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Syksyinen joki- ja tehdasmaisema 
Juankoskelta tehtaan padon ylä- 
puolelta 

Tässä numerossa kerromme Juan- 
koskesta, yhtiömme pohjoisimmasta 
tehdaspaikkakunnasta. Teollisuuslai- 
toksena se on yhtiömme tuotantolai- 
toksista ylivoimaisesti vanhin, sillä 
Juantchtaan ruukki perustettiin jo v. 
1747. Monen muun vanhan ruukin 
tavoin se on kokenut koviakin aikoja 
ja sen toiminta olisi varmaan päät- 
tynyt,  ellei se järvimalmin sijasta olisi 
alkanut jalostaa Pohjois-Savon vih- 
reää kultaa. Etelä-Suomen mittapuun 
mukaan Juankosken tehdas on pie- 
nehkö tuotantolaitos, mutta paikka- 
kunnalle ja lähiympäristölle se on 
merkinnyt paljon. Tehtaan luomien 
edellytysten perusteella on itsenäinen 
Juankosken kuntakin syntynyt ja ke- 
hittynyt palvelutasoltaan Koillis—Sa- 
von ensimmäiseksi kunnaksi, vaikka 
veroäyrin hinta onkin voitu pitää al- 
haisimpana koko Kuopion läänissä. 

Nyt Juankosken kunnallinen itse- 
näisyys on uhattuna. Asukasmääräl- 
tään pienenä kuntana se ei sellaise- 
naan sovellu kuntauudistussuunnitel- 
miin. 

Tällä hetkellä Juankosken asema 
näyttää kuntauudistuskysymyksessä 
kuitenkin huomattavasti toisenlaisel- 
ta kuin esimerkiksi vielä vuosi sitten. 
Tämän on aiheuttanut päätös Juan- 
tehtaan toimintaedellytysten paranta- 
misesta ja uuden tuotantolaitoksen si- 
joittuminen Juankoskelle. Valtioval- 
lan taholta on kehitysalueiden kysy— 
myksiä selviteltäessä korostettu mm. 
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sitä, että uuden teollisuuden saamisen 
rinnalla on pyrittävä vahvistamaan 
vanhoja teollisuuslaitoksia, mikäli 
niillä on riittävästi edellytyksiä. Juan- 
koskella tapahtuu nyt juuri tällä ta- 

voin ja tekisikin mieli sanoa, että 
vanhassa vara parempi. Juankosken 
yhdyskunta sellaisenaan on kykenevä 
palvelemaan uuttakin teollisuutta ja 
uusia asukkaita. 



Kuntauudistus 
ja Juankoski 

Maassamme on parhaillaan käynnissä voimakas muuntumis- 
prosessi, josta yhtenä kouraantuntuvana osoituksena on ja tkuva 
muuttoliike maalta kaupunkeihin, ennen kaikkea teollisuus-Suomen 
keskuksiin. Antavana puolena on varsinkin Pohjois— ja Itä-Suomen 
maa- ja metsätalouden varas-sa elävät kunnat, jotka jo nyt ovat 
suurissa taloudellisissa vaikeuksissa ja joiden tulevaisuus tilasto- 
ennusteiden valossa näyttää vieläkin ankeammalta. Kun toisaalta 
Suomen kansan jakaminen etuoikeutettuihin rintamaiden asukkai- 
siin ja paljosta osatto-miksi jääviin 'metsäsuomalaisiin' on pahasti 
ristiriidassa demokraattisen ajattelutapamme ja perustuslakimme 
hengen kanssa, on tämän epäsuhdan olemassaolo ollut pakko ottaa 
huomioon tehtäessä pitkän tähtäimen suunnitelmia hallinno-n, ope- 
tuslaitoksen ja sosiaalitoimen aloilla. 

Maamme hallinnon uudistamisen keskeisimpiä ongelmia on kun- 
tauudistuksen toimeenpaneminen. Nykyisen käsityksen mukaan 
tulisi kunnassa olla vähintään 8 000 asukasta ja kasvukykyinen 
keskus, jotta kunta olisi elinkelpoinen ja kykenisi tarjoamaan kun- 
talaisilleen riittävästi palveluksia. Jo nämä kaksi näkökohtaa ai- 
heuttavat sen, että moni maamme pitäjä tulee lähiaikoina häviä- 
mään kartalta. 

Yhtiömme tehdaspaikkakunn-ista Juankoski on joutunut kun-ta- 
uudistuksen valinkauhaan. Kuopion lääninhallituksen kuntauudis- 
tusta koskevassa alustavassa suunnitelmassa Juan-koski ehdotetaan 
liitettäväksi itäiseen naapurikuntaan Kaaviin ja tämän kirkonky- 
lästä kaavaillaan näin laajentuneen kunnan keskustaajamaa. 

Käytännössä tämä merkitsisi Juankoskelle kolminkertaista tap—- 
piota: kunnallisen itsenäisyyden menettämistä, Juankosken ja sen 
läntisten naapurikuntien Muuruveden sekä Säyneisen läheisen ja 
tuloksellisen yhteistyön päättymistä ja Juankosken hyvin kehitty- 
neen keskuksen alistamista toisarvoiseen asemaan. Juankosken, 
Muuruveden ja Säyneisen kunnat, joiden asuskasluku ylittää 8 000, 
ovatkin esittäneet, ettei tätä Koillis-Savon elinkeinorakenteeltaan 
manipuolisinta, vireintä ja tihemmin asuttua aluetta. pirstottaisi 
ympärillä olevien kuntien keinotekoiseksi vahvistukseksi. Sen si- 
jaan kunnanvaltuustot ehdottavat yksimielisesti, että näistä kun- 

nista muodostettaisiin yhte-istoiminta-alue tai jos joudutaan pakko- 
yhdistämisen eteen, nämä kolme kuntaa yhdistettäisiin yhdeksi 
kunnaksi. 

Lään'inhallituksen päinvastaiseen ehdotukseen on epäilemättä 
vaikuttanut se, ettei Juankosken teollisuudella ole katsottu olevan 
kasvuedellytyksiä. Perusteluissa sanotaankin näin: "Kun maaseu- 
dun pientehtaiden tulevaisuus varsinkin puunjalostusteollisuuden 
alalla on epävarmaa, ei Juankosken taajaman voimistumista ja 
kehittymisedellytyksiä voida pitää kovin varmoina”. Sen sijaan 
suhtaudutaan optimistisesti Luikonlahden alkamassa olevaan kai- 
vostoimintaan ja oletetaan sen vahvistavan Kaavin nykyisin 800 
asukkaan kirkonkylää, vaikka kaivos sijaitseekin 15 kilometrin 
etäisyydellä ki rkon-kylästä. 

Läänin-hallituksen käsitys Juankosken heikoista edellytyksistä 
on katsottava kuitenkin liian pessimistiseksi. Juankosken teollisessa 
toiminnassa on. alkanut uusi nousukausi. Yhtiömme johto on päät- 
tänyt uusia perusteellisesti kartonkikoneen ja kohottaa tuotannon 
jalostusastetta. Muutamassa kuukaudessa on vanhan tehtaan rin- 

nalle kohonnut uusi tehdas, Metallikutomo Oy, joka puolestaan avaa 
aivan uusia näköaloja paikkakunnan tulevaisuudelle. Ja uusiakin 
yrittäjiä on tulossa Juankoskelle. 

Juankosken saadessa tällä tavoin tehokkaan nuorennusruiskeen 
voitaneen sanoa, että tämä keskus on kuin malliesimerkki: voimak- 
kaasti teollistunut ja ja nykyisin erinomaisen palvelukykyinen yh- 
dyskunta laajan pääasiallisesti maa- ja metsätaloudesta toimeen- 
tulonsa saavan maaseudun ymp'äröimänä. Juuri tällaisia teollisuus- 
keskuksia maahamme ja nimenomaan kehitysalueille toivotaan-. 



Kuusannie'men sulfaattiselluloosatehdas 
aloitti toimintansa syksyllä 1964.  Kaksi 
vuotta myöhemmin valmistui puolike- 
miallinein tuotantolinja ja- parhaillaan 
on' "käynnissä kuidunijalostusosaston ra- 
kentaminen selluloosan kuivauskonesalin 
viereen. 

] 960—1uku 
investointien 
vuosikymmen 
Kuusankosken 
tehtailla 

Kymin Osakeyhtiön teollisuusinvestoinnit yhtiön päätehtailla 
Kuusankoskella nousivat 300 miljoonaan nykymarkkaan vuosina 
1960—1967 ja kuluvana vuonna käytetään näiden tehtaiden laa- 
jentamiseen ja uusimiseen 50,5 miljoonaa markkaa, kertoi Kuu- 
sankosken tehtaiden johtaja, dipl.ins. Olov A. H i x é  n lehdistölle 
järjestetyssä tilaisuudessa Kuusankoskella. 

Yhtiön selluloosatehtaiden tuotantokyky on nykyisin n. 300 000 
tonnia ja puoliselluloosaosaston 30000 tonnia vuodessa. Kaikki 
massat — myös puuhioke— — voidaan tarpeen mukaan valkaista 
eri vaaleusasteisiin-. Massavalikoiman runsaus ja paperikoneilla 
suoritettu pitkälle menevä erikoistuminen, mikä on vaatinut perus- 
teellisia muutostöitä ja lisälaitteita, on tehnyt mahdolliseksi jalos- 
tusasteen kohottamisen ja siirtymisen yhä enenevässä määrin omien 
erikoislaatujen valmistamiseen. Huomattava edistysaskel on ollut 
paperin päällystyslaitoksen rakentaminen. 

Voikkaan paperitehtaan äskettäin päättyneen laajennusvaiheen 
jälkeen yhtiön paperikoneiden tuotantokyky lähentelee puolta mil- 
joonaa tonnia vuodessa. Erilaisten massojen ja monipuolisen kone- 
kannan ansiosta hienopapereiden ryhmään kuuluvien paperien 
osuus voi nousta yhtiön koko paperintuotannosta jopa puoleen riip- 
puen tietenkin tilauskannasta. Myös sanomalehtipaperin valmistuk- 
sessa on tapahtunut siirtymistä parempiin laatuihin. Parhaillaan 
käynnissä olevien uudistusten tultua loppuun suoritetuiksi voidaan 
kahdella suurella koneella valmistaa tavallista sanomalehtipaperia 
parempia laatuja ja vain yhden suurituottoisen koneen tuotanto- 
ohjelma käsittää yksinomaan sanomalehtipaperia. 

Lehdistövierailun ohjelmaan kuului Voikkaan paperitehtaan 
PK 18:n sekä Kymin paperitehtaan päällystyslaitoksen esittely. 
Edellisen suoritti isännöitsijä Magnus W a  n g  e I  ja jälkimmäisen 
käyttöpäällikkö Lennart G r ä 5 b e c k. Lisäksi yhtiön suunnittelu- 
johtaja P.—G. M. i c h e l s  s o n  kertoi yhtiön lähiajan uudisraken- 
nusohjelmasta. Siitä kerromme yksityiskohtaisesti lehtemme tössä 
numerossa. 



Yhtiön munnittelujobtaja P.—G. Mickelsson: 

Yhtiön lähiajan uudisrakennusohjelma 
Yhtiö ei joka vuosi pysty toteutta— 

maan yhtä mittavaa projektia, mikä 
Voikkaan tehtaalla on juuri suoritet— 
tu hankkimalla uusi suurituottoinen 
painopaperikane. Maassamme ei ole 
enää juuri edellytyksiäkään puunja- 
lostuksen perustuotannon suurisuun— 

Yhtiön lähi- 
ajan uudisrakennusohjelma tähtääkin 
taiseen laajentamiseen. 

lähinnä jalostusasteen kohottamiseen 
ja siten kilpailukyvyn parantamiseen. 
Uusinvestointeja suoritetaan paitsi 
yhtiön pääteh'tailla Kuusankoskella 
myös Hallan ja Juankosken tehtailla 

tehtailla 
Karkkilassa, Salossa ja Heinolassa. 
sekä yhtiön metallialan 

Rakennusvaiheessa ne  avaavat uusia 
työtilaisuuksia myös yhtiön ulkopuo- 
lisille ja uudet konehankinnat ovat 
tervetulleita maamme konepajateo-lli- 
suudelle. 

Paper in  jalostusasteen kohot taminen 
edellyttää Vo ikkaan  tehtaal la  
useita uudistuksia 

Yksi Voikkaan paperitehtaan van- 
hoista suurista koneista, PK 17, varus- 
tetaan lisälaiutteilla, jotka tekevät 
mahdolliseksi valmistaa tällä koneel- 
la tavallista sanomalehtipaperia pa- 
rempia painopaperilaatuja. Ensim- 
mäinen vaihe on juuri toteutettu, mi- 
kä vaati neljän viikon seisauksen ko- 

Töitä jatketaan n een tll ota-nnass a . 

pyhäseisokkien aikana ja pääsiäisenä 
muu—tostyö saadaan valmiiksi. Uusien 
laitteiden päähankkijana on Valmet 
Oy:n Rautpohjan tehdas. 

Koska myös Voikkaan uusin pape— 
rikone siintyy tuottamaan korkeampi- 
laatuisia papereita, joudutaan suuren- 
tamaan puuhiakkeen va-lkaisulaitosta. 
Työ suoritetaan ensi kevääseen men- 
nessä. Koneiston toimittaa A. 
Ahlström Osakeyhtiön Karhulan teh— 
taat. Paperin täyteaineena käytettä— 
vän kaaliinin kulutuksen samanaikai- 
sesti lisääntyessä Voi'k'kaalla tarvi- 
taan uusi kaoliinin vastaanotto- ja 
lilettämislaitos. Suunnitteilla on myös 
kaoliinivaraston rakentaminen joko 
Kotkan tai Haminan satamaan mah- 
dollisesti yhdessä eräiden muiden kao— 
lii-nin'käyttäji—en kanssa. Edellä mai— 
nittujen projektien suunnittelusta vas- 
taa yhtiön teknillinen osasto. 

Mielenkiintoinen uudistus tulee ole- 
maan yhden suuren paperikoneen va- 
rustaminen tietokoneohjauksella. Mi— 
kävli sen avulla, päästään tasaisem- 
paan laatuun ja hylyksi menevän pa- 
perin määrä vähenee, tultanee muut- 
kin suuret paperikoneet varustamaan 
tietokoneohjauksella. Tietokoneovh- 
jaus ei suinkaan vähennä konerniehis- 
tön määrää, päinvastoin vaatii lisää 
erivkoismiehiä. 

Suunn i t t e lu joh ta j a  P.-G. Michie'lsson 
esi telmöimössö sanomalehdistöl le  
järjestetyssä t iedotust i laisuudessa 

Uus i  höyrykat t i la  Vo ikkaa l l e  

Yhtiö on tilannut Oy Tampella 
Ab:ltä Voikkaan höyryvoimalai-tok- 
seen uuden höyrykattilan ja kaikki 
tarvittavat apulaitteet sekä automa- 
tiikan. Kattilan työpaine on 64 ilma- 
kehää ja maksimiteho 60 tn höyryä 
tunnissa. Polttoaineena käytetään 
raskasta polttoöljyä. Kattila sijoite- 
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Isännöitsijä Magnus Wangel 
selostamassa lehtimiehille paperin 

lastausta PK l 8 : n  varastossa 

Vasemmassa kuvassa-' vieraat  tutustuivat  

uuteen pööllystyslaitokseein käyttö-  
p ä ä l l i k k ö  Lennar t  Grösbeckin 
opastu ks el l a  



Juankosken kartonkikone uusitaan perusteellisesti 

Juankosken kartonkikone on pe- 
räisin jo vuodelta 1912. Käytössä se 
ei ole kuitenkaan ollut koko aikaa, 
sillä ensimmäisen maailmansodan jäl- 
keen se oli seisauksissa lähes kymme- 
nen vuotta. Kone on pidetty hyvässä 
kunnossa ja sitä on moneen kertaan 
uusittu. Niinpä 1960-luvulla siihen 
on asennettu kuumailmapuhaltimet ja 
lisätty kuivaussi-lintereitä, joiden an- 
siosta koneen vuosituotantokyky on 
noussut n. 14000  tonniin ajettaessa 
paksuja laatuja. 

Parina viime vuonna suoritetun ra- 
tionalisoinnin Juantehtaan 
kannattavuutta on voitu hieman pa- 
rantaa, mutta luonnollisesti kartonki- 

avulla 

koneen pieni tuotantokyky asettaa 
oman esteensä tehtaan menestykselli- 
selle toiminnalle. Kaiken lisäksi pää- 
osa tuotannosta käsittää kiillottama- 
tonta olqahvia, jonka hinta on al- 
hainen. Tämän johdosta tehtaan edel- 

lytyksiä on päätetty kohentaa uusi- 
malla kartonkikone perusteellisesti ja 
siirtymällä korkealaatuisten taivekar- 
tonkien valmis.-tamiseen. Yhtiön tek- 
nillisen osaston laatimat suunnitel- 
mat ovat pääpiirteissään valmiit ja 
ensimmäinen muutosvaihe on tarkoi- 
tus aloittaa jo tämän vuoden lopulla. 
Tämän huomattavan investoinnin ra- 
hoitus, joka tulee nousemaan noin 8 
miljoonaan markkaan, on jo saatu 
järjestetyksi. 

