. Hixén 
jakoi rva Gunvor 
Hixénin kanssa 
ansiomerkit 
kunniakirjoireen. 
Lennar t  Pekkola 
rakennusosastolta 
vastaanottamassa 
ansiomerkkiö 
25 vuoden 
palveluksesta. 

tinen, Martti Rihu, Niilo Telkkinen ja 
Yrjö Virtanen kuljetusosastolta; Johan 
Grönroos, August Laari, Edvard Salmi, 
Johan Tuominen, Armas 'f'šyriluoma ja 
Lauri Valtonen rakennusosaston asunto- 
korjausryhmöstö; Kaarle Ahonen, Ingrid 
Halonen, Pauli Nurminen, Vilho Saari- 
nen, Kalle Tuominen ja Mikko Tuominen 
kiinteistöosastolta; Keijo Flöjt, Tauno 
Harju, Sulo Kovanen ja Aarne Virtanen 
teknilliseltö osastolta; Kyllikki Kantola 
kirjaamOsta; Arvi Nyberg myyntiosas- 
tolta; Unto Kantola työvoimaosastolta 
ja Väinö Narinen sosiaaliosastolta. 

V o i k k a a l t a :  Paavo Anttila, 
Muisto Gardemeister, Toivo Hasari, Matti 
Holopainen, Vöinö Kivioja, Lauri Koti- 
ranta-, Toivo Kullaslahti, Vöinö Lind- 
ström, Kaarle Palonen, Helvi Paulanko, 

Edvin Riipinen, Johan Suomi ja Martti 
Vilenius paperitehtaalta; Toivo Isomäki, 
Martti Joutjärvi, Väinö Kuhanen ja 
Aaro Savolauil-en puuhiomolta; Aarne 
Halinen, Niilo Nurminen ja Usko Saari- 
nen korbiditehtaalta; Vilho Joutjärvi hio- 
makivitehdas Sammosta; Lauri Anders- 
son, Ossian Andersson, Nestor Koski, 
Toivo Niemi, Einari Paulanko ja Pauli 
Ström söhköosastolta; Sergei Raschka 
höyryosastolta; Sven Eklund, Muisto 
Hasu, Aulis Koskela, Evert Mauno, Antti 
Nurminen, Villiam Sysmäläinen ja Einar 
Virtanen korjauspajalta; V'ciinö Linden, 
Eino Nevanperä, Vilho Puukko ja Aarne 
Vastamöki rakennusosastolta; Vöinö 
Hasu kuljetusosastolta; Henrik Bäckman, 
Aune Heinonen, Laila Leivo ja Eino Pel- 
tola kiinteistöosastolta; Harald Savolai- 
nen varastosta; Bertta Grösbeck kontto- 
rista; Armas Tallgren teknilliseltö osas- 
tolta ja Sulo Rantanen PK 18 rakennus- 
ryhmöstö. 

K o u v o l a n  K i r j a p a i n o s t a :  
Mailis Petas, Paavo Äärynen, Irja Kuk- 
konen, Aili Pörnönen, Hilkka Riekkinen 
ja Hellin Tanskanen. 

Niemi. H a u k k a s u o l t a :  Ilmari 

25-vuotisansiomerkin saivat seuraavat: 

K y m i n t e h t a a l t a :  Karin Joki- 
ranta, Helga Karhu, Taimi Niemi, Sylvi 
Nieminen, Siiri Rinne, Pentti Toijonen, 
Toini Toivonen, Veikko Vainio ja Jenny 
Vauhkonen paperitehtaalta; Doris Aho- 
kas, Sanni Heinonen, Paula Hietamies, 
Aimo Inginmaa, Uuno Seppölö, Lempi 
Tolppala ja Mirjam Wallenius Yankee- 
koneosastolta; Vilho Laaksonen ja Pauli 
Vehma—ssalmi Kuusanniemen selluloosa- 
tehtaalta; Aatos Aho ja Rauni Hyman- 



der klooritehtaalta; Olga Kääpä sähkö- 
osastolta; Nils Andersson höyryosastolta; 
Lauri Harlin, Arvo Hokkanen, Paavo 
Jaatinen, Reino Kivinen, Tuure Nyberg 
ja Veijo Taskinen korjauspajalta; Tors- 
ten Erolin, Irja Luoto, Äke Nurminen ja 
Paavo Ukko rakennusosastolta; Hilja 
Eskola, Iida Heikkilä, Einar Hytönen ja 
Niilo Rainio kuljetusosastolta; Erkki 
Hinkkuri ja Tuure Pölhö rakennusosas- 
ton asuntokorjausryhmästä; Esteri Lupu- 
nen, Eeva Luukkonen, Elina Stadig ja 
Martti Vilkki kiinteistöosastolta; Aune 
Kauppinen ja Gerda Löthner osto-osas- 
tolta; Alla-n Lindroos metsäosaston 
keskuskonttorista ja Veli Mäkelä am- 
mauttikoulusta. 

V o i k  k 0 a I t a :  Sirkka Anttila, 
Aune Jokinen, Leevi Lehtinen, Olga Rei- 
man, Hilkka Tyyskä ja Erkki Väisänen 
paperitehtaalta; Anna Tuhkalainen ja 

Hilkka Vauhkonen puuhiomolta; Sissi 
Liesi karbiditehtaalta; Pentti Fagerlund, 
Aimo Jun-nila, Saima Koponen, Paavo 
Lahtinen, Mikko Luoranen, Olavi Rämä 
ja Hemmo Tirkkonen korjauspajalta; 
Ellen Palonen ja Lennart Pekkola ra- 
kennusosastolta; Hilma Rantanen kulje- 
tusosastolta; Bertta Johansson ja Eino 
Mauno kiinteistöosastolta sekä Kauko 
Mäenpää varastosta. 

K o u v o l a n  K i r j a p a i n o s t a :  
Eero Kossila. 

H a u k k a s u o l t a : W a I d e m a r  Eke- 
Iund. 

HALLAN TEHDAS 

Hallan seuratalon uusituissa suojissa 
' vietettiin työnjuhlaa 45:n pitkäaikaisesti 

palvelleen saadessa yhtiön ansiomerkin. 
Isännöitsijä Börje Carlson puhui ansio- 
merkin šaa-j-i'lle mainiten, että on syytä 

tehdä kunniaa henkilöille, jotka pitkä- 
aikaisella työpanoksellaan ovat vaikut- 
taneet kansamme elintason nousuun. He 
ovat tehneet työtä tulevaisuuden hy- 
väksi. Hän kiitti pitkäaikaisesti palvel- 
leita ja jakoi rva Inga Carlsonin kanssa 
ansiomerkit 40 vuotta palvelleille, joita 
oli 34  ja 25 vuotta palve-Ileelle I I : l l e  
henkilölle. 

Tilaisuuden muusta ohjelmasta mai- 
nittakoon Karhulan Työväenyhdistyksen 
soittokunnan ja Halla-n Mieskuoron mu- 
siikkiesitykset. 

40-vuotismerkin saivat seuraavat: 
Erkki Aro, Olli Arvilommi, Vilho Baas, 
Aaro Björnman, Eino Björnman, Väinö 
Björnman, Ilmari Heijari, Arvo Hjelt, 
Olavi Hjelt, Tauno Husu, Edith Juhola, 
Viljam Junkkari, Onni Jäntti, Veikko 
Karhunen, Niilo Karvonen, Ida Liljander, 
Lauri Myyryläinen, Raine Mäkinen, Frans 

Nikkinen, Uuno Noponen, Ole Olsen, 
Selim Pajala, Lea Pakkanen, Eero Piri, 
Vilho Pöntinen, Otto Ranta, Väinö Saa- 
reks, Aulis Sandström, Kalle Suhonen, 
Erkki Suntio, Armas Tani, Voitto Turu- 
nen, Toivo Viikari ja Yrjö Värri. 

