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Kansikuvamme vain harva yhtiöläi- 
nen osaa tunnistaa. Eikä arvaaminen— 
kaan taitaisi onnistua, vaikka vihjai- 
simme aiheen liittyvän yhtiöömme. 
Siispä suoraan asiaan. Jouluisen huu- 
ruinen tehdasnäkymä esittää Kissa- 
kosken tehdasta, jossa nykyisin on 
toiminnassa vain vesivoimalaitos. 

Edellisessä Kymi-Yhtymän nume- 
rossa kerroimme Juankosken uudesta 
teollisesta noususta ja paikkakunnan 
keskeisestä asemasta Koillis-Savossa. 
Nyttemmin on Juankoskella pidetty 
Pohjois-Savon Maakuntaliiton toi- 
mesta neuvottelutilaisuus, jossa tilan- 
teen on todettu muuttuneen Juankos— 
ken eduksi kuntauudistusta suunni- 
teltaessa. Yksimielisesti Koillis-Savon 
kuntien edustajat pitivät Juankoskea 
myös sopivimpana ammattikoulun si- 
joituspaikkana. Ammattikasvatushal- 
lituksen taholta on niin ikään todet- 
tu tarpeelliseksi ammattikasvatuksen 
tehostaminen tällä alueella. 

Elohopean kaloille ja niiden väli- 
tyksellä ihmisille aiheuttamista vaa- 
roista on viime aikoina näkynyt hä- 
lyttäviä tietoja. Nyttemmin nämä 
väitteet On kuitenkin todettu suuresti 
liioitelluiksi. Joka tapauksessa mm. 
Kuusankosken tehtailla on ryhdytty 
toimenpiteisiin, joiden avulla este- 
tään elohopean joutuminen jätevesiin. 
Ratkaisevasti tähän on vaikuttanut 
elohopeamyrkkyjen käytön lopetta- 
minen limantuhomyrkkyinä. Myös 
klooritehtaalla on elohopeahäviöitä 
voitu pienentää ja tehtaan saadessa 
ensi vuonna uuden jätevesien talteen- 
otto- ja saostuslaitteen Kymijokeen 
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Kirjoitusten ja kuvien lainaaminen ilman lupaa kielletty 

joutuva elohopeamäärä supistuu vuo- 
dessa pariinkymmeneen kiloon. 

Aikaisemmin olemme selostaneet 
Voikkaalle sijoitettua rankojen käsit- 
telylaitosta. Tällä kertaa kerromme, 
miten puutavaran rankahankinta ta- 
pahtuu metsässä, jossa juontotraktorit 
ovat tunkeutuneet kannolle asti. 

Myös Hallan tehtaalla on tapahtu- 
nut huomattava rationalisointi uuden 
tukkilajittelijan tultua käyntiin. Au— 
tomatiikan avulla mitataan tukkien 
paksuus ja sen mukaan määräytyy 

lokero, johon tukit kuljettimelta pu- 
toavat. 

Parhaillaan tapahtuu siirtyminen 
40-tuntiseen työviikkoon ja vapaa- 
aikamme lisääntyy. Keskeytymättö- 
mässä vuorotyössä työskenteleville se 
tietää erityisen talviloman saamista 
varsinaisen vuosiloman lisäksi. Tässä 
numerossa julkaistussa laajassa haas- 
tattelusarjassa työvoimaosaston tuo- 
mari, tehtaanlääkäri ja useat yhtiö- 
läiset lausuvat mielipiteensä kasva- 
neesta vapaa-ajasta ja lomasta. 



Lisääntyvä vapaa—aika 
ja vuosiloma 

Elintasoa tarkastelemme ja vertailemme tavallisimmin työstä 
saadun ansion perusteella. Rahalla saa ja autolla pääsee; näinhän 
on asian laita tänä päivänä vielä enemmän kuin entiseen aikaan, 
jol loin ostettavaa o l i  vähemmän ja jolloin virkun hevosen ravi r i i t t i  
tarjoamaan vauhtielämyksen. 

Mutta suorittamastamme työstä saamme muutakin kuin mark- 
koja palkkatilillemme. Työsuhde turvaa meille eläkkeen ja antaa 
meille vuosittain loman, kymmenestä palvelusvuodesta kokonaisen 
kuukauden. Saamme myös yhteiskunnalta monenlaisia palveluksia, 
joiden kustantamiseen tosin itse myös osallistumme. 

Työajan lyheneminen ja vuosiloman piteneminen ovat osoituk- 
sena kehittyneestä sosiaalisesta ajattelutavasta ja taloudellisesta 
noususta, jonka yhtenä edellytyksenä on ollut tekniikan saavutus- 
ten hyväksikäyttö. Vielä pitkään sen jälkeen kun kahdeksan tunnin 
työaikalaki oli astunut voimaan, tuntui siltä kuin olisi saavutettu 
tasapaino työnteon, vapaa-ajan ja nukkumiseen tarvittavan ajan 
kesken. Nyt olemme kuitenkin jo alkaneet totuttautua 40-tuntiseen 
työviikkoon ja viimeistään vuoden päästä 5-päiväinen viikko astuu 
voimaan kaikilla aloilla. Jatkuvassa 3-vuo'rotyössä työskentelevät 
saavat vastaavan työajan lyhennyksen yhtäjaksoisena talvilomana. 

Yhteiskuntatieteilijät ja teknikot ennustavat, että työaika tulee 
vieläkin lyhenemään. Väläytetäänpä sellaistakin tulevaiqden nä- 
kymää, että lähes kaikki työ tapahtuisi automaattisesti ja työn 
suorittamisesta tulisi vain harvojen ja valittujen oikeus. 

Meidän sukupolvemme tuskin tarvitsee vielä vaivata päätään 
noin hätkähdyttävillä ennustuksilla. Päinvastoin meillä on aihetta 
kysyä, saammeko ainakaan heti aikaan viidessä päivässä saman 
verran kuin kuudessa. Eikä sekään riitä, koska meidän tulisi joka 
vuosi tuottaa yhä enemmän ja enemmän. 

Tehokkuudesta on tullut eräs aikamme tunnus. Ei kuitenkaan 
niin, että paiskisimme itsemme uuvuksiin. Koneet ja automatiikka 
hoitavat monella alalla varsinaisen työnteon jo puolestamme. Useis- 
sa tapauksissa työ, joka ennen vaati raskaita ruumiillisia ponnis- 
tuksia, suoritetaan nyt ohjaamossa mittareiden osoittimia tarkkai- 
lemalla ja kirjoittamalla numeroita työraportteihin. Näin on asian 
laita varsinkin prosessiteollisuudessa. 

Näennäisesti työ on siten helpottunut eikä vaadi fyysisen pon- 
nistuksen takia lepoa siinä määrin kuin ennen. Mutta henkinen 
paine on vastaavasti kasvanut ja sen laukaisemise-ksi lepo ja vir- 
kistäytyminen ovat tarpeen. Siihen lisääntyneet vapaat ja lomat 
suovat mahdollisuuden. 

Nykyisin, jolloin ongelmia ja vaikeuksia nähdään kaikkialla, 
puhutaan myös vapaa-ajan ongelmasta. Kieltämättä vapaa- ja 
loma-ajan tarjoamat mahdollisuudet voidaan tärvelläkin tuhlaa- 
malla aika turhanpäiväisyyteen, passiiviseen oleiluun tai suoras— 
taan laisko-tteluun, mutta kyllä varmaan monet osaavat käyttää 
sen myös hyödykseen harrastustensa ja toiveidensa mukaan. Ehkä 
vapaa-ajan ongelman toistuva esiinvetäminen on sittenkin paikal- 
laan. Tarvitaan valistusta, ohjausta, retki- ja lomaohjelmia ja 
ulkoilu- ja lomakohteita, jotta kaikki saataisiin tajuamaan vapaa- 
ja loma-ajan merkitys sen saajalle itselleen. 



jouluna IQÖ: 

Nopea kehitys on ajallemme ominainen sana! 
Muutamia vuosikymmeniä sitten vietiin paperi ulos 
pölleinä —— jalostamattomana. Tänään viedään ulos 

vain korkean jalostusasteen ja korkeat laatuvaati- 
mukset täyttävää tavaraa. 

Toisellakin linjalla on tapahtunut nopeaa kehi- 
tystä. Ennen ajettiin paperia kapeilla ja hitailla 
koneilla. Nyt koneiden leveys on moninkertais- 
tunut ja nopeus kohonnut lähelle nelinumeroista 
lukua. 

Tämä jalostuksen ja nopeuden nousu on tuonut 
meidät maana hyvinvointivaltioiden joukkoon. 
Kaikki tosiasiat huomioonottaen olemme ,valtio 

numero 18' maapallon 140 valtion joukossa. 
Voimme täydellä syyllä sanoa: on etuoikeus olla 
suomalainen. 

Toisaalta tehostettu kehitys on tuonut muka- 
naan vaikeita sivuilmiöitä. Yksi pahimpia on 
stressi eli henkinen paine. Työntekijä tuntee sen 
kovan menon taakkana. Tämän ajan ihminen on 
kuin ainaisessa hälytystilassa. Aina valmiina otta— 
maan irti itsestään kaikki! Vaikka koneet teke- 
vätkin varsinaisen työn, emme ole voineet vapautua 
jo kauan sitten kirjoitetusta totuudesta: otsasi 

hiessä pitää sinun syömän (ansaita) leipäsi. 
Tähän kaikkeen on joulun sanomalla jotain 

annettavana. 
Keskeisin asia kuuluu: Minä ilmoitan teille suu— 

ren ilon. jumala kuuluttaa jouluna kansalleen 
suuren ilon/ Niin jumala rakasti maailmaa (ahdis— 
tunutta ja paineen alaista ihmistä), että hän lähetti 
oman poikansa. jouluna jumala tuli katsomaan 
kansaansa. Se pätee tänäkin jouluna. 

Me kutsumme jeesusta Vapahtajaksi ja Pelas- 
tajaksi. Me puhumme joulun tunnelmasta. Tämä 
syntyy siellä, missä koetaan todeksi omalle koh- 
dalle pelastus. Tämä syntyy siellä, missä opitaan 
uskomaan ]eesukseen omakohtaisena Vapahtajana. 
jeesus siirtää meidät kuolemasta elämään. 

Valitettavan usein koemme, että jumalan ja 
meidän välillämme on eroittava väliseinä. jumalan 
puolelta tämä väliseinä on poistettu. Me saamme 

oppia sanomaan itsellemme: niin jumala rakasti 
minua, että hän tuli jouluna veljekseni. Me pää- 
semme jumalan yhteyteen. 

Kuusankosken kirkon kuorin yllä on suuriko- 
koinen koriste: jeesus riippuu ristillä. joulukirk- 
koon tuleva kansa joutuu sitä katsomaan. Se 'ko- 
riste” kertoo meille, mitä jumala käytännössä tar- 
koittaa, että Hän tahtoo olla meidän kanssamme. 
Silloin kun tiedämme tämän jumalan mielenlaadun 
silloin koemme myös turvallisuuden tunnetta. 

joulu on turvallisuuden ja ilon juhla. Tälläinen 
ihminen jaksaa kehityksen keskellä — kovan menon 
alla suorittaa hänelle tulevat tehtävät. 
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Yhtiön suunnittelujohtaja dipl.ins. 
P.-G. Michelsson 50-vuotias 

Yhtiön suunnittelujohtaja, dipl.ins. Pehr—Gustaf 
M i c h e l  3 s 0 n täyttää tammikuun 25 päivänä 
50 vuotta. Hän on syntynyt Äänekoskella, tuli yli- 
oppilaaksi Borgä Lyceumista v. 1937 ja valmistui 
diplomi-insinööriksi Teknillisen Korkeakoulun 
puunjalostusosastolta v. 1945. 

Toimittuaan ensin Keskuslaboratoriossa hioke— 
ja kartonkiosaston assistenttina dipl.ins. Michelsson 
tuli v. 1946 yhtiömme palvelukseen Kymin selluloo- 
satehtaan käyttöinsinööriksi. V. 1950 hän siirtyi 
teknilliselle osastolle suunnitteluinsinööriksi, tuli 
Kuusankosken tehtaiden teknillisen osaston pääl— 
liköksi v. 1963 ja nimitettiin koko yhtiön suunnit- 
telujohtajaksi 1. 1. 1968. 

Johtaja Michelssonin ensimmäinen vaativa suun- 
nittelutehtävä oli Kymin selluloosatehtaan uudesti- 
rakentaminen, mikä kesti useita vuosia. Työn teki 
erittäin vaikeaksi se, että tehdas pidettiin koko ajan 
käynnissä. 1950-luvun muista huomattavista teol- 
lisuusinvestoinneista, joiden suunnittelemiseen joh— 
taja Michelsson on osallistunut, mainittakoon haih— 
duttamon, vedenpuhdistuslaitoksen ja höyryvoima- 
laitosten laajentaminen ja 1960-luvulla Voikkaan 
tehtaan sanomalehtipaperikone PK 11 sekä hänen 
johdollaan toteutetut Kuusanniemen sulfaattisellu- 
loosatehtaan, puolikemiallisen selluloosaosaston ja 
Kymin päällystyslaitoksen rakentaminen sekä 
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uusimpana laajennuksena painopaperikoneen PK 
18:n hankkiminen Voikkaalle. Näiden suurten suun- 
nittelutöiden lomaan mahtuu monta pienempää 
uudistusta, joiden toteuttaminen ottaen huomioon 
vanhat koneistot ja ahtaat tehdastilat on vaatinut 
suunnittelijalta erinomaista perehtyneisyyttä ja tai- 
toa. Monet ovat olleet myös ne suunnitelmat, jotka 
ovat vaatineet paljon työtä, mutta jotka ovat saa- 
neet väistyä parempien ja taloudellisempien ratkai- 
sujen tieltä. 

Kuusankosken tehtaiden lisäksi johtaja Michels- 
sonin työkenttä on laajentunut käsittämään yh- 
tiömme muiden tehtaiden laajennukset ja uudis- 
tukset sekä yhtiön ulkomaille suuntautuneet inves- 
toinnit. Hän on Nordland Papier-yhtiön teknilli- 
sen komitean puheenjohtaja sekä Eurocan-yhtiön 
teknillisen komitean jäsen. Näiden tehtävien hoi- 
taminen samoin kuin metsäteollisuuden uusimpien 
teknillisten saavutusten seuraaminen aiheuttavat 
hänelle jatkuvasti ulkomaanmatkoja varsinkin 
Länsi-Europan teollisuusmaihin, Kanadaan ja Yh- 
dysvaltoihin. 