Hiomo jää toistaiseksi entiselleen, 
mutta sen sijaan massaosasto uusi- 
taan kokonaan. Vanhat hollanterit 
korvataan pulppereilla ja massa-kyy- 
pit uusitaan, minkä lisäksi massankä- 
sittelyä varten hankitaan kuiduttimia 
sekä pyörrepuhdistimia. Massankäsit- 
telyosasto sijoitetaan nykyisin käyt- 
tämättömänä olevaan kuivaamoon, 
josta poistetaan välipohjat sekä kui- 
vausuunit. Rakennuksen sisällä suo- 

ritetaan siten melkoisia rakennustöi- 
tä, mutta ulkoseinät jäävät entisel- 
leen. Massankäsi-ttelyosasto on tar- 
koitus saada valmiiksi ensi kesään 
mennessä. 

Seuraava vaihe on itse kartonki- 
koneen uusiminen. Nykyinen 5-viira- 
silinterinen märkäpää sekä puristin- 
osa poistetaan kokonaan. Tilalle asen- 
netaan kolme viiraa perälaatikkoi- 
neen ja uusi puristinosa, jotka varus— 
tetaan tyhjösysteemillä. 

Kummankin kuivausryhmän silin- 
terien lukua lisätään ja koneeseen 
asennetaan pintaliimaus- ja päällys- 
tyslai-tteet. Koneen pituus kasvaa 90 
metriin, mutta siitä huolimatta se 
mahtuu nykyiseen tehdashalliin. Ko- 
neiston piitkän toimitusajan talkia 
muutostyö saadaan lopullisesti val- 

Ohjel- 
massa on niin ikään pasta- ja liima- 
kei-ttiön sekä laboratorion uusiminen. 

miiksi vasta keväällä 1970. 



Myös hankitaan uusi pituuslei'kkuri. 
Uusitun kartonkikoneen maksimi- 

nopeudeksi tulee 100 rn minuutissa. 
Koska kuitenkin samalla siirrytään 
nykyisiä huomattavasti ohuempien 
kartonkilaatujen valmistamiseen, ko- 
neen tuotanto ei kasva kuin vajaalla 
20 prosentilla. Sen sijaan liikevaih— 
don lisäys arvioidaan yli 70 prosen— 
tiksi johtuen nimenomaan siirtymi- 
sestä parempiin laatuihin. Hiokkeen 
osuus raaka-aineena vähenee sellu- 
loosan käytön vastaavasti kasvaessa. 
Näin ollen jalostusaste kohoaa ja huo- 
limatta kalliimpien raaka-aineiden 
käytöstä ja uusista koneinvestoinneis- 
ta kannattavuuden lasketaan parane- 
van nykyisestään. Puolet tuotannosta 
tullaan jalostamaan edelleen yhtiön 
Star-tehtailla 
markkinointi siltä osin on jo ennakol- 

Englannissa, joten 

t a  kunnossa. 

Holkokuus i  päät tyi  J u o n t e h t u a l l a  

Heinolan tehtaan valmistama 
höyrykattila, joka siirrettiin Juankos- 

kelle Kuusanniemen itehtaalta, otet- 
tiin käyttöön kesäkuun lopulla. Sa— 
malla siirryttiin polttopuusta öljyn 
käyt-töön. Siihen saakka tehdas ku- 
lutti vuodessa halkoja lähes 30000 
m3, mutta nyt tarvitaan halkoja enää 
vain sytykkeiksi kuorien poltossa. 
Tämäkin kattila varustetaan lähiai- 
koina öljypolttimella, joten halkojen 
käyttö" polttoaineena loppuu koko- 
naan. Uuden öljylämmitteisen katti- 
lan saaminen Juanvtehtaalle paransi 
huomattavasti työolosuhteita katti-la- 
huoneessa ja kevensi työtä. 

J u a n t e h t a o n  kor jaamo suori t taa  
töitä ulkopuol is i l le  

Juantehtaan korjaamo—n täystyölli- 
syyden ylläpitämiseksi on viime aikoi- 
na alettu ottaa vastaan ulkopuolisia 
töitä. Siten on voitu tarjota palve- 
luksia Valtionrautateiden ratatyö— 
maalle, Metallikutomo Oy:lle, useille 
koneurakoitsijoille, autoilijoille ja 
maanviljelijöille. Hyvän konekannan 
ja ammattitaidon ansiosta korjaus- 

töi-stä on selvitty nopeasti asiakkai- 
den suureksi tyydy-tykseksi. 

Juantehtaan korjaamo sekä sähkö- 
korjaamo tulevat jatkuvasti toimi- 
maan Metallikutomo Oy:n kunnossa- 
pito-osastoina ja Juantehclas tulee 
muutenkin olemaan läheisessä yhteis— 
työssä uuden naapurinsa kanssa. Niin- 
pä Metallikutomo saa sähkövoiman 
yhtiöltämme. 

50':ttö palve-lusvuottacin a l o i t t a v a  
Vi lho  L ipponen  o n  kokenut  s u u r e n  
muutoksen ka t t i lahuoneessa :  s i i r ry t töessö  
uudenr kattilan» ainsiosto halkojewn 
käytöstä ö l jy lö 'mmitykseen 

Sorvaoja Erkki T u p p u r a i n e n  
va lmis tumassa  Juan teh taone  koria-emossa 

Voltionroutote'idevn» ti laustöitä 



Tehdaskunta Juankoski — 
Koillis-Savon virkeä keskus 

Juankoskelle 
meässä matkaaja — kiitojuna saapuu 

iltapi— Kuopiosta 

Pohjois-Savon pääkaupunkiin klo 
22 aikaan — kokee Juan-koskelle saa— 
puessaan aikamoisen yllätyksen. Kuo- 
pion kirkkaiden valojen ja Kallan 
komeiden sil-tojen jäätyä taa-kse auto 
kii-tää pimeiden metsien halki. Joku— 
nen sieltä täältä tuikkiva valo kertoo 
harvasta asutuksesta, mutta kunnon 
kylää tai taajamaa kuten nykyään on 
tapana sanoa et koko matkan varrella 
huomaa. Savossahan ei ryhmäkylä— 
a'suitu-sta ole juuri ollutkaan, mutta 
silti etelän ihmistä oudoksuttaa mai- 
seman erämainen tuntu, jota pimeys 
vielä tehostaa. Tulee väkisinkin mie- 
leen tämänhetkinen kovakourainen 
ja-koperuste teollisuus-Suomeen ja ke— 
hitys—Suomeen. 

Mutta yhtäkkiä uneliaan tunnel— 
man karistavat kirkkaat ”katuvalot” 
ja komeiden talojen ilmestyminen tien 
varteen. On liikkeitä, edustavia näy— 
teikkunoita ja kaikenlaista muuta, 
mikä tuo mieleen suorastaan pienen 
kaupungin. Kaupunkimaista vaikutel- 
maa lisää vielä matkailijan majoittu— 
minen uudenaikaiseen kerrostaloon, 
mukavuuksilla varustettuun huoneis— 
too—n. 

Monipuolinen palvelukeskus 

Aamu-unet kaikkoavat tehtaan pil- 
lin puhallukseen ja unesta et enää 
kiinni saisikaan, sillä ulkoa kantau- 
tuvat vilkkaan liikenteen aiheutta— 
mat äänet. Tehdaspaikkakunta herää 
varhain. Aamuvuorolaise-t menevät 
jo ennen kello kuutta tehtaaseen ja 

Päästävät yövuorolaiset kotiinsa nuk- 
kumaan. Seitsemäksi kiiruhtavat työ- 
hön päivävuorolaiset. Sitten on kou- 
lulaisten vuorO, joita tulee autoilla 
kauempaakin. Pian myös liikkeet 
avaavat ovensa ja kaupanteko alkaa. 
Ostajia on tullut naapuripitäjistä 
saakka, sillä juankoskelaiset eivät yk- 
sin voisi ylläpitää näin edustavaa lii- 
kekeskustaan. On useita valintamyy- 
mälöitä, jopa tavaratalon tapaisia, 
on run-saita tekstiili- ja jalkinevalikoi- 
mia, edustava kirjakauppa, huoneka- 
luliike, kulta- ja kellosepänliike, va- 
lokuvaamo, kukkakauppoja, huolto- 
asemia, baareja ja rahalai—toksia sa- 
man verran kuin keskikokoisessa kau- 
pungi-ssa. Ainakin pankkien runsau- 
desta päätellen raha näyttää liikku- 
van Juan-koskella. 

Nykyisiin puhutaan paljon palve- 
lutasosta ja pidetään sitä yhtenä kehi- 

Juankoskella 
tämän yllättävän runsaan tarjonnan 
tysaisteen mintaajana. 

ja hyvän liikepalvelun keskellä tuli— 
kin mieleen kysymys, onko täällä lii— 
ke-elämässä puutteita. Ja löytyihän 
sellainenkin: toistaiseksi ei Juankos- 
kella ole a'lkolioliliiikettä. 

Mutta hyvältä palvelutasolta edel- 
lytetään lisäksi julkisia palveluksia. 

Ku ninaunsihteeri J ussi Toppari 

Yläkuvassa yhtiön. rakennuksessa 
si jai tseva kunnalntoimisto 



Myös niitä on Juankoskella runsaas- 
ti -tarjolla: yliopistoon johtava oppi- 
koulu, 2-vuotinen päiväkansalaiskou- 
lu, 16-paikkainen kunnansairaala, 
kunnanlääkäri, hammaslääkäri, ap- 
teekki, neuvola, 31-paikkainen van- 
hainkoti, nuoriso- ja urheilutalo, erin- 
omainen urheilukenttä ja tavaralii- 
kennentä palveleva rautatieasema. 
Jälleen tulee mieleen, että mitä sitten 
ei paikkakunnalla ole. Ja onhan myös 
puutteita. Valtion virastot ovat kaih- 
taneet Jua—nkoskea ja niinpä nimismie- 
hen ka-nslia-ssa asioitaessa on tehtävä 
matka Kaavin kirkonkylään puolen- 
toista peninkulman päähän. 

Jos ottaisi-mme säteeksi vaikkapa 
vain kilometrin ja p*i-irtäisimme Juan- 
kosken keskustaan ympyrän, mahtui- 
si sen sisään kaikki edellä lueteltu ja 
paljon muutakin Juan-kosken arvoa 
kohottavaa. Tuolla pienellä alueella 
sijaitsee myös Juantehdas ja Metalli- 
kutomon nopeasti valmistuva tuotan- 
tolaitos, kirkko hautausmaineen ja 
kauniita rakennuksia, miellyttävällä 
tavalla uutta ja vanhaa rinnakkain. 
Aivan erityisen viehätyksen Juankos- 
kelle antaa pitkän ruukkikauden mu- 
kanaan tuoma kulltturellisuus, erilai- 
sia tyylivirtauksia edustava arkkiteh- 
tuuri, istutukset ja puistomaiset 
mutta silti luonnonvaraiset alueet. 
Tällaista miljöötä. tuskin muualta 
Pohjois-Savossa tapaa. 

Juankoski  t iheimmin asuttu 
maalaiskunta Kuopion läänissä 

Tämä matkailijan havainnoima 
Juankosken keskuskuvi-telma saa vah— 
vistusta tilastonumeroi'sta. Kunnan— 
sihteeri Jussi T o  p p a r i  kertoi, että 
Juankosken kunnan asukastiheys on 
44,7 asukasta km2 kohti, mikä yli-t— 
tää lähes kaksiker—taisesti Pohjois—Sa- 
von seuraavana olevan maalaiskun- 
nan Siilinjärven aswkastiheyclen. Naa- 
purikuntien Nilsiän, Säyneisen ja 
Muuruveden asukastiheys on vain 13 
asukasta krn2 kohti ja Kaavin alle 
10. Erityisesti on huomattava, että 
Juankosken kunnan lähes 3 000 asuk- 

Jua-nkosken kunnansa i r aa l a  o n  A j a n m u k a i n e n  vanhainkoti  s i j a i t see  
rakennettu v. 1952.  Sen tar joamaan sa i r aa l an  läheisyydessä. Rakenunus 
apuurni turvautuvat myös naapuri- valmistui v. l 9 6 4  (alinnia). 
kuntalaiset. 

"? 
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Juankosken kunta on ostanut apteekki- 
talon-. Apteekin lisäksi rakennuksessa on 
neuvola sekä hammaslääkärin vastaan- 
otto.  

Tehtaan seurataulosta on tullut kun-nan 
nuoriso- ja urheilutalo. Talon mukana 
siirtyi kunnalle erinomaisessa kunnossa 
ole-va urheilukenttä ja viisi hehtaaria 
maata a-ivaln Juankosken keskusta-ssa. 

Myös Juankosken yhteiskoulu on siirty- 
nyt kunnalle. Keskikoulu on liitetty kan- 
sakoulun. hallintaan kunnon- vastatessa 
myös yksityisestä lukiosta-. 

kaasta n. 1 600 asuu keskustassa 500 
ha:n suuruisella rakennuskaava-alu- 
eella. Juankosken keskus onkin Koil- 
lis-Savon ylivoimaisesti suurin ja ke- 
hit-tynein taajama, jota muuttoliike- 
kään ei ole verottanut. V:sta 1965 al- 
kaen väkiluku on noussut ja nimen- 
omaan nuoren työky'kyisen väestönsä 
Juankoski on säilyttänyt. 

Veroäyrin hinta 13 penniä 

Sen sijaan eräässä suhteessa Juan- 
koski on Siilinjärven kanssa Kuopion 
läänissä aivan viimeisenä kaupungit- 
kin mukaan luettuna, nimittäin vero- 
äyrin hinnassa. Se on 13 penniä ja 
siten 2 penniä Kuopion läänin kun- 
tien keskimääräistä veroäyrin hintaa 
alhaisempi. Siilinjärven verotetut tu- 
lot asukasta kohti ovat hieman suu- 
remmat kuin Juankosken, mutta vii- 
meksi mainittu on maalaiskunnista 
ylivoimaisena kakkosena. 

Onko sitten veroäyrin hinta pidet- 
ty keinotekoisesti kurissa ja siirretty 
tärkeintä kunnallisia tehtäviä tuon- 
nemmaksi. Edellä kerrotusta on jo 
käynyt selville, että Juan-koskella 
ovat kunnalliset laitokset ajanmukai- 
sessa kunnossa. Ainoastaan kansalais- 
koululta puuttuu nykyaikainen kou- 
lutalo, mutta peruskoulu-uudistuksen 
ollessa parhaillaan muotoutumassa 
sen rakentaminen ei olekaan nyt 
ajankohtainen. 



Kunnantoimisfo tehtaan naapurina 

Kun kiertelee katsomassa Juankos- 
ken hyvin suunniteltuja ja uudenai- 
kaisia kunnallisia laitoksia ja sitten 
astuu vaatimattomaan yhtiöiltä vuok- 
ratui-ssa tiloissa sijaitsevaan kun-nan- 
toimistoon, synityy heti mielikuva, et- 
tä asioita hoidetaan oikeassa tärkeys- 
järjestyksessä. Ei ole llähdetty ensim- 
mäiseksi virastotalon rakentamisesta, 
vaan jätetty sen toteuttaminen tule- 
vaisuuteen. Nyt se saa odottaakin 

Juankosken kirkko rakennettiin jo 
1 860i-luivun alkupuolella. Kirkon 
yhteydessä toimi pitkän aikaa 
kansa-koulu. Juankoskesta muodostettiin 
oma seurakunta v. 1924. 

Juankosken keskustan kaupun-ki- 
maisimmon rakennusryhmön 

muodostavat Poikkitien talot 

Metallikutomo Oy:n Juankosken tehtaan 
paikallinen johtaja dipl.ins. Erkki 

Helynen ja konttoripöörllikkö 
Paavo Pirinen 

vuoroaan; onhan ensin saatava sel- 
vyys, mi'tä suunnitteilla oleva kunta- 
uudistus tulee merkitsemään Juan- 
kosken kunnan tulevaisuudelle. 

Mutta vielä sananen kunnan toi- 
miltalosta. Sen sijainti veden partaalla 
ja sillan korvassa on erinomainen ja 
virran puolen ikkunoista avautuu 
kaunis näköala. Siinä viistosti vasta- 
päätä toisella rannalla seisoo tehdas, 
Juankosken yhdyskunnan ja myös it- 
senäisen kunnan synnyttäjä ja kas- 
vattaja. Molemmat, niin kunta kuin 

tehdas, tarvitsevat toisiaan ja työs- 
kentelevät seudun ja sen asukkaiden 
hyväksi. 

Kaksi rivitaloa ja vesiosuuskunta 

Parhaillaan on Juankoskella käyn- 
nistetty kahden rivi-talon rakentami- 
nen. Ne rakennetaan kunnan toimes— 
ta ja niihin tulee vuokra-asuntoja. 
Talot sijoitetaan lähelle Tehtaan Ker- 
hoa komean peltolakeuden laitaan. 

Vesihuollon järjestäminen on maa- 
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Salon tehtaalle uusi tuotevarasto ja konttori 

Lentokuvamme esittää yhtiömme 
Salon tehdasta taustanaan ulkonäöl- 
täänkin kauppalasta kaupungiksi 
muuttunu—t Salo. Tehdasrykelmässä 
näemme vanhaa ja uutta vierekkäin. 
Tehdas on kasvanut v. 1927 peruste- 
tusta Salon Valimosta, joka aloitti toi— 
mintansa entisen meijerin tyhjilleen 
jääneissä tiloissa. Nämä vanhat ra- 
kennukset näkyvät kuvan keskellä 
uusien tehdasrakennusten vieressä. 