25-vuotismerkin saajat: Anton Ala- 
jääski, Arvi Halli, Eeva Hulkkonen, Hel- 
vi Härmä, Veikko Kiviharju, Hilja Les- 
kinen, Väinö Linden, Anna Mattila, Eero 
Puro, Unto Ranni ja Into Saario. 

HEINOLAN TEHDAS 

Heinolan tehtaalla oli tällä kertaa 
vain yksi ansiomerkin saaja prokuristi 
Fanny Kaajala, joka oli palvellut yhtiötä 
25 vuotta. Hänen kunniakseen järjeste- 
tyssä kahvitilaisuudessa konttoripäällik- 
kö Reijo Koijärvi ojensi rva Kaajalalle 
hopeisen merkin ja kiitti yhtiön puolesta 
ansiokkaasta työstä ja toivotti hänelle 
menestystä. 

SALON TEHDAS 

Salon tehtaalla oli 25-vuotisansiomer- 
kin saajia kaksi, Annikki Virta ja Yrjö 
Suominen. Heidän kunniakseen oli 14. l .  
järjestetty juhlatilaisuus, jossa isännöit- 
sijä Rauno Renko ojensi ansiomerkit 
kunniakirjoineen rva Leena Rengon 
avustamana pitkäaikaisesti palvelleille. 

. , . 1 '  
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Isännöitsijä Börje Carlson jakoi ansio- 

merkit rva Inga Carlsonin avustuksella 
45:IIe pitkäaikaisesti paivelleelle 

Hallan tehtaan työntekijälle 

Hallalaiset 40- ja 25-vuotisansiomerkin 
saajat tehtaan seuratalossa, jonka 
uusituissa suojissa juhlaa vietettiin 

Salon tehtaalla sai 25-vuotisansiomerkin 
Annikki Virta ja Yrjö Suominen (oik.). 
Salon tehtaan isännöitsijä Rauno 
Renko ojensi ansiomerkit. Kuvassa 
vaszlla rva Leena Renko. 

KARKKILAN TEHDAS 

Karkkilan tehtaan perinteellistä työn- 
juhlaa vietettiin loppiaispäivänä, jolloin 
72:IIe yhtiötä pitkäaikaisesti palvelleeIIe 
ojennettiin ansiomerkki. Yhtiötä 40 
vuotta palvelleita oli 43 ja 25 vuotta 
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palvelleita 28. Lisäksi ojennettiin 50- 
vuotismerkki vart i ja Kustaa Tanneril le. 

Tehtaan seuratalossa pidetty juhla- 
tilaisuus alkoi kapellimestari Veikko Vir- 
ran johtaman tehtaan orkesterin mu- 
siikkiesityksil lä. Sen jälkeen yhtiön me- 
talliteollisuuden johtaja, dipl.ins. C. J. 
Cedercreutz puhui ansiomerkkien saa- 

ji l le tähdentäen pitkäaikaisesti palvel- 
leiden ammattitaitoisten työntekijöiden 
merkitystä tehtaalle. He  ovat  myös esi- 
merkkinä ja opettajina nuoremmille 
työntekijöil le. Paitsi e t tä he ovat  an-  
sioituneet työelämässä, useat heistä 
ovat myös yhteiskunnan ja julkisen e lä-  
män aloi l la näkyvil lä paikoil la suoritta- 
massa arvokasta työtä. Hän kiitt i  mi- 
tol insaaj ia suuriarvoisesta työstä yhtiön 
hyväksi ja kohdisti lopuksi sanansa eri- 
tyisesti 5 0  vuotta yhtiötä uskollisesti 
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palvelleelle Kustaa Tanneril le. Puheensa 
päätteeksi johtaja Cedercreutz kosket- 
tel i  myös taloudell ista ti lannetta koti- 
maassa ja ulkomailla mainiten sen vaih- 
televan aaltoli ikkeen tavoin, joten kaikki 
vi i t taa siihen, että parannusta on odo- 
tettavissa, vaikka tilanne ny t  onkin 
huono. Hän kertoi myös tehtaan suun- 
nitelmista ulkomaankaupan laajentami- 
seksi. 

Johtaja Cedercreutz jakoi rva Eva 
Cedercreutzin kanssa 50-  ja 40-vuo- 
tisansiomerkit ja isännöitsijä Ernst Alan— 
der rva Eva Alanderin kanssa ansiomer- 
k i t  25 vuotta palvelleil le. Merkinsaaj ien 
ki i tokset esitti suunnittel i ja Into Lait io. 
Tilaisuus päättyi musiikkiesityksiin. 

Karkkilan tehtaan 
pääluottamusmies 
Aleksi Aalto sai 40 -  
vuotisainsiomerkin, 
jotai rvaw Eva' Ceder- 
creutz ki innit tää 
parhaillaan. 

Johtaja C.  J. Ceder- 
creutz jakoi rva Eva 

Cedercreutzin 
kanssa ansiomerkit 

karkki lalaisi l le. 
Kuivassa isännöitsijä 

Ernst Alander 
vastaanottamassa 

40-vuotismerkkiään. 

Karkki lan tehtaan ansiomerkin saajia. 
Eturivissä 525 vas:|ta 50  vuotta 

palvel lut Kustaa Tanner. 

40-vuotismerkin saajat: Arvo Aalto, 
Eino Aalto, Ernst Alander, Veikko An- 
dersson, Martti Autio, Aarne Ekström, 
Arvid Ekström, Arvo Fredriksson, Mauno 
Fredriksson, Reino Fredriksson, Kosti 
Grönroos, Arvo Ilmanen, Reino Isaksson, 
Arvo Järvelin, Aukusti Kaukelin, Mauno 
Koskinen, Sulo Laakso, Hugo Laine, into 
Laitio, Paavo Lehto, Svantte Lehtonen, 
Harald Lento, Lauri  Lindholm, Kaarlo 
Mattila, Uuno Merinen, Uuno Nurmi, 
Anton Nurminen, Arvi Rantala, Lauri 
Rinne, Kaino Saari, Paavo Saaristo, 
Kustaa Salo, Urho Sevon, Leo Silvan, 



Juho Sjöholm, Kaarlo Sjöholm, Sven Sö- 
derlund, Risto Taimio, Otto Vehmanen, 
Gunnar Vendelin, Hugo Vendelin, Aatos 
Virtanen ja Sylvia Äberg. 

25-vuotismerkin saajat: Arvo Ahola, 
Vieno Astala, Tauno Backman, Olavi 
Degerstedt, Reino Gröndahl, Kirsti Haan- 
pää, Antti Huuhtanen, Eero Ilomäki, 
Bertta Kaivolainen, Reino Kanta-Oksa, 
Niilo Kivisalmi, Urpo Kuusijärvi, Aino 
Landström, Elma Lindroos, Reino Luoto, 
Toini Mäkelä, Hilma Mäkinen, Osvald 
Nieminen, Otto Niittymäki, Vilho Pek- 
kanen, Hilja Peltola, Sylvi Ranta, Ulla 
Rehtijärvi, Mauri Salonen, Bertta Silfver- 
berg, Kauko Stigell, Signe Suominen ja 
Kauko Tuominen. 

M ETSÄOSASTO 

Metsäosaston läntisen piirikunnan an- 
siomerkkien ja'kotilaisuus pidettiin Hei- 
nolassa IOppiaispäivänä. Ansiomerkkien 

Juankosken tehtaan 
ansiomerkkien saajia 

Nieminen ja Armas Venemies Kymen 
hoitoalueesta sekä Eero Paananen Keski- 
Suomen hoitoalueesta. 

Metsäosaston itäisen piirikunnan an- 
siomerkkien jako suoritettiin Kuopiossa, 
jossa ylimetsänhoitaja Nils Bätzow jakoi 
merkit rva Rita Biitzowin kanssa pitkä- 
aikaisesti palvelleille. YIimetsänhoita-ja 
Bätzow kiitti ansiomerkin saajia uskol- 

Metsäosaston läntisen piirikunnan 
ansiomerkkien saajia Heinolassa 
pidetyssä juhlassa 

jaon suorittivat hankintapäällikkö Henry 
Kvist ja aluemetsänhoitaja Gunnar An- 
dersson. 