Johtaja Michelssonin mieliharrastus on musiikki. 
Hän on Kuusankosken Mieslaulajain perustajajä- 
sen, toiminut kuoron puheenjohtajana ja Kuusan- 
kosken Orkesterissa hän on soittanut huilua sekä 
fagottia ja toiminut orkesterin puheenjohtajana. 
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kakunnalla, on tämä otettava huo- 
mioon lopullista kuntauudistusehdo- 
tusta laadittaessa. Eräät muutkin 
vastikään esiintulleet seikat tulevat 
vaikuttamaan Koillis—Savon aluejär- 
jestelyihin. Tällaisia ovat ammatti- 
kouluhanke ja Koillis-Savon kuntien 
päätös sijoittaa koulu Juankoskelle 
sekä Riistaveden pyrkimys tulla lii- 
tetyksi Kuopion kaupunkiin, totesi 
lääninneuvos Eero M Ei 11 t y l ä  Juan- 
koskella marraskuun 21 päivänä pi- 
detyssä kuntaryhmäneuvottelussa. 

Neuvottelutilaisuuden järjesti Poh- 
jois-Savon Maakuntaliitto ja isäntä- 
kuntana toimi Juankoski, joiden li- 
säksi edustettuina olivat Muuruveden, 
Säyneisten, Nilsiän ja Kaavin kunnat, 
Kymin Osakeyhtiö sekä Suomen Me- 
tallikutomo Oy. Kokouspaikkana 
oli Juan'tehtaan kerho. Osanottajat 
lausui tervetulleiksi Juankosken kun- 
nanhallituksen puheenjohtaja Sulo 

Koillis-Savoon lasketaan kuuluvaksi 
karttapiirroksesso näkyvät yhdeksän 
kuntoa, joista Juankoski sijaitsee 
alueen keskellä 

Juankosken teollisuuden voimistuminen 
vaikuttaa kuntauudistussuunnitelmiin 

— Tehdessään alustavan kunta- 
uudistwsehdotuksensa Kuopion lää- 
ninhallitukseila ei ollut selvää käsi- 
tystä Juankosken tehtaan tulevaisuu- 
desta. Kun Kymin Osakeyhtiö on 
nyttemmin päättänyt perusteellisesti 
uusia tehtaan kartonkikoneen ja täl- 
lä huomattavalla investoinnillaan tur- 
vaa teollisuuden jatkuvuuden paik- 

Lääininneu'vos Eero Mäntylä selostamassa 
kuntauudistussuunwnitelmia Juankoskewlla 
pidetyssä n—euvottelukokouksessa. Ko- 
kouksen puheenjohtajana toimi varas- 
tonhoitaja Eero Lipponen ja sihteerinä 
toimistosihteeri Leo Soininen. 
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T i r k k 0 11 e n, minkä jälkeen kun— 
tauudistusasian uutta neuvottelukier- 
rosta selvitteli maakuntaliiton toi- 
minnanjohtaja Aarne V ä i n ä m 6. 
Kokouksen puheenjohtajaksi valit- 
utiein Juankosken kunnanhallituksen 
jäsen, varastonhoitaja Eero L i p po -  

-n e n  ja sihteeriksi maakuntaliiton 
toimistosihteeri Leo S 0 i n i n e n. 

Mäntylä 
että kuntauudistuksen toteuttaminen 

Lääninneuvos mainitsi, 

vesistöjen pirstomassa ja voimakkaan 
muuttoliikkeen koettelemassa Po-h- 
jois—Savossa on erittäin vaikea-ta. 
Peruskoulu ja sairaala edellyttävät 
määrätynsuuruista väestöpohjaa, min— 
kä lisäksi tarvitaan taajamia, jotta 
haja-asutuksellisten seutujenkin asuk- 
kaiden palvelutaso paranisi. 

Alustavassa ehdotuksessaan läänin- 
hallitus esitlti Juankoskesta, Muuru— 
vedestä, Säyneisistä, Nilsiästä ja Kaa- 
vista muodostettavan kaksi kuntaa 
siten, että toiseen kuuluisivat Nilsiä, 
Säynei-nen ja osia Muuruvedestä ja 
toiseen Kaavi, Juankoski 
Muuruvedestä, josta joitakin laita- 

ja osia 

osia liitettäisiin lisäksi Siilinjärveen. 
Tämän alueen väestömäärän 18 400:n 
ei katsota riittävän kolmen kunnan 
muodostamiseen ja kuntaxta'son kes- 
kuksia tulisikin näin ollen vain kaksi, 
nimittäin Nilsiän ja Kaavin kirkon- 
kylät. Olosuhteiden nyt muuttuessa 
ennen kaikkea Juankosken teollisuu- 
den voimistumisen ansiosta on lopul- 



lista ratkaisua harkittava uudessa 
valossa. Tällöin tulisi tutkia, mitä 
mahdollisuuksia olisi yhdistää Kaavi 
ja Tuusniemi toisiinsa. 

Keskustelun aikana Juankosken, 
Muuruveden ja Säyneisten edustajat 
perustelivat näiden kuntien liittämis- 
tä toisiinsa. Tästä Pohjois-Savon ti- 
heimmin asutusta alueesta tulisi elin- 
kelpoinen kunta, jolla jo nyt on ole- 
massa palvelukykyinen ja kasvava 
keskus ja sen rinnalla riittävä maa- 
talousvaltai-nen tukialue. Tieyhtey— 
det ova-t hyvät ja tulevat tieoikaisu- 
jen johdosta vielä paranemaan. Ny- 
kyiselläänkin Juankosken sosiaaliset 
laitokset ja oppikoulu palvelevat jo 
osin säyneisläisiä ja muuruveteläisiä. 

edustaja 
että Kaavi yksinään ei kykene tule- 

Kaavin kunnan totesi, 

maan toimeen vaan tarvitsee yhteis- 
työtä toisten kanssa. Nilsiän taholta 
ilmoitettiin, ettei sillä ole sanot-ta- 

Kokouspaikkana oli Juantehtaan kerho. 
Eturiviss'ci oikealta ylitarkastaja Ilmari 
Koskia la ,  i sännöi t s i j ä  Lasse T imgren ,  
maakuntaliiton toiminnanjohtaja Aarne 

vampaa huomauttamista kuntauudis- 
tusehdotuksen johdosta. 

Isännöitsijä Lasse T i m g r 6 n mai- 
nitsi puheenvuorossaan, että Kymin 
Osakeyhtiö on jättänyt lääninhalli- 
tukselle huomautuksensa kuntauudis- 
tuskysymyksestä ja toivoi, että yhtiön 

näkökohdat Juankosken 
säilymisestä keskuksena voitaisiin ot- 

Tehdas on jo aikoja 

esittämät 

taa huomioon. 
sitten aloittanut paikkakunnalla so- 
siaalisen ja sivistyksellisen toiminnan, 
jota nyt kunta jatkaa. Erityisen tär- 
keätä keskuksen läheisyys on tehtaan 
henkilökunnalle. 

Suomen Metallikutomo Oy:n pai- 
kallisjohtaja dipl.ins. Erkki Hely— 
n e n mainitsi, että uudelle yritykselle 
koituisi tuntuvaa haittaa, jos keskus 
siirrettäisiin pois Juankoskelta. Jo nyt  
on aiheutunut hankaluuksia sen joh- 
dosta, että valtion viranomaisten si- 
joituspaikka on Kaavin kirkonkylässä. 

Vöinömö, Nilsiön kunnan edustaja Lau- 
ri Turunen ja varatuomari Robert Brot- 
herus. 

Koillis-Savon kunnat kannattavat 
ammattikoulun perustamista Juankoskelle 

Juan-kosken tehtaan tarjoaman lou— 
naan jälkeen kokous jatkui Koil- 
lis-Savon ammattikoulukysymyksen 
merkeissä. Tähän kokoukseen osallis- 
tuivat Koillis-Savon yhdeksän kun- 
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nan, maa-kuntaliiton ja Kymin Osa- 
keyhtiön sekä Suomen Metal-likutomo 
Oy:n edustajat. Asiantuntijoina oli- 
vat läsnä yli—tarkastaja Ilmari K o s -  
k i a l  a ammattikasvatushallituksesta 

ja Pohjois-Savon ammattikoulun va. 
rehtori Veikko J 11 l k  u n e n. 

Ammattikoulutuksen tehostaminen 
on jo vuosikausia askarruttanut Koil- 
lis-Savon kuntia. Aluetoimikunnan 
nimeä-mä työvaliokunta on kerännyt 
tietoja alueen väestön ammatti- ja 
ikäjakautumasta. Ammattikouluun 
suunnitelluista osastoista on pyydet- 
ty lausuntoja eri alojen yrittäjiltä ja 
myös Kuopion työvoimapiiril-tä. Pe- 
rialatepää-tös ammattikoulun perusta- 
misesta on jo tehtykin ja sijoituspai- 
kaksi on yksimielisesti valittu Juan- 
koski. Hanketta on käyty selosta- 
massa myös ammattikasvatushalli- 
tuksessa, jossa siihen on suhtauduttu 
myönteisesti ja Viitattu sellaiseenkin 
mahdollisuuteen, että kouluhanke laa- 
jenisi valtion keskusammattikouluksi. 

Tilaisuuden aluksi va. rehtori Veik- 
ko Julkunen selvitteli ammattikoulun 
tehtäviä ja ammattikoulutusmahdol- 
lisuuksia Pohjois-Savossa. Hänen esi- 
tyksensä on julkaistu pääosiltaan 
tässä numerossa. 

Perus-teellisessa 
ylitarkastaja Ilmari Koskiala totesi, 
ettei Pohjois-Savo ole saanut keskus- 

puheenvuorossaan 

a-mmattikoulua ja on siten huonom- 
massa asemassa kuin naapurimaakun- 
nat Pohjois—Karjala ja Keski—Suomi. 

ammattikoulutusolot 
Koillis-Savossa, 

joten uuden koulun sijoittaminen täl- 
luontevalta. 

Heikoimmat 
ovat nimenomaan 

le alueelle tuntuu 
Keskusammatti—koulusta puhuttaessa 
hankkeen taakse on kuitenkin saata- 
va koko maakunnan tuki. Kun kou- 
lun tarpeellisuus on perusteellisesti 
motivoitu, tulee ammattikasvatushal- 
litus sitä puol-tamaan. Lopullinen rat— 
kaisu on hallituksen ja eduskunnan 
käsissä. 

Ylitarkastaja Koskiala suositteli 
lisätutkimuksien suorittamista. Ta- 
louselämä Pohjois-Savossa ei vielä 
pysty käyttämään kaikkia alueensa 
nuoria. Olisikin sekä 
taantuvien että kehittyvien ammat- 
tien ryhmät, jotta säästyttäisiin vir- 

selvitettävä 

heinvestoinneilta. Tehokas ja nopea 



tehostami- 
seen on kurssimuotoinen opetus. Am- 
matti—koulut voivat tarpeen mukaan 
perustaa ammattikursseja, joiden 
kustannuksista valtio maksaa 65 %. 
Toinen joustava ammattikoulutus- 
muoto on työllisyyttä edistävä kurs- 

tie ammattikasvatuksen 

Laaja-alainen ammatillinen perus- 
koulutus suppeata erikoiskoulutusta 

parempi 

Maamme elinkeinoelämän raken- 
teessa on tapahtunut ja tapahtuu par- 
haillaan huomattavia muutoksia joh- 
tuen lähinnä maatalouden piirissä 
tapahtuvasta koneellistumisesta ja 
teollistumisen ja palveluammattien 
laajenemisesta. Tuotantoelämämme 
varsin huomattavasta pienyritys— ja 
sekatuotantovoimtoisuuden johdosta 
työvoimatarpeen ammatillisessa ja- 
kautumisessa ilmenee nopeita muutok- 
sia, jotka vaikeuttavat ammattikou- 
lutetun työvoiman pitkän tähtäyksen 
tarvearvioimteja. Samoin ovat jatku- 
van muutoksen alaisina ammattitai- 
tovaatimukset ja niiden mukana eri 
ammattimiehille asetettavat koulutus- 
vaatimukset. Huolimatta siitä että 
eräillä teollisuuden aloilla edelleen 
vaaditaan kapea-alaista erikoiskoulu- 
tusta, on ammattikoulutuksen koko 
kenttää tarkasteltaessa 
havaittavissa niin ulkomailla kuin vii- 
me aikoina myös meidän maassamme 
teollisuuden etusijalle 

kuitenkin 

asettavan 

sitoiminta. Tällaiset työllisyyskurssit 
valtio kustantaa loo-prosenttisesti. 
Paitsi ammatztikouluilla myös muilla 
elimillä on mahdollisuus toimeenpan- 
na tällaisia kursseja, joille oppilaat 
valitaan työvoimavira'nomaisten vä- 
lityksellä. Tällainen kurssitoiminta 

Va. rehtori Veikko ]ulkunen: 

edistäisi ammatti-kasvatusta Koillis- 
Savossa ja valmis-taisi maaperää kes- 
kusammatti—koulun toteutumiselle. 

Kokous oli kiitollinen saamistaan 
ohjeista ja työvaliokunnan tehtäväk- 
si jätettiin edelleen hankkeen kehit- 
täminen. 

Ammattikoululaitoksen tarkastelua 
yleisestä ja Pohjois-Savon näkökulmasta 

koulutuksen, joka tähtää suhteellisen 
laajan tehtäväalueen hallitsemiseen. 
Tämä helpottaa tulevaisuudessa yhä 
enemmän esille tulevaa uudelleen 
kouluttamisen ja jatkokoulutuksen 
ongelmaa. 

Laki ammattikoulutuksesta 

Ammattikoulutuksen järjestäminen 
ja edelleen kehittäminen perustuu v. 
1958 annettuun lakiin ammattioppi- 
laitoksista sekä v. 1959 annettuun 
vastaavaan asetukseen. Niiden lisäk- 
si on ammattikasvatushallituksen toi- 
mesta anne'ttu erinäisiä määräyksiä ja 
ohjeita, jotka liittyvät ammattikou- 
lutuksen yleiseen järjestelyyn. 'Am- 

mattikasvatushallitus siirrettiin 1. 7. 
1968 lukien kauppa— ja teollisuusmi- 
nisteriön alaisuudesta opetusministe- 
riön alaisuuteen ja samalla siihen lii- 
tettiin eräitä aikaisemmin maata-lous- 
hallituksen ja lääkintöhallituksen 
alaisuudessa olleita ammatti'kouluja. 

Ammattikoulut, joiden perustami- 
sesta ja ylläpitämisestä em. laissa 
säädetään kunnille velvoituksia, ovat 
yleisiä ammattikouluja, joihin luetaan 
kuuluvaksi myös valtion joko yksi- 

nään tai yhteisesti kuntien kanssa 
omistamat kes'kusammattikoulut. Am- 
mattikoulujen tarkoituksena on antaa 
oppilailleen ammatin hallin-taan riit- 
tävät tiedot ja niin monipuolinen 
työnopetus, että se riittää pohjaksi 
ammattitaidon saavuttamiselle mää- 
räaikaisen käytän-nössä saadun työ- 
kokemuksen jälkeen. Varsinaisen am- 
matti-in liittyvien tietojen ja taitojen 
opettamisen lisäksi ammattikoulun 
tärkeänä tehtävänä on kasvattaa nuo- 
resta myönteisesti työhönsä, itsensä 
kehittämiseen, työympäristöön ja ko- 
ko yhteiskuntaan suhtautuva tasa- 
painoinen kansalainen. 