Högforsin Tehtaalle Salon Valimo 
siintyi v. 1933. Se alkoi vähitellen 
laajeta ja erikoistua armatuurien val- 
mistamiseen ja Högforsin tämän alan 
tuotanto keskitettiin kokonaan Saloon 
v. 1952 valmistuneeseen nykyaikai- 
seen armatuuritehtaaseen. Jo tuolloin 
tehtaan tuotteita alettiin myydä myös 
ulkomaille. Työnjakoa Högforsin 
päätehtaan kanssa kehitettiin edelleen 
lopettamalla Salon valimo ja siirtä- 
mällä tehtaan tarvitseman raakava- 
lun valmistaminen Karkkilaan. Toisen 

IO  

konepajahallin tehdas sai v. 1957 ja 
nykyiseen laajuuteensa tehdas laajeni 
vuosina 1962—63, jolloin rakennet- 
tiin uusi konttori, suuri kolmoshalli 
ja ajanmukainen huoltorakenus viih— 
tyisine tehdasruokaloineen. Tällöin 
tehtaan uuden puolen tilavuus kasvoi 
lähes 47 000 m3:iin ja pinta-ala 8 800 
m?:iin. 

Lisää tehdasaluetta ja uusi 
tuolevarasto 

Tehtaan vanhan osan toisella puo— 
lella aivan kylki kyljessä sijaitsee E. 
]. Leino Oy:n vanha valimo. Se siir— 
tyy kuitenkin aivan lähiaikoina mai- 
nitun yhtiön muiden tuotantolaitos— 
ten yhteyteen. Leinon valimon 5 500 
m2zn laajuinen tontti on jo siirtynyt 
Kymin Osakeyhtiön omistukseen ja 
siten Salon tehtaan alue on kasvanut 
n. 4,5 ha:n suuruiseksi ja se on saa— 
nut yhtenäisen muodon tarjoten hy— 
vät edellytykset tehtaan vastaiselle 

laajentamiselle. Leinon valimon ra- 
kennuksista puretaan kolme kahden 
kohstalaisessa kunno-ssa olevan jää- 
dessä toistaiseksi Salon tehtaan va- 
rastotiloiksi. 

Suunnitelmia Salon tehtaan laajen- 
tamiseksi o—n jälleen tehty ja jo tämän 
vuoden lopussa on tarkoitus aloittaa 
uuden valmiiden tuotteiden varaston 

14 000 
m3zn suuruinen ja se liittyy kolmos- 
hallin ulkonemaan, joka näkyy ku- 
vassa Högfors-mainoksesta oikealle 

puoleisella sivustalla. 
Uuden siiven leveys on 35 m, pituus 
50 m ja korkeus 7,5 m. Myöhemmin 
rakennusta tullaan jatkamaan raken- 

rakentaminen. Siitä tulee 

tehdaspihan 

tamalla uusi varasto nyt rakennetta- 
van ntilan joutuessa konepajan käyt- 
töön. Tämä vastainen muutos otetaan 
jo nyt huomioon varustamalla uudis- 
osa vesi— ja muilla johdoilla sekä 
lämpöeristyksellä. 

Varaston lopullinen paikka tulee 

.
.

 



olemaan aivan tehdasalueen keskellä 
ja tehtaan edelleen laajetessa uudet 
tehdashallit on tarkoitus sijoittaa tuo- 
tevaraston ympärille. 

Uudisrakennuksen kolmoshallin 
puoleiseen päähän rakennetaan toi— 
seen kerrokseen konttoritilaa 400 m?. 
Siitä tulee väliseinätön ns. maisema- 
konttori, jossa tulevat työskentele- 
mään käyttöjo-hto, työnsuunnittelu, 
työntutkimus ja työkalupiirtäjät. 

Rationalisointia 

Salon tehtaalla on erittäin tehokas 
ja uudenaikainen konekanta ja sarja- 
työ on kehitetty pitkälle. Tuotanto- 
tuloksia on lisäksi pyritty paranta- 
maan rationalisoinnilla. Parin viime 
vuoden aikana on suoritettu lukuisia 
koneiden siirtoja, joiden suorittami— 
seen suhteellisen pienet koneyksiköt 
ja betoninen lattia tarjoavat hyvät 
mahdollisuudet. On muodostettu eri— 
tyisiä ko'neryhmiä, joissa työt etene- 
vät kädestä käteen ja koneelta ko- 
neelle. Niinpä valurautaventtii—liosas- 
tolla on tämän periaatteen mukai- 
sesti järjestetty suursarjatuotantolinja 
ja pieniä sarjoja ja yksittäisiä tilauk- 

Myös 
kaasuhanojen sekä karojen valmistus 
sia varten on oma linjansa, 

tapahtuu harkitusti suunniteltujen ko- 
neryhmien puitteissa. Näin on voitu 

jouduttaa työntekoa, saada aikaan ti- 
lansäästöä ja vähentää kuljetuksia. 
Kun tehdashalleissa oli aikaisemmin 
käytössä kolme trukkia, tullaan nyt 
toimeen yhdellä. 

Tarkkuustyöfä  ja uusia  
automaahikonei ta  

Lehdessämme on aikaisemmin ker- 
rottu, että Salon tehtaalla on vesi- ja 
lämpöjohtoarmatuurien rinnalla alet- 
tu suorittaa vaativia tilaustöitä sekä 
viimeisimpänä uutuutena hydraulii- 
kan komponentteja. Viimeksi mainit- 
tujen parissa on työskennelty tiiviis- 
ti parin vuoden ajan ja nyt päästy 
niin pitkälle, että niille voitaneen 
saada vien'tiäkin. Tehtaan kompo— 
nenttien vatlmistusohjelmasta mainit- 
takoon putki- ja pikaliittimet, hyd— 
raulimoottorit ja —pumput sekä suun— 
taventtiilit lukemattomine variaati- 
oineen. 

Hydrauliikan komponenttien val- 
mistaminen edellyttää tarkkuustyötä, 
johon päästään vain automaattiko- 
neilla sekä hyvällä ammattitaidolla. 
Aikaisemmin olemme kertoneet mm. 
merkillisestä kipinätyöstökoneesta, 
jossa sähköpurkausten avulla työste- 
tään kuinka kovaa, sähköä johtavaa 
ainetta tahansa. Nyttemmin on han- 
kittu toinen, edellistä suurempi ja te— 

hokkaampi kipinätyöstökone ja oskil- 
loskooppi, jonka avulla voidaan seu- 
rata kipinävälissä tapahtuvaa moni- 
mutkaista prosessia. 

Hydraulisten liittimien tekemistä 
varten on Valmet Oy:ltä tilattu 10- 
asemainen ja 9-yksikköinen automaat- 
ti, joka toimitetaan ensi kesäkuussa. 
Tehtaalla on omin neuvoin rakennet- 
tu hydraulisen suuntaventtiilin ja sen 

ja kaksi 
kärkisorvia muutettu puoliautomaa-t- 
apuventtiilin testauslaiute 

tisiiksi. Useita vanhoja koneita on ro- 
mutettu ja voidaan todeta, että Salon 
tehtaan tuotantopuolella kärkisorvin 
aika on siirtynyt menneisyyteen. Uu- 
sista konehankinnoista mainittakoon 
myös 100 tonnin automaattipuristin.. 
Lisäksi on laadittu suunnitelma lä- 
hinnä hydraullii-kkaa palvelevista uu- 
sista koneista. 

tehtaan 
koneistaja- 

Lähiaikoina järjestetään 
omille ammattimiehille 
kurssi. Kurssille otetaan 15—20 mies- 
tä. Tehtaan omien insinöörien lisäksi 
saadaan opettajavoimia Karkkilan 
tehtaalta. 

Näkymä valurautavewnttiiIiosaston suur-  
sarjojai  v a l m i s t a v a l t a  t u o t a n t o l i n j a l t a  

A n t t i  Laiho asettamassa uutta  työkalua 
ja axihiota' ki pi nö-työstökonueeseen . 
Uusi kipilnötyöstökone taaempana-. 



Uusi höyrykattila ja kuivaamo Hallan tehtaalle 

Tavallisesti Hallan saari esiintyy 
lentokuvassa mereltä päin kuvattuna, 
jolloin kuvaaja saa taustaan mukaan 
komean Sunilan tehtaan. Toinen hou- 
kutteleva kuvauskulma on lähestyä 
Hallaa mantereelta käsi—n, jolloin nie- 
mimäinen saarijono näkyy kokonai- 
suudessaan meren kimaltelun keskellä. 
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Ylläolevassa kuvassa kamera on 
tarkastellut Hallaa lähinnä asiallises- 
nta näkökulmasta. Itse saha, joka on 
Hallan tuotannollisen toiminnan sy- 
dän, on valittu keskipi'steeksi. Vaikka 
kuva on lentokuvaksi varsin tuore — 
otet-tu viime juhannuksen jälkeisellä. 
viikolla — on se jo oisi-train vanhen- 

Havllan sahan laajart lautata-rhat ovat 
s u p i s t u n e e t  m e l k e i n  o l e m a t t o m i i n  ja 

lkuvivaa'mossa käsi tel ty sahatavara 
varastoidaan katokse-Ilisiin suojiin. 

Vasemmassa ylälaidassa Hallan 
l a i tur i ,  oikeassa yläkulmassa 

Pitkösaari sek'ci Tiutinen. 

tunut. Tukkien lajittelija on valmis- 
tunut ja uudet laitteet ovat muutta— 
neet melkoisesti sahan edustan ulko- 
näköä. Tukkien käsittelymenetelmän 
koekäyttö on parhaillaan menossa ja 
lehtemme seuraavassa numerossa pa- 
laamme tähän huomattavaan uudis- 
tukseen. 



Heinolan tehtaan pakettikattila ja 
öljysäiliö 

Uudisrakennustoiminta ei sahan 
tuntumassa ole kuitenkaan pysähty- 
nyt. Parhaillaan on menossa uuden 
kat—tilahuoneen ja öljysäiliön raken- 
taminen. Viime keväänä vaurioitu- 
neen kat-tilan tilalle toimittaa yhtiön 
Heinolan tehdas uuden kattilan, joka 
tuodaan paikalle valmiina pakettina. 

käytetään 
polttoöljyä, joten kattilaa varten tar- 
Polttoa-ineena raskasta 

vitaan myös öljysäiliö. 
Kattilahuoneen tilavuus on 760 m3 

ja öljysäiliön 500 m3. Rakennus on 
teräspalkki-runkoinen ja päällystykse— 
nä käytetään robertson-levyä ja jul- 
kisivu tehdään lasista. Rakennustyön 
suorittaa urakalla Rakennusliike T. 
Rainio ja putkityöt Ollikaisen putki- 
liike. Seinälevyt toimittaa ja kiinnit- 
tää Oy Finnrobertson Ab. Myös Hal- 
lan tehtaan miehiä on mukana tällä 
uudistyömaalla, joka tarjoaa kaik- 
kiaan työtä n. 30 miehelle. 

Sahan kaksi linjaa kahteen 
vuoroon 

Hallan saha on käynyt vain yh- 
dessä vuorossa lukuun ottamatta yhtä 
linjaa, joka on käyny-t vuodessa kol- 
me kuukautta kahdessa vuorossa. 
Vuoden vaihteesta lähtien kaksi sa— 
han kolmesta sahauslinjasta siirtyy 
työskentelemään kahdessa vuoro-ssa. 
Tämä nostaa sahan tuotannon nykyi- 
sestä 23000 standartista n. 28000 
standanttiin vuodessa. Tuotannon laa- 
jennus tulee lisäämään työpaikkoja 
lähes 60:llä. 

Koska nykyinen kuivaamo riittää 
vain sahan nykyiselle tuotannolle, on 
suunnitteilla uuden kuivaamon ra— 
kentaminen ensi vuoden aikana. Se 
sijoitetaan hieman erilleen nykyisestä 
kuivaamosta ja sen tilavuudeksi tulee 
8200 m3. Kuivaamon rakentaminen 
on tarkoitus aloittaa ensi maaliskuun 
alussa tai mahdollisesti jo aikaisem- 
minkin. Rakentaminen kestää puoli- 
sen vuotta. 

Yhtiön lähiajan . . . 
jatkoa sivulta 3 

taan kahden vanhan kattilan paikal- 
le, jotka on jo purettu. Katti-lahna- 
netta joudutaan laajentamaan 2000 
m3zllä. Rakentaminen suoritetaan yh- 
tiön omana työnä. 

Syyskuussa aloitettiin Voikkaalla 
10 000 m3zn vetoisen öljysäiliön teke- 
minen. Perustuksen ja betonisen suo- 
javallin urakoi Oy Perusyhtymä ja 
varsinaisen säiliön toimittaa Kymi- 
yhtiön Heinolan tehdas. 

Uuden höyrykattilan asentaminen 
aloitetaan ensi maaliskuussa ja kat- 
tila otetaan käyttöön ensi syksynä. 
Sen teho on huomattavasti suurempi 
kuin kahden poistetun katti-lan ja sen 
avulla turvataan laajentuneen Voik- 
kaan tehtaan höyrynsaanti. 

Selluloosasta pakkausalan tarvikkeita 

Nykyisin yhtiön valmistama sel- 
luloosa jalostetaan edelleen paperiksi 
omissa paperitehta-issa Kuusankos- 
kella ja yhtiön Star—tehtailla Englan- 
nissa, ja osa myydään muille paperin- 
va-lmistajille eri puolille maailmaa. 

Ensi keväänä aletaan Kuusannie- 
men sulfaattiselluloosatehtaalla val- 
mistaa eri-laisia kuidunjalostustuottei- 
ta (molded products), pääasiallisesti 
pakkausalan tarvikkeita, kuten mu- 
nakennoja, omenanpakkausalustoja 
jne. Massat saadaan Kuusanniemen 
tehtaalta, minkä lisäksi käytetään 
omien paperitehtaiden hylkypaperei- 
ta jauhattamalla ne uudelleen mas- 
saksi. Myös jätepaperia tultaneen 
käyttämään raaka—aineena. Laitoksen 
erikoiskoneet tulevat Kanadasta, 
massankäsintelyyn tarvittavat koneet 
ja laitteet sen sijaan kotimaasta. 
Suunnittelu on pääasiallisesti yhtiön 
teknillisen osaston suorittama. Kui- 
dunjalostusosaston vuosituotantokyky 
tulee olemaan 4 300 tn. Käydessään 
kolmessa vuorossa uusi laitos tulee 
tarjoamaan työpaikan n. 25 hengelle. 

Kuidunjalostusosaston, jonka tila— 
vuus on 44 000 mg, rakentaa urakalla 
kuusankoskelainen Rakennusliike T. 

Potinkara Oy. Kaikkiaan Kuusan- 
kosken tehtaiden lähiajan uudisraken- 
nusohjelma tarjoaa työtä n. 150:lle, 
joista noin puolet on yhtiön ulkopuo- 
lisia. 

Yhtiön aloitteesta ja tukemana ra- 
kennetaan Kuusankoskelle kolme yh- 
tiöläisten osakekerrostaloa, joihin tu- 
lee yhteensä 81 huoneistoa. Työ aloi- 
tetaan kuluvana syksynä ja se tar- 
joaa puolentoista vuoden ajaksi työ- 
tä n. 50 henkilölle. Siten yhtiö puo- 
lestaan helpottaa lähiajan työllisyys— 
tilannetta Kuusankoskella ja lähi- 
ympäristössä. 

Laajennuksia ja uudistuksia 
metallitehtaissa 

Karkkilan tehtaan valimoon, joka 
on juuri läpikäynyt perusteellisen 
modernisoinnin, hankitaan uusi SG- 
raudan hehku-tusuuni, minkä johdos- 
ta vali-mon mahdollisuudet toimittaa 
yhä kysytymmäksi tullutta SG-valua 
lisääntyvät huomattavasti. 

Salon armatuuritehdasta laajenne- 
taan 14000 mszllä. 
nukseen sijoitetaan tuotevarasto ja 

Uuteen raken- 

suunnittelukonttori. Rakentaminen 
suoritetaan ensi talven aikana. 

Heinolan tehtaalla vanha piirus- 
tuskonntori muutetaan tehdasruoka- 
laksi, jonka pinta-alaksi tulee 500 m2. 
Työt aloitetaan marraskuussa ja kes- 
tävät puoli vuotta. 

Juantehtaan kartonkikone uusitaan 
ja Hallaan uusi kuivaamo 

Juankosken tehtaan kartonkikone 
tullaan kahden seuraavan vuoden ai- 
kana uusimaan perusteellisesti. Kar- 
tongin tuotannon jalostusastetta nos- 
tetaan siirtymällä korkeampien kar- 
tonkilaatujen valmistamiseen. Uudis- 
tus turvaa tehtaan toiminnan pitkäksi 
aikaa eteenpäin. 

Hallassa sahan tuotanto tulee kas- 
vamaan ja tämän johdosta Hallaan 
rakennetaan uusi kuivaamo. Tästä ja 
Hallan muista uudistuksista samoin 
kuin ]uantehtaan huomattavasta in- 

tarkemmin vesto—innista kerrotaan 
toisaalla lehtemme tässä numerossa. 
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Yhtiömme puunhankinnan rationa- 
lisoinnissa päästiin merkittävä askel 
eteenpäin rankatavaran käsittelylai- 
toksen valmistuttua Voikkaalle tänä 
syksynä. Laitoksen rakentamista edel- 
sivät edellisenä kesänä suoritetut run- 
konippujen uittokokeilut, joista saa- 

lif: ; .  ' ' Q . "  
& ' , '  '.» 