40-vuotisansiomerkin saivat seuraa- 
vat: Toivo Bergman Uudenmaan, Armas 
Pöntinen Kymen, Martti Vinnola ja 
Onni Lehtinen Päijänteen sekä Artturi 
Oinonen ja Väinö Paananen Keski-Suo- 
men hoitoalueesta. 

25-vuotisansiomerkki ojennettiin seu- 
raaville: Aarre Otava, Eino Lehtisalo ja 
Kalle Mäkinen Uudenmaan hoitoaluees- 
ta, Aimo Kajander, Taavi Liukkonen, 
Otto Kauria, Antti Paljakka, Veikko 

lisesta palveluksesta ja konemestari Eino 
Nykänen kiitti yhtiötä mitalinsaajien 
puolesta. 

40-vuotisansiomerkkejä saivat seuraa- 
vat: Erkki Palin, Vilho Komppula ja 
Eino Nykänen Saimaan hoitoalueesta, 
Hannes Manninen, Tauno Pietiläinen ja 
Jalmari Lukkarinen Savon hoitoalueesta, 
Edvard Laitinen ja Lauri Ruotsalainen 
Kuopion hoitoalueesta sekä Eino Kinnu- 
nen ja Oskari Partanen Juankosken 
hoitoalueesta. 

Seuraavat olivat palvelleet 25 vuotta: 
Onni Karppinen, Kaarlo Kiljander, 
Veikko Ihalainen, Veikko Kauhanen ja 
Uolevi Myyryläinen Savon hoitoalueesta 
sekä Eelu Ruotsalainen ja Viljo Anti- 
kainen Kuopion hoitoalueesta. 

J UANKOSKEN TEH DAS 

Juantehtaan toimihenkilökerhollo jaet- 
tiin loppiaisena ansiomerkkejä pitkä- 
aikaisesti palvelleille. 40-vuotismerkin 
saajia oli 17 ja 25-vuotismerkin saajia 
seitsemän. Isännöitsijä Lasse Timgren 
pu-hui ansiomerkin saajille ja esitti heille 
kiitokset uskollisesta palveluksesta. Sen 
jälkeen hän jakoi merkit rva Annele 
Timgrenin avustamana. 

40-vuotismerkin saivat seuraavat: 
Eerik Hakkarainen, Hannes Hartikainen, 
Reino Heikkinen, Hannes Holopainen, 
Veikko Kuosmanen, Hannes Laitinen, 
Tellervo Laitinen, Eero Lipponen, Linda 
Lipponen, Vilho Lipponen, Lauri Lönn- 
mark, Eino Myöhänen, Jalmari Parviai- 
nen, Frans Pietikäinen, Kusti Savolainen, 
Reino Tuppurainen ja Yrjö Voutilainen. 

25-vuotismerkin saivat seuraavat: 
Aulis Ahonen, Martti Ahonen, Hannes 
Karppinen, Mikko Lehto-ora, Helli Lysi- 
nen, Elis Pirinen ja Aaro Torvinen. 

Hankintapäällikkö Henry Kvist (vas.) 
suoritti merkkien jaon metsäosaston 

läntisen piirikunnan pitkäaikaisesti 
palvelleille. Aluemetsänhoitaja Gunnar 

Andersson (oik.) kiinnittämässä 
40-vuotismerkkiä metsätyömies 

Väinö Paa'nasen rintaan. 
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' Pitkäaikaisesti palvelleita 

KUUSANKOSKEN TEHTAAT 
UUNO JÄRVINEN 
k o r j a u s m i e s  rakennusosas to l ta  tuli vii- 
m e  vuonna olleeksi 4 0  vuotta yht iön  
palveluksessa. Hän on syntynyt Suonen- 
joella. Yhtiön palvelukseen hän tuli en-  

simmäisen ker ran  lisveden saha l l e  työs- 
kennellen siellä vuoteen 1954. Sieltä hän  
siirtyi Mikkelin Saksalaan. V:sta 1960 
lähtien hän on ollut Kymin rakennus— 
osaston» palveluuleesso. -— Koskelassa 
1 7 .  2.  pidetyssä juhlatilaisuudessa teh- 
daspalvelun päällikkö, dipl.ins. Sven- 
Äke Lemström ojensi hänelle 40-vuotis- 
ansiomerkin ja rakennusosaston päällik- 
kö, dipl.ins. Unto Viherlaiiho kiitti häntä 
pitkäaikaisesta ja uskollisesta palveluk- 
sesta. Tilaisuudessa olivat läsnä myös 
rva Järvinen sekä edellä mainittujen 
lisäksi myös työnjohtaja Kalle Ahlqvist 
ja rakennusmestari Kalle Timonen ka-ik- 
ki  puolisoineen. 

VÄINÖ SUNDSTRÖM 
rotatiokoneen ajomies Kymin paperiteh- 

U u n o  J ä r v i n e n  
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Väinö Sunds t röm 

Mitali 50-vuoden 
palveluksesta 

Kuvassa oik:lta 
Sulo Ekholm, 
rva Ekholm, 
rva Lemström ja 
dipl.ins. Lemström 

taalta tuli 22. 7. 1967 palvelleeksi yh- 
tiötä 40  vuotta. Hän on syntynyt Jout- 
sassa 10.  3. 1906. Yhtiön palvelukseen 
Kymin rakennusosastol le  h ä n  tuli  1927 
ja siirtyi seuraavana vuonna voitelijaksi 
paperitehtaalle. Rotatiokoneella hän on 
työskennellyt v:sta] 1940 ja ajOmiehenä 
v:sta 1948 lähtien. Hänelle ojennettiin 
40-vuo t i sans iomerkk i  loppia isena  pide- 
tyssä ansiomerkkien jakotilaisuudessa 
Koskelassa. 

LAILA LEIVO 
siivooja k-iinteistöosastolta tuli 9. 1. ol- 
leeksi 40  vuotta yhtiön palveluksessa. 
H ä n  on syntynyt  Jaa-lassa 6.  1 1 .  1909. 
Hän tuli yhtiön palvelukseen 1927 Ver- 
lan puuhiomon kuivauskoneelle naulaa- 
jaksi ja siirtyi Verlasta Voikkaan ker- 
holaan siivoojaksi 1964. Hänelle ojen- 
net t i in  40-vuotisansiomerkki leppiaisena 

pidetyssä  ansiomerkkien jakotilaisuudes- 
sa Koskelassa. 

TAUNO HARJU 
piirtäjä teknilliSeltä osastolta tuli 11.  1.  
olleeksi 40  vuotta yhtiön palveluksessa. 
40-vuotisansiomerkin hän sai Koskelassa 
loppiaisena pidetyssä ansiomerkkien ja- 
kotilaisuudessa. 

L a i l a  Leivo 

Maalari Sulo Ekholm rakennusosaston 
asuntokorjausryhmästä tuli 16.  12 .  ol- 
leeksi 50 vuotta yhtiömme palvelukses- 
sa. Koskelassa 18 .  1 .  järjestetyssä tilai- 
suudessa  h ä n  sa i  vas taano t taa  yh t iön  
kultaisen ansiomerkin. Tehdaspalvelun 
päällikkö, dipl.ins. Sven-Äke Lemström 
kiitti häntä pitkäaikaisesta palveluksesta 
ja rva Anna-Maria Lemström kiinnitti 
ansiomerkin m a a l a r i  Ekholmin r intaan.  
Ti la i suudessa  o l iva t  l ä s n ä  myös  rva Ek- 
holm, agr .  Kalle Varis rouvineen sekä 
ins. Uuno Saloranta. 