Ammattikoululain kunnille 
asettamat velvoitteet 

Laki velvoittaa jokaisen kunnan 
varaamaan jostakin ammattikoulusta 
oppilaspaikkoja, joita nimitetään vuo- 
sittaisiksi oppilaspaikoiksi. Tämä vel- 
voite on sidottu kunnan asukasmää- 
rään siten, että yli 20 000 asukkaan 
kaupungilla ja kauppalalla se on yh- 
deksän oppilasta täyttä 2 000 asukas- 
ta lkol'lltl eli neljä ja puoli paikkaa 
1 000 asukasta kohti, sitä pienemmäl- 



lä kaupungilla ja kauppalalla kolme 
oppilasta ja maalaiskunnilla yksi op— 
pilas 1 000 asukasta kohti. Nämä 
määrät ovat vähimmäismääriä, joi—ta 
monet kunnat 
ylittäneet. 

Kun-nat voivat täyttää lain vel- 
voitteen joko yksinään tai kuntain- 
liittoina omia ammattikoulujaan pe- 
rustaen ja ylläpitäen tahi varaamal- 
la erillissopimuksella oppilaspaikat 
valtion keskusammattikoulusta tai 
kunnallisesta ammattikoulusta. 

Valtio osallistuu kunnallisten am- 
matt-ikoulujen rakennuskustannuksiin 
50 %:lla kaupunkien varaamien op- 

ovat varauksissaan 

pilaspaikkojen osuudelta ja 65 %:lla 
maalaiskuntien vastaavasta oppilas- 
paikkaosuudesta, koulukaluston ja 
opetusvälineiden hankintaan 65 % :lla, 
työpajojen hankintaan (koneet, työ- 
välineet ja työpajakalusto) 75 %:lla 
ja ylläpitomenoihin hyväksytyistä 
menoista 65 %:lla. 

Kou'lulaitoksessamme parhaillaan 
käynnissä olevien uudelleen järjeste- 

Ylitourkostojo Ilmari Koskiolo 
ammatti kasvatushol l ituksesta sel vi ttel i 
Juanikoskiella pidetyssä kokourlcesso 
mahdollisuuksia ommattikouulutuvksen 
tehostamiseksi Pohjois-Soivossa: 

lyjen johdosta on myös ammattiop- 
pilaitoksia koskeva lainsäädäntö par- 
haillaan tarkistuksen alaisena ja siihen 
tultaneen tekemään monessakin koh- 
din varisi-n oleellisia muutoksia. 

AmmoHikoulutustorpeen määrittely 

Koulutustarvetta voidaan tutkia 
vämtöennusteiden ja teollisuustilasto- 
jen pohjalta. Väestöennusteita käyt- 
täen voidaan asukasluvun kehittymi- 
sen perusteella laskea lain edellyttä- 

vuosittaisten oppilaspaikkojen 
tarve. Lain velvoite on osoittautunut 
erää-ksi lähtökohdaksi silloin, kun 
koulun perustamisessa on mukana 
useita erilaisia kuntia. Kun tällainen 
kuntaryhmittymä käsittää useimmi- 
ten lain velvoitteen suhteen kaupun- 
ki—, kauppala— ja maalaiskuntia, ylei- 

olet'etaan ammattikasvatustar- 

mä 

sesti 
peen olevan 4—5 tuhannesosaa las- 
kettuna koko alueen väkiluvusta. 
Koulutustarve pyritään usein arvioi- 
maan myös ammattikouluihin pyrki- 
vän ikäluokan perusteella. 

Luotettavien ja käyttökelpoisten 
teollisuustilastojen saanti on vaikea- 
ta, sillä useimmat tilastot käsittelevät 
koko maata, talousalueita ja suuria 
kaupunkeja. Kyselyjen kautta laadit- 
tuja tilastoja on pidettävä lähinnä 
suuntaa antavina ammattikoulutusta 
suunniteltaessa. Suunnittelua vaikeut- 
taa myös teollisuuden nopea rationa- 
lisointi j-a automatisointi, jotka osal- 
taan johtavat työvoiman vähentymi- 
seen. Toisaalta tämä muutos johtaa 
kohoavaan koulutustasoon. 

Nykyinen ommattikoululustilanne 
Pohjois-Savossa 

Pohjois-Savossa on toiminnassa 
neljä yleistä ammatti-koulua. Pohjois- 
Savon ammattioppilaitos, jonka omis— 
taa 25 kuntaa, ottaa vuosittain 452 
oppilasta. Ylä-Savon 
lussa Iisalmessa on 100, Suonenjoen 
ammattikoulussa 90 ja Varkauden 
kaupungin omistamassa ammattikou- 

ammattikou- 

lussa 168 vuosipalkkaa. Pohjois-Sa- 
von alueen kumilla on siten käytös- 
sään vuosittaisia oppilaspai'kkoja 792. 
Kun tämän alueen kun-tien lain vel- 
voite on 589 oppilaspaikkaa, ovat 
kunnat varanneet paikkoja 34,5 % 
yli lain minimin jakautuen siten että 
kaupunkiku—nnilla on 11,4 %, kaup- 
paloi'lla 70 % ja maalaiskunnilla 54,5 
% yli lain minimin. 

Vain viidennes hakijoista pääsi 
ommaHikouluun Koillis-Savosto 

Koillis-Savon muodostamat yhdek- 
sän kuntaa ovat varanneet Pohjois- 
Savon ammattioppilaitoksesta 53 vuo- 
sittaista oppilaspaikkaa lain minimi— 
velvoitteen ollessa 38. Ylitystä on si- 
ten 39,5 %. Kun Pohjois-Savon maa- 
laiskuntien paikkayli-tys on 54,5 %, 
on Koiilli's-Savo selvästi a-lle tämän 
keskiluvun, joten ammattikoulutuk- 
seSsa on Koillis-Savossa parantami- 
sen varaa. 

Pohjois-Savon ammattioppila-itok- 
seen otettiin tänä vuonna Koillis- 
Savon ailueeLta 80 oppilasta eli 27 
yli vuosittaisten oppilas-paikkojen. 
Kuitenkin pyrkineistä pääsi kouluun 
vain joka viides hakija. 

Ku-n suunnitellaan uuden ammat— 
tikoulun perustamista, on asia suu- 
ressa määrin taloudellinen kysymys. 
Vaikka maan köyhimmät kunnat saa- 
vatkin ammattikoulutukseen erityis— 
avustusta, voidaan sanoa, että val- 
tionapu ei ole siitä huolimatta nii-tä 
kohtaan täysin oikeudenmukainen. 
Vielä epäedullisemmaksi tällaisille 
kunnille tekee asian muuttoliike 
maalit-a kaupunkiin, mistä on sen- 
rauksena, että ne joutuvat koulutta- 
maan huomattavan määrän ammat- 
tityövoimaa asutuskeskuksia varten. 
Pohjois-Savossa ei ole myöskään kes- 
kusammattikoulua eikä loo-prosent- 
tisesti valtion ylläpitämiä valtakun- 
nallisia opintolinjoja. Voidaankin 
sanoa, ettei ammattikoulujen Pohjois- 
Savossa saama valtionavustus ole oi- 
keudenmukainen verrattuna Etelä- ja 
Keski-Suomen saamaan avust-ukseen. 



Kuusankosken tehtailla vieraili äskettäin parikymmentä tutkijaa: 
kasvitieteilijöitä, biologeja ja kemistejä. He edustivat Kasvinsuojelu— 
seuran haittavaikutusjaostoa ja heidät oli kutsuttu tutustumaan niihin 
toimenpiteisiin, joita Kuusankosken tehtailla suoritetaan saasteiden ja 
myrkkyjen hävittämiseksi. Jätevesiongelmaa selvitteli tuotekehittely- 
päällikkö Gustav R 0 5 e 11 q v i 5 t ja ilmaan joutuvien kaasujen sekä 
tuhkan poistamista isännöitsijä Erkki L a  a s  o n  en .  Keskeisin aihe 
oli kuitenkin tutustuminen niihin tehostettuihin menetelmiin, joiden 
avulla elohopeahäviöt pyritään saamaan mahdollisimman vähäisiksi. 
Tässä suhteessa onkin viime aikoina saatu ratkaisevia parannuksia ai— 
kaan lopettamalla elohopean käyttö limantuhoamisaineena ja tehosta- 
malla klooritehtaalla uusien laitteiden sekä systeemien avulla elohopean 
talteenottoa. Klooritehtaan elohopeakysymystä selvitteli isännöitsijä 
Krister B r 0 m m e l  s, limantorjuntaa dipl.ins. Otto N 0 r (1 in a n ja 
elohopeatutkimuksia dipl.ins. Ole ] a n 5 s 0 n. 

Isännöitsijä Krister Brommels: 

Suojatoimenpiteet elohopeavaaraa 
vastaan klooritehtaalla 

Yhtiömme klooritehtaalla on käy- 
tössä elohopea-elektrolyysimenetel- 
mä. Ruokasuoialiuoksen hajottaminen 
kloori-ksi ja lipeäksi tapahtuu sähkön 
avulla k-loorikennoissa, joita on 60 ja 
joissa on elohopeaa yhteensä 56 
tonnia. 

Elohopean haittavaikutuksista laa- 
jemmalle ympäristöön alettiin puhua 
vaista pari vuotta sitten Ruotsissa 
suoritettujen tutkimusten perusteella. 
Sitä ennenkin klooritehtaalla suhtau- 
duttiin elohopeaan tietyllä varovai- 
suudella, jotta vältyttäisiin ammatti- 
taudeilta. Elohopeahäviöt pyrittiin 
supistamaan mahdollisimman vähäi- 
seksi myös siitä syystä, ettei kallista 
elohopeaa pääsisi hukkaan. 
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Elohopeamyrkytykset klooritehtaalla 

harvinaisia 

Aina 1950-luvun puolivälistä al- 
kaen klooritehtaalla on suhtauduttu 
elohopeaongelmaan erityisellä huolel- 
la. Laitteistoa on jatkuvasti paran- 
nettu ja kennosaiin tuuletusta tehos- 
tettu. Henkilökunnalle on tehty tiet- 
täväksi elohopean vaarallisuus, ope- 
tettu oikeita elo-hopean käsittelytapo- 
ja ja tehostettu henkilökohtaisen siis- 
teyden välttämättömyyttä varsinkin 
tupakoinnin ja ruokailun yhteydessä. 

Keimo-salissa työskentelevät saavat 
tehtaan puolesta työvaatteet, jotka 
vaihdetaan pukuhuoneessa. Alusvaat- 
teet vaihdetaan kahdesti viikos—sa ja 

(työpuiku joka toinen viikko. Työ- 
asuun kuuluvat myös päähine, sukat 
sekä jalkineet. Henkilökunnan käy- 
tössä on tehtaalla sauna ja varsinkin 
kennosalissa työskentelevät kylpevät 
säännöllisesti työvuoron päätyttyä. 

Kerran vuodessa suoritetaan pakol- 
linen lää-kärintarkastus ja elohopean 
kanssa tekemisiin joutuvien virtsa 
tutkitaan kahdesti vuodessa mahdol- 
lisen elohopean toteamiseksi. Aikai- 
semmin nämä analyysit suoritettiin 
Työterveyslaitoksella mutta nykyisin 
yhtiön päälaboratoriossa. Jos tutkit- 
tavan virtsan elohopeamäärä tode- 

taan hälyttävän korkeaksi, sijoite- 
taan hänet joksikin aikaa ulkotöihin. 
Tällaiset ammattitautitapaukset ovat 
kuitenkin perin harvinaisia. Yhtenä 
syynä tähän on epäilemättä se, että 
klooritehtaalla työskentelevät ovat 
tottuneet tarkoin noudattamaan an- 
nettuja ohjeita ja siten suojelevat it- 
sensä elohopeavaaralta. 

Uusi analyysimenetelmä 

Koska prosessista eri teitä poistu- 
vat määrät ovat varsin vähäisiä, 
tarkkojen analyysien tekeminen on 
ollut vaikeata. Vasta kun syksyllä 
1967 saatiin Ruotsista uusi analyysi- 
menetelmä, jota dipl.ins. Ole Jansson 



yhtiön päälaboratoriossa on edelleen 
kehittänyt ja nopeuttanut, voitiin 
aloittaa elohopeahäviöihin kohdistu- 
va tuloksellinen tutkimustyö. 

Yhden vuoden aikana lokakuun 
alusta 1967 seuraavan vuoden syys- 
kuun loppuun saatiin jatkuvien ana- 
lyysien avulla kloo—ritehtaan eloho- 
peahäviöksi 730 kg, joka jakautui 
seuraava-sti: tuuletusilman mukana 
100 kg, vetykaasua poltettaessa 100 
kg, lipeänkmukana 150 kg ja jäteve- 
sien mukana 380 kg. Kun samanai— 
kaisesti elohopeatäydennys oli 716 
kg, tuiki sekin analyysitulosten luo; 
tettavuutta. 

Elohopeahäviöt vähenevät . 
ratkaisevasti  

selvittää 
mahdollisuuksia käytettyjen vesimää— 

Samanaikaisesti alettiin 

rien pienentämiseksi, erilaisten jäte— 
vesikanavien erottamiseksi sekä elo- 
hopeapi-toi-sten vesien syöttämiseksi 

takaisin prosessiin. Jätevesiä ei ai— 
kaisemminkaan ole laskettu suoraan 
jokeen, vaan ne kulkevat elohopean 
talteenottolaitteen kautta. Suoritettu- 
jen uudistusten avulla edellä maini— 
tun vuoden pituisen ajanjakson jälki— 
puoliskolla elohopeahäviöt jätevesien 
mukana supistuivat jo n. 200 kg:n 

Parhaillaan on 
suunnitteilla jätevesien talteenotto- ja 
määrään vuodessa. 

saostus'laite. Sen avulla on laskettu 
saatavan elohopeasta 90 prosenttia 
talteen, joten jokeen joutuvan eloho— 
pean määrä laskee 20 kg:aan vuodes- 
sa. Tämä ratkaiseva parannus toteu- 
tetaan vuoden 1969 aikana. 

Elohopean poistamisessa lipeäs-tä 
on myös edistytty aivan ratkaiseval— 
la tavalla. Tarkoitukseen on onnis- 
tuttu hankkimaan suodatin, jonka an- 
siosta lipeän mukana prosessista hä— 
viävä elohopea supistuu häviävän 
pieneksi eli 10 kgzksi vuodessa. Tä— 
mä on voitu todeta luotettavilla ana- 
lyyseilla. 