Puun tulo käsittelimölle 

Tällainen suhteellisen pieni laitos 
ei tietenkään yksin ratkaise puunkor— 
juun rationalisointiongelmiia, mutta 
se on yhtenä tärkeänä osana hankin- 
nan pi-tlkäs—sä ketju-ssa. Rankahankin— 

& ?  

nan periaatteena on, että puut kaade- 
taan ja kat-sitaan metsässä ja tuodaan 
kokonaisina ru-nkoina tai vain kerran 

jossa 
enempi käsittely tapahtuu. Voikkaan 
katkais'tuina käsittelimölle, 

laitos on suunniteltu 2—14 metriä 
pitkiä sekarankanippuja varten, mut- 

Pitkän puutavaran käsittely Voikkaalla 

dut myönteiset kokemukset vaikutti- 
vat ratkaiisuun. Tielainsäädäntömme 
ja uitto-väylät ralkenteineen asettavat 
toistaiseksi omat rajoituksensa pitkän 
puutavaran kuljetukselle. Voikkaan 
käsittelimö mahdollistaa kuitenkin 
aina 16 metrin pituisten sekaranka- 
nippujen vastaanoton ja käsittelyn 
tehtaalla ja on siten arvokas kokeilu- 
laiutos pyrittäessä löytämään tulevai- 
suudessa paras mahdollinen kokonais- 
ractkaisu yhtiömme puuhuoltoa aja- 
tellen. Esittelemme mokata-varan kä- 
sittelylaitoksen ja sen toiminnan 
tässä antikkelissamme. 
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RenkaitaNo-rein käsittelyloitos sijaitsee 
Voiikkac'l lol puuhiomon olaipuolel loi 
rannassa. Pitkät  n ipu t  tule-vet 
laitokselle joko autolla tori normaalisti 
uittopuiden mukana. 

Seke-rankoniput nostetaan vedestä 
vasteainottopöydölle 9 m levyisellä 

kouralla 



ta se pystyy tarvittaessa käsittele- 
mään 16 metrinkin pituisia rankoja. 
Nipuissa esiintyvät käytettävät puu- 
lajit mänty, kuusi ja koivu sekaisin. 

Rankaniput tuodaan käsittelimölle 
joko uitt-aen muun uittopuun joukos- 
sa tai autokuljetuksina. Tässä vai- 
heessa, kun toiminta ei ole vielä va- 
kiintunut, saadaan laitoksella käsitel- 
tävästä puusta arviolta viidesosa au- 
toilla. Pisimmät autokuljetusmatkat 
ovat olleet n. 200 km. Uittaen puuta 
on sen sijaan tulilut lähes kaikkialta 
Kymin Uiutoyhdi'styksen väylistä aina 
Pielaveden perukoita myöten sekä 
kokeilumielessä myös Saimaan altaan 
itäisistä osista. , 

Kapasiteetti noin  1 6 0  000 pino-  
kuutiometriä 

Rankatavaran käsittelimön on toi- 
mittanut ja asentanut Oy Lokomo Ab 
yhtiömme metsäosaston eri-koistoivo- 
musten mukaisesti. Laitoksen lajit- 
telijaosa o-n kuitenkin Sateko Oy:n 
valmistetta. Nykymuodossaan laitok- 
sen kapasiteetti on tarkoitettu riittä- 
mään noin 40 p-m3:n käsittelyyn tun- 
nissa. Kahdessa vuorossa työskennel- 
len tämä vastaa noin 160000 p-ma 
vuodessa. Käsitteli'mön rakenne mah- 
dollistaa kapasiteetin lisäämisen tar- 
vittaessa. Laitos on kooltaan suhteel- 
lisen pieni eikä pysty tyydyttämään 
yksin edes Voikkaan tehtaan raaka- 
aineen tarvetta koko yhtiöstä puhu- 

VastaanottOpöydiltö 
raungat s i i r re tään  

pi tk i t tä is -  
kuljettimelle 

erikoisrakenteisella 
syöttökuormaimella, 

jota Veikko Jout-  
jörvi kuvassamme 

köyttelee 

matta-kaan. Se on kuitenkin ensim- 
mäinen pitkiä sekarankanippuja kä- 
sittelevä laitos maassamme ja sellai- 
sena mielenkiintoinen kokeilujen ja 
lisäselvitysten kohde. Niinpä tähän 
laitokseen on jo sen lyhyenä toiminta- 
aikana ennättänyt tutustua lukuisa 
joukko metsäalan ammatti-ihmisiä. 

Käsittelimön rakenne 

Käsittelimö on nykyisellään tarkoi- 
tettu käymään kahdessa vuorossa. 
Kumpikin työvuoro sitoo laitoksen 
toimin-taan kiinteästi kolme henkilöä, 
yhden käyttämään kuormainta, toisen 
ohjauspöytää hoitamaan ja kolman- 

nen yleismieheksi uudelleen niputusta 
hoitamaan ja laitoksen toimintaa 
valvomaan. 

Käsittelimö on suunniteltu niin, et- 
tä se voi ottaa puut sekä vedestä että 
maa-lta. Samoin se voi myös pudottaa 
pölkyt veteen tai maalle. Laitoksessa 
on kaksi 16 m levyistä puutavaran 
vastaanottopöytää, joista toinen on 
autokuljetusnippuja ja toinen uitto- 
puita varten. Uittonippujen nosta- 
mista varten on hydraulisesti toimiva 
nippunostin, jonka muodostaa veden 
alle painuva 9 m leveä avoin koura. 
Kouran nostokorkeus on 5 metriä ja 
nipun suurin sallittu paino 25 tonnia. 
Nostimen ohjaus tapahtuu kaukosää- 
teisesti syöttökuormaimen ohjaa- 
mosta. 

Syöttökuormain on hydraulinen 
Lokomo Beloit L 146 ja se on asen- 
nettu vastaanottopöytien väliin te- 
räspalkin päälle siten, että sillä pys- 
tytään syöttämään palkin alla ole- 

Rankojen katkaisu'sa-haa voidaan 
nostaa ja laskea hydraulisesti 

Katkoisu ja lajittelu hoidetaan 
automaattisesti ohjauspöydö-n la i t te i l la .  
Sahurina kuvassa Väinö Leppä. 
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valle pimkit-täiskuljettimelle ranko— 
ja molemmilta vastaanottopöydiltä. 
Kuormaimen kääntökulma on 3600 
ja ulottuma noin 6 metriä. Se on va- 
rustebtu hydraulisesti liikuteltavana 
jäykällä ns. alligaattorikouralla. 
Kuormaimen nostomomentti on 9600 
kpm. 

Pitkitvtäi-nen ketjukuljetin 
kuormaivmen alta katkaisusahan ohi 

jatkuu 

rul-larautana pätkien pudotuspaikalle 
a-sti. Katkaisusaha on tavallinen pyö- 
rösaha, jota voidaan hydraulisesti 
nostaa ja las-kea. Rullarataan o-n si— 
joitettu esteluukut yleisimpiä pituuk- 

Katkaisuterän jälkeinen 
rullar—aita on varustettu sivulle kallis- 
tava-lla .kipillä, jonka avulla katkais- 

vierivät lajitvtelulinjan 
Lajittelukuljetin kul- 

sia varten. 

tut pölukyt 
annostelijalle. 
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jettaa pölkyt asianomaisiin lokeroi- 
hinsa joko vaihtolavoille tai uudel- 
leen niputettaviksi. 

Käsittelyn kulku ja valmistettavat 
puutavaralaiit 

Uittaen tulleet sekarankaniput oh— 
jataan joen virtausta hyväksi käyt— 
täen käsittelimön tuntumaan, jossa 
ne loppuvaiheessa vedetään sähkö— 
vinssillä nostimen alaslaskettuun kou— 
raan. Nippusiteet avataan veden pin- 
nassa ja nippu nostetaan ylös. Noston 
lopussa puut pääsevä-t vapaasti kie- 
ri'mään kouran tyvirakennetta pitkin 
syöt-töpöydälle. Maakuljetuksina au- 
tolla tulleet puut kipataan omalle 
syöntöpöydälleen, jossa kettingit ava- 
taan. 

Pudottuaan annostelulaiitteeltal 
la—iittelukuljettimeln kolapazrille pölkyt 
kulkeutuvat automaattisesti oman— 
Ioke'ronsa kohdallle ja putoavat 
n ipu tu ske t j u j en  v a r a a n  taii 
varihtolavoille 

Vastaanotto- ja syöttöpöydältä 
rangat siirretään koosta riippuen yk- 
sin tai useammin kappalein pitkittäis- 
kuljettimelle, joilla ne kulkeutuvat 
ohjau-spöydän ja ohjaajan ohi/tse kat- 
kaisusahalle. Samalla ohjaaja suorit- 

Kaikki 
tarvittava-t toiminnot on keskitetty 
taa rankojen apteerauksen. 

ohjauspöy-tään, jonka näppäimillä ja 
laitteilla käyttäjä pystyy myös ohjaa- 
maan kaikki puutavaralajit omiin lo- 
keroihinsa. Apteerausta helpottamaan 
on ka-tkaisulaitoksen seinään maalat- 
tu mitta-asteikon 

Saha-npuru ja katkaisussa synty- 
neet pätkät putoavat heti sahan alla 
olevasta aukosta siivilään, josta sa- 
hanpuru menee läpi alla olevalle vaih- 
tolavalle ja pätkät toiseen vaihtola- 
vaan. Puru poltetaan Voikkaan höy- 
ryvoimalaitoksella ja tasauspätkät 
ajetaan Kuusanniemen sulfaattisellu- 
loosatehtaalle. 

Pölkyt vierähtävät annostelulait- 
teelta lajittelukuljettimelle, jota 
myöten ne ohjautuvat kullekin puu- 
tavaralajille varattuun lokeroon eli 
taskuun. Taskuja on laitoksen joen- 
puolei-sella sivulla kuusi, joista kaksi 
aina pareittain samanpituisia. Kaksi 
ensimmäistä 7,6 m:n pituista lokeroa. 
on tarkoitettu mäntytu-keille ja loput 
hiomopuulle. Koska Hallan saha sa- 
haa vain mäntyä, voidaan kaikki 
kuusipuu katkaista hiomopuuksi ja 
tätä var-ten pudotuslokerot on mitoi- 
tettu kahta päämittaa ajatellen. 

Män—tytukkien latvat ja mäntypino- 
tavararangat pölkytetään kaikki 2,2 
metrin pituuteen ja pudotetaan lai- 
toksen maanpuolisiin lokeroihin. Sa- 
moin menetellään koivun kanssa, 
jolla niin ikään on maan puolella 
omat lokeronsa. Yhteensä näitä 



maanpuoleisia pudotusmahdollisuuk- 
sia on toistaiseksi kahdeksan. 

T u k i t  ja h i o m o p u u  n i p u t e t a a n  
uudelleen 

Kaikki veteen putoava puutavara 
joutuu aluksi 2 m etäisyydellä toisis- 
taan o-levien kannatinketjujen va- 
raan. Nipun täyttyessä se lasketaan 
kokonaan veden varaan ja nipun kul- 
jetusside kiinnitetään, jolloin kanna- 
tinketju—t voidaan irroittaa. Mänty- 
sahatukkinipwt ohjataan takaisin uit- 
toväylään ja sitä tietä edelleen Kuu- 
sanlampeen, josta ne jatkavat rauta- 
kanavaa pitkin Hallan sahalle. Hio- 
mopuuniput siirretään laitoksen editse 
akanvir-taa hyväksi käyttäen Voi'k- 
kaan kuorimolle. Mänty- ja koivusul- 
faamtipuu kuljetetaan autoilla vaihto- 
lavoja käyttäen Kuusanniemen teh- 
taalle. 

Toistaiseksi 'kaikki käsiteltävä puu 
tulee olemaan kuoripäällistä, eikä 
tässä vaiheessa ole tarpeen yhdistää 
laitoksen toimintaan kuorintaa, vaiuk- 
ka se teknisesti olisikin mahdollista. 
Puutavaralajeittaiseksi jakautumaksi 
on oletettu kuusta noin 50 %, saha- 
tukkeja 20—25 % sekä loput mänty- 
ja koivupinotavaraa. 

—& 

. 

Mittaus rationalisoinnin vaikeutena 

Vaikka puutavaran rankahankin- 
taan elimellisesti liittyvää mittausky- 
symystä ei maassamme ole vielä saa- 
tu tyydyttävällä tavalla ratkaistuksi, 

teetin edellyttämästä puumäärästä 
saadaan lähivuosina edelleen tuntuva 
osa omista metsistä ja lisäksi Metsä- 
hallitus on ryhtynyt kehittämään ran- 
kahankintaa myyden jo kuluvana 
vuonna pystyyn mitattuja rankalei- 

Jorma Jantusen 
t e h t ä v ä n ä  o n  

v a l v o a  pö lkky jen  
kasautumista  

oikeisiin lokeroihin 
sekö hoitaa 

uudelleen niputus k g . - » - . - ,  

voitiin käsiyttelimön toiminta aloittaa, 
koska alkuvaiheessa kaikki puut ovat 
tulleet yhtiömme 
Näin ollen ne on voitu miitata pys- 
tyyn lähtöpäässä. Laitoksen kapasi- 

omi-sta metsistä. 

mikoita, joten tuntuu siltä, että mit- 
tauspulma ei sittenkään muodosta 
käsittelimömme minimitekijää. Tyy— 
dyttävän kokonaisratkaisun aikaan- 
saaminen mittauskysymyksessä on 
kuitenkin ennen pitkää ehtona puu- 
tavaran rankoina hankinnan yleisty— 
miselle ja kehittymiselle. 

Käsittelimöllä mittaus ei muodosta 
mitään ongelmaa, sillä ohjauspöytään 
tullaan asentamaan laskijat kutakin 
pölkkypituutta varten, mikä mahdol- 
listaa lukumäärän selvittämisen kap- 
paleittain ja otantamenetelmällä voi— 
daan suorittaa pölkkyjen keskimää- 
räinen paksuusmittaus. Olisi myös 
mahdollista käyttää ristikkäistä va- 
lokennomittausta, mutta laitteen kal- 
leuden johdosta ei sellaista ole tois- 
taiseksi harkittu asennettavaksi. 

Tömö rullarada-n osa ka l l i s tuu  sivuille, 
jolloin pölkyt vierivöt arnnostelulaitteen 
kautta lajittelijalle. Seinöön maalatut  
mittamerkit helpottavat sahuriwn työtä. 
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Heinolan tehtaalla alkoi lokakuun 
10 pnä kolme kuukautta kestävä le- 
vyseppä—hitsaajakurssi, joka on teh- 
taan järjestämä ja kustantama. Aikai- 
semmat kaksi ammattikurssia, jotka 
kestivät yhdeksän kuukautta, olivat 
ns. työ-llisyyskursseja, joita varten 
Ammattikasvatushallitus myönsi va- 
roja ja jotka pidettiin Heinolan Seu- 
dun' Ammattikoulun valvonnan alai- 
sena. osallistui 
ammattitaidotonta 
sen sijaan nyt alkaneelle kurssille va- 

Työllisyyskursseil'le 
työvoimaa, kun 

littiin oppilaat hakemusten perusteel- 
la valmistavan ammattikoulun suo- 
rittaneista tai vastaavat teoreettiset 
tiedot omaavista nuorista miehistä. 
Tämän takia pannaankin pääpaino 
ammatin käytännölliseen opetukseen 
ja ammattia'laa käsittelevän teorian 
opetukseen on päivittäin varattu vain 
tunti. 

Teoreettisesta opetuksesta, 
kuuluvat levytyöoppi, hitsaustekniik— 
ka, raaka-aineoppi ja työturvallisuus, 
vastaa käyttöpäällikkö Reino H e i  k- 
k i l ä  ja työharjoittelusta teknikko 
Rauno S u 0 m i n  e n. Työharjoittelu 
tapahtuu tehtaalla sille 
alueella ja erikoiskoneisiin perehdy- 

Alkuharjoittelun 
jälkeen siirrytään töihin, jotka tulevat 

johon 

varatulla 

tään työpajoissa. 

tehtaan omiin tarpeisiin ja ammatti- 
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taidon kehittyessä osallistutaan tuo- 
tannolliseen työhön. Kurssilaiset saa- 
vat palkkaa kurssiaikanakin. Kaikil- 
la kurssin hyväksytysti suorittaneilla 
on kurssin päätyttyä mahdollisuus 
jäädä töihin Heinolan tehtaalle. 

BB:stä hakiiasta valittiin 1 4  

Sanomalehti-ilmoituksen perusteel- 
la tuli kurssille 35 hakemusta pää- 
asiassa Heinolasta ja ympäristöstä, 
mutta myös kauempaa maaseudulta. 
Kurssille valittiin neljätoista miestä, 
joista vanhin on 22—vuotias. Heinolan 
tehtaan järjestämä kur-ssi vastaanotet— 
tiin varsin tervetulleena helpotta- 

työllisyystilannetta maan vaikeata 

etenkin niiden nuorukaisten kohdal- 
la, joilla ei ole vielä varsinaista päte- 
vyyttä ammattiin, vaikka onkin siitä 
teoreettiset perustiedot. Niiden tieto- 
jen pohjalta olisi tietenkin tilaisuus 
hakeutua ammattioppilaito—ksiin, mut— 
ta koska niissä koulutus kestää usein- 
kin vuosia, on tie usealle pystyssä va- 
rojen puutteen takia tai muista 
syistä. 