SYLVIA NORDSTRÖM 
paperin la—j-ittelija Kymin paperitehtaalta 
tuli 14.  1 .  olleeksi 40 vuotta yhtiön 
palveluksessa. Hän on syntynyt Valkea- 
lassa. Hän tuli Kymin paperitehtaan 
palvelukseen 1928 viivauskoneelle ja 
siirtyi 1940 paperisa-liin. Hän toimi siellä 
erilaisissa tehtävissä ja lajittelijana 
v:sta 1952 lähtien. Hän vastaanotti 
40-vuotisansiomerkin loppiaisena Kos- 
kelassa pidetyssä ansiomerkkien jako- 
t i l a i suudessa .  

VALMA AHOLIN 
näytteenotto-ja Kymin paperitehtaalta 
tuli 15.  1 .  olleeksi 40  vuotta yhtiön 
palveluksessa. Hän on syntynyt Valkea- 
lassa. Yhtiön palvelukseen lajittelijaksi 
Kymin paperitehtaan paperisavliin h ä n  
tuli 1927. Sota-aikana hän toimi pari 
vuotta paperin jalostuspuolella. Nykyi- 
sessä ammatissaan h ä n  o n  to iminut  
v:sta 1948. Hänelle ojennettiin 40-vuo- 
tisansiomerkki loppiaisena Koskelassa 
pidetyssä tilaisuudessa. 

HENRIK BÄCKMAN 
mylläri kiinteistöosastolta tuli 22. 1 .  
olleeksi 40  vuotta yhtiön palveluksessa. 
Hän on syntynyt Iitissä 1 .  4. 1910. 

V a l m a  A h a l i n  



P. 0. Rundqvšst 

Voikkaan rakennusosaston palvelukseen 
hän tuli 1926 ja työskenteli sen jäl- 
keen mm. paperitehtaalla rullapakkaa- 
jana. Nykyiseen toimeensa Kymenran- 
nan myllyyn hän tuli 1963. Hän sai 
40-vuotisansiomerkin loppiaisena Koske- 
lassa pidetyssä ansiomerkkien jakotilai- 
suudessa. 

P. 0. RU NDQVIST 
dipl.insinööri Voikkaan paperitehtaalta 
tuli 2. 2. olleeksi 40 vuotta yhtiön 
palveluksessa. Hän on syntynyt Helsin- 
gissä 28. 10. 1904 ja tuli Voikkaan 
paperitehtaan palvelukseen 1927 labo- 
ratorioinsinööriksi. Oltuaan välillä puo- 
lisen vuotta opintojaan täydentämässä 
hän palasi entiSeen tehtäväänsä. Vv. 
1941—1944 hän hoiti laboratorioinsi- 
nöörin tehtäviensä lisäksi myös paperi- 
tehtaan ajo-ohjelmien ja -määräysten 
laatimiseen. Sodan jälkeen hän siirtyi 
hoitamaan yksinomaan viimeksi mainittu- 
ja tehtäviä. Nykyisin hän hoitaa PK 11, 
1 6  ja 17:n osalta ajo-ohjelmien ja ajo- 
määräysten laatimisen sekä yhteyden- 
pidon Paperitehtaitten yhdistykseen. 
-— Ins. Rundqvistille ojennettiin 40-vuo- 
tismerkki isännöitsijä Magnus Wangelin 
kodissa 2. 2. järjestetyssä juhlatilaisuu- 
dessa. Läsnä olivat myös rva lngrid 

Toivo Hoser i  

Niilo Tiihonen 

Toini Heiiala 

Arvi Nokkanen 

Rundqvist ja rva Ebba Wangel sekä dipl. 
ins. Anders Lund rouvineen. 

NIILO TIIHONEN 
viilaaja Voikkaan korjauspajalta tuli 
7. 2. olleeksi 40 vuotta yhtiön palve- 
luksessa. Hän on syntynyt Kangasnie- 
mellä 17. 5. 1904. Yhtiöön hän tuli 
lokakuussa 1927 kattilahuoneelle höyry- 
kattilan asennukseen. Seuraavana ke- 
väänä hän siirtyi korjauspajalle, jossa 
edelleenkin työskentelee koneviilaajana. 
isännöitsijä Magnus Wangel ojensi 40- 
vuotisansiomerkin Niilo Tiihoselle. Tilai- 
suudessa oli läsnä myös dipl.ins. Matti 
Sampolahti. 

ARVI NOKKANEN 
viilaaja Kymin korjauSpajaIta tuli 8. 2. 
olleeksi 40 vuotta yhtiön palveluksessa. 
Koskelassa 16. 2. pidetyssä tilaisuu- 
dessa ojens-i korjauspajan päällikkö Lauri 
Kaira hänelle 40-vuotisansiomerkin. 
Läsnä olivat myös rva Nokkanen, rva 
Kaira sekä mestari Vertanen rouvineen. 

EINO POKKI 
kirvesmies ra'kernnusosastolta tuli 12. 2. 
olleeksi 40  vuotta yhtiön palveluksessa. 
Hän on syntynyt Valkealassa ja tuli yh- 
tiön palvelukseen Voikkaan paperiteh- 

Aorne Välimäki 

Toini Myöhänen 

taa'lle 1919. Sen' jälkeen hän on työs- 
kennellyt eri osastoilla Kuusankosken 
tehtailla ja Haluukkasuolla. Rakennus- 
ososton palveluksessa hän on' ollut yhtä- 
jaksoisesti v:sta 1954. — Koskelassa 
17. 2. pidetyssä juhilaitilaiisuwudessa hän 
sai vastaanottaa 40i-vuotisesta palveluik- 
sesta ansiomerkin, jO'nlkdl hänelle ojensi 
tehdaspa'lvelu-n päällikkö Sven,-Ake Lem- 
ström. Rakenln-usosaston. päällikkö Unto 
Viherlaliho esitti hänelle kiitokset pirtkö- 
ai'ka'isesta ja  uskollisesta palveluksesta. 
Tilaisuudessa olivart läsnä puolisoineen 
edellämainittujen lisäksi rakennusmes- 
tari Kalle Timonen ja työnjohtaja Kalle 
Ahlqvist. 

JUAN KOSKEN TEHDAS 
TOINI MYÖHÄNEN 
prokuristi konttorista tuli 16.  1 .  olleeksi 
40 vuotta yhtiön palveluksessa. Hän on 
syntynyt Juankoskella 9. 1. 1912 ja 
v:sta 1928 lähtien hän on ollut vaki- 
naisesti yhtiön palveluksessa. Ensin hän 
työskenteli laboranttina ja v:sta 1929 
lähtien konttoristina. Kirjanpitäjäksi hä- 
net nimitettiin 1934 ja 1962 hän sai 
prokura-oikeuden. isännöitsijä L. Tim- 
gren ojensi hänelle ansiomerkin toimi- 
henkilökerholla pidetyssä tilaisuudessa. 

Pentti  Hasu 
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Artturi Lampinen 

Merkkipäiv iä  

KUUSAN KOSKEN TEHTAAT 

TOIVO AHOLA 
1. keittöjö Kymin selluloosatehtaalta 
täyttää 60 vuotta 26. 2. 

TOIVO HASARI 
koneenhoitaja Voikkaan paperitehtaalta 
täyttää 60 vuotta 28. 2. Hän on syn- 
tynyt Valkealassa ja tuli yhtiön palve- 
lukseen Voikkaan ulkotyöosastolle 1923. 
Oltuaan völillö poissa yhtiön palveluk- 
sesta hön tuli 1926 työhön Voikkaan 
paperitehtaalle, jossa hän on siitä löh- 
tien työskennellyt. Koneenhoitajaksi hö- 
net nimitettiin 1960. 