Elohopeavaaraa suuresti liioiteltu 
Elohopean kaloille aiheuttamista 

vaaroista on viime aikoina puhuttu 
ja kirjoitettu paljon. Tiedot ovat ol- 
leet ristiriitaisia ja kaiken todennä— 
köisyyden mukaan myös vahvasti 
hälyttävään suuntaan liioiteltuja ai- 
nakin viimeisten tutkimusten valossa. 

Joulukuun 8 päivänä pidettiin Kot- 
kassa Kymijoen suun ammatti-kalas— 
tajien kokous, jossa dipl.ins. Risto 
A u r 0 1 a lääkintöhallituksesta selos- 
ti Kotkan seudun ammattikalastajien 
keskuudessa suoritettuja elohopeatut— 
kimuksia todeten seuraavaa: 

Jätevedet kulkevat elohopean talteen- 
ottola—itteen kautta-. Käyttöpää | | i kkö 

Holger Hollsten esittelemässä laitetta 
Kasvinsuojeluseutanx jäsenil le.  

Kloo-ritehtaalla suoritettujen ja 
ensi vuonna tehtävien toimenpiteiden 
avulla voidaan katsoa elohopeavaa- 
ran ympäristölle tulleen lähes koko- 
naan eliminoiduksi. 

Tällä uudella suodattimello erotetaan 
lipeän mukaan joutunut elohopea 



— Eräät tiedemiehistä ovat esit- 
täneet provokatoorisia väitteitä käsi- 
tellessään kalojen käyttöön liittyviä 
elohopeavaaroja. Kymijokisuun asuk— 
kaiden keskuudessa suoritetuissa tut- 
kimuksissa ei kuitenkaan ole todettu 
kalojen käytön aiheuttaneen haital- 
lista veren elohopeapitoisuuden li- 
sääntymistä. 

.. 
' 
: 

Liman muodostuminen paperiko— 
neen vesijärjestelmässä on siinä mää— 
rin haitallinen ilmiö, että se vaikeut— 
taa p-aperin valmistamista ja aiheut- 
taa tuotantotonnien menetyksiä. Var— 
sinkin jos kiertovesisysteemi on hy- 
vin suljettu, mihin nykyisin pyritään 
mm. jätevesiongelman takia, syntyy 
helposti limaa ja erityisen herkästi 
silloin, kun massassa on bakteereja 
ravitsevia lisäaineita kuten tärkke- 
lystä tai muita sidosaineita. 

Limakerrostumia muodostuu put- 
kistojen, massakyyppien ja paperiko- 
neen märän pään seinämiin. Irtau— 
tuessaa-n ja massan sekaan jou-tues- 
saan lima saattaa aiheuttaa paperi- 
radan katkeamisen. Pahimmissa ta- 

1 0  ' 

Kalastajat paheksuivat kokoukses- 
sa sitä tapaa, millä elohopeakysymys— 
tä on käsitelty lehdistössä, televisios- 
sa ja radiossa. Se on aiheuttanut 
'elohopeahysterian', mikä on erittäin 
haitallisesti vaikuttanut kalakaup- 
paan. 

Hallitusneuvos P. 0. V ä i s  ä n e n 
maataloushallituksesta mainitsi, että 

Dipl.im. Otto Nordman! 

teollisuuden aiheuttamista elo—hopea— 
haitoista suoritetaan asianmukainen 
katselmus, jonka perusteella määri- 
tellään, ketkä ovat korvausvelvolli- 
sia ja ketkä oikeutettuja korvauksiin. 
Ruotsissa, jossa eloho-peakysymys tuli 
aktuelliksi vähän aikaisemmin kuin 
meillä, korvaukset ovat jääneet vä- 
häisiksi. 

Elohopean käyttö limantuhoajana korvattu 
muilla aineilla 

Dipl.ins. 0 t  Nordman tarkastamassa 
bcnkfeeriviljerlmöö 

pauksissa kone täytyy pysäyttää ja 
pestä. Mutta vaikka katkeamista ei 
tapahtuisikaan, paperirataan jää vir- 
heellinen kohta, joka voi aiheuttaa 
katkon painokoneessa. Samoin saat- 
taa käydä paperia päällystettäessä. 
Nämä katkot ovat vielä harmilli— 
sempia kuin paperikoneella, jossa ta- 
vallises-ti selvitään paperiradan ai— 
heuttamasta seisauksesta alle kymme- 

Päällystyslaitoksella 
saattaa olla seurauksena jopa tunnin 
nen minuutin.  

seisokki ja kirjapainossa muutamat 
peräkkäiset katkot voivat pahim- 
massa tapauksessa myöhästyttää sa— 
nomalehden ilmestymisen. 

Koska lima aiheuttaa siten mel— 
koisia taloudellisia menetyksiä, on 
ymmärrettävää, että paperitehtaissa 
uhrataan paljon vaivaa ja varoja ke- 
mialliseen limantorjuntaan. Yhtiöm- 
me paperitehtaissa arvioidaan lima— 
vaikeuksista johtuvan tuotannonlas- 
kun olevan 1—2 prosenttia ja lima- 
myrkkyjen käy-töstä aiheutuvat kus- 
tannukset nousevat yli 60 pennin 
paperittonnia kohti. Ammattikirjalli— 
suudessa mainitaan esimerkkejä, jois- 

sa torjuntakustannukset saattavat 
nousta jopa kahteen markkaan pa- 
peritonnia koh-ti. Myös Kymin sul- 
fiittiselluloosatehtaassa käytetään li- 
mamyrkkyjä. Niiden aiheuttamat 
kustannukset ovat n. kuudesosa pa- 
peritehtaisiin verrattuna. 

Ensimmäisen kerran limamyr'kky- 
jen käyttöä kokeiltiin yhtiössämme 
Voikkaan paperitehtaalla v. 1934. 
Aineena käytettiin k-loramiinia. Koe 
oli positiivinen. V. 1949, jolloin il- 
meni erittäin suuria limavaikeu-ksia, 
kloramiini osoittautui kuitenkin te- 
hottomaksi. Sen sijaan samoihin ai- 
koi-hin markkinoille ilmestyneet elo- 
hopeapitoiset limamyrkyt antoivat 
hyviä tuloksia ja niinpä paperiteolli- 
suudessa siirryttiin niiden käyttöön. 
Tätä 'elohopeakautta' jatkui Kuusan- 
kosken tehtailla sitten aina toukokuu- 
hun 1967 saakka. 

Koska elohopean käyttö henkilö- 
kunnan terveyden kannalta oli erit- 
täin vaarallista, yritettiin se yhtiös- 
sämme korvata muilla limantuho- 

Jo v. 1961 vähennet- 
tiin eloho-peamyrkkyjen käyttö puo- 
myrkyillä. 



leen siitä, mitä se oli ollut aikai- 
semmin laskettuna elohopeagram- 
meina paperiton-nia kohti. Lisäänty- 
neestä paperintuotannosta johtuen 
elohopean määrä pysyi kuitenkin va- 
kiona vuoteen 1966 saakka. Vuosina 
1957—1965 käy-tettiin yhtiössämme 
limantorrjuntaa-n elohopeaa vuosilt- 
tain n. 1 400 kg. V. 1966 määrä pu- 
tosi 700 kg:aan ja oli viimeisenä elo- 
hopeavuonna 1967 ainoastaan 450 
kg. 

Elohopean käytön vähentäminen 
oli mahdollista sen johdosta, että 
markkinoille oli ilmaantunut uuden- 
laisia limantuhoaineita. Lisäksi tehos- 
tettiin raakaveden kloorausta. En- 
simmäiset kokeilut uusilla myrkyi'llä 
epäonnistuivat tosin täysin, mutta 
niitä jatkettiin ja tulokset paranivat. 
Tähän mennessä on Kuusankosken 
tehtailla kokeiltu tehdasmittakaavas- 
sa 18 limanpoisitoainetta ja paria- 
kymmentä laboratoriossa. 

Näillä uusilla myrkyillä ei ole sa- 
manlaista 
kuin elohopealla, vaan niiden teho 
perustuu siihen, että ne estävät or- 

sterilisoivaa vaikutusta 

ganismien lisäkasvun. Eräät niistä 
sisältävät useita erilaisia aktiivisia 
komponentteja, jotka pitävät kurissa 
mahdollisimman suuren joukon eri- 

Useassa 
tapawksessa ne sisältävät lisäksi dis- 
tyyppisiä bakteerikantoja. 

persioaineen limasaostumien hajot— 
tamiseksi. Uudet limantorjunta-aineet 
ovat pääasiallisesti orgaanisia bromi- 
ja rikkiyhdisteitä. Kuusankosken 
tehtailla käytetään kumpiakin tyyp- 
pejä ja sen lisäksi vaihdellaan eri 
laatuja, koska muutoin syntyy hel- 
posti vastustuskykyisiä bakteerikan- 
toja. Bromipitoisia limamyrkkyjä 
käytetään eniten. Niitä valmistaa 
mm. Rikkihappo Oy. Toisen mielen— 
kiintoisen Kuusankosken tehtailla 
kokeillun myrkkytyypin muodos- 
tavat metyleeni-bis-tiosyanaattipitoi- 
set myrkyt, joilla on hyvin voimakas 
bakteereja tappava vaikutus. 

Limamyrkkyjen käyttö on kuiten- 
kin vain osa limantorjunnasta. Te- 
hokkain keino on kemikaalien avulla 
suoritettava pesu. Myös koneiden ra- 
kenteellisilla sei-koilla on tärkeä 
osuus ja olisikin toivottava, että ra- 

Dipl.ins. Ole Jonsson oni puolentoista 
vuoden a j an  tu tk inu t  klooritehtaan 

jätevesien jo lipeän elohopeopitoisuurtta. 
Kuivassa näkyvä-ssä tyhjiöhaihduttimessa 

tapahtuu elohopeailiuoksen haihdu-tus. 

kennepai'annusten avulla päästäisiin 
vähitellen kokonaan limamyrkkyjen 
käytöstä. Silloin vapaudu-ttaisiin 
myös myrkkyjen luonnolle aiheutta- 
mista mahdollisista haintavaikutuk- 
sista. 

Ylimestari Aarne Stadigille tunnustus tuloksellisesta työturvallisuustoiminnasta 

Kloori-tehtaan turvallisuustoimi- 
kunnan joulukuun kokouksessa oli 

n , '  ' 
". 
'- ! 
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kunniavieraana äskettäin eläkkeelle 
siirtynyt ylimes—tari Aarne S t a d i g. 

Ylimestari Stadig 
kunnniaivieraana 
klooritehtoain 
turva l l i suus-  
kokouksessa. 
Hänestä oikealle 
isännöitsijä 
Brommels i a  
dipl.ins. Sjöblom, 
vasemmalle 
turvallisuus- 
torkastojo 
Vo-rhomaa. 

Isännöitsijä Krister Brommels ja tur- 
vallisuustarkastaja Harry Vanhomaa 
puhuivat hänelle tuoden esiin hänen 
esimenkillilisen osuutensa ”klooritehtaan 
työturvallisuustoiminnassa ja ojensi- 
v-at hänelle tunnustukseksi hopealau- 
tasen. 

Ylimestari Stadig, joka on palvel- 
lut yhtiötä lähes 48 vuotta, tuli kloo- 
ritehtaan mestariksi v. 1927, jolloin 
tehdas rakennettiin. Aluksi sattui teh- 
taalla paljon vaikeita tapaturmia, 
mutta simkeän turvallisuustyön tulok- 
sena tapaturmat ovat käyneet yhä 
harvinaisemmiksi. Tämä on ollut 
huomattavalma osalta yli-mestari Sta- 
digin uupumattoman työn ja ohjauk- 
sen ansiota. Klooritehtaalla on pääs- 
ty jopa 568:aan peräkkäiseen tapa- 
turmalttomnaan päivään, mikä lienee 
ennätys ala-liaan. 



Yhtiömme Kuusankosken tehtailla 
järjestontiin marraskuun 6—8 päi- 

väestönsuojelun jatkokurssi 
puunjalostu-steollisuuden suojelujohta- 
jille. Suomen Väestönsuojelujärjestön 

vinä 

pitämälle kolmipäiväiselle kurssille 
osallistui yhteensä kolmisenkymmen- 
tä maamme puunjalostusyhtiöiden 
palveluksessa olevaa henkilöä. Kurs- 
sin ohjelma oli jaettu kolmeen osaan, 
joista tietopuolinen jakso käsitti viisi 
tuntia ja käytännöllinen sekä sovel- 
lutusjakso kumpikin seitsemän tuntia. 
Alustusten ja keskustelujen lisäksi 
kurssiin kuului käytännön harjoituk- 
sia sekä työpaikkasuojelug pelastus- 
ja ensiapunäytös. 

Avajaiset pidettiin yhtiön ammat- 
tikoulun juhlasalissa, jossa dipl.ins. 
Holger H o l l s t e n  toivotti kurssi- 
laiset tervetulleiksi Kuusankosken 
tehtaille. Kurssin avauksen ja esit- 
telyn suoritti Suomen Työnantajain 
Keskusliiton teollisuuden ja liike- 
elämän suojeluasiamies, eversti Viljo 
T 0 r p 0. Suomen Väestönsuojelujär- 
jestön suojeluohjaaja Martti T e m -  
m e s  esitti pelastusharjoi-tusaiheisen 
elokuvan selostaen samalla harjoitui - 
sen kulkua. Kurssin johtajana toimi 
suojeluohjaaja Allan I l l u  k k  a. 

Avajaistilaisuuden päätyttyä siir- 

muodosti erinomaisen harjoituksen 
yhtiömme palo- ja pelastusmiehistölle. 

Kuvitellun tilanteen mukaan kloo- 
ritehtaalla oli sattunut säiliön räjäh- 
dys, joka aiheutti ensimmäisessä ker- 
roksessa tulipalon. Portaiden ja nos- 
toau-kkojen kautta myrkyllinen kaa- 
su pää-si leviämään kaikkiin kerrok- 
siin. Tapahtumahetkellä ei ensimmäi- 
sessä kerroksessa ollut ketään, mutta 
sen sijaan toisessa kerroksessa olleista 
kahdesta henkilöstä toinen loukkaan- 
tui vai'keasti. Neljännessä kerrokses- 
sa oli yksi henkilö, joka pakeni Vii- 
denteen kerrokseen ja hengitti ava- 
tusta ikkunasta myrkytöntä ulkoil- 
maa. Viidennessä kerroksessa ollut 
henkilö puolestaan nousi rakennuk- 
sen katolle. 