Näin oli asianlaita mm. Heinolan 
kaupungista kotoisin olevalla Hannu 
A a l l o l l a ,  joka on 
Heinolan ammattikoulussa 

suorittanut 
metalli- 

työlinjan. Asevelvollisuutensa suori— 
tettuaan hän meni 'kul'tasepänoppi- 
laaksi. Tässä opissa hän oli kolme 

Heinolan tehtaalla käynnissä 
levyseppä-hitsaajakurssi 

ammattimiehet ensimmäistä Tulevat 
pöuivöö Heinola-n tehtaan tuntumassa. 
Kurssilaiset ja kurssin johtajia, käyttö- 
päällikkö Rei-no Heikkilä (eturivissä kol- 
mas oik:lta) tehtaaan piharmaailla ia- ylö- 
kuvassa tehtaan osastoihin sekö tehdas- 
työhön tu tus tumassa .  



ja puoli vuotta. Ammatti—taidon ke- 
hittämiseksi ja paremmille ansioille 
pääsemiseksi hänen olisi pitänyt läh- 
teä kultaseppiä valmistavaan neli- 
vuotiseen ammattikouluun. Se olisi 
tietenki-n vaatinut opintolainan otta- 
mista ja se hieman pelotti. Heino-lan 
tehtaan ilmoitus levyseppä—hitsaaja- 
kurssista tuli lehtiin sopivaan aikaan. 
Hannu Aalto lähetti hakemuksensa 
ja pääsi kurssille. Hän pitikin tällai- 
sen muutaman kuukauden kestävän 
kurssin parhaina puolina sitä, ettei 
tarvitse ottaa lainaa ja jo lyhyen ajan 
kuluttua on valmis ammattimies ja 
pääsee heti töihin käsiksi. 

Kuhmoisista on lähtöisin 18-vuo- 
tias maatalon poika Erkki H y n n  i- 
n e n ,  joka tähän asti oli maatalous- 
ja metsätöissä. Hän oli kansalaiskou- 
lussa 
suosituksen perusteella 
kotivteollisuuskoulun järjestämälle yh- 
deksän kuukautta kestäneelle kone- 
korjaus-kurssille, jolla opetettiin mm. 
hitsausta ja tämän ammattialan teo- 
riaa. Kurssitodistuksen 
hänet hyväksyttiin Heinolan tehtaan 
kurssille. Hän on hyvin kiinnostunut 
oppimaan ammatin ja tulevaisuutta 

ammatinvalinnan ohjauksen 
osallistunut 

perusteella 

valaisi vielä sekin, että myös työ- 
paikka oli tiedossa. 

Jaakko I s  o — K u 0 r t  t i  Pertun- 
maa-lta on niin ikään maatalon poika. 
Kolmesta veljeksestä jäi yksi pitä- 
mään kotitaloa ja 'toinen veli osallis- 
tui Heinolan telitaalla pidetylle työl- 
lisyyskursseille ja jäi tehtaan palve- 
lukseen. Jaakko Iso-Kuortti anoi ai- 
koinaan vapaaehtoisena ilmavoimiin, 
koska hän oli tietoinen siellä saata- 
vasta teknillisestä koulutuksesta. Hän 
valmistuikin lento-konemekaanikoksi, 
mutta palasi kotiin maataloustöihin. 
Nyt hän lähetti veljensä kehotukses- 
ta hakupaperinsa Heinolan tehtaan 
kurssille ja aloittaa opiskelun varsin 

saaneena. 
Tukena on myös veli perheineen, jon- 
hyvän pohjakoulutuksen 

ka luona hän kurssiajan asuu. 

Koulutusta, retkiä ja bridgeä 
toimihenkilökerhon ohjelmassa 

Heinolan Högforsin Toimihenkilö- 
kerhon toiminta on kuluneen vuoden 
aikana ollut varsin vilkasta. Kerhon 
jäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti 
erilaisiiin tilaisuuksiin. Kerho on pe- 
rustettu ensi sijassa jäsentensä amma- 
tillisten ja sivistyksellisten pyrkimys- 
ten kehittämiseksi, mutta sen ohjel— 
maan kuuluu myös virkistys- ja huvi- 
toiminta. 

Toimihenkilökerho on 
pian kaksi vuotta ja se on erinomai— 

toiminut 

sesti täyttänyt sille asetetut vaati- 
mukset ja toiveet, kertoi toimihenki- 
lökerhon puheenjohtaja, ins. Harry 
S u 11 d b e r g. Jäsenistöön kuuluvat 
tehtaan toimihenkilöt sataprosentti- 
sesti ja myös Lahden tehtaan toimi- 
henkilöt olisivat halukkaita liitty- 
mään samaan kerhoon. Näin suuri 
mielenkiinto on paras todistus kerhon 
tarpeellisuudesta ja saavuttamasta 
suosiosta. 

Tämän vuoden opinto- ja koulu- 
tusohjelman puitteissa on pidetty 
pari kerhoiltaa kuukaudessa, joiden 
ohjelmaan on kuulunut esitelmiä eri 
ammattialoilta. Tu-tustumiskäyntejä 
tehdään Heinolan eri tehdaslaitoksiin 
ja mm. syksyllä tutustuttiin yhtiön 
metsäosaston Heinolan taimitarhoi- 
hin ja tehtiin retkeily yhtiön metsiin. 
Kerhoiltoihin ja retkeilyihin osallistui 
keskimäärin 30—40 henkeä. Huvitoi- 
mi'kunta järjesti kaksi teatterimatkaa 
Helsinkiin ja niihin osallistui yhteen- 
sä 90 henkeä. Niin ikään tehtiin tu- 
tustumiskäynti Verlan lomakylään ja 
vanhaan tehtaaseen. Muusta virkis- 
tys- ja huviohjelmasta mainittakoon 
tanssikurssi sekä kevät— ja syysjuhla. 

Kerran viikossa kerhon jäsenillä on 
tilaisuus käydä uimassa Vierumäen 
urheilu-opistolla ja Ilvespolun ulkoilu- 
mahdollisuuksia käytetään runsaasti 
hyväksi. 

Toimihenki-lökerhon piirissä toimii 
myös bridge-kerho, johon kuuluu 25 
jäsentä. He kokoontuvat kerran vii- 
kossa peli-ilvtoihinsa ja vilkkaaksi on 
muodos-tunut myös eri bridge-kerho- 
jen välinen kilpailutoiminta. Kilpai- 
luja pelataan kerran kuukaudessa yh- 
tiön tehtaiden toimihenkilökerhojen 
kanssa, mutta myös muiden bridge- 
kerhojen kanssa on pelattu hyvällä 
menestyksellä. 

Toi'mihenkilökerhon tilaisuudet pi- 
detään 
Oman huoneiston saanti tietenkin vil- 
kastuttaisi ja monipuolistaisi toimin- 
taa ja todennäköistä olisi myös, että 

Heinolan Seurahuoneella. 

useampia henkilöitä saataisiin mu- 
kaan aktiiviseen toimintaan. Kerhon 
jäsenistä on pääosa miehiä ja luon- 
nollisesti nykyinen toimintaohjelma 
noudattelee enimmältään heidän toi- 
vomuksiaan ja tarpeitaan. Varmaan 

toimihenkilökerhon 
huoneistoasiakin aikanaan valkenee 
tulevaisuudessa 

ja silloin nähtävästi naisten mahdol- 
lisuudet osallistua toimintaan laaje- 
nevat ja lisääntyvät. Tehtaan piirissä 
on tällainen kerhotoiminta osoittau- 
tunut erittäin onnistuneeksi jäsenistön 
yhdyssiteeksi ja yhteishengen luojak- 
si. Se on täyttänyt myös koulutusoh- 
jelmansa avulla jäseniensä tarpeet 
ammatillisten asioiden kehityksen 
seuraamisessa. Myös yhtiön taholta 
on toimintaa 
tavalla. 

tuettu merkittävällä 
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Syyskuun alkuun sattuneiden maa- 
otteluiden ja eräiden muiden yhteen- 
sattumien vuoksi yhtiön kesämesta- 
ruuskilpailut pidettiin tänä vuonna 
pari viikkoa tavallista myöhemmin. 
Yhtiömme urheilukilpailujen järjestä- 

200 m:n aitajuoksun neljä parasta. 
Vaszltau Jouko L a h t i n e n ,  Erkki Knapp,  
Veikko Tolvanen ja Mikko Kainulainen. 

4 X 100 metrin viestissä oli mukana 
v a i n  Salon joukkue.  Viereisessä 

kuvassa toinen» vaihto.  

misessä noudatetun vuorotteluperiaat- 
teen mukaisesti syyskuun 14 ja 15 
päivinä pidettyjen kisojen isäntänä 
oli Hallan tehdas. Kilpailupaikkoina 
olivat Karhulan yhteiskoulu ja kes- 
kusurheilukenttä. Toimitsijateh-tävissä 
saatiin asiantuntevaa apua Hallan Vi- 
salta. Kaikki sujuikin moitteettomas- 
ti ja myös huolto toimi erittäin hyvin. 
Jotkut jo pelkäsivät syövänsä itsensä 
'ulos sarjastaani 

Lentopallo-ottelut pelattiin sisällä 

Naisten lentopallo-ottelut pelattiin 
tällä kertaa poikkeuksellisesti sisäti- 
loissa Karhulan yhteiskoulun salissa. 
Ratkaisu oli ainakin nyt onnistunut, 
sillä ilma oli kilpailupäivinä varsin 
kylmä. Sisällä kylmyys ja tuuli eivät 
päässeet haittaamaan peliä ja mones- 
sa ottelussa nähtiinkin runsaasti ylei- 
söä kiinnostavia tilanteita. Salin näyt- 

2 0  

Kesämestaruuskilpailut pidettiin Hallassa 

tämö ja parveke muodostivat erin- 
omaisen katsomon, josta käsin yleisö 
intoutui muuta-man kerran kannusta- 
maan suosiškkejaan todella äänek- 
käästikin. 

Naisten otteissa oli asiantuntijoiden 
mukaan havaittavissa selvää pyrki- 
mystä puhtaampaan peliin ja virheitä 
koetettiin välttää. Voiton ratkaisseet 
ottelut eivät aina olleet värikkäimpiä. 
Heinola—Karkkila ja Heinola—Ky- 
mintehdas II  ottelut saivat yleisön 
jakamattoman suo-sion osakseen. Hei- 
nola voittikin erittäin jännittävän B- 
sarjan nousten ensi vuonna A—sarjaan 
taistelemaan Voikkaan ja Kyminteh— 
das I:n kanssa. Vaikeuksistaan huoli- 
matta Salo oli saanut A-sarjaan jouk- 
kueen mukaan. Valitettavasti vierailu 
tässä sarjassa jäi lyhyeksi kovien kil- 

Salon pakumppanien pudottaessa 
joukkueen jälleen B-sarjaan. A-sarjan 

Kisojen ainoa kaksoisvoittaja Leo 
Viljakainen Kymintehtaalta ja 
Karkkilan Pertti Toivainen (65) 

Järjestelyt pelasivat hyvin, olihan 
päällikkönä Hal-lavn Visan sihteeri 

Esko Vir tanen  (seisomassa). 
Erkki Wecksten hoiti tuloslaskentaa. 



voitti Kymintehdas I Voikkaan ol- 
lessa toinen. 

V ä r i k ä s  avausmarss i  keskuskentä l lä  

Sunnuntaiaamuna klo 10 suoritet- 
tiin kilpailujen avausmarssi Karhulan 
keskusurheilu-kentällä. 
esittämän musiikin tahdissa värikäs 

Soittokunnan 

palloilijattarien ja urheilijoiden jouk- 
ko marssi kilpailujen johtajan, kont— 

Kiekonheiton voittanut Pentti lhavlainen 
näyttöä» heittomailliai (ylökuvawl' 

K a r k k i l a n  Ma'tti J'cirvi voitti korkeus- 
hypyn j a  s i joi t tui  kolmiloikassa 

toiseksi (yll'ci) 

toripäällikkö Jarl  Ginmanin komen- 
nossa kentälle kuuntelemaan isännöit- 
sijä Börje Carlsonin avaussanoja. Tä- 
män jälkeen kierrettiin katsomon 
edestä takaisin pukusuojiin valmis- 
tautumaan urheilusuorituksiin. 

Karhulan hyvin hoidettu keskus- 
kenttä sijaitsee kauniilla paikalla Ky- 
mijoen itäisen suuhaaran rannalla. 
Länsiiluoteesta käynyt kylmä tuuli 

kylläkin sattui kentälle, mutta ilmo- 
jen haltijat suosivat kuitenkin niin 
paljon kisoja, ettei niiden aikana sen- 
tään satanut. Yhtiön ennätyksiä ei 
näissä olosuhteissa syntynyt, mutta 
jäljempänä esitetyt tulokset kertovat 
puolestaan suoritusten tason. 

Hallan tehdas ja Hallan Visa hoi- 
tivat yhdessä järjestelyt ja kaikki su- 
juikin erinomaisesti. Kilpailujen aika- 
taulua pystyttiin sen kireydestä huo- 
limatta noudattamaan hyvin ja päät- 
täjäisruokailu palkinto-jenjakoineen 
voitiin Hallan seuratalossa aloittaa 
ajallaan. Ruokailun onnistumisesta ja 
tarjoilusta vastanneet Hallan martat 
ansaitsevat erityisen lämpimät kiitok- 
set. Soittokunta puhalsi ruokailun 
ajan leppoisaa taustamusiikkia. Isän- 
nöitsijä Börje Carlson jakoi konttori- 
päällikkö Jarl Ginmanin avustamana 
palkinnot ja voittajat saivat soi-tto- 

kunnalta asiaankuuluvat fanfaarit. 
Naisten lentopallo-ottelujen tulok- 

set: A-sarja: 1) Kymintehdas I 4 
pist. 2) Voikkaa 2 pist. 3) Salo 0 
pist. B-sarja: 1) Heinola 4 pist. 2) 
Karkkila 2 pist. 3) Kymintehdas II 0 
pist. 

Voittaneissa joukkueissa pelasivat: 
Kymintehdas I :  Sirpa Kääpä, Terttu 
Nokelainen, Terttu Sihvola, Leila 

Kymintehtaan I joukkueen tytöt 
perhekuvaissa voittoisan A-sarian 

päätyttyä 

P i tuushypyn  voi t t i  T imo  Rinne  Kymin-  
teh taa l ta '  ( k u v a  keske l lä )  

Parvinen, Mirja Parvikko, Marjatta 
Tommola ja Helena Ahonen. Heino- 
la:  Sirke Kainulainen, Liisa Tuomi- 
nen, Anja Virtanen, Paula Nokelai- 
nen ja Eila Kuoppa. 

Joukkueiden parhaat: Heinola: 
Sirke Kainulainen, Karkkila: Eila 
Rantanen, Kymintehdas I :  Sirpa 
Kääpä, Kymintehdas I I :  Marja—Liisa 
Savolainen, Salo: Paula Vainio ja 
Voikkaa: Betty Puholainen. 

Yle isurhe i lun  tulokset: 

Kuulantyöntö: 1) Pentti Lankinen, 
Heinola 13,83, 2) Mauri Toivonen, 
Voikkaa 13,50, 3) Toivo Pääkkönen, 
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Hei-nola 13,04, 4) Yrjö Junni, Voik- 
kaa 12,50, 5) Esko Tuominen Salo 
12,40, 6) Pertti Tuviala, Kyminteh- 
das 11,15, 7) Antti Karanen, Salo 
10,92, 8) Kauko Ikonen, Karkkila 
10,49. 

3000 m: 1) Leo Viljakainen, Ky- 
mintehdas 9.11,6, 2) Pertti Taivainen, 
Karkkila 9.23,2, 3) Olavi Heinonen, 
Karkkila 9.44,4, 4) Ossi Kyngäs, Hei- 

Len'topallon B-saxrjain voittanut Heinolan 
joukkue ryhmittyneenä yhteiseen 
kuva-ain huoltajansa Mikko Kaninu'la'isen 
kanssa 

nola 10.03,2, 5) Eero Tiainen Juan- 
kooki 10.11,2, 6) Raimo Nordström, 
Salo 10.25,2. 

200 m. aitajuoksu: 1) Veikko To-l— 
vanen, Kymintehdas 25,8, 2) Mikko 
Kainulainen, Heinola 27,5, 3) Erkki 
Knapp, Voikkaa 27,5, 4) Jouko Lah- 
tinen, Kymintehdas 27,6, 5) Raimo 
Eklund, Voikkaa 28,8, 6) Sakari Nie- 
minen, Heinola 30,2. 

Pituushyppy: 1) Timo Rinne, Ky— 
mintehdas 6,47, 2) Mikko Kainulai- 
nen, Heinola 6,16, 3) Eino Berglund, 
Salo 6,04, 4) Reima Virtanen, Salo 
6,00, 5) Juhani Lankinen, Karkkila 
5,74, 6) Erkki Knapp, Voikkaa 5,73, 
7) Rauno Nyman, Heinola 5,55, 8) 
Juhani Aarnio, Voikkaa 5,49, 9) 
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Veikko Tolvanen, Kymintehdas 5,45, 
10) Ove Flygar, Karkkila 5,31. 