TOINI HEIJALA 
valkopesulan hoitaja kilnteistöosastolta 
täyttää 60 vuotta 4. 3. Hän on syntynyt 
litissö. Hän on ollut yhtiömme palve- 
luksessa yhtäjaksoisesti v:sta 1933, jol- 
loin hän tuli silityksen opettajaksi yhtiön 
ammattikouluun. Maaliskuussa 1944 
hän aloitti työskentelynsä sil-ittöjönö yh- 

Aimo Palviala 
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Lauri Hasu 

tiön omistamassa kemiallisessa pesulai- 
toksessa hoitaen samanaikaisesti Opetus- 
tehtövöönsö ammattikoulussa. Kemialli- 
sen pesulaitoksen lopetettua toimintan- 
sa hön siirtyi valkopesulaan, jonka hoi- 
tajana hön nykyisin toimii. Hän otti 
aikaisemmin akti ivisesti osaa työvöen- 
opiston rientoihin kuuluen mm. kuoroon. 
Hän on Kuusankosken Puutarhaseuran 
jäsen. 

AARNE VÄLIMÄKI 
2. hioja Voikkaa-n puuhiomolta täyttää 
60 vuotta 17. 3. Hän on syntynyt Urja- 
lassa ja tuli yhtiön palvelukseen Voik- 
kaan ulkotyöosastolle 1951. Samana 
vuonna hän siirtyi nykyiSeIle osastolleen, 
jossa on työskennellyt eri ammateissa. 

VILHO RYÖPPY 
kirvesmies rakennusosastolta 
6 0  vuotta 19 .  3 .  

PENTTI HASU 
autonkuljettaja kuljetusosastolto täyttää 
60 vuotta 21. 3. Hän on syntynyt Val- 
kealassa. Yhtiön palvelukseen tukkien 
lajitteluun Pyhöjörvelle hän tuli jo kou- 
lupoikana 1921. Autonkuljettajana hän 
on toiminut yhtäjaksoisesti v:sta 1926 
ajaen aluksi kuorma-autoa, myöhem- 
min henkilö- ja linja-autoa. Hön osal- 

täyttöä 

Leevl Lehtinen 

Veikko Seppälä 

listui molempiin sotiin. Hänelle on myön- 
netty AK:n hopeinen ansiomerkki. 

ARTTURI LAMPIN EN 
mallipuuseppö Kymin 
täyttää 60 vuotta 19. 4. 

korjauspajalta 

NIILO LAITINEN 
kirvesmies PK 18 rakennusryhmöstö 
täyttää 50 vuotta 25. 2. Hän on syn- 
tynyt Valkealassa. Yhtiömme palveluk- 
seen hön tuli ensimmäisen kerran maa- 
talousosastolle Verlaan 1937. Voikkaan 
rakennusosastolla kirvesmiehenä hän on 
työskennellyt v:sta 1954 alkaen. 

LAURI HASU 
ilmaososton hoitaja karbiditehtaa'lta töyt- 
töö 50 vuotta 26. 2. 

VEIKKO SEPPÄLÄ 
puiden lato ja Voikkaan puuhiomolta 
täyttää 50 vuotta 10. 3. Hän on syn- 
tynyt Virolahdella. Yhtiön palvelukseen 
nykyiselle osastolleen hän tuli 1955. 
Vapaa-ajat kuluvat Oravalassa olevan 
pientilan hoitamisessa. 

AIMO PALVIALA 
mestari Voikkaan söhköosastolta täyttää 
50 vuotta 16.  3.  

Kauko Inkilä 



4; 
Paavo Salama 

USKO NURMINEN 
kirvesmies rakennusosaston asuntokor- 
jausryhmästä täyttää 50  vuotta 20. 3.  
Hän on syntynyt Kuusankoskella. Hän 
on työskennellyt aikaisemmin yhtiön 
muil lakin työosastoilla. 

LEEVI LEHTINEN 
PK 1 4 : n  silinterimies Voikkaan paperi- 
tehtaalta täyt tää 5 0  vuotta 20. 3.  Hän 
on syntynyt Anjalassa ja tuli yhtiön 
palvelukseen Voikkaan selluloosatehtaal- 
le  1936 .  Hän on työskennellyt mm. 
sähkö-, rakennus- ja ulkotyöosastoilla. 
Vapaa-ajan harrastuksista mainittakoon 
kuntourheilu. 

AAKE LINDROOS 
sähköasentaja Kymin 
täyttää 5 0  vuotta 22. 3 .  

sähköosastolta 

KAUKO INKILÄ 
suolaosaston hoitaja klooritehtaalta täyt- 
tää 50  vuotta 26. 3 .  Hän on syntynyt 
Luumäellä. Ennen yhtiön palvelukseen 
tuloa hän työskenteli Valtionrautateiden 
rakennusosastolla Joutsenossa. Kloori- 
tehtaalle asetyleenikaasun valmistajaksi 
hän tuli 1 9 5 0  ja si ir tyi  1 9 5 3  nykyiseen 
työhönsä suolaosastolle. Hänen mieli- 
harrastuksensa on kalastus. 

] 
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Väinö Niukkanen 
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35. 
Hil ja Ellonen 

PAAVO SALAMA 
merkkaaja Kymin paperitehtaan Yankee- 
koneosastolta täyttää 50 vuotta 27. 3. 
Hän on syntynyt Iitissä. Yhtiön palve- 
lukseen ulkotyöosastolle hän tuli 1934 
ja siirtyi rakennusosastolle seuraavana 
vuonna. Yankee-koneosastolle hän tuli 
1 9 3 6  ja on työskennellyt siellä v :s ta 
1 9 4 0  alkaen merkkaajana. Harrastuk- 
sista mainittakoon urheilu. Hän saavutti 
Yhtymän kisoissa mestaruuden korkeus- 
hypyssä ja keihäänheitossa 1 9 4 5  ja 
uudelleen korkeushypyssä 1946.  Nykyi- 
sin hän omistautuu kuntourheilulle. 

HELVI HÄMÄLÄINEN 
siivooja Voikkaan puuhiomolta täyttää 
50 vuotta 1. 4. Hän on syntynyt Savi- 
taipaleella ja tuli 1 9 5 5  Kymin paperi- 
tehtaan palvelukseen täyteaineiden kä- 
sittelyosastolle. Kymin selluloosatehtaalle 
siivoojaksi hän siirtyi 1961 ja 1965 sa- 
maan tehtävään nykyiselle osastolleen. 
Vapaa-ajat kuluvat puuhailussa omo- 
koti talon piirissä. 

HILJA ELLONEN 
siivooja Kymintehtaan varastosta täyttää 
50 vuotta 10. 4. Hän on syntynyt Har- 
tolassa. Yhtiön palvelukseen hän tuli 
1962 Eerolan maatilalle karjanhoitotyö- 

Aulis Sandström 

Eino Qvick 

hän ja siirtyi myöhemmin Kymintehtaan 
varastolle. 

PAULI NIEMI 
muurari rakennusosaston asuntokor- 
jausryhmästä täyttää 5 0  vuotta 17.  4.  
Hän on syntynyt Iitissä ja tuli 1934 
rakennusosaston palvelukseen. Hänen 
harrastuksistaan mainittakoon yleis- 
urheilu. 

TAUNO LEVÄNEN 
kirvesmies PK 1 8  rakennusryhmästä 
täyttää 50 vuotta 19. 4. Hän on syn- 
tynyt Uukuniemellä. Yhtiön palvelukseen 
kirvesmieheksi Kymin rakennusosastolle 
hän tuli 1946. Hänet tunnetaan paik- 
kakunnalla menestyneenä keskimatkojen 
juoksijana. Aikoinaan hänellä oli nimis- 
sään TUL:n mestaruudet maastojuok- 
sussa sekä 1 0  ja 5 km:n matkoilla. Hän 
on osallistunut myös moniin kilpailuihin 
ulkomailla. Aktiivikauden päätyttyä hän 
on osallistunut urheiluun lähinnä Kisan 
toiminnassa. 