Eve-rsti Viljo Torpo lausumassa 
kurssin ova-ussonojo 

Teollisuuden suojelujohtajia Väestönsuojelu— 
kurssilla Kuusankoskella 

ryttiin klooritehtaan läheisyyteen seu- 
raamaan yhdistettyä työpaikkasuoje- 
lu-, pelastus- ja ensiapunäytöstä. 
Näytös liittyi samalla yhutiöläisille 
pidettyyn suojelupäälli'k-kökurssiin ja 
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Paikalle 
palokunta, lääkäri ja sairasauto. Pa- 
lokunta hälytti lisäksi naapuripalo- 
kunnan p-elastuslava—auton sekä heli- 
kopterin Utin lentokentältä. Näytös— 

hälytettiin välittömästi Kurssi la ise t  a m m a t t i k o u l u n  juh lasa l i s sa  
seuraamassa avajais- ja esittely- 

tilaisuutta 



luoniteisuuden vuoksi harjoituksessa 
edettiin vaiheittain, vaikka tositilan- 
teessa eri ryhmät olisivat tehneet työ— 
tään samanaikaisesti. Ensin palomie- 
het sammuttivat nopeasti tulipalon, 
jonka jälkeen kaksi polttoleikkaus- 
laittein varustautunutta miestä tun- 
keutui terässeinän läpi toiseen ker- 
rokseen pelastaen siellä olleen lou-k- 
kaantuneen henkilön. Potilas sidottiin 
paareihin ja laskettiin köyden varas— 
sa alas ja kuljetettiin sairasautolla 
sairaalaan. 

Pelastuslava-auton miehistö pelas- 
ti korkealle ulottuvan nostolavansa 
avulla viidennessä kerroksessa sekä 
katolla olleet. Miehet suorittivat 
myös paineilmalaittein varustettuna 
tarkastuksen sisätiloissa. Paikalle 
hälytetty armeijan HR—3 tyyppinen 
helikopteri saapui Kuusanniemen 
tienhaaraan peltivaraston läheisyy— 
teen. Helikopterista laskettiin maa- 
han kori, jolla loukkaantunut palo- 
mies nostettiin koneeseen sairaalaan 
kuljetettavaksi. Tällä kertaa helikop- 
teri kuitenkin laskeutui kentälle ja 
harjoitusta seuranneilla kurssilaisilla 
oli tilaisuus tutustua siihen lähemmin. 

Pelastusharjoitukseen otti osaa 
kaikkiaan parikymmentä henkilöä. 
Harjoitusta johti palopäällikkö Pent- 
ti N i e m i  11 6 n apunaan palomestari 
Aulis P u l k  k i n e n. Harjoituksen 
ajan liikenne ohjattiin klooriteh—taan 
sivuitse yksijonoisena. 

Muun ohjelman lomassa kurssilai- 
set tutustuivat klooritehtaaseen sekä 
Kuusanniemen sulfaattiselluloosa'teh— 
taaseen. Aikaisemmin mainittujen li- 
säksi kurssilla toimivat luennoitsijoi- 
na ja kouluttajina diplomi—insinöörit 
E. ]. Saro ja Kyösti Hallikainen 
Keskinäinen yhtiö Teollisuusvakuu— 
tuksesta, dipl.ins. J. Meriö Pääesikun— 
nasta,  rakennusmestari  A.  Metsola 
Helsingin kaupungin rakennusviras— 
tosta sekä yhtiömme henkilökunnas- 
ta diplomi—insinöörit Krister Brom- 
mels ja Ilmari Lindberg. 

Pelawstusharjoituksen 
a luks i  oli 

s a m m u t e t t a v a  

tulipalo kloori- 
t e h t a a n  

ensimmäisessä 
kerroksessa.  

T ä m ä n  j ä l k e e n  
voi t i in  r y h t y ä  

i k k u n a n  k a u t t a  
pe l a s t amaan  

toiseen kerrokseen 
j ääny t t ä  

l o u k k a a n t u n u t t a  
h e n k i l ö ä .  

He l ikop te r i  s a a p u i  
k l o o r i t e h t a a n  

l ä h e l l e  ja nos t i  
korissa 

l o u k k a a n t u n e e n  
p a l o m i e h e n  

koneeseen .  Kuvas sa  
kori  n ä k y y  juur i  

t a k a p y ö r i e n  
takana.  



Tehdaspuu Oy — 
neljän yhtiön puunhankkija 

Viime heinäkuun 1 päivänä alkaneen hankintakauden alusta aloitti 
toimintansa Tehdaspuu Oy, joka tästedes hankkii ja toimittaa yhtiöm- 
me teollisuuslaitoksille näiden tarvitseman puuraaka-aineen. Tehdas- 
puun toiminnan päästyä nyt käyntiin olemme haastatelleet sen toimi— 
tusjohtajaa, metsänhoitaja Topi E. H e i k k e r 6 ä kuullaksemme, mi— 
ten alkuunlähtö on sujunut ja mitä tuloksia voidaan tähän mennessä 
havaita saavutetun. Metsänhoitaja Tero O l l i l a  puolestaan selvitti 
Tehdaspuun yleistä organisaatiota ja toimintaperiaatteita. 

Metsänomistaiat ymmärtävät 
rationalisoinnin välttämättömyyden 

Tehdaspuun ostotoiminta on lähte- 
nyt kohtalaisen hyvin käyntiin. Mar- 
raskuun loppuun mennessä oli ostettu 
enemmän kuin neljä osakasyhtiötä 
yhteensä vastaavaan aikaan viime 
vuonna, kertoi toimitusjohtaja Heik- 
kerö. Eri vuosia on kylläkin vaikea 
verrata toisiinsa, siksi paljon erilai- 

kysymyksessä 
esiintyy; mainittakoon esimerkkinä 
sia muuttujia tässä 

vaikka vain hintasuositus. Kun vielä 
ei ole nähty edes kokonaista vuotta, 
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Toimi tus joh ta ja  
Topi E. Heikkerö 
totesi  t o i m i n n a n  
lähteneen a l k u -  
vaikeuksista 
huolimatta hyvin 
käyntiin 

eikä lopullista puutavaran ja-koa ole 
suoritettu, on liian aikaista sanoa mi- 
tään saavutetuista kustannussääs- 
töistä. 

Metsänomistajat ovat yleisesti ot- 
taen suhtautuneet tilanteeseen varsin 
hyvin. Joukossa on tietysti sellaisia— 
kin, jotka näkevät tämän rationali— 
soinnin vain osakasyhtiöiden aikai- 
semman keskinäisen kilpailun poista— 
misena. Yleensä metsänomistajat ja 
heidän järjestönsä kuitenkin ymmär- 
tävä-t, että kustannussäästöjen aikaan- 
saaminen on lopulta välttämätöntä 
myös kan'tohin-nan tukemiseksi. 

Kehittämistoiminnalla törkeä osuus 

Koko tilanne on eräässä mielessä 
vielä keskeneräinen. Siirtymävaihe 
jatkuu ja organisaatiota kehitetään 
edelleen. Kun vanhoja rutiineja ei 
ole, vaan kaikki on luotava alusta 
ensimmäisen kerran, on selvää että 
jatkuvasti joudutaan tekemään pe- 
rustavaa työtä. Puoli vuotta, mikä 
oli käytettävissä ennen varsinaisen 
toimin—nan alkua, on aivan liian lyhyt 
aika näin suuren muutoksen suunnit- 
telu-lle ja toteuttamiselle. 

Kehittämistyöllä on muutenkin 
tärkeä osuus Tehdaspuun toiminnas- 
sa. Puunkorjuumeneteilmien ja -tek- 
niikan kehittäminen sekä koulutus— 
toimi-nta muodostavat tästä suurim- 
ma-n osan .  

Painopiste tehtävänmukaisen jakoon 

Tehdaspuun organisaatiossa on 
tehtävänmukainen jaotus viety ,y le is -  

liuos,-linjaorganisaa-tion puitteissa 
varsin pitkälle. Organisaatiotasojen 
määrää on pyritty vähentämään ja 
esikuntaelimien osuutta on lisätty 
perinteellisiin puunhankintaorgani- 
saatioihin verrattuna. Toimihenkilöi- 
den tehtävät on pyritty kuvaamaan 
mahdollisimman tarkasti samoin 
kuin määrittelemään heidän vastuun- 

Kaikki se toi- 
minta pyritään keskittämään, mikä 
keskitettynä antaa parhaat tulokset. 
Muut tehtävät pyritään hajauttamaan 
organisaatioon siten, että päätöksen- 

sa ja toimivaltansa. 

teko- ja toimeenpanopisteet ova-t lä- 
helllä toisiaan. Asioita ei siis siirretä 
organisaatiossa tarpeettoman ylös, 
mikä tietenkin helpottaa tehtävien 
joustavaa hoitamista, kertoi metsän- 
hoitaja Ollila. 

Tehdaspuun  organisaat io  ja 

hankinta-alueet 

Tehdaspuun ylimmän johdon muo- 
dostavat hallitus, johtokunta ja toi- 
mitusjohtaja. Hal-litus hoitaa yhtiön 
asioita lain ja yhtiöjärjestyksen mu— 



kaisesti. Hallituksen asettaman johto- 
kunnan tehtävänä on valtuutuksensa 

Tehdaspuu Oy:n w- A' 

hankinta-alueet ja ' . * $ ' 
aluekonttorit ' , = = -  rajoissa päättää yhtiön toiminnasta 

sekä valmistella hallituksen käsi-tel— 
tävät asiat. Toimitusjohtaja vastaa 
yhtiön yleisjohdosta sekä hoitaa ylim- 
män tason suhdetoiminnan. Hänen 
apunaan on sihteeristö ja osastopääl- 
likkötason esimiehistä koottu johto- 
ryhmä. 

Keskuskont-torin osto-, kuljetus-, 
metsänhoito— ja kehittämis- sekä hal- 
linto- ja talousosasto hoitavat oman 
alansa toiminnan suunnittelun sekä 
ohjaavat ja valvova-t sen toteutta- 
mista. Hankinta-alueiden aluekontto- 
reissa ovat paikalliset kunkin toimin- 
non erikoisedu-stajat, jotka toimivat 
aluemetsänhoitajan alistuksessa, mut— 
ta  ottavat toimintaohjeensa keskus- 
konttorin ao. toiminnon suunnittelu- 
elimeltä. 

Toimeenpaneva alueellinen organi- 
saatio on jaettu kahteen ylimetsän- ' . , , , , g ';glntä-wtpf 

. . .  . . .  . . . ' ' ' v 7 , . x>"l."'.'.'£.l. hortajien alaiseen puri-kuntaan, jmssa - 
molemmissa on neljä hankinta-aluet- 
ta. Läntisen piirikunnan muodostavat 
Uudenmaan, Kymenlaakson, Päijän- 
teen ja Keski-Suomen hankinta- 
alueet. Itäiseen kuuluvat Saimaan, 
Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Poh- 
jois—Karjalan hankinta—alueet. Han- 
kinta-alueet ja niiden keskuspaikat 
käyvät selville oheisesta kartasta. 

-A€uwhif.'N 
. : . ” .  

Ryhmätyöskentelyyn suuri huomio 

Ryhmäjohtaminen on eräs Tehdas- 
puun johtamisperiaatteista. Edellä 
mainitun johtoryhmän lisäksi kuulu- 
vat organisaatioon seuraavat kiinteät 

Tehdaspuun 
keskuskonttori 
toimii toistaiseksi 
melko  ahtaissa 
tiloissa Kou'voloun 
vanha-ssa 
kaupungintalossa. 
Uutta konttorin 
kuitenkin jo 
valmis te l laan  
Kymen Lukon 
ton t i l l e  
rakenneuttaivasso 
tonlosso, kertoi 
metsänhoito-jo 
Ollila. 

sisäiset ryhmät: suunni-utelu— ja bud- 
jettiryhmä, johdon ATK—ryhmä, laa- 
jennettu kenttäjohtoryhmä, kenttä- 
johtoryhmät, aluejohtoryhmät ja pii- 
rijohtoryhmät. Näiden lisäksi on ku- 
takin päätoimintoa varten muodos- 
tettu yhteistyöryhmä osakasyhtiöiden 
edustajien kanssa. 

Ryhmät kokoontuvat oman tehtä- 
vänkuvauksensa mukaisesti määrä— 
ajoin ja tarpeen vaatiessa useammin- 
kin. Ryhmissä ei käsitellä asioita, jot- 
ka kuuduvart jonkun tietyn esimiehen 
tehtäväalueeseen, ellei niillä ole ylei- 
sempää merkitystä. Ryhmätyöskente- 
lyllä pyritään eri toimintojen suori- 
tuskykyä tehostamaan ja toimintaa 
koordinoimaan. Täten tehtävät, rat-  
kaisut ja toimenpiteet tulevat perus- 
teellisesti harkituiks—i ja yhdenmukai- 
siksi samoin kuin toisiinsa nivelty- 
vien toimintojen ja tehtävien tarpeet 
yhtäläisesti otetuiksi huomioon. 
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Puutavaran hankinnan rationali- 
soinnissa on tavoitteeksi tullut yhä 
useampien työvaiheiden siirtäminen 
koneilla suoritettaviksi. Tällöin myös 
monet työt siirtyvät metsästä korjuu- 
ketjun tehdaspäähän. Kuorinta on jo 
pitkään hoidettu lähes yksinomaan 
tehtaalla ja nyt on ryhdytty vaka— 

mahdollisuuksia 
pölkytyksen ja lajittelunkin suoritta- 
miseen tehtaalla. Kaa-to ja karsinta 
säilyvät edelleen tässä ns. rankahan— 
kinnassakin metsässä tehtävinä työ- 
vaiheina. 

vasti tutkimaan 

Lehtemme viime numerossa esitte— 
limme Voikkaalle valmistuneen ran- 
ko—jen käsiuttelylaitokwsen. Tässä ar— 
tikkelissa kerromme nyt vuorostaan, 
miten puutavaran rankahankinta ta- 
pahtuu metsässä. Kävimme seuraa— 
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Pu-ut kaadetaan juonnon helpottamiseksi 
saimainsuu'ntarisesti ajouran varteen 

Rankahankinta — uutta puunkorjuuta 

massa Tehdaspuun rankasavottaa yh— 
tiömme Lappalan tilalla Valkealassa. 

Mittaus pystyssä palstoittain 

Rankahankinnalla 
suunnitellulla 

korjattavaksi 
alueella suoritetaan 

ensin leimaus normaaliin tapaan. 
Leimauksen yhteydessä tai sen jäl- 
keen työmaa palstoitetaan, eli mer- 
kitään kullekin työryhmälle tarkoi- 
tetut hakkuu- ja ajopalstat. Palstan 
koon määräämisessä pidetään tavoit- 
teena, että sillä riittää ryhmälle työtä 
noin kuukaudeksi. 