1500 m: 1) Leo Viljakainen, Ky- 
mintehdas 4.15,8, 2) Esko Pulkkinen, 
Kymintehdas 4.21,6, 3) Tapio Nik- 
kilä, Voikkaa 4.25,0, 4) Antero Ah- 
tiainen, Voikkaa 4.32,8, 5) Pertti 
Taivainen, Karkkila 4.38,4, 6) Martti 
Tiainen, Juankoski 4.43,2, 7) Arto 
Honkanen, Karkkila 4.52,6, 8) Ka- 

levi Hakala, Heinola 5.00,0, 9) Rai- 
mo Lukin, Heinola 5.03,6, 10) Seppo 
Ruotsalainen, Halla 5.16,0. 

100 m: 1) Seppo Rainio, Kymin- 
tehdas 11,5, 2) Teuvo Hellsten, Ky- 
mintehdas 11,5, 3) Markku Mänty- 
nen, Karkkila 11,6, 4) Pertti Rinne, 
Karkkila 11,7, 5) Eino Berglund, Sa- 
lo 11,9, 6) Risto Keto-oja, Salo 12,7. 

Kiekonheitto: 1) Pentti Ihalainen, 
Voikkaa 35,52, 2) Pentti Lankinen, 
Heinola 34,66, 3) Esko Tuominen, 
Salo 34,28, 4) Toivo Pääkkönen, Hei- 
nola 33,92, 5) Antero Toivonen, 
Voinklkaa 33,60, 6) Pertti Tuviala, 
Kymintehdas 33,12, 7) Antti Kara- 
nen, Salo 31,46, 8) Kauko Ikonen, 
Karkkila 31,40, 9) Pentti Nurmilau- 
kas, Kymin-tehdas 29,84, 10) Raimo 
Hiltunen, Juantehdas 28,12. 

Korkeushyppy: 1) Mahti Järvi, 
Karkkila 173, 2) Juhani Finer, Ky- 

mintehdas 170, 3) Antero Toivonen, 
Voikkaa 170, 4) Reima Virtanen, Sa- 
lo 166, 5) Jorma Höykkäri, Voikkaa 
163, 6) Toivo Hellsten, Kyminteh- 
das 160, 7) Kalevi Hakala, Heinola 
160, 8) Hannu Valkonen, Halla 160, 
9) Antti Wikström, Karkkila 156, 10) 
Antero Pirinen, Juankoski 153, 11) 
Antero Lapinlampi Heinola 145. 

Moukarinheitto: 1) Kauko Ikonen, 

Saltase-n kova loppukamppanilu menossa. 
Voittoja. Seppo Rain-io äärimmäisenä 
vasemmalla. 

Kymintehtaan Juhan i  Finer voitti  
kolmiloikan ja sijoittui korkeudessa 

toiseksi (yllä) 



Karkkila 29,68, 2) Pertti Nurmilau— 
kas, Kyminrtehdas 29,50, 3) Rauno 
Nyman, Heinola 23,32, 4) Kalle 
Suikko, Karkkila 20,54. 

Kolmiloikka: 1) Juhani Finer, Ky— 
14,39, 2 )  Ma-tti mintehdas Järvi, 

Karkkila 13,41, 3) Mauri Toivonen, 
Voikkaa 13,29, 4) Sakari Nieminen, 
Heino-la 12,50, 5) Antero Roininen, 
Juankoski 11,99, 6) Yrjö Junni, Voik- 

Näsmä miehet pitivät huolen, että 
kel lo t  k ä v i v ä t  oikein 

Heinolasta löytyi näiiden kisojen paras 
kuulantyöntä jä  Pent t i  Lankinen 

f
e

”
 

kaa 11,57, 7) Juhani Lankinen, 
Karkkila 11,18, 8) Raimo Väkiparta, 
Heinola 10,97, 9) Antero Piri-nen, 
Juankoski 10,55, 10) Hannu Valko- 
nen, Halla 10,27. 

4><100 m viesti: 1) Salo (Virtanen, 
Tuominen, Keto—oja, Berglund) 50,3. 

1000 m viesti: 1) Kymintehdas 
(Rinne, Rai-nio, Hellsten, Tolvanen) 
2.10,8, 2) Karkkila 2.15,8, 3) Kark- 
ki'la H 2.31,0. 

Isännöitsijä Börje Carlson (oikealla) 
jakoi palkinnot konttoripäällikkö 

J a r l  Ginmaniin avustamana 

Eri tehtaiden sijoitus epävirallisen 
pistelaskun perusteella: 1) Kyminteh- 
das 68 pist. 2) Karkkila 42 pist. 3) 
Voikkaa 42 pist. 4) Heinola 40 pist. 
5) Salo 20 pist. 6) Juantehdas 5 pist. 

Talvikisoissa  t ava t aan  Heinolassa 

Lauantai-iltana pidettiin eri teh- 
taiden uvrheiluedustajien yhteinen 
neuvottelutilai—suus Karhulan reservi- 
upseerien Viirinkallion korsussa, mi- 
kä olikin erittäin hauska ja erikoinen 
kokouspaikka. Tässä kokouksessa 
pohdittiin kisojen järjestelyyn liitty- 
viä kysymyksiä ja päätettiin mm. tu- 
levien talvimestaruuskilpailujen pito- 
paikka. Isäntävuorossa oli Heinolan 
tehdas ja sen edustajat lupasivatkin 
järjestää kisat mahdollisesti Vieru- 
mäen maastossa. Talvikisoja silmällä— 
pitäen yhtiöläiishiihtäjien on syytä 
aloittaa harjoittelu jo tosimielessä. 

1000 m : n  viestin ens immäinen  vaihto.  
Kärjessä va ih taa  K a r k k i l a n  | joukkue ,  
sitten Kymintewhdas ja ko lmantena  
K a r k k i l a n  ” j o u k k u e .  

Alakuvassa viestin voittanut 
Kymintehtaan joukkue v a s e m m a l t a  

l u k i e n  juoksujärjestyksessä 
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Isännöitsijä Tor Stolpe kiinnittää kultai- 
sen harrastusmerki'n Kauko Liljegrenin 
rintaan» Juuso KOppaseun ja Aarne Völi- 
Klemelän odotellessa vuoroaan. Vesem- 
malla Karkkilan tehtaan urheiluohjaaie 
Leo Savolainen. 

Urheilukauden päättäjäistilaisuuksia 
vietettiin eri tehtailla 

Kuusankosken tehtailla vietettiin 
kuntojuhlia Kuusankosken seura.-talos- 
sa 24. 10. ja Voikkaan seuratalossa 25. 
10. Kumpaisessakin tilaisuudessa oli 
kuntourheirluväkeä salin täydeltä. 

Kuusankosken seura-talossa lausui 
yleisön kemiallisen 
teollisuuden Krister 
Brommel—s, jonka jälkeen aloitettiin 
palkintojen jakaminen. Sen suoritti- 
vat sosiaalipä'a'llirk'kö Veikko Salan- 
der, urheilunohjaaja Raine Valleala 
ja nti Aili Kaartinen. Tilaisuudes- 
sa esiintyi myös Voikkaan Vesan 
tyttöjen voimisteluryhmä ja musiikis- 
ta pitivät huolen Suur-Savon Hum- 
pat. Klooritehdas ja Kymin paperi- 
tehtaan Yankee—osasto vastasivat juh- 
lan yleisjärjestelyistä. Osastojen 
naisväki huolehti kahvitarjoilu-sta ja 
tilaisuuden päätteeksi tanssittiin sa- 

tervetulleeksi 
isännöitsijä 
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kävely-, 
tennisharrastu-skilpai'luista 

sekä suunnistuksesta. Kymin-tehtaa- 
laisten ohella saivat myös Haukka- 
suon ja Kouvolan kirjapainon harras— 

not harrastuslenkkeilystä, 
uinti— ja 

tuskilpailijat palkintonsa. Kaikkiaan 
sai palkin-non noin viisi ja puoli sa- 
taa henkilöä. Mainittakoon että 26 
henkilöä, jotka saivat kolmannen ker- 
tapalkinnon, ovat kolmentoista vuo- 
den ajan joka vuosi päässeet vähin- 
tään kahdessa harrastwslajissa yhteen- 
sä viiden arvan tulokseen. Palkintona 
oli vaihtoehtoisesti makuupussi tai 
ilmainen kunto- ja terveystarkastus. 
Lukuisten palkintojen ja harrastus— 
merkkien lisäksi jaettiin vielä arvan 
perusteella neljä pääpalkintoa. Arpa- 
onni suosi miehiä ja hiihdon pääpal- 
kinnon vointti Risto Hasu, kävelyn 
Seppo Mäkinen, uinnin Arvo Joki- 
vuori ja tenniksen Erkki Aranko. 

Voikkaalaiset kuntourheilija—t toi- 
vouti 
päävttäjäirsllvtaansa paperitehtaan tek- 
nillinen johtaja Anders Lund. Ohjel- 
massa esiintyivät mm. professori Ha- 
jamieli sekä Voikkaan Viestin sievät 
voimistelijatytöt. Runsas palkintojen 

tervetulleiksi urheilukauden 

volaiLsen humppaorkesteri-n tahdissa. 
Päivällä oli pidetty juhla lapsille ja 
silloin yli kaksisataa lasta sai pal- 
kinton-sa. 

Aikuisten juhlassa jaettiin pa'lkin- 

Kymi-nteh-taalla oli kolmannen 
kertapalkinnion saajia 26. Kuvassa 
osa näistä uskollisista harrastus- 
kilpailu—jen osanottajista. 



määrä jaettiin kahdessa erässä ja vä— 
lillä kotitalouskerholaisten 
tarjoamat pwulla- ja kakkukahvit. 

juotiin 

Palkintojen jakoseremonian aluksi 
ojennettiin kattilat kolmannen kerta- 
palkinnon voittajille, joilta tänä vuon- 
na oli 19. Tämän jälkeen seurasivat 
vuoro-ssa veitset ja haarukat, lusikat 
sekä kynttilänjalat. Palkinnot jakoi- 
vat teknillinen johtaja Anders Lund 
ja uterveyssiusar Anja Roos sekä sosiaa- 
lipääl'likkö Veikko Salander ja puu- 
tarhaopettaja Eeva-Kaisa Airaksinen. 

Kaksikymmentä vuotta jatkunees- 
ta yhtämittaisesta liikunnan harras— 
tuksesta tunnustuksena saivat Lasse 
Knapp, Enkki Knapp sekä Paavo Vä- 

Ylökuvassa Jua'ntehtaani elökelöisiö 
harrastuskilpailupailkiintoineen 

Teknillinen» johtaja Anders Lulnd (alla) 
jakamassa palkintoja» Voikkaan 

seurawtailossa 
. 

hänen kultaisen merkin. Illan arvon- 
nassa osuivat eri harrastuslajien pää- 
palkinnot Anssi 
Joutjärvi, kävely Erkki Raschka ja 
hiihto Unto Pöyhönen. 

kuntourheilukauden 

seuraaville: uinti 

Juankosken 
päättäjäisiä vietettiin seuratalossa 13. 
10. viihteellisen kahviko-nsertin mer- 
keissä. Musi-ikillisesta puolesta vastasi 
Juantehtaan torvisoittokunta kapelli- 
mestarinaan Olavi Hartikainen. 

Juantehtaalla on kuntoliikun-nan 
harrastus nousussa, sillä kauden yh- 
teistulos 73 413 km on noin 3 % suu- 
rempi kuin edellisenä vuonna. Tavoi— 
tepalkintoon ylti tällä kertaa 125 
henkilöä. 
arpaa oli saanut 54 henkilöä ja heidän 

Vähimmäistavoitteen viisi 

kesken arvottiin pääpalkinto. Sen 
voitti rouva Kirsti Parviainen. Lisäksi 
arvottiin 8 muuta esi'nepalkilntoa, jot- 
ka  osuivat seuraaville: Aulis Ahonen, 
Rolf Chydenius, Heikki Huusko, 
Hilkka Korhonen, Veikko Ovaskai- 
nen, Eero Tiainen, Ester Tuppurainen 
ja Veijo Vanninen. 

Palkinnot jakoi-vat Juankosken 
tehtaan sosiaali-päällikkö Mikko Leh- 
to-ora ja prokuristi Toini Myöhänen. 
Lopuksi nähtiin vielä yhtiön 25. ke- 
sämestaruu—skilpailuista Vierumäellä 
tehty filmi. 

Karkkilan tehtaan vuoden 1968 
harrastuskillpailujen palkinnot jaet- 
tiin seuratalolla 24, 10. Tilaisuus aloi- 
tettiin orkesterin musiikkiesityksillä, 
jonka jälkeen avaussanat lausui so- 

siaalipäällikkö Erkki Mattsson. Isän- 
nöitsijä Tor Stolpe korosti puhees- 
saan liikunnan tärkeyttä ja vaiku- 
tusta ihmisen terveydelle. Kahvitar— 
joilusta huolehtivat tehtaan urheilu— 
yhdysmiehet. 

Harrastuskilpailussa todettiin olleen 
yhteensä 823 suorittajaa, mikä on 55,7 
% koko työntekijämäärästä. Kultai- 
sen 20-vuotisharrastusmerldin saajia 
oli kolme ja hopeisen 10—vuotismerkin 
27. 
palkinnon Lars Suominen, kävelyn 

Arvonnassa voitti hiihdon pää- 

Paavo Palenius ja uinnin Inkeri 
Lari la .  

Unkarilaisia TV—kuvaajia 
Kuusankosken tehtailla 

Yhtiömme on jälleen tänä syksynä 
esillä ulkomaisessa televisio-ohjel- 
massa. Itsenäisyyspäivämme tienoille 

lähetyksessään Unkarin 
televisio nimittäin kertoo puolen tun- 
a j oitetussa 

nin ajan Suomesta ja suomalaisista. 
Syyskuun lopulla kaksi unkarilaista 
radio— ja vtelevi'siomiestä vietti pari 
viikkoa Suomessa tutustuen maamme 
talouteen ja suomalaisten elämään ai- 
na Lappia myöten. Unkarilaiset Ta- 
mas Fehéri ja Karel Megyeri olivat 

He 
viettivät myös yhden päivän Kuu- 
täällä val-tion stipendiaatteina. 

sankoskella, jossa unkarilaiset report- 
terit kuvasivat Kuusanniemen ja 
Voikkaan tehtailla mm. puiden vas— 
taanottoa sekä selluloosan ja paperin 
valmistusta. Kuusanniemen pitkälle 
kehitetty automatiikka ja Voikkaan 
uusi komea paperikone PK 18 kiin- 
nittivät erityisesti vieraiden huomio- 
ta .  Hiukan heitä hämmästytti se, että 
PK 18  o n  suurimmalta osaltaan suo- 
malaista valmistetta. 

Unkar i la ise t  televisiokuvaajat  Kuusan-  
niemen» suilfaattisel|u:|oosa=tehta'ai|Ia 

kuvaamassa» puiden vastaanottoa 
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Kymintehdas yhtymän lentopallomestariksi 

Yhtiön lentopallomestaruudet rat- 
kottiin Karkkilassa lokakuun 5.—6. 
päivinä Karkkilan tehtaan vastates- 
sa järjestelyistä. Joukkueita oli mu- 
kana molemmissa sarjoissa neljä ja 
niissä yhteensä 75 pelaajaa. A-sarjan 
ottelut pelattiin yhteiskoululla ja B- 

Viimemai-nittu sarjan seuratalolla. 
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Mestarijoukkue: 
edessä vasemmalta  
Pentti  L i l j anhe imo ,  
Markku Vatto, Las- 
se  Lieri, takana 
Pekka Nykänen, 
Jou-ko Sa'lmi, Raimo 
Pulkkila, Martti Ve- 
sanen ja Pentti  Lii- 
k a n e n  sekö, yh t iön  
u rhe ' i lunoh jaa ja  Ra i -  
n e  V a l l e a l a  

B-sarian voitto-nut Sa lon  tehtaan 
joukkue  

Vauhdikas tilannlne ottelusta 
Kymin-te hdas—Ka'rkki Ia 

kenttä on vain valitettavasti hieman 
liian lyhyt ja matalalla olevat tuki- 
tangot haittasivat myös hiukan ot- 
teluja. 

Ottelut olivat kautta linjan erit- 
täin tasaväkisiä ja niihin kuluikin 

kahtena päivänä aikaa yhteensä 12 
tuntia. A-sarjan taso oli suurin piir- 
tein entisellään, joskin Kymintehtaan 
eniten yhteen pelannut joukkue erosi 
muista näppärillä sommitelmillaan. 
Mestaruutensa se ansaitsi lähinnä hy- 
vän puolus-tuspelinsä ansiosta. Voik- 
kaa putosi tällä kertaa B-sarjaan. 

Merkillepantavaa oli B-sarjan huo- 
mattavasti kohonnut taso. Salo tosin 
vei voiton vanhalla rutiinillaan, mut- 
ta miellyttävän yllätyksen järjesti 
jälleen areenalle palannut Halla—n 
joukkue. Ensi vuonna pelaavat siis 
B-sarjassa Lahti, Halla, Juankoski ja 
Voikkaa sekä A—sarjassa Kyminteh- 
das ja kolme metallin joukkuetta 
Karkkila, Heinola ja Salo. 

Tänä vuonna kaikki ottelut pelat- 
tiin sisällä ja yleinen toteamus oli, 
että ne olisi vastedeskin pelattava si- 
sällä. Silloin saadaan aikaan jänni- 
tystä ja mukava innostava yhteishen- 
ki. Yleisön'kin on parempi seurata 
sisätiloissa pidettyjä otteluita. 

Tulokset: A-sarja: 1) Kyminteh- 

das 6 pist., 2) Heinola 4 p, 3) Kark- 
kila 3 p, 4) Voikkaa 0 p. B—sarja: 1) 
Salo 6 p, 2) Lahti 2 p, 3) Halla 2 p, 
4) Juankoski 2 p. 