EINO QVICK 
vanhempi sähköasentaja Kymin sähkö- 
osastolta täyttää 50 vuotta 21. 4. Hän 
on syntynyt Pirkkalassa. Ammattikou- 
lun käytyään hän tuli 1935 yhtiön pal- 

JarI Ginman 
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Harry Willman 

velukseen Kymin sähköosastolle nuorem- 
ma-ksi asentajaksi. Palveltuaan aluksi 
sähkökorjaa-molla erilaisissa asennus- 
tehtävissä hän siirtyi rakenteilla olevalle 
Kuusankosken vesivoimalaitokselle säh- 
köasentajaksi. Laitoksen rakennusvai- 
heen aikana kartuttamansa ammatti- 
pätevyyden omaavana hän toimii edel- 
leen sähköasentajana voimala-itoksilla. 

HALLAN TEHDAS 

VÄINÖ NIUKKANEN 
venemies tukkiosastolta täyttää 60 vuot- 
ta 9. 3. Hän on syntynyt Vuokselassa. 
Yhtiön palvelukseen tukkiosastolle tuk- 
kien uittajaksi hän tuli ensi kerran 
1937. Viimeksi hän tuli yhtiön palve- 
lukseen 1945 nykyiseen työhönsä tukki- 
osastolle. 

AULIS SANDSTRÖM 
katontekijä lautatarhalta täyttää 60 
vuotta 14. 4. Hän on syntynyt Pyh- 
täällä. Yhtiön palvelukseen hän tuli ensi 
kerran 1922. Viimeksi hän tuli yhtiön 
palvelukseen sahalle 1932. Hän on ollut 
erilaisissa tehtävissä, kuten lämmittäjä- 
nä laivoissa, töissä rakennusosastolla, 
telakan pajalla sekä korjauspajalla. Ny- 
kyisin hän toimii katontekijänä ja peit- 
teiden korjaajana lautatarhalla. 

VILHO BAAS 
lämmittäjä kattilahuoneelta täyttää 60 
vuotta 18. 4. Hän on syntynyt Ruotsin- 
pyhtäällä. Yhtiön palve-lukseen selluloo- 
satehtaolle hän tuli 1924 ja siirtyi sieltä 
sahalle 1940. Lautatarhalle tapuloitsi- 
joksi hän tuli 1942 ja siirtyi nykyiseen 
toimeensa kattilahuoneeseen lämmittä- 
jäksi 1956. 

JARL GINMAN 
konttoripäällikkö, dipl. ekonomi täytti 
50 vuotta 5. 2. Hän on syntynyt He-l- 
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Kauko Kemppainen Tauno Knuutinen 

singissä, tuli ylioppilaaksi 1935 ja val- 
mistui ekonomiksi Helsingin ruotsalaises- 
ta kauppakorkeakoulusta 1937. Helsin- 
gin Säästöpankin palveluksessa hän oli 
1938—1947, toimi säästöpankkien tar- 
kastajana 1947—1949 ja tuli yhtiömme 
palvelukseen tilintarkastusosastolle 1949. 
Hallan tehtaan konttoripäällikkönä hän 
on toiminut v:sta 1951. Hän on kuu- 
lunut Karhulan kauppalanvaltuustoon 
v:sta» 1957 ja kauppalanhallitukseen 
v:sta 1966 lähtien. Karhulan kauppalan 
tilintarkastajana hän toimi 1957—1965 
ja kuuluu Kymi—Karhulan kuntainliiton 
paikallissairaalan rakennustoimikuntaan. 
Karhulan—Kymin Säästöpankin isäntä 
ja tilintarkastaja hän on ollut v:sta 
1955. Kymin Ampumaseuran puheen- 
johtajana hän on toiminut v:sta 1959, 
kuuluu SVUL:n Kymenlaakson piirin 
ampumajaostoon ja on Karhulan Lions 
Clubin jäsen. Karhulan Reserviupseeri- 
kerhon hallitukseen hän kuului 1959— 
1966 ja toimi varapuheenjohtajana pari 
viimeisintä vuotta. Sotilasarvoltaan hän 
on kapteeni. 

METSÄOSASTO 

HARRY WILLMAN 
yhtiön metsäpääll ikkö täyttää 6 0  vuotta 
24. 2. Hän on syntynyt Helsingissä. Yli- 
oppilaaksi hän tuli Grankulla samskolasta 
ja valmistui 1930 metsänhoitajaksi. Hän 
oli ylimääräisenä metsänhoitajana Cent- 
ralskogssällskapet Skogskulturin palve- 
luksessa 1930—1934, metsänhoitajana 
Kirkkonummen—Espoon—Helsingin yk- 
sityishoitoalueessa 1934—1936, piiri- 
metsänhoitajana Centralskogssällskapet 
Skogskulturissa 1936—1938 ja sen tai- 
mitusjohtajana 1938—1942. Sen jäl- 
keen hän toimi Osuuskunta Turvetuot- 
teen toimitusjohtajana sekä Helsingin 
kaupungin polttoainepäällikkönä. Yh- 
tiömme palvelukseen läntisen piirikunnan 

A 

. [ 
Tolva Herranen 

ylimetsänhoitajaksi hän tuli 1949 ja ni- 
mitettiin 1. 11. 1965 varametsäpäälli- 
köksi ja metsäosa-ston uudelleen orga- 
nisoinnin yhteydessä 1. 1. 1968 metsä- 
päälliköksi tehtävänään omien metsien 
hoito. 

Metsäpäällikkö Willman tunnetaan 
kokeneena ja alansa laajalti hallitsevana 
ammattimiehenä. Erityisen perehtynyt 
hän on metsänhoitoon ja hänen pitä- 
mänsä esittelyt ja luennot opintoretkei- 
lyillä yhtiömme omissa metsäkohteissa 
ovat antaneet paljon uutta ja mietittä- 
vää alan asiantuntijoillekin. Varsinkin 
sota-aikana ja jälkeisinä vu05ina hän 
j0utui vaikeissa oloissa hoitamaan vas- 
tuunalaisia polttoainetalouden ja -huol- 
lon tehtäviä hankkien siten myös tällä 
alalla pätevän asiantuntemuksen. Hän- 
on ollut monet vuodet Centralskogssäll- 
skapet Skogskulturin hallituksen jäsen. 
Lisäksi hän on ollut puheenjohtajana 
Kymen—Vuoksen metsänhoita-jayhdis- 
tyksessä, Helsingin polttopuunhankinta- 
järjestössä ja Turveteoll isuusyhdistykses- 
sä sekä jäsenenä ja asiantuntijana useis- 
sa toimikunnissa ja komiteoissa. 

Metsäpäällikkö Willmanissa yhtyvät 
sopusuhtaisella tavalla pätevä metsä- 
mies ja suuri luonnonystävä. Erityisesti 
tämä tulee esille hänen valokuvaushar— 

Soini Rissanen 



Toivo Tuovinen 

rastuksessaan. Hänen ehtymättömänä 
kuvauksen aiheenaan on ol lut ennen 
kaikkea metsä, sekä luonnonvarainen 
että ihmisen hoitama. Kun hänellä am- 
mattitaidon ohella on lisäksi pettämä- 
tön taiteellinen näkemys, kohoavat hä- 
nen ammattiaiheiset kuvansakin usein 
kamerataiteen tasolle. 

KAU KO KEMPPAINEN 
metsäteknikko täyttää 5 0  vuotta 3.  3 .  
Haapakoskella. Hän on syntynyt Kars- 
tulassa. Vuosina 1935—1939 hän toi- 
mi harjoittelijana Kivijärven piirissä. 
Sahateollisuuskoulun metsäl injal ta hän 
valmistui metsäteknikoksi 1946. Sen jäl- 
keen hän palveli eri työnantajilla v:n 
1950 loppuun, jolloin hän tuli yhtiöm- 
me metsäosaston palvelukseen Savon 
hoitoalueen Suonenjoen piirille, josta 
siirtyi nykyiseen toimeensa Pieksämäen 
piir i l le vanhemmaksi työnjohtajaksi.  
Rehdin ja huumorintajuisen luonteensa 

hän on saavuttanut luottamuk- 
Hänen 

vuoksi 
selliset suhteet ympäristöönsä. 
erikoisharrastuksiinsa kuuluvat metsäs- 
tys ja kalastus. 