Palstoituksen jälkeen 
poistettava puutavaramäärä pystyyn 
pals-toi—ttai—n. Työn suorittaa erityises- 

mitataan 

ti tähän tehtävään koulutettu kolmi- 
henkinen työryhmä. Määrätyistä koe- 
pui'sta mitataan pituus sekä läpimitat 
rinnankorxkeudelta ja kuuden metrin 
korkeudelta. 
osoittaa puun kapenemisen. Saatujen 

Läpimitta jen ero-tus 

tietojen perusteella voidaan puun 
kuutiotilavuus laskea sisätyönä tau- 
lukkojen avulla. 

Rungot karsitaan 
moottorisahalla 
ja- pisimmät 
katkaistaan 
keskeltä.  Paavo 
Junanola ka-rsimassa 
juuri kaatavmaansa 
puuta.  

Uudenmallinen 
juonvtotraktori 

nostaa 

kuormaajallcon 
rungot pihtiens'd 

vö-liin, jossa 
puut pysyvät 

kiinnipuristettuina 

luokittelee 
palstan maastovaikeustekijät erikseen 

Mittausryhmä myös 

tekoa ja juontaa varten. Niin ikään 
määritellään puuston oksaisuuslu-ok- 
ka, tiheys ja muut työvaikeustekijät. 
Aluekonxttorissa lasketaan 
luokitusarvojen perusteella 'taksakir- 

saatu j en 

joja apuna käyttäen kullekin pals- 
talle hakikuu- ja ajotaksat. Näiden 
taksojen ja mittaustuloksen mukaan 
maksetaan työpal-kka sekä hakkuu— 
että ajomiehelle samoin kuin autokul— 
jetustaksa-n mukainen palkka auton- 
kuljettajalle. 

Kaato ia karsinta moottorisahalla 

Kaato suoritetaan suunnat-tuna 
kaa-tona. ottaen huomioon kulloinkin 
käytettävän juo-ntomenetelmän vaa- 
timukset. Suunnatulla kaadolla tar— 
koitetaan sitä, että puut kaadetaan 
täysin tai melkein samansuuntaisesti 
ajouran varteen, jolloin ne on helppo 

Jotkut 
puut voidaan myös kaataa aivan 
kuormata juon-tottaktoriin. 

päinvastaiseen suuntaan, jolloin ne 

& 



tulevat kuormaan takatyvisinä. 
Suunnatun kaadon varmistamiseksi 
hakkuumies käyttää apunaan erityis- 
tä kiiwlavipua, vänkäriä. 

Karsinta tapahtuu nykyisin jo var- 
sin useasti moottorisahalla. Näin 
hakkuumiehen ei tarvitse kuljettaa 
mukanaan enää lainkaan kirvestä, 
joten hänellä on yksi työkalu vä- 
hemmän raahattavanaan. Uudet työ- 
vaihetaksat onkin määritelty sillä 
perusteella, että karsinta suoritetaan 
moontorisahalla. Sahalla karsiminen 
käy tottuneelta työmieheltä nopeasti 
ja helpon tuntuisesti. Oikean teknii- 
kan h—allitseminen on kuitenkin tär- 
keätä, jotta sahalla karsiminen muo- 
dostuu kannattava-ksi. 

Karsinnan edistyessä hak-kuumies 
katkaisee suurimmat rungot silmä- 
varaisesti kerran. Pienimpiä alle 16 
m:n pituisia rankoja ei näin ollen 
katkaista metsässä muuta kuin ty- 
vestä. On myös kokeiltu karsinta- 
asteen lieventämisen vaikutusta työ- 
tulokseen. Tällöin rangoissa on sallit- 
tu 5 cm:n oksantynkiä, mutta kaik- 
ki tehtaiden vastaanottolaitteet eivät 
sovellu vielä tällaisen ns. tappi'kar- 
situn puutavaran käsittelyyn. Lappa- 
lan savotalla käydessämme puu-t kar- 
sittiin kuitenkin edelleen pintamyö— 
täisesti. 

Metsötraktori vetää rungot 
tienvarteen 

Kokonaisten run-kojen juon-toon on 
kehitetty useitakin erilaisia raskaita 
metsä—traktoreita. Tavallisimpia lie- 
nee vaijerivinssillä varustettu malli, 
joka kerää vinssillä vetäen puut 
kuormaansa ja ajaa sen jälkeen tien- 
varteen välivarastolle. Heikkoutena 
tässä menetelmässä on kuorman ot- 
tamiseen ja purkamiseen kuluva 
suhteellisen suuri aika, joka erään 
tutkimuksen mukaan oli kaksikol- 
mannesta kokonaistyöajasta. Lisäksi 
juontoon tarvitaan kaksi miestä. 

Lappalan tilalla tutustuimme uu- 
dempaan metsätraktorimalliin, joka 
oli varustettu ns. pihtipankolla ja 
hydraulisella kourakuormaajalla. 
Tällä Valmetin valmistamalla ja ko- 
keilemalla metsätraktorilla pystyy 
yksi mies hoitamaan kokorunkojuon- 
n-on. Traktorin takaosassa on ylös- 
päin aukeavat hydraulisesti liikutel- 
tavat pihdit, joiden väliin rungot 
nostetaan traktorin omalla kuormaa— 
jalla. Kone ajaa työmaalla rungolta 
toiselle ja kuorman täyttyessä varas- 
tolle, jossa kuorma voidaan purkaa 
avaamalla pihdit ajettaessa. 

Pihtipankkotraktorilla on saavutet— 
tu  ai-kaisempaa vaijerivinssimenetel- 

Hydro-ulinosturi 
sove l tuu  myös 

ron-kojen 
kuormaukseen. 

K u o r m a n  ot tamassa  
Aaro Joutiärvi. 

Kuorman 
purkaminen 
tapahtu-u helposti 
ajettaessavki-n vo in  
avaamal la  p i h d i t  

mää huomattavasti parempia työtu- 
lovksia. Edellytyksenä on kuitenkin, 
että traktori voi ajaa riittävän lä- 
helle runkoja saadakseen ne kuor- 
maajansa kouraan. 
varustettuna metsätraktori voi myös 
pahassa paikassa , j ä t t ää”  taakkansa 
vaijeria lšysäämällä, mihin pihti- 
pankkomalli ei pysty. 

Vaijerivinssillä 

Rangat  autolla Voikkaan 

kösittelimölle 

Tien varteen palstoittain kasatut 
rangat ajetaan kuorma-autoilla Voik- 
kaalle uudelle rankatavaran käsitte- 
lylait'okselle. Aluksi vähän epäilytti, 
onnistuulko pitkien tankojen kuor- 
maaminen autokohtaisella hydrauli- 
nosturilla, mutta tämän on todettu 
käyvän. Suurimmat rangat voidaan 
kuorma-ta nostamalla ensin toinen 
pää autoon ja sitten vasta toinen. 

Tällä kertaa kyseessä oli puhdas 
kuusileimikko, joten samaan kuor- 
maan ei tullut eri puulajeja. Niiden 
erotteleminenhan ei ole metsässä tar-  
peen, koska Voikkaan käsittelimö-llä 
voidaan katkonnan yhteydessä laji- 
tella eri puutavaralajit erikseen. 



Hallan sahan tukkipuoli on piak— 
koin läpikäynyt perusteellisen uudis- 
tuksen tuk-kilajittelijan valmistuttua 
koekäyttövaiheeseen. Tukkien käsit- 
telyn uudistaminen tuli tärkeäksi jo 
silloin kun tukit alettiin tuoda sahal- 
le enimmäkseen kuoripäällisinä. Kuo- 
relliset tuo-reet tukit ovat raskaita ja 

varastoituina u ppoaiisivait vedessä 
helposti. Tu'kkiilajittelijaa suunnitel- 
taessa päädyxttiinkin siksi ratkaisuun, 
jossa tukit ensin kuoritaan ja mita- 
taan sekä lajitellaan. Sen jälkeen 
kunikin tuumaluokan tukit niputetaan 
omissa lokeroissaan uudelleen ja va- 
rastoidaan nippuina vedessä. 

LuiiH'eliia u lo t tuu  t u k k i a l t a a n  
molemmille puolille 

Ensimmäisessä vaiheessa rakennet- 
tiin Vuoden 1966 syksyllä pukkinos- 
turi tu'kkinippujen käsittelyä varten. 
Suurin osa sahatukeista tulee Hal- 

laan rautakanavaa pitkin Kuusan- 
Kaksi raidetta ullottuu 

pukki'nosturin 58 m pitkän ajoradan 
lammesta. 

alle, joten tukkiniput voidaan nostaa 
suoraan rautatievaunuista lajittelijan 
syöttöpöydälle. Autolla tulevat puut 
nostetaan niin ikään samalla pukki- 
nosturilla kuormasta suoraan lajitte- 
lijalle. Pukkinosturi on konstruoitu 
siten, että se voi myös nostaa nippuja 
vedestä tai laskea ne sinne mahdolli- 
sesti varastoitavaksi. 

Sahan vuosilomien aikana tukkial- 
las syvennettiin nippujen vaatimaan 
syvyyteen. Samalla allasta laajennet- 
tiin huomattavasti. Tukkialtaan sy- 
vyys on nyt 3,5 m keskivedenkor- 
keudesta laskettuna. 
viereen ja osin sen allekin rakennet- 

Pukkinosturin 

Lajitteliia— työntyy p i t kä l l e  m e r e l l e  
tukkiailtaan vieressä. Kuvassa näkyvät 
myös lajiteiltuje'n p u i d e n  lokero-t. 

Hallan tukkilajittelija 
otettu käyttöön 

Kuorituit t u k i t  s i i r r e t ä ä n  t u k k i a l t a a n  
yli to i se l le  puole l le ,  jossa v a r s i n a i n e n  

la j i t te l i ja  s i j a i t s ee  | 

U n t o  R a n n i  h o i t a a  t u k k i e n  kuorininan 
Cambio—kuorimakonei l lä  

Kuor i t tu  t u k k i  t u l e e  ulos k u o r i m a -  
koneesta .  T a k a n a  o h j a a m o k o p p i .  



tiin viimeisessä vaiheessa uuden tuk- 
kilajinttelijan alkupää nippujen hajo- 
tuspöytineen ja kuorimakoneineen. 
Tuk'kialtaan yli oli rakennettava noin 
70 m:n pituinen kuljetin, jolla tukit 
saadaan toisella puolella olevalle var— 
sinaiselle lajittelijalle. 

Tarvittavat perustustyöt sekä tuk- 
kialtaan syventäminen tehtiin Hal— 
lan tehtaan toimesta H. Kullberg & 
Co:n ja Louhintaliike Sauli Hasasen 
ollessa aliurakoitsijoina. Tukkilajit- 
telijan on suunnitellut ja toimittanut 
Insinööritoimisto Olli Heikin-heimo 
ja Plan—Sell Oy. Elektroniikan osal- 
ta alihankkijana on Oy E. Sarlin Ab 
ja metallityöt urakoi Lauritsalan 
Koneistus ja Levy Oy. 

Kuorinta kahdella kuorimakoneella 

Tu'kkiniput nostetaan ensin joko 
autosta tai rautatievaunusta 30 ton- 
nin pukkinosturilla lajittelijan syöt— 
töpöydälle. Ohjaamokopista käsin 
yksi henkilö hoitaa tukkien annoste- 
lun kahdelle Cambio 66 kuorimako- 
neelle. Ylisuuret tuki-t, jotka eivät 
mahdu Cambio-n roottorin läpi, voi- 
daan pudottaa syöntöpöydän yli 
maahan odottamaan muuta käsittelyä. 
Kuorimakoneista tukit menevät an- 
nostelijoi-lle, joilta automaattisesti 
putoaa vuorotellen yksi tukki kuljet- 

Mikäli 
kuorima'koneeseen tulee vika, koneen- 
käyttäjä voi ohjata tukit kulkemaan 
vain toisen koneen kautta. 

Tukkialtaa—n yli ulottuva kuljetin 

timelle. jompaankumpaan 

vie tämän jälkeen tukit toiselle puo- 
lelle, missä ne ensiksi kääntyvät 90 
astetta. Kääntäjään on yhdistetty lai- 
te, joka tunnistaa tuleeko tukki ty- 
vipää vai latva edellä ja antaa sen 
mukaisesti sysäyksen kääntäjälle. 
Kai'kki tukit käännetään niin, että ne 
menevät lajitteluun tyvipää edellä. 

Tömö laite 
kääntöä t u k i t  

automaattisesti 
n i in ,  e t tä  n e  

menevät lajitteluun 
tyvi edel lä  

Kääntäjästä tukit menevät mittaus- 
ja lajitteluhuoneeseen ja siellä ensin 
kaarevan metallinilmaisimen läpi. 
Metalli-nilmaisin muistuttaa näölltään 
erehdyttävästi kyljellään olevaa kai- 
vonrengasfca ja sillä pystytään luo- 
taamaan paksuakin tukin sisällä 

Mittaus- ja 
la] itteluuhuoneessa 
työvuorossa Pert t i  
Peltola 

mahdollisesti olevat metallikappa- 
leet. Jos takissa o-n metallia, lait- 
teeseen kytketty kello soi, ja tällai- 
set tulkit ohjataan eri lokeroon me- 
tallin poistamista varten. 

Automaattinen paksuuden mittaus 

Tukkien paksuus mitataan täysin 

automaattisesti niiden kulkiessa kah- 
Ylempi 

tela on akseloitu niin, että se myö- 
den pyörivän telan välistä. 

täilee tuki-n pintaa mittarin mitatessa 
koko ajan tukin paksuutta. Ohuin 
läpimitta rekisteröidään ja sen mu- 
kaan tukki ohjautuu asianmukaiseen 
lokeroon. Lajintelu- ja mittaushuo- 
neessa valvoo yksi mies laitteiden 

Hän voi pysäyttää ja 
käynnistää varsinaisen lajittelijan se— 
kä myös turkkialt—aan yli johtavan 
kuljettimen. Automaattisen lajittelun 
lisäksi laitteeseen on varattu myös 
mahdollisuus käsisäätöön. 

toimintaa. 

Laiitteliia ulottuu pitkälle merelle 

Varsinainen lajittelijaosa on noin 
150 m pitkä ja ulottuu sahan linjojen 
suuntaisena kauas merelle. Tukit kul- 
kevat kuljettimen kolaparien päällä, 
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kuten muissakin tukkilajittelijamal- 
leissa. Hallan lajittelija eroaa kui— 
tenkin tavallisimmin nähdyistä siinä, 
kuinka tukit pudotetaan lokeroihin— 
sa. Tässä eivät kolaparit kallistu si- 
vulle niinkuin aikaisemmin, vaan nii- 
den yläpuolella on ikäänkuin kaksi 
heilurivartta. Nämä varret pyöräh- 
tävät ympäri ja tönäisevät tukit al- 
taaseen. Tällä menetelmällä on etu- 
na se, että kuljettimella voi olla tuk— 
kej-a melkein toisissaan kiinni, jolloin 
laitteen kapasiteetti suurenee. 