Joukkueiden parhaat olivat: Ky- 
min-tehdas Raimo Pukkila, Heinola 
Pauli Parviainen, Karkkila Heikki 
Suolampi, Voikkaa Ossi Nö'jd, Salo 
Lasse Ranne, Lahti Timo Laine, Hal- 
la Pekka Pakkanen ja Juankoski 
Mikko Räsänen. 



Kuusankosken tehtaiden paperiam- 
mattiosastojen pääluottamusmiehet 
Pentti Halinen, Lasse Lehtisare ja 
Matti Rautavirta haastoivat työvoi- 
maosaston varatuomarit Robert Brot— 
heruksen ja Lasse Mäkelän sekä eko- 
nomi Torsten Nylundin krokettiot- 
teluun, joka pidettiin syyskuun 19 
päivän iltana ammattiosaston ranta- 
palstalla Uranpirtillä. 

Jo Kuusankoskelta isäntien kyytiin 
lähdettäessä olli ilmassa havaittavissa 
samaa jännitystä 'kuin kovien kilpai- 
lujen edellä aina. Monasti aikaisem- 
min outelun osapuolet ovat olleet vas- 
takkain 
mutta nyt ensimmäistä kertaa pelilken- 

neuvottelupöydän ääressä, 

tällä, joka kaiketi strategisista syistä 
oli kuoppainen ja yllätyksiä täynnä. 
Pääluotttamusmiehillä olivat kotiken— 

Uranpirtillä pelattiin 
krokettia 

tän edut puolellaan ja todennäköi- 
sesti joitakin 'krokettiotteluita taka- 
naan. Haastetut sen sijaan saapuivat 
tilaisuuteen aivan vihreinä poikina, 
mutta pärjäsivät kuitenkin joten ku- 
ten tyylikkäästi peli-n loppuun saak- 
ka. Todellista taitoa ja tekniikkaa 
edusti pääluottamusmies Matti Rau- 
tavir-ta, jonka peli oli omaa luok- 
kaansa. Pullakahvien jälkeen inspi- 
roitiin uusi kilpailu, joka pelattiin 

Tuomari Mäkelän 
tyyl i n ä y t e  t i k a n -  
he i t t ok i  Ipaii | usso 

tikanheitossa. Pääluottamusmiehet 
voittivat jälleen joukkuekilpailun ja 
henkilökohtaisessa kilpailussa oli pää- 
luottamusmies Pentti Halinen paras 
ekonomi Torsten Nylundin sijoittues- 
sa ltoiseksi. Kilpailut käytiin huumo- 
rin ja tosi kilpailuhengen elävöittä- 
minä. Tunnelma sen kun parani, kun 
otteli-jat päätteeksi menivät sauno- 
maan ja tuli—pa monelta uitualkin Ura- 
järven viileissä syksyisissä vesissä. 

Kroket t ipel i  on lähtenyt käyn t i i n .  Vaira- 
tuoma'r i  Robert Brotherus  (y läkuvassa  
oikzllaz) keskittyy ensimmäiseen lyöntiin- 
sö. Pääluottamusmies Pentti Halinen 
(vas.) seura—a tarkkoina, meneekö pallo 
portista läp i .  

Krokeettijoukkueet pelini päätyttyä yhtei- 
sessä kuvassa vas:! ta  Lasse Mäkelä, 
Pentt i  H a l i n e n ,  Lasse Lehtisarre, Robert 
Brotherus,  Mat t i  Rautaivir ta  ja Torsten 
Nylund. 
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Pitkäaikaisesti palvelleita 

KU USAN KO'SKEN TEHTAAT 

YRJÖ RANTANEN 
vanhempi sähköa-sentaja Kymin sähkö- 
korjaamosta tuli 10. 9. olleeksi 40  vuot- 
ta yhtiön palveluksessa. Hän on syn-ty- 
nyt  Tamm-elossa 14.  8. 1911. Ammatti- 
koulun käytyään hän tuli yhtiön palve- 
lukseen Kymi-n sähkökorjaamolle 1927 
ja on- palvellut siellä yhtäjaksoisesti koko 
ajan. Koskelassa 10'. 9. pidetyssä juhla- 
tilaisuudessa hänelle ojennettiin. yhtiön 
40i-vuotisansiamerkki ja sähkökorjaamon 
päällikkö Sulo Lindfors kiitti häntä pit- 
käaikaisesta palveluksesta.  Tilaisuudessa 
olivat läsnä myös rva Rantanen, dipl.ins. 
Sven-Ake Lemström rou-vineen- sekä yli- 
mestari Kauko Palmlöf ja mestari Ta- 
pani Anttila. 

MUISTO SKYTTÄ 
paperivaraston mestari Voikkaan paperi- 
tehtaalta tuli 16.  9. olleeksi 40' vuotta 
yhtiön palveluksessa. H ä n  on syntynyt 
Valkealassa 16.  6. 1909 ja tuli yhtiön 
palvelukseen Voikkaan paperitehtaalle 
1926. Sieltä hän siirtyi puuhiomolle 
kuorijaksi ja työskenteli muissakin teh- 
tävissä m m .  v i imeks i  kuorimon e t u m i e -  
henä. Nykyiseen tehtävään—sä paperiteh- 
taalle hän siirtyi 1954. Voikkaan klubil- 
la  järjestetyssä tilaisuudessa dipl.ins. 
Anders Lund ojensi hänelle 40-vuotis- 
ansiomerkin kiittäen häntä uskollisesta 
palveluksesta. Läsnä ol ivat  myös rva 
Stina Lund ja ins. Erkki Kiviranta-. 

VEIKKO VITIKAINEN 
ekspeditööri Kymintehtaan päävarastosta 
tuli 25. 9.  olleeksi 4 0  vuotta yhtiön pal- 
veluksessa. Hän on syntynyt Iitissä 8. 2.  
1911. Kymin ulkotyöosaston palveluk- 
seen hän  tuli 1926 ja oli sen jälkeen 
työssä muillakin osastoilla, kunnes 1934 
siirtyi päävarastolle. Hänet  n imite t t i in  
varastoekspeditööriksi 1945. Koskelassa 
25. 9. pidetyssä juhlatilaisuudessa osto- 
osaston päällikkö, dipl.ins. Erik Holm 
ojensi hänelle 40'-vuotisansiomerkin kiit- 
täen häntä pitkäaikaisesta palveluksesta. 
Tilaisuudessa olivat saapuvilla myös rva 
Ebba Holm ja varastonhoitaja Martti 
Savela—. 

ANTON PUNKKINEN 
hakkumies Kymin selluloosatehtaalta 
tuli 10. 10'. olleeksi 4 0  vuotta yhtiön 

. 
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Muisto Skyttä 

palveluksessa-. Hän on syntynyt Luu- 
mäellä 4. 8. 1904. Yhtiön palvelukseen 
Kymin ulkotyöosastolle hän tuli 1928. 
Kymin selluloosatehtaalle happomiehek- 
si hän  tuli 1933. Työskenneltyään eri 
osastoilla hänet nimitettiin hakkumie- 
he-ksi 1966. Koskelassa 31 .  10 .  pidetys- 
sä tilaisuudessa isännöitsijä Pou'l L ind-  
qvist kiitti häntä 40-vuotisesta palve- 
luksesta ja rva Lindqvist ojensi hänel le  
ansiomerkin. Tilaisuudessa olivat läsnä 
myös rva. Punkkinen ja ylimestari Manu 
Sommarberg. 

KAARLO KALLIO 
kuorimon etu'm'ies Kymin selluloosateh- 
taa l ta  tuli 15 .  10.  olleeksi 40' Vuotta 
yhtiön palveluksessa. Koskelassa pide- 
tyssä tilaisuudessa isännöitsijä Poul 
Lindqvist kiitti häntä pitkäaikaisesta 
palveluksesta ja rva Lindqvist ojensi hä-  
nelle yhtiön 40—vuotisansiomerkin. Tilai- 
suudessa oli läsnä myös rva Kallio. 

VILJO TOIKKA 
työnjohtaja Voikkaan puuhiomolta tuli 
19.  10 .  olleeksi 40  vuotta yhtiön palve- 
luksessa. Hän on syntynyt Sippolassa 
1 3 .  3 .  1 9 1 1  ja tu l i  y h t i ö n  pa lve lukseen  
Voikkaan  u'lkotyöosastolle 1927. H ä n  
on työskennellyt mm. moatalousosastol- 
la, josta siirtyi Voikkaan puuhiomolle 
1946 ja toimii siellä nykyisin kuorimon 
työnjohtajana-. Dipl.ins. Ake Lindholm 
luovutti hänelle yhtiön 40I-vuotisansio- 
merkin Voikkaan klubilla järjestetyssä 
tilaisuudessa. Läsnä oliva-t myös rva 
Toikka, rva Lindholm sekä ylimestari 
Esko Eloranta rouvineen. 

ANTTI SALMI 
nosturinhoitaja Kymin selluloosatehtaal- 
ta tuli 31 .  101. olleeksi 4 0  vuotta yhtiön 
palve luksessa .  I sännöi t s i jä  Paul Lindqvis t  
kiitti häntä pitkäaikaisesta palveluksesta 

Veikko Vitikainen 

ja rva Lindqvist kiinnitti hänen rintaan- 
sa 40'—vuotisansiamerkin Koskelassa pi- 
detyssä  t i l a i suudessa .  

JUAN KOSKEN TEHDAS 

HILKKA KORHONEN 
kirjuri ka-rtonkite-htaalta tuli 6. 10.  cl— 
leeksi 40' vuotta yhtiön palveluksessa. 
Hän tuli 1928 laborantiksi kartonkiteh- 
taalle ja siirtyi myöhemmin kirjuriksi. 
Juan-tehtaan toimihenkilökerhossa pide— 
tyssä tilaisuudessa hän vastaanotti 40- 
vuotisansiomerkin ja i sännöi t s i jä  L. Tim- 
gren kiitti häntä erittäin hyvin suorite- 
tusta ja pitkäaikaisesta työskentelystä 
tehtaan ja yhtiön hyväksi. Ansiomerkin 
ki inni t t i  rva T i m g r e n .  

METSÄOSASTO 

ARVl  KLEMI 
metsäteknikko metsäosaston Keski-Suo- 
men hoitoalueesta tuli 1.  10'. olleeksi 
yhtiön palveluksessa 40  vuotta. Hän. on 
syntynyt 17. 7. 1905 Lemillä ja tuli 
yhtiön palvelukseen Päijänteen hoito- 
alueeseen 1928.  Pi i r i työn joh ta jaks i  Lei- 
vonmäen piiriin hänet nimitettiin 1943. 
Leivonmäen piirin siirryttyä 1946 Keski- 
Suomen hoitoalueeseen hän toimi edel- 
leen samassa  tehtävässä,  mutta k u n  
piiri uudelleen järjestelyjen yhteydessä 
1967 yhdistettiin Korpilahden pi ir i in ,  
hän jatkoi palveluaan metsä—teknikkona 
Leivonmäellä. Jyväskylän klubilla 1 .  10 .  
pidetyssä juhla-tilaisuudessa metsäpääl-  
likkö Harry Willman kiitti häntä pitkä- 
aikaisesta palveluksesta yhtiössämme ja 
aluemetsänhoitaja Georg Thomé kiinnitti 
40'-vuotisansiomelrkin hänen rinta—ansa. 
Tilaisuudessa olivat läsnä myös hankin- 
tapäällikkö Henry Kvist, toimistovirkai- 
lija Artturi Oinonen, piirityön—jahtaja 
V e i k k o  Mertanen, aluewteknikko V ä i n ö  
Örnberg ja piiriteknikko Kauko Sippola. 



Anton Punkkinen 

HALLAN TEHDAS 

UUNO KARHUNEN 
vartija tuli 16. 10. olleeksi 4 0  vuotta 
yhtiön palveluksessa. Hän on syntynyt 
Kymissä 13.  7 .  1 9 1 2  j a  tuli ensimmäi- 
sen kerran yhtiön palvelukseen lautatar- 
halie merkkipoiaksi 1927.  Vuodesta 
1931 lähtien hän on palvellut yhtäjak- 
soisesti lautatarhalla ja sahalla toimien 
viimeiset kymmenen vuotta vartijana. 
Hallan» seuratalossa oli 16. 10. järjes- 
tetty juhlatilaisuus, jolloin konttoripääl- 
likkö Jarl Ginman ojensi hänelle yhtiön 
40i—vuotisansiomerkin. Tilaisuudessa oli- 
vat  mukana myös maisteri Lilli Olsson, 
sahanhoitaja Pauli Hartikainen ja  ruis- 
kumestari Esko Virtanen:. 

Merkkipäiviä 

KUUSANKOSKEN TEHTAAT 

ARVO HÖLSÄ 
vedenpuhdistuslaitoksen hoitaja Kymin 
paperitehtaalta täyttää 6 0  vuotta 13.  1 1. 
Hän on syntynyt Valkealassa ja tuli yh- 

Arvi Klemi 

. 

Arvo Hölsä 

Kaarlo Kallio 

tiön palvelukseen Kuusaan ulkotyöosas- 
tolle 1924 .  Sieltä hän siirtyi 1 9 2 5  Ky- 
min korjauspajalle oppilaaksi. Olltuaan 
välillä yli vuoden ajan työssä muualla 
hän tuli Kymin rakennusosastan palve- 
lukseen 1929.  Voitelijaksi Kymin puu- 
hiomoon hän siirtyi 1 9 3 4  ja oli tässä 
toimessa vuoteen 1943,  jolloin hän siir- 
tyi voima-aseman hoitajaksi Kymin säh- 
köosastolle. Nykyisessä ammatissaan 
hän on ollut v:sta 1 9 5 5  lähtien. 

EINAR HASU 
voitelija Voikkaan paperitehtaan kun- 
nossapitoryhmästä täyttää 6 0  vuotta 
14. 12. Hän on syntynyt Valkea-lassa ja 
tuli yhtiön palvelukseen Voikkaan ra- 
kennusosastolle 1927.  Sen jälkeen hän 
on työskennellyt muiden työnantajien 
palveluksessa sekä yhtiön muillakin» työ- 
osastoilla. Nykyistä tehtäväänsä hän on 
hoitanut v:sta 1949 alkaen. 

VEIKKO VAINIO 
rullapakkaaja Kymin paperitehtaalta 
täyttää 6 0  vuotta 16. 12.  Hän on synty- 
nyt Iitissä. Yhtiön palvelukseen Kymin 
ulkotyöosastolle hän» tuli 1922 ja työs- 
kenteli sen jälkeen useilla munilla osas- 
toilla vuoteen 1936 .  Rullapakkaajana 
hän on ollut v:sta 1950 lähtien. 

Einar Hasu 

Viljo Toikka 

EINAR ASKOLA 
hissimies Kymin paperitehtaan Yanikee- 
osastolta täyttää 6 0  vuotta 18. 12. Hän 
on syntynyt Viipurissa ja tuli yhtiön pal- 
velukseen Voikkaan rakennusosa-stolle 
1936 .  Sen jälkeen hän työskenteli Kuu- 
saan selluloosatehtaalla, Kymin raken- 
nusosastolla, Kymin selluloosatehtaailla 
j a  Kymin puuhiomolla. Kymin paperi- 
tehtaan palvelukseen hän tuli 1 9 5 9  ja 
Yankee-osastolle 1966. 

MATTI HAIKOLA 
rakennusmestari sosiaaliosastolta täyttää 
503 vuotta, 12. 11.  

ONNI SIPRONEN 
junamies kulje'tu'sosastolta täyttää 5 0  
vuotta' 30: 11. Hän on syntynyt Kuole- 
manjäwrvellä. Hän työskenteli rakennus- 
töissä ympäri Suomea ennenkuin tuli yh- 
tiön palvelukseen 1951 ulkotyöosastolle 
purkajaksi. Kuljetusosastolle junamie- 
heksi hän siirtyi 1964. 

KARKKILAN TEHDAS 
OLGA SJÖHOLM 
hissiinkuljettaja liesiosastolta täyttää 60  
vuotta 26. 11. Hän on syntynyt Pyhä- 
järvellä Ul. Tehtaan työhön liesiosa—stolle 
hän tuli 1955. 

Veikko Vainio 
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Onni Sipronen 

AALTO ROTH 
valimotyöntekijö putkivalimosta täyttää 
50  vuotta 3. 12. Hän on syntynyt Tam- 
melassa. Tehtaan työhön Iiesiosa-sto'lle 
hän tuli 1936.  Toimittuaan muutamia 
vuosia myös kattilaosastolla hän sotien 
jälkeen siirtyi valimoon. V:sta 1960' al- 
kaen on hän toiminut putkivalajana. 
Hän on. innokas musiikinharrastaja-. Hö- 
nuellä on' ollut myös oma orkesteri. 

KERTTU KAHILA 
keernantekijä keernaosastolta täyttää 
50' vuotta 11. 12. Hän on. syntynyt 
Heinjoella. Tehtaan työhön keernaosas- 
tolle hän tuli 1947. 

J UAN KOS KEN TEH DAS. 