TAUNO KNUUTINEN 
työnjohtaja täyttää 50 vuotta 24. 3. 
Leppävirran Ilvesmäellä. Hän on syn- 

Antl'i Koivusilto Kosti  Grönroos 

tynyt Kuopion maalaiskunnassa ja tuli 
yhtiömme palvelukseen työnjohtajaksi 
Kuopion hoitoalueeseen 1945. Ammat- 
tinsa taitavana metsämiehenä hän on 
suorittanut moninaiset tehtävänsä kii- 
tettävästi. Rauhallisen ja harkitsevan 
luonteensa ansiosta hän on luonut hy- 
vät  jai luottamuksell iset suhteet metsän- 
myyji in, esimiehiinsä, työtovereihinsa ja 

mainittakoon metsästys ja kalastus. 

TOIVO HERRANEN 
työnjohtaja Tervon piiristä täyttää 50 
vuotta 13 .  4.  Hän on syntynyt Piela- 
vedellä, jossa myös aloi t t i  metsämies- 
uransa isänsä johdolla A.  Ahlström Oy:n 
työmailla. Tämän jälkeen hän oli Metsä- 
hallituksella harjoittelijana ja tuli yh- 
tiömme palvelukseen työnjohtajaksi sil- 
loiseen Pangan piir i in 1947.  Käytyään 
Sippolan metsätyönjohtajakurssin 1 9 5 0  
hän siirtyi Keiteleelle ja samana vuonna 
uudelleenjärjestelyn yhteydessä nykyi- 
seen toimipaikkaansa Karttulaan. Hän 
on osallistunut yhteiskunnalliseen toimin- 
taan erilaisissa luottamustehtävissä ja 
kuuluu nykyään mm. tutki ja- ja vaal i-  
lautakunti in. Hän on Punaisen Ristin 
Karttulan osaston varapuheenjohtaja. 

Esko Lindfors 

JUAN KOSKEN TEHDAS 
SOINI RISSANEN 
apuhioja täyttää 50 vuotta 28. 3. Hän 
on syntynyt Juankoskella—. Ensimmäisen 
kerran hän oli tehtaalla työssä jo 14- 
vuotiaana. Myöhemmin hän työskenteli 
lyhyitä aikoja eri tehdasosastoilla ja 
yhtiön metsäosastolla laj i t telu-, niputus- 
ja metsätöissä. V:s ta 1 9 3 7  alkaen hän 
on ol lut  yhtäjaksoisesti tehtaan palve- 
luksessa rakewnnus- ja ulkotyöosastoilla 
ja v:sta 1958 alkaen puuhiomossa pak- 
kaajaina ja nykyisin apuhiojana. Eräs hä-  
nen tärkeimmistä vapaa—ajan harrastuk- 
sistaan on musiikki. Hänen kiinnostuk- 
sensa musiikkia kohtaan alkoi jo 14- 
vuotiaana, jolloin hän l i i t ty i  Juantehtaan 
soittokuntaan, johon hän on niin ol len 
kuulunut jo 36 vuotta. Aluksi hän soitti 
tenoripasuunaa ja sen jälkeen hän on 
soittanut baritonia jo noin 20 vuotta. 
Kotioloissaan hän soittaa myös viulua ja 
banjoa'. Hänen toinen harrastuksensa on 
kalastus. Nuorempana hän harrast i  myös 
hiihtoa ja on kerran kruunattu tehtaan 
hiihtokuninkaaksikin. 

TOIVO TUOVINEN 
hioja täyttää 50 vuotta 27. 4. Hän on 
syntynyt Kuopiossa. Sodan jälkeen hän 

Reino Laine Esko Kiilupuro Onni Nuutinen 

3'1 



Inkeri Kurvinen 

oli työssä Kuopion Maanviljelysinsinööri- 
piirissä. Tehtaan palvelukseen hän tuli 
ensi kerran 1947 ja vuodesta 1948 
alkaen hän on ollut yhtäjaksoisesti teh- 
taan palveluksessa. Aluksi hän työsken- 
teli kartonkiproomuissa 'kipparina' ke- 
säisin Karjalankosken ja Mikkelin välillä 
ja talvisin muissa töissä. Vuodesta 
1962 alkaen hän on työskennellyt puu- 
hiomossa apuhiojana sekä hiojana. Va- 
paa-ajan harrastuksiin kuuluu kuntolii- 
kunta ja työt omakotitalon piirissä. 

KARKKILAN TEHDAS 

ANTTI KOIVUSILTA 
puuseppä malliosastolta täyttää 60 vuot- 
ta 27. 3. Hän on syntynyt L0pella. Työ- 
hön tehtaan valimoon hän tuli 1937. 
Puusepäksi malliosastolle hän siirtyi 
1963. Hänet tunnetaan Karkkilassa tai- 
tavana veneenrakentajana. 
ELIN JÄRVINEN 
niklaaja liesiosastolta täyttää 60 vuotta 
1. 4. Hän on syntynyt Vanajassa. Teh- 
taan palvelukseen konepajalle hän tuli 
1940. Oltuaan välillä muualla työssä 
hän palasi 1950 liesiosastolle. 

KOSTI GRÖNROOS 
varastonhoitaja tarvikevarastosta täyt- 
tää 60 vuotta 5. 4. Hän on syntynyt 
Pyhäjärvellä Ul. ja tuli asiapojaksi teh- 
taalle 1922. Parin vuoden kuluttua hän 
siirtyi Iiesiosastolle ja sieltä 1927 apu- 
laisvarastonhoitajaksi tarvikevarastoon. 
Kaksi vuotta myöhemmin hänet nimitet- 
tiin tarvikevaraston hoitajaksi, missä toi- 
messa hän edelleenkin työskentelee. 

LAURI RINNE 
levyseppä Iiesiosastolta täyttää 60 vuot- 
ta 7. 4. Hän on syntynyt Pyhäjärvellä 
Ul. Tehtaan palvelukseen valimoon hän 
tuli 1924. Muutaman vuoden kuluttua 
hän siirtyi levysepäksi liesiosastolle. 
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Kalle Heikkinen 

ESKO LINDFORS 
valimotyöntekijä metallikaavaamosta 
täyttää 60 vuotta 11. 4. Hän on syn- 
tynyt Pyhäjärvellä Ul. ja tuli tehtaan 
palvelukseen emalila-itokselle 1934. Hän 
on työskennellyt myös mm. rakennus-, 
sisus- ja valimo-osastoilla. 

REINO LAINE 
mallipuuseppä malliosastolta täytti 50 
vuotta 7. 2. Hän on syntynyt Pyhäjär- 
vellä Ul. Tehtaan työhön malliosastolle 
hän tuli 1956. Hän on innokas kala- 
mies ja on mm. Karkkilan—Pyhäjärven 
kalastusseuran perustajajäsen. Hän on 
toiminut Tuorilan ja Alimmaisten kou- 
luilla käsityönOpettojana. 

ESKO KIILAPURO 
asentaja valimon korjaamosta täyttää 50 
vuotta 1. 4. Hän on syntynyt Uudella- 
kirkolla. Hän kävi ammattikoulun 
1934—1936. Tämän jälkeen hän työs- 
kenteli mm. Valtionrautateiden töissä 
sekä asevariko'lla. Tehtaan työhön vali- 
mon korjaamoon hän tuli 1945 ja toimii 
edelleenkin siellä valimon koneiden asen- 
tajana ja korjaajana. Hän on ottanut 
osaa työväenOpiston ja ammattiosaston 
toimintaan. 

NELLY AIRAMAA 
keernantekijä keernaosastolta täyttää 
50 vuotta 7. 4. Hän on syntynyt Pusu- 
lassa. Tehtaan työhön hän tuli 1943. 
Hän on työskennellyt keernantekijänä ja 
emalipääl'lystäjänä. Oltuaan välillä parin 
vuoden ajan poissa työstä hän palasi 
1959 työhön keernaosa—stolle. 