Tukki-lajittelijassa on toisella puo- 
lella 16 lokeroa eri paksuisille puil- 
le. Toista puol-ta ei ole vielä raken- 
nettu, mutta koska lajittelija voi pu— 
dottaa tuki-t 
voidaan lajittelumahdollisuudet myö— 

molemmille puolille, 

hemmin kaksinkertaistaa. 

Tuki t  niputetaan ia  varastoidaan 
tukkialtaaseen 

Laji'ttelijan kuljettimelta tukit jou— 
tuvat ensi'ksi lokeroissaan kahden ni— 
putusketjun varaan, jotka laskeutu— 
vat painon lisääntyessä alaspäin. Ni— 
pun täyttyessä se sidotaan uudelleen 
yhdellä siteellä ja varastoidaan tuk- 
kialtaaseen omaan kujaansa. Kunkin 
lokeron kohdalta kuja ulottuu tukki- 
altaan toiseen reunaan asti, jossa 
pitkä kuja johtaa sahan eteen. 

Tukit siirretään nippuina aivan 
sahauslinjojevn alkupäähän ja tällä 

saavutetaan se  e tu,  että tukit eivät 
pääse uppoamaan. Sahan edessä ve- 
den alle on laskettu ketjuista ja lan- 
kui'sta koottu uppotukki—matto, jolle 
täällä mahdollisesti uppoavat tukit 
putoavat. Matto voidaan kohottaa 
tarvittaessa jolloin 
uponneet tukit voidaan sahata. 

Yhteen tukkinippuun 
pannaan noin 80 tukkia ja altaan 

vedenpintaan, 

lajiteltuun 

kaikikien kujien ollessa täynnä tukivt 
riittävät kolmen päivän sahaukseen. 
Tukkiallas toimii näin eräänlaisena 
varmuusvarastona mahdollisten kuo- 
rinta- ja lajitteluhäiriöiden varalta. 

Tukkipuolen uudistukset turvaavat 
t u o t a n n o n  laajenemisen 

Hallan sahan tukkilaji-ttelija on 
vielä jossain määrin koekäyttövai- 
heessa. Eräitä laitteiston tarkistuksia 
täytyy vielä suorittaa ennenkuin la- 

Auto- 
maattisen tukkien lajittelun valmistu- 
jitteli-ja on täysin kunnossa. 

minen vähentää huomattavasti han- 
kalaa ja hidasta käsi-työtä tukkial- 
taalla. Tukkipuolella pystytään si- 
ten vastaanottamaan ja kuorimaan 
sekä lajittelemaan entistä suurempi 
tukkiunäärä, mikä on välttämätöntä 
sahan tuotannon lisäämiseksi. Sahan 
tuotantoahan on tarkoitus lisätä 
28 000 std:iin käyttämällä kahta li-n- 
jaa kahdessa vuorossa. 

Valmistajan takaama lajittelijan 
teho on noin 5500 tukkia työvuoros- 
sa, joten sillä pystytään kahdeksassa 
tunnissa käsittelemään sahan kahden 
vuoron tukkien tarve. Laji-ttelijalla 
onkin tarkoitus työskennellä vain yh- 
dessä vuoro-ssa. 

Pitkälle kehitetystä automatiikas- 
ta johtuen laji'ttelijan miehitys on 
melko vähäinen. Yksi mies hoitaa 
kuorimakoneilla annostuksen ja kuo- 
rinnan, toinen valvoo tukkien mit- 
tausta ja lajittelua ja kaksi miestä 
hoitaa tulkkien uudelleen niputuk- 
sen lokeroissa. Tukkinippujen purka- 
misessa rautatievaunuista ja autoista 
tarvitaan pukkinosturin käyttäjän 
lisäksi muutamia miehiä samoinkuin 
tu—k'kialitaalla nippujen siirtelyyn. 

Uuden tukkiliajintelijan toi-mintaa 
seuratessa hämmästyy sitä kehitystä, 
mikä tukkien käsittelyssä on tapahtu- 
nut niistä ajoista, jolloin tukit vielä 
kuorittiin käsin pitkävartisella pet- 
keleellä. Nyt tulkit sen sijaan kuoriu- 
tuvat koneissa ja viilentävät kuljetti- 
mia pit-kin omiin lokeroihinsa auto- 
maattisesti. 

Tukk i  on juuri  tulossa lajitte-Iijalle 
oikean lokeron-sa kohdalle. Vaaka- 
suorassa näkyvät vairre-t pudottava-t 
tukin lokeroonsa, Vasemmassa kuvassa 
nöhdöön  va lmis  t u k k i n i p p u  lokerossaan. 



hiippakunnan piispa 
Aarre Lauha suoritti marraskuun 8 
—10 päivinä Karkkilassa Ul. Pyhä- 

tarkastuksen. 

Helsingin 

järven seurakunnan 
Piispan seurueeseen kuuluivat piispa— 
tar Aune Lauha, asessori Samuel 
Lehtonen, pastori Pekka Vihma, 
Karkkilan kirkkoherra Leino Hassi— 
nen puolisoineen sekä pastori Tapio 
Turunen. 

Ohjelmassa oli vierailu Högforsin 
Tehtaan Konepajakoulussa. Oppilas— 
ityöpajassa piispa keskusteli oppilai— 
den kanssa osoittaen suurta kiinnos- 
tusta heidän työhönsä. Tämän jäl— 
keen vieraat, opettajat ja oppilaat 
siirtyivät koulun suureen luokkaan, 
jossa koulun rehtori Pertti Jaanu toii- 
votti piispan ja hänen seurueensa ter— 
vetulleiksi. Piispa puhui oppilaille 
lausuen ilonsa siitä, että hän sai ti— 
laisuuden tutustua nuoreen polveen, 
tuleviin ammattimiehiin ja heidän 
arkiseen elämäänsä. Puhuessaan hän 
korosti elämän lainalaisuutta, jonka 
myös tekniikan miehet niin hyvin 

Työnopettowja Aarne Maittila- esittelee 
piispalle ja piispoitta-relle oppilastyöpojan 
työkaluval'aistoa. Takoma rehtori Pertti 
Jaonu  ja o ikeal la  ] .  l k : n  oppilas Teuvo 
cdolin. 

järjestänyt tehtaan seurataloon yhtiö- 
läisitll-e lkeskustelutidaisuuden. Kark- 
kilan Työväenopiston Orkesterin mu- 
siikkiesitysten jälkeen piispa Lauha 
alusti aiheen ”Kristinuskon ajatto- 
muus ja nykyaikaisuus'. Hän sanoi 
kristinuskon puhuvan nykyajan ih- 
misille nykyajan asioista. Ihmisen 
ihmisyys on siinä, että hänellä on ti- 
linteko. Piispa käsitteli myö-s kysy- 
mystä elämän tarkoituksesta ja tote- 
si sen jääneen nuorisomme kohdalla 
jo eilispäivän kysymykseksi. Nuori- 

Piispa Aarre Lauha tarkastusmatkalla 
Karkkilassa 

tuntevat omassa työssään. ”Ei Juma- 
lan laiki ole pakkopaita, jota vastaan 
meidän pitäisi taistella, vaan Juma- 
lan laki on elämän laki; ei hän tahdo 
vangita meitä ihmisiä, vaan toivoo, 
että onnistuisimme elämässämme ja 
työssämrne, emmekä tuhoutuisi. Juu— 
ri siksi hän haluaa tulla mukaan elä- 
määmme”, lausui piispa toivottaen 
lopuksi nuorille miehille kaikkea hy- 
vää ja menestystä elämässä sekä työs- 
sä. Tilaisuuden päätteeksi laulettiin 
virsi ”Herraa hyvää kiittäkääi 

Lauantai-illaksi oli seurakunta 
. 

soa kiinnostaa nyt se, miten voidaan 
luoda jokaiselle ihmiselle mahdollli- 
suudet ihminen. Kolmannen 
maailman ongelmat ovat esillä tämän 

olla 

päivän nuorison keskuudessa. 
Kahvitarjoilun jälkeen alkoi kes- 

kustelu, jossa läsnä olevilla oli mah- 
dollisuus esittää piispalle ja muille 
kirkon-miehille kristillistä uskoa ja 
kirkon elämää koskevia kysymyksiä. 
Puheenjohtajana terveyssisar 
Aino Kervinen. Seuranneessa keskus- 
telussa kehitysapmkysymys kohosi 
keskeiseksi aiheeksi. Piispalta kysyt- 

toimi 

tiin mm. mikä on kristinuskon oh- 
jelma kolmannen maailman ongel- 
miin ja miten Suomen kirkko on tätä 
ohjelmaa toteuttanut. Piispa viittasi 
vastauksessaan lähetystyöhön, joka on 
tärkeä kehitysmaiden auttamismuoto. 
Kirkko on siten oivaltanut kehitys- 
avun antamisen jo ennen kuin valtio. 
On kuitenkin todettava, että avus- 
tustoiminta on jäänyt varsin vähäi- 
seksi. 

Kirkkoherra Leino Hassinen jat- 
koi samasta aiheesta ja osoitti nume- 

rotiedoin Suomen kehitysavun mität— 
esimerkiksi 

Hän kysyi 
isännöitsijä To-r Stolpelta, mikä on 
teollisuusmiehen kanta kehitysapuun. 
Isännöitsijä Stolpe vastasi, että Suo- 
men korkeata elintasoa on paljossa 
rakennettu muiden kansojen antaman 
avun turvin. Jo siitä syystä on myös 

tömyyden verrattuna 
muihin pohjoismaihin. 

meidän velvollisuutemme nyt auttaa 
Sitä paitsi 

on olemassa vaara, että maailman 
tasapaino lopu-lta järkkyy, ellei ke- 
hitysmaita ajoissa riittävästi auteta. 
Hän totesi myös, että kehitysavun 
antamisen edellytyksenä on se, että 

jälkeenjääneitä kansoja. 

hoidamme omat asiamme mahdolli- 
simman hyvin ja tehokkaasti. Tämä 
juuri mahdollistaa myös kehitysavun 
antamisen. 
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Onko vapaa-ajasra ja lomasta tullut meille 
ongelma? 

Vapaa—aikamme lisääntyy jatkuvasti. Viimeistään 1. 1. 1970 
mennessä olemme siirtyneet S-päiväisiin työviikkoihin ja se merkitsee 
vuosiloman lisäksi huomattavasti runsaampaa vapaa—aikaa kuin aikai- 
semmin. Vuosiloma pidetään nykyisin yleensä yhtenäisenä jaksona 
varsinaisena lomakautena. On mielenkiintoista nähdä, aiheuttavatko 
vapaat viikonloput sen, että entistä useammat haluavat jakaa vuosi- 
lomansa kahteen osaan, joista toinen vietetään lomakauden ulkopuo- 
lella. Keskeytymättömässä vuorotyössä, jossa jo 1. 10. 1968 lähtien 
on lopullisesti siirrytty lyhennettyyn työaikaan, ei työntekijöillä luon- 
nollisestikaan ole mahdollisuutta työn luonteen takia saada vapaita 
viikonloppuja. Koska heidän työtuntimääränsä nykyisen vuorotyö- 
k—aavion mukaan muodostuu viikossa keskimäärin suuremmaksi kuin 40 
tuntia, he saavat tästä ns. lisälomaa vapaavuoroina varsinaisen loma- 
kauden ulkopuolella. Millä tavalla he suhtautuvat tällaiseen järjes- 
telyyn ja kuinka loma-aika vietetään? Alkaako lisääntyvä vapaa-aika 
aiheuttaa ongelmia? Seuraavat Kuusankosken tehtaiden palveluksessa 
olevien haastattelut valottavat heidän kannaltaan näitä kysymyksiä ja 
samalla pohditaan useita muita lomaan ja vapaa-ajan viettoon liittyviä 
huomionarvoisia seikkoja. 

na, mikäli työntekijän kanssa ei jos- 
takin syystä toisin sovita. Työnanta- 
jan kannalta on sitä paitsi hyvä, että 
vuosilomat saadaan pidettyä tietyn 
ajanjakson kuluessa, koska kesälomi- 
tukseen tarvittavien tilapäisten työn- 
tekijöiden käyttö voidaan sitä sil- 

Keskeytymöttömässä vuorotyössä 

työskenteleville talviloma 

Varatuomari Lasse M ä k e 1 ä työ- 
voimaosastolta selosti loma-asioita 
lain ja määräysten pohja-lta sekä 
työnantajan kannalta katsottuna. 

— Vuosilomalaki rakentuu loman 
ansaitsemisperiaatteelle, mikä lyhyesti 
merkitsee sitä, että työntekijä, ol- 
tuaan määräpäivät kuukaudessa työs- 
sä, ansaitsee tällaiselta kuukaudelta 
vuosilomaa joko puolitoista päivää 
tai kaksi päivää riippuen siitä, onko 
hänen työsuhteensa yhtäjaksoisesti 
kestänyt alle 10 vuotta tai pitem- 
pään. Vuosilomat annetaan lain mu- 
kaan työantajan määräämänä ajan- 
kohtana lomakauden aikana eli tou- 
kokuun 2 päivän ja syyskuun 30 päi- 
vän välisenä aikana. Loma on myös 
annettava mainitun ajanjakson aika- 

. 
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mällä pitäen huolellisesti suunnitella. 
Yleensä työntekijät ovat halunneet 
pitää lomansa yhtenä jaksona. Sellai- 
sia työntekijöitä on ollut verrattain 
vähän, jotka ovat halunneet osan lo- 
mastaan esimerkiksi talvella. Useilla 
osastoilla noudatetaan lomavuoroi-ssa 
kiertosysteemiä, mikä merkitsee sitä, 
että loma eri vuosina ajoittuu loma- 
kauden eri kuukausille. Näin saa- 
daan loma—ajois-sa aikaan tasapuoli- 
suutta. Myös työnantajan kannalta 
voisi tietenkin olla edullista pysäyt- 
tää esimerkiksi koko teollisuuslaitos 
lomien ajaksi, jolloin 'koko työnteki- 

jäkunnalle voitaisiin antaa loma sa- 
manaikaisesti. Tähän ei prosessiteol- 
lisuudessa kuitenkaan ole minkään- 
laisia mahdollisuuksia tuotannon 
luonne huomioon ottaen. Muun alan 
teollisuuslaitoksissa, mm. yhtiömme 
metalliteollisuuden piirissä, on näin 
kuitenkin voitu menetellä. -— Jos 
työntekijä on halunnut ottaa loman— 
sa esimerkiksi kahdessa osassa, on 10— 
maa pyritty järjestämään hänen toi- 
vomustensa mukaisesti. Etupäässä he 
ovat sellaisia henkilöitä, jotka har- 

takia haluavat viettää 
syys- tai talvilomaa. 
r astustensa 

— Siirryttäessä vuoteen 1970 men- 
nessä 5-päiväiusiin työviikkoihin, jol- 
loin työviikko on 40—tunti-n-en, se py— 
syy keskeytymättömässä vuo—rotyössä 
työskenteleville edelleen keskimäärin 
42-tuntisena. Tämän vuoksi he saivat 
jo viime vuonna vuosiloman lisäksi 
neljä-n työvuoron pituisen lisäloman 
vapaavuoroina. Tänä vuonna 1. 10. 
lähtien, jolloin työajan lyhennys tässä 
työaikamuodossa on lopullisesti astu- 
nut voimaan, he saavat vapaavuo- 
roina kahdeksan työvuoroa, mikä 

Varatuomari Lasse Mäkelä työvoima- 
osastolta joutuu tehtävässään ra tkomaan 
loma'kysymyksiä lomallakien, määräysten 

ja työehtosopimusten hengessä 



merkitsee lähes kahden viikon vapaa- 
naoloa työstä. Loma pidetään 1. 10.— 
30. 4. välisenä aikana. Loma-n pituus 
eli vapaavuorojen määrä riippuu sii- 
tä, kuinka monta työvuoroa työn- 
tekijä on tehnyt 1. lo.—30. 9. väli— 
senä aikana eli vapaavuoroja ansai- 
taan vähän samaan tapaan kuin kesä- 
lomaa. Kes'keytymättömässä vuoro- 
työssä työskenteleviä on pääasiassa 
tuotanto-osastoilla, mutta myös muil- 
la osastoilla. Mainittakoon, että kloo- 

ritehtaan työntekijöillä työn laadusta 
johtuen on ennestään ollut viikon 
pituinen lisäloma, joka vietetään lo- 
makauden ulkopuolella. Kun he kes- 
keytymättömässä vuorotyössä nouda- 
tettava-n vapaavuoro-men-etelmän mu- 
kaan saavat vielä lisää vapaapäiviä, 
merkitsee se erityisesti heille huomat- 
tavaa vapaa—ajan lisääntymistä. 