REINO TUPPU RAINEN 
auton—asentaja täyttää 60  vuotta 9. 12.  
Hän on: syntynyt Juankoskella ja tuli 
1923 yhtiön palvelukseen oppilaaksi 
tehtaan. konepajalle. Hän toimi veturin- 
lömmittöjöunö 1925—1926 ja purjeh- 
duskauden 1927 koneapu—laisena Juka- 
Iaivassa. Vuosina 1928—1934 hän oli 
kesäisin yhtiön höyrylaivoissa- koneen- 
hoitajana ja talvisin konepajassa viilaa- 
jaina-. Sen jälkeen hän on työskennellyt 

Aalto Roth 

yksinomaan korjauspajassa aluksi vii- 
laajana ja  myöhemmin autonase—ntajana. 
Hän on osallistunut kunnallisiin tehtä- 
viin ja kuulunut n. 14 vuotta Juanteh- 
taan- kansa-koulun johtokuntaan. toimien 
koko ajan puheenjohtajana tai varapu- 
heenjohtajana. Hän on kunnan tervey- 
denhoitolautakunnan varapuheenjohtaja 
ja on kuulunut Juankosken Työväen— 
Sairaus- ja hautausavustuskassan johto- 
kuntaan, jossa hän on toiminut useita 
vuosia sihteerinä. Hän on kuulunut myös 
tehtaan. tuotantokomiteaan. Vapaa-aika 
kuluu kalastuksen ja kuntoliikunnan 
parissa. 

PENTTI LEIVO 
voitelija täyttää 5 0  vuotta» 3 .  12. Hän 
on' syntynyt Muuruvedellä ja: muutti 
vanhempiensa mukana Juankoske-lle. En- 
simmäisen: kerran hän tuli yhtiön palve- 
lunksee'n' jo nuorena poikana- apupojaksi 
Kaunisharjunu tilalle. Myöhemmin hän 
työskenteli myös Rupsan tilalla. Puuhio- 
moon hän tuli 1941 ja työskenteli mm. 
1 0  vuotta kokoojakoneen. hoitaja-na.. Voi- 
telijana hän. on ollut vuodesta 1956  löh- 
tiein. Hän on» osallistunut kunnalliseen 
toimintaan ja kuulunut sairaalan» johto- 
kun-taan 8 vuotta sekä kunnan sosiaali- 
Iautakunta-an ja- vaalilautakuntaan. H'a'n 

Pentti Leivo 

3 0  

Artturi Oinonen 

Reino Tuppurainen 

on kuulunut myös tehtaan tuotantoko- 
m-iteaan, turvallisuustoimiku-ntaan ja 
aloitelautakuntaan. Urheilun parissa hän 
on. ollut nuoresta pitäenl ja; toiminut 
Pyrkivön puheenjohtajana ja raha-ston- 
hoitaja-na. Seuran ja-lkapa-Ilojaostossa 
hän. on toiminut pelaajana, huoltajana 
ja valmentajana- sekä pelituomarino. Ny- 
kyisiin. hän toimii yleisurheiluf, hiihto- 
ja mökikilpailuien tuomariteh-tövissö se- 
kö Pyrkivän neuvoa-antavan elimen. jö- 
senenö. 

HALLAN TEHDAS 

ANNA MATTILA 
siivooja saha—lta täyttää 50' vuotta 
15. 12. Hän on: syntynyt Kotkassa ja 
tuuli yhtiön palvelukseen ensimmäisen 
kerran: 1936. Jalostustehtaan palveluk- 
seen hövn tuli 1947 ja siirtyi sieltö 1948 
sahalle kimpie-n tasaajaksi. V:sta. 1966 
lähtien hän on ollut sahalla siivoojana. 

OIVA MÄKINEN 
rimoittaja sahalta täyttää 50 vuotta 
12. 11. Hän on syntynyt Orimattilassa. 
Yhtiön! palvelukseen lautatarhalle hän 
tuli ensi kerran 1948. Lyhyen poissa- 
olon jölkeen hän tuli uudelleen 1959 

Arvi Weide 



r a k e n n u s o s a s t o l l e  si irtyen 1 9 6 0  sahalle 

kuormaaja-ksi ja myöhemmin nykyiseen 

tehtävään—sä rimoittajaksi. 

METSÄOSASTO 

ARTTURI OINONEN 
konttorivirkailija täyttää 60 vuotta 
9. 11 .  Hän on syntynyt Karstula-ssa ja 
tuli metsäosaston palvelukseen 1927 
metsätyönjohtajaksi Keski—Suomen hoi- 
toalueen Kivijärven piiriin, josta 1935 
siirtyi samaan tehtävään Suolahden pii- 
riin. V. 1939 hän tuli konttorivirkawili- 
jaksi hoitoaluekonttoriin ja on tässä 
tehtävässä edelleen. Hän on palvellut 
yhtiötä uskollisesti yli 4 0  vuotta ja on 
pitkänä palvelusaikanaan perehtynyt hy- 
vin kaikkiin hoitoaluetta koskeviin asioi- 
hin ja hoitanut tehtävänsä tunnollisesti 
hänelle ominaisella hiljaisella uutteruu- 
della. Käsistään- käte-vänä miehenä hän 
vapaa-aikanaan harrastaa n-ikkaroimista 
ja omakotitalo-nsa puu-tarhan viljelyä. 

ARVI WEIDE 
metsäutyönjohtaja Suonenjoelta täyttää 
60' vuotta. 11. 11. 1968. Hän tuli yh- 
tiön metsäosaston palvelukseen työn- 
johtajaksi 1933, joten hän on palvellut 
yhtiötä jo 35 vuotta. Hän on toiminut 
suurimman osan palvelusajastaan Huuh- 
t imäen tila-Ila Suonenjoella, jossa on 
nähtävänä hänen suorittamansa laajat 
ja  erittäin hyvin onnistuneet männyn- 
taimistot, joita usein on esitetty kau- 
kaisillekin vieraille. Hänen huumoripi- 
toinen ja valoisa elämänkotsomuksensa 
on tehnyt hänestä erittäin pidetyn hen- 
kilön. 

Manan majoi l le 

Lokakuun 1 pnä kuoli y l lättäen tek-  
nikko Risto K a a r t o spriitehtaa'lta. 
Hän oli syntynyt Vaasassa 22. 2. 1922. 
Suoritettuaan Teknillisen 
koulun hän työskenteli eri paikoissa 
työnjohtajana-. Yhtiön palvelukseen kloo- 
ritehtaa-Ile hän tuli 1957. Oltuaan vuo- 
romestarina- klooriteh-taolla ja laborato- 
riote-knikko-na pä-älaborato'riossa hän siir- 
tyi 1965 mestariksi spriitehtaalle. Hän 
toimi Teknisten toimihenkilöiden yhdis- 
tyksen sihteerinä ja yhdysmiehenä. 

Tompe reen- 

Voikkaan Urheilu—Veikot 50-vuotias 
Maineikas kymenlaaksolainen ur- 

heiluseura Voikkaan Urheilu-Veikot 
vietti 50-vuotisjuhlaansa 27. 10. 
Voikkaan seuratalossa juhlakokouk— 
sen ja arvokasohjelmaisen pääjuhlan 

”merkeissä. Seuran johtokunta suoritti 
aamupäivällä kunniakäynnin seppe- 
leenlaskuineen sankarihaudalla sekä 
edesmenneitten puheenjohtajien hau- 
doilla. Perhepiinissä pidetyssä juhla- 
kokouksessa yli kahtakymmentä seu- 
ran ansioitunumta jäsentä muistettiin 
pienoislipuin ja erilaisin an—siomerkein. 
Kuusi henkilöä sai seur-an pienois- 
lipun, joiden lisäksi annettiin kuusi 
kultaista ja kaksitoista hopeista an- 
siomerklkiä. 

Kohokohdaksi muodos-tui kuiten- 

Lokakuun- 101 pnä kuoli yllättäen 2. 
sulattaja Toivo S 6 d e r h 0 l m karbidi- 
tehtaalta. Hän oli syntynyt Säkkijärvellä 
1 1. 6. 191 1. Yhtiön. palvelukseen Voik- 
kaan ulkotyöosastol'le hän tuli 1954 ja 
Kymin rakennusosastolle 1955. Sieltä 
hän samana vuonna siirtyi karbiditeh- 
taalle, jossa toimi pääasiassa trukinkul- 
jettajana vuoteen 1967, jolloin siirtyi 2. 

sulatta'jaksi. Vainajaa jä ivät  lähinnä kai- 
paamaan puoliso ja- kaksi lasta perhei- 
neen. 

kin varsinainen pääjuhla seuratalon 
kukkasin ja lipuin kauniisti koristel— 
lussa salissa. Juhlaan osallistui runsas 
kutsuvieraiden sekä jäsenien ja ystä- 
vien joukko. 

Juhlan aloitti Pilkanmaan soitirn- 
yhtye esittämällä kaksi musiikkinu- 
meroa, joiden jälkeen Voikkaan Ur- 
heilu-Veikkojen puheenjohtaja Sakari 
Kossila toivotti yleisön tervetulleeksi 
juhlimaan ”miehen ikään” ehtinyttä 
seuraa. Muusta ohjelmasta mainitta- 
koon lausunta ja kuorolaulu sekä 
Voikkaan Nai-svoimistelijoitrten tan- 
hu- ja voimistelunäytökset. Juhlapu- 
heen piti SVUL:n Kymenlaakson pii- 
rin puheenjohtaja sosiaalineuvos Urho 
Saariaho. 

Voikkaan Urheilu—Veikot sai juh- 
lapäivänään vastaanottaa lukuisia 
onnitteluja sekä eri urhei-lujärjestöjen 
standaareja ja ansiomerkkejä. Kaup- 
palan ja sen urheilulautalkunnan sekä 
seurakunnan onnittelujen jälkeen esitt- 
tivät Voikkaan Urheilu—Veirkoilxle yh- 
tiön onnittelut sosiaalipäälliikkö Veik- 
ko Salander ja sosionomi Keijo Joki- 
ranta. Juhlivalle seuralle ojennettiin 
SVUL:n ja. Suomen Painiliito-n stan- 
daarit, sekä SVUL:n Kymenlaakson 
piirin kultainen ansiomerkki lippu- 
tankoon kiinnitettä—väksi. Kuva-ssam- 
me Voikkaan Urheilu—Veikkojen pie- 
noislipunlla ja ansiomerki-llä palkittuja 
jäseniä. 
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Tehdaskunta Juankoski . . . 
jatkoa sivulta 9 

laiskuntien taajamissa aikamoinen on- 
gelma ennen kaikkea kalliiden kus- 
tannusten takia. Juankoskella toimii 
vesiosuuskunta, jota kunta taloudelli- 
sesti tu-kee. Melkein koko keskusta on 
jo yhdistetty vesi- ja viemäriverkos— 
toon ja uusia osakkaita liittyy jatku- 
vasti. Siten myös tässä suhteessa 
Juankosken taajaman kehityksestä on 
pidetty hyvää huolta ja menetelty 
kaukonäköisesti. 

Oppikoulu ia ammattikoulu 

Juankoskelaisten ripeistä otteista 
on osoituksena Juankosken yhteiskou- 
lun siirtyminen kunnan omistukseen. 
Kunta teki koulun kannatusyhdistyk- 
sen kanssa sopimuksen koulun siirtä- 
misestä kunnan ylläpidettäväksi. 
Valtioneuvosto antoi tälle toimenpi- 
teelle hyväksymisensä ja viime elo- 
kuun 1 päivänä keskikoulu aloitti 
kunnallisena keskikouluna ja yläluo- 
kista muodostettiin kunnan omistama 
yksityinen lukio. Tämän toimenpiteen 
avulla turvattiin oppikoulun jäämi- 
nen Juankoskelle. 

Juankoski tulee saamaan myös 
Koillis—Savon kuntainliiton ammatti- 
koulun. Päätös on jo tehty ja par- 
haillaan on menossa opintolinjojen 
suunnittelu. Ammattikoulun saami- 
nen Juankoskelle on erittäin tervetul- 
lut, tarvitseehan paikkakunnan oma 
teollisuus nuorta koulutettua työvoi- 
maa. 

Koillis-Savon kuntain aluetoimikunta 

Koillis—Savoon luetaan kuuluvaksi 
yhdeksän kuultaa: Juankosken lisäksi 
sen naapurikunnat Muuruvesi, Säy- 
neinen ja Kaavi ja etäämmällä sijait- 
sevat Nilsiä, Rautavaara, Riistavesi, 
Tuusniemi sekä Vehmersalmi. Näiden 
kuntien asukasmäärä on yli 41000. 
Ammattikoulun ohella keskeisimpiä 
asioita ovat toimikunnan neuvotte- 
luissa olleet lukioiden ja sairaaloiden 
perustamis- ja sijoituskysymy'kset. 
Toimikunnan mielipidettä on kysytty 
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myös kun-tauudistuksesta. Toimikun- 
nan sihteerinä on Juankosken kun- 
nansihteeri Jussi Toppari. 

Juankoski Sii l injärven—Luikon- 
lahden ainoa rautatieasema 

Juankosken ja Luikonlahden väli- 
sen rataosuuden valmistuttua ja kai- 
vostoiminnan alettua on liikenne täl- 
lä Siilinjärveltä itään johtavalla ra- 
dalla lisään—tynyt. Sitä tulee kasvat- 
tamaan myös Juankosken laajeneva 
teollisuus. Myös puutavaran kuljetus 
on lisääntynyt ja tämä on erityisesti 
vilkastuttanut Juankosken aseman lii- 
kennettä, sillä puutavaran lastaus on 
keskitetty Juankosken asemalle. Ny- 
kyisin puutavaraa lastataan jo kah- 
dessa vuo-rossa. 

Juankoski on toiminut tämän ra- 
dan ainoana rautatieasemana. Sillä 
on asemapäällikkönsä, joka huolehtii 
myös Luikonlahden liikenteestä. 

Myös maantieliikenteen kannalta 
Juankosken asema on varsin keskei- 
nen. Erityisesti yhteydet Juankosken 
ja Säyneisen sekä Juankosken ja 
Muunuveden välillä ovat hyvät. Sen 
sijaan Juankosken ja Kaavin välinen 
tie on mutkikas. Lyhin ja melkein 
yksinomaan käytetty tieyhteys Juan- 
koskelta Kuopioon kulkee Muuruve- 
den kautta. 

Juankoskelle uutta teollisuutta 

Juankosken tehtaan kartonkikoneen 
uusiminen ja Metallikutomon Oy:n 
uuden tehtaan sijoittuminen Juankos- 
kelle on suuresti vahvistanut paikka- 
kunnan teollisuutta. Kunta ponniste- 
lee uu'sien yrittäjien saamiseksi Juan- 
koskelle, eikä tuloksetta, sillä par- 
haillaan Juankoskella on rakenteilla 
Koillis-Savon Konepaja, joka tulee 
tarjoamaan työtä n. 15 miehelle. 

Juankoskelaisia viirankudantaa 
oppimassa 

Ennen vuoden vaihdetta lentää jo 
sukkula ja paukkuu pinta ensimmäi- 
sessä viirakutomalkoneessa, kertoi 

Metallikutomo Oy:n Juankosken pai- 
kallisjohtaja, dipl.ins. Erkki H e 1 y- 
n e n .  Koneet toimittaa saksalainen 
tehdas Emil Jäger, 
Miinsterissä Westfalenissa. Ensimmäi— 

joka toimii 

sessä vaiheessa asennetaan tehdashal— 
liin yhdeksän kumma-konetta, mutta 
tilaa on kaikkiaan 16 kutomakoneel- 
le sekä viirojen venytyspenkille, jon- 
ka asentaminen on jo käynnissä. 

Kumma-koneiden leveydet vaihte- 
levat 6,3:sta 10,5 metriin. 
valmistaminen tapahtuu samaan ta- 

Viirojen 

paan kuin kan-kaan kutominen. Ko- 
neet ovat luonnollisestiki—n järeämpiä, 
onhan loimet ja kuteet metallista. 
Kutominen edistyy puolen metrin no- 
peudella tunnissa, joten 40 metrin 
pituisen viiran kutomi-seen tarvitaan 
n. 80 tunti-a. Paitsi varsinaista kuto- 
milsta viiran valmistukseen kuuluu 
saumaaminen, venytys ja paikkaami- 
nen. Kaikki työvaiheet edellyttävät 
suurta tarkkuutta ja huolellisuutta. 
Tehdassa'lissa tulee olla puhdas ilma. 
I-tse työkään ei ole likaista, päinvas- 
toin eräät työvaiheet edellyttävät kä- 
sien pesua ennen työhön käsiksi käy- 
mistä. 

Kaksi työnjohtajaa ja 12 miestä 
ovat olleet kesäkuusta lähtien harjoit- 
telemassa Metallikutomon Malmin 
tehtaalla. Miehet ovat kotoisin Juan- 
koskelta ja he puolestaan tulevat 
opettamaan 
juankoskelaisia, kun tehdas saadaan 

viirankutoji-ksi muita 

käyn-tiin. Ensi vuoden loppuun men- 
nessä on jo tarkoitus siirtyä keskey- 
tyvään !koulmivuorotyöhön. 

mäisessä vaiheessa tarvitaan 50 mies- 
Ensim- 

tä, mutta toiminnan laajetessa työ- 
voiman tarve kasvaa. 

Nopeasti noussut 69 000 m3zn suu- 
ruinen tehdasrakennus on muuttanut 
Juankosken keskus-tan 
Pian kantautuu tehtaasta kutomako- 
neiden jytinä. Se on mieluisaa kuul- 

Se ilmoittaa uuden teollisuu- 

ulkonäköä. 

tavaa. 
denhaaran alkaneen Juan-koskella, se 
tietää uusia työpaikkoja ja antaa 
juankoskelaisille uutta tulevaisuuden- 
uskoa. 