AINO HAANPÄÄ 
keernantekijä keernaosastolta täyttää 
50 vuotta 27. 4. Hän on syntynyt Lai- 
hialla. Tehtaan työhön keernaosastolle 
hän tuli 1960. 

HEINOLAN TEHDAS 
ONNI NUUTINEN 
varastomies täyttää 60 vuotta 2. 3. Hän 
on syntynyt Tuupovaarassa. Yhtiön pal- , 
velukseen hän tuli 1953. 

INKERI KURVINEN 
siivooja täyttää 60 vuotta 26. 3. Hän 
on syntynyt Ristiinassa. Yhtiön palve- 
luksessa hän on ollut v:sta 1961 läh- 
tien. 

PAAVO LIUKKONEN 
työkaluviilaaja täyttää 50 vuotta 19. 3. 
Hän on syntynyt Inkerissä ja tuli yh- 
tiömme palvelukseen 1962. 

KALLE HEIKKINEN 
purista-ja täyttää 50 vuotta 1. 4. Hän 
on syntynyt Lapinlahdella ja tuli 1962 
yhtiön palvelukseen. 

Manan majoil le 

Helmikuun 9 pnä yllättävä surunviesti 
kertoi kirjuri Kerttu V i r t a s e n  pää- 
laboratoriosta siirtyneen ajasta ikuisuu- 
teen. Hän oli syntynyt Kuusankoskella 
27. 5. 1925. Hän tuli yhtiön palveluk- 
seen 1940 asiatytöksi ja työskenteli kir- 
jurina v:sta 1940 lähtien ensin metsä- 
osastolla ja palkkakeskuksesso ja v:sta 
1950 päälaboratoriossa. Hän oli luon- 
teeltaan erittäin valoisa ja elämänmyön- 
teinen, auttavainen ja työteliäs. Hän oli 
myös innokas ulkoilun ja retkeilyn har- 
rastaja ja kuului aktiivisena jäsenenä 
Kuusaan Latuun, Kuusankosken Urheilu- 
seuraan ja Kuusankosken Naisvoimisteli- 
joihin. Hänen iloista ja reipasta olemus- 
taan jäi omaisten lisäksi kaipaamaan 
laaja ystäväpiiri. 

Ken-Hu Virtanen 



Toimituksen tuolilta 

Tavallisuudesta poiketen emme jul- 
kaise tämän vuoden ensimmäisessä 
numerossamme kuin yhden kuvan elä- 
keläisten joulujuhlista. Se on oheisena 
ja on otettu Koskelassa vietetystä 
juhlasta. Aikaisemmin on ollut kuvia 
ja tekstiä aukeaman verran, väliin 
enemmänkin. Nämä perinteelliset elä- 
keläisjuhlat sattuvat niin joulun kyn— 
nykselle, ettemme ehdi kertoa niistä 
lehtemme joulunumerossa. Ja kaksi 
kuukautta myöhästyneinä ne alkavat 
tuntua menneen talven lumilta. Sa- 
maa talveahan tämä tosin on, mutta 
jo vahvasti kevättä kohti kallistumas- 
sa. Mennyt joulu on jo unohdettu ja 
tuleva taasen kaukana edessäpäin. 

Siitä huolimatta tällä pakinapals- 
talla muutama sana eläkeläisten jou- 
lujuhlista. Niillä on aina taattu yleisö- 
menestys. Kuusankosken tehtailla jär- 
jestettiin tällä kertaa kolme juhlaa 
ja kaikki olivat ”loppuunmyytyjä”. 
Voikkaan seuratalossa oli otettava 

Siellä mekin 
istuimme ja ohjelman lomassa keskus- 
parvekekin käyttöön. 

telimme Verlan vanhan mestarin Toi- 
vo Sahlbergin kanssa tuosta talvi- 
untaan viettävästä tehdaskylästä. Vä- 
häisiähän Verlan kuulumiset olivat, 
mutta jutun juurta kyllä löytyi ja 
ennen kaikkea oli mieluisaa kuulla 
kansanomaisen puhetapansa säilyttä- 
neen tehtaalaisveteraanin tarinointia. 

Täydellinen yleisömenestys ja jou- 
luinen ohjelma luovat näihin juhliin 
tunnelmaa, mutta johtuu se muusta- 

kin. Sama työnantaja, samantapaiset 
olosuhteet läpi koko elämän, vuosi- 
kymmenien pituinen työpäivä ja mo- 
net yhteiset muistot ovat epäilemättä 
tekijöitä, jotka vahvistavat tätä yh- 
teenikuuluvuuden tunnetta. Itse asias- 
sa on lohdullista havaita, että arki- 
sen, työn värittämän elämän keskellä 
kasvaa tällaista perin myönteistä 
henkistä pääomaa. Mitäpä muutakaan 
se olisi. Tuloshan saattaisi olla aivan 
päinvastainenkin: työnsä aheritanees- 
ta ja useinkin vaikeuksien ravistele- 
masta ihmisestä olisi saattanut tulla 
katkera, mielensä kovettanut, yksinäi- 
syyteen vetäytyvä. 

Kun tällaisten tehdasyhdyskuntien 
kehitystä ja luonnetta selvitellään, on 
huomio kohdistettava myös ihmisten 
asenteisiin. Eläkeläisten kohdalla voi- 
daan sanoa, että heidän asennoitu- 
misensa pohjautuu 'koko heidän elä- 
mänsä aikana saatuihin vaikutelmiin. 
Ne koostuvat iloista ja suruista, me- 
nestyksistä ja pettymyksistä. Yhtä hy- 
vin kiitokset kuin tylyt sanat ovat 
jääneet mieleen. Tietenkään eivät ikä- 
vät asiat näytä vuosien takaa katsot- 
tuna enää niin *kirpaisevilta kuin 
aikaisemmin. Vanhemmiten särmät 
ikään kuin hioutuvat pois, mutta joka 
tapauksessa vaikutteet, jotka määrää- 
vät  koko elämänasenteen, on ihmisen 
hänen siihenastisen vaelluksensa pe- 
rua. Sitä suuremmalla syyllä tuollai- 
nen lämminhenkisyys ja yhteenkuu- 
luvuuden tunne, mitä eläkeläisten 

joulujuhlissa nuorempikin kokee, on 
perin arvokasta ja sen toivoisi säi- 
lyvän tulevienkin eläkeläisten keskuu- 
dessa. 

:|- 
Paljon oli yhtiöläisiä loppiaisen mi— 

talijuhlissakin. Yleensähän vuosittai— 
nen mitalisato on yhtiössämme run— 
sas, mutta tällä kertaa prenikoita 
kiinnitettiin rintapieleen oikein rop— 
pakaupalla, kun ensimmäisen kerran 
vähintään 40 vuotta palvelleet kut- 
suttiin saamaan kultainen mitalinsa. 
Tämä täydennys ansiomerkin jakoon 
oli paikallaan. Kyllä 40-vuotinen pal- 
velus edellyttää jo kultaista mitalia. 
Maratonin makua noin pitkässä pal— 
velusajassa jo on. 

Tervetullut lisä on myös pienois— 
merkki, sekä hopeinen että kultainen. 
Kai-ken lisäksi se on erityisen kaunis 
merkki. Aarnikotka —- suosittu heral— 
dinen kuvio — on sinänsä hieno aihe 
ja kun se on onnistuneesti osattu 
lyöttää pienoismerki'ksi, kelpaa sitä 
kantaa rintapielessään. Monen 'mer— 
killisen' olen nähnyt niin tekevänkin. 

Myös varsinaisen mitalin ulkonäkö 
on hieman muuttunut ja epäilemättä 
edukseen. Samat tunnukset siinä on 
ja tietenkin merkin sisältö on sama, 
mutta nyt ne on tuotu esiin tyylik- 
käämmin. Heraldinen sommittelu on 
meidän maassamme etupäässä kunnan— 
vaakunoiden käyttöönoton ansiosta 
kokenut tervetulleen uudistumisen. 

Tuomo 