— Edellä mainituille työntekijöille 
on siis annettava kyseiset vapaat 
syksyllä tai talvella. Mielestäni rat- 
kaisu on hyvä. Vuorotyössä työsken- 
televien on varmaan paikallaan ja 
tarpeellista saada viettää useita päi- 
viä kestävä yhtäjaksoinen vapaa nor- 
maalin vuorotyörytmin vastapainoksi 
myös talvi-aikana. 
— Viisipäiväiseen .työviikkoon siir- 

ryttäessä saattaa hyvinkin käydä 
niin, että toivomukset vuosiloman ja- 

kamiseksi alkavat yleistyä, koska pit- 
kät viikonloput suovat tilaisuuden le- 
poon ja virkistykseen ja niin ollen 
lomantarve ei ole kesäaikana enää 

kuin ehkä aikaisemmin. 
Henkilökohtaisesti ei minulla ole mi- 
niin suuri 

tään jaettua lomaa vastaan. Olen 
useana vuotena viettänyt viikon lo- 
man syksyllä tai kevättalvella ulkoi- 
lua ja liikuntaa harrastaen ja havain- 

ratkaisuksi nut  sen onnistuneeksi 
uusien voimien antajana. 

Tehtaonlöököri 
Korl H. Roschier 
o n  si tä mieltä,  
että m e i d ä n  
joka isen  on 
käytettävä 
lomamme fyysiseen 
jo  h e n k i s e e n  
loitoutumiseen 

Toimivas tq  ihmisestä tu l lu t  

istuva ihminen 

Voikkaan teh-taanlääkäri Karl H. 
R o s c h i e r  katseli 
työntekijän hyvinvoinnin ja tervey- 
den kannalta ja kiinnitti huomiota 

loma—asioita 

seikkoihin, joita väärin vietetty va- 
paa-aika aiheuttaa. 

— Ennen olivat työpäivät liian 
pitkiä ja fyysisesti raskaita. Vapaa- 
aikaa lepäämiseen ja uusien voimien 
keräämiseen oli liian vähän. Tällaiset 
olosuhteet johtivat ennen pitkää ter- 
veydellisiin häiriöihin. Nykyisin ovat 
automaatio ja ihmistyövoimaa sääs- 
tävät ja tuotantoa kohottavat ko- 
neet tulleet avuksi. Se on johtanut 
työn keventymiseen, työajan lyhen- 
tymiseen, vapaa-ajan lisääntymiseen, 
mutta toisaalta työtahdin kiihtymi- 

seen. Meidän on kuiten-kin vaikeata 
tottua yhä lisääntyvään loma- ja va— 
paa-aikaan. 
loma voi koitua terveydelle suo-ras- 
taan vahingolli-seksi, tulisi kiinnittää 
erityistä huomiota vapaa-ajan käytön 

Koska väärin vietetty 

ohjaamiseen ja erilaisten tilaisuuksien 
järjestämiseen, jotta jokaisella olisi 
mahdollisuus fyysiseen tai henkiseen 
latautumiseen. Kaikilla ihmisillä ei 
ole taipumuksia erilaisiin harrastuk- 
siin tai he ovat passiivisia eivätkä 
keksi mahdollisuuksia viettää vapaa- 
aikaansa oikealla tavalla terveyden, 
hyvinvoinnin ja muut tarpeensa huo— 
mioiden. Sen takia pitäisi luoda ti— 
laisuuksia ja ohjata ihmiset sopivien 
harrastusten ja terveellisen lomanvie- 
ton pariin. Lomakylät ja yhteiset lo— 
mamatkat, reukeilyt, liikunta, urheilu 
ja ulkoilu jne. ovat mm. varsin suo- 
siteltavia vapaa—ajan viettotapoja. 
— USA:ssa, jossa ollaan meitä 

huomattavasti edellä teollisuuden ra— 
tionalisoinnissa, ovat 30—36-tuntiset 
työviikot teollisuudessa melko ylei- 
siä. Vuosiloman pituus on kaksi ja 
puoli viikkoa. Terästyöläiset saavat 
työehtosopimuksensa mukaisesti 13 
viikon ylimääräisen loman vuosilo- 
mansa lisäksi joka viides vuosi sa— 
man työnantajan palveluksessa. Siel— 
lä on ihmisillä vapaa-aikaa suunnil— 
leen saman verran kuin työaikaa. 
Millä tavalla näissä olosuhteissa vie- 
tetään runsas vapaa-aika? Tehty tu-t— 
kimus osoitti, että vapaa-ajasta vie— 
tetään 3/4 kotona ja siitä ajasta puo- 
let television ääressä. Se merkitsee 
18—20 tuntia viikossa. Kuusi tuntia 
käytetään sanomalehtien ja aikakaus— 
lehtien lukemiseen ja vain yksi tunti 
muihin kotitoimiin. Neljännes vapaa- 
ajasta vietetään kodin ulkopuolella. 
Siitä ajasta kuluu viisi tuntia vierai- 
luihin ystävien ja sukulaisten luona. 
Kirkko, urheilu- ym. tilaisuudet ot- 
tavat vain kolme tuntia. Kodin ulko- 
puolella liikutaan etupäässä autolla. 

— Tämän tutkimuksen perusteella 
voimme todeta, että toimivasta ih- 
misestä on tullut istuva ihminen (TV, 
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auto, seurustelu). Kun työ tulee teol- 
lisuudessa fyysisesti yhä kevyemmäk— 
si, on lähivuosien ongelmana lii-kun- 
nan puutteesta johtuva rappeutumi- 
nen luustossa, nivelissä ja lihaksissa 
sekä verenkiertohäiriöt. Myös aivo- 
työ 'vähenee,  koska kaikki pyritään 
tarjoamaan ”valmiiksi purtuna”. Tilal- 
le tulevat nautintoaineet (alkoholi, 
tupakka, huumausaineet, liika ruoka). 

— Huomattava on myös, e t tä  mitä 

elämässä jokapäiväisessä enemmän 
tapahtuu ihmisen ”koneiston” väärin- 
käyttöä, sitä suuremmaksi muodos- 
tuu loman tarve. 
työn ulkopuoliset elintavat ja tarpee- 

Kuitenkin juuri 

ton rasitus aiheuttanevat nykyisin 
enemmän lomantarvetta kuin varsi- 
nainen teollisuustyö, sillä loman tarve 
on terveyden kannalta katsoen vä- 
häinen, jos päivittäinen elämänrytmi, 
työ, lepo ja virkistys ovat sopusoin- 
nussa keskenään. 

— Meillä on vuosilomat lakisää- 
teisesti hyvällä kannalla, mut-ta tal-- 
Viloman tärkeyteen ei kiinnitetä tar- 
peeksi huomiota. Etenkin keski— ja 
vanhemmalla iällä pimeä talvenselkä 
on psyykkisesti vaikeata aikaa. Ul- 
koilu jää vähäiseksi 
puuttuessa. Valaistut ladut ovat hyvä 
idea hiihtäjille, mutta entä aika, jol- 

päivänvalon 
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loin ei ole lunta? Pimeys aiheuttaa 
depressiota ja sielullisia sairauksia. 
Järkevältä ajatukselta tuntuisi loma 
joulusta uuteen vuo-teen, aika jonka 
jo rikkovat monet juhlapyhät. Toi- 
nen suositeltava ajankohta olisi hel- 
mi—maal—iskuu, jolloin valoa on jo 

Loman 
tietenkin 

enemmän ja aurinkoakin. 
ajankohtaan vaikuttavat 
myös muut seikat, taloudelliset mah- 
dollisuudet, muiden perheenjäsenten 

Lopin  k ä v i j ä t  
Motti Henttu 
(vas.), Kori 
Taurastie ja Risto 
Honén metsästys- 
retkensö kuvo- 
saalista 
katselemassa 

lomat jne. Pääasia on, että lomalla 
saadaan lepoa, liikuntaa ja unta tar- 
peeksi. 

-— Suomessa varsi-nainen lomakau- 
si ajoi-ntuu mielestäni liian kapealle 
ajalle ja aiheuttaa mm. sen, että koko 
Suomi nukkuu (liike— ja kansantalou- 
dellisesti) ”Ruususen unta* heinäkuus- 
sa. Lomien yhdenaikaisuuden vuoksi 
lo-makodit, täysihoitolat ja muut lo- 
manviettopaikat ovat tungokseen asti 
täynnä. Kun ihmiset ovat saman— 

liikkeel-lä, se aiheuttaa 
myös onnettomuuksia ja 

aikaisesti 
runsaasti 
tapaturmia. Tosin ryntäyksen kesä- 
lomalle kesäkuukausina ymmärtää, 
koska tääl-lä pohjoisessa kesä on ly- 
hyt ja koska jokainen koettaa saada 
siitä irti mahdollisimman paljon. Tär- 
keätä olisi, että lomakautta pidennet- 
täisiin ja talviloma-t saataisiin yleis- 

tymään. Jos esimerkiksi 1/3 lomasta 
lakisääteisesti määrättäisiin talvella 
pidettävä-ksi, olisi se työntekijän kan- 
nalta hänen terveyttään ajatellen 
erinomainen ratkaisu ja niin ollen 
edullista myös työnantajalle. 

tietenkään 
kärsiä loma-aikojen järjestelystä. Kun 
40-tuntinen työviikko tulee V. 1970 
käyttöön -— 
pohjoismaista —, se merkitsee enti- 

— Tuotanto ei saisi 

meillä ensimmäisenä 

seen 6-päiväiseen työviikkoon verrat- 
tuna yli 40 uutta vapaapäivää vuo- 
dessa. Vapaapäiviä on silloin enem- 
män kuin vuosilomapäiviä ennen. 
Tämä ei voi olla vaikuttamatta hi- 
dastavasti tuotannon kasvuun. Va- 
paa-ajan lisääntyminen tulkitaan kui- 
tenkin elintason nousuksi. Mutta 
kaikki Vapaa-aikaa 
ostetaan rahalla. Se on kallista sekä 
työnantaja-lle että lomanviettäjä-lle. 

tämä maksaa. 

Kolmen miehen metsästysmatka 
kairoi l le  

Kari T a l a  s t i e, rullamies Voik- 
kaan paperitehtaan PK 11:lta, oli 
eräänä kesänä retkeilemäSSä Lapissa 
ja tutustui siellä poromieheen, joka 
asui nel-italoisessa Kutturan kylässä 
Ivalojoen varrella keskellä riistamai- 
ta. Kun tänä syksynä tuli vapaavuo- 
rojen ansiosta syysloma ajankohtai- 
seksi, Talastie ehdotti metsästyskave- 
reilleen Matti H e n t u 1 1 e ja Risto 
H a n é n i l l e  metsästys- 
ma-t-kaa Lappiin tutun poromiehen 
opastuksella. 

Silinterimies Matti Henttu työs- 
kentelee samalla paperikoneella kuin 
Talastie ja Hentun lankomies Risto 
Hanén rullamiehenä PK 18:lla. Hei- 
dän yhteinen harrastuksensa on met- 

yhteistä 

sästys, joka vie heidät vapaa-aikoina 
luontoon, ulkoilun ja lii-kunnan pa- 
riin, joka loppujen lopuksi on tär- 
keämpää kuin saaliin saaminen. Kii- 
va-stahtisen ja meluisan työn vastapai- 
noksi luonnossa liikkuminen on muo- 
dostunut heille elin-ehdoksi. Rasittu- 
neet hermot pääsevät silloin tasapai- 
noon, Metsä tarjoaa alituiseen uusia 



elämyksiä, kauneutta ja rauhaa. Tun- 
tuu, että he eivät enää tulisikaan toi- 
meen ilman tätä harrastustaan, koska 
vuorotyön luonne rasittaa etenkin 
hermostoa. Kysymykseemme, miksi 
he eivät ole hakeutuneet päivätöihin, 
kaikki kolme vakuuttivat sittenkin 
olevansa mieluimmin vuorotyössä, jo- 
hon ovat tottuneet. Myös taloudelli— 
set seikat painavat vaaassa. 

Vuosiloman he ovat aina ottaneet 
yhtenä jaksona kesällä, koska se an- 
taa tilaisuuden perinpohjaiseen ren- 
toutumiseen ja lepoon. Vapaa-ajat he 
kulkevat lähi-maastoissa ja metsästys- 
mailla. Erityisen suosituiksi ja tar- 
peellisiksi ovat muodostuneet yhtiön 
entiset metsäkämpät, joita on annet- 
tu loman viettäjien käyttöön. Vuoro- 
työn-tekijöiden keskuudessa tunnetaan 
suurta mielenkiintoa niitä kohtaan, 
sillä suurimmalla osalla on harras- 
tuksena ulkoilu ja etupäässä kalas- 
tus. 

Henttu, Hanén ja Tavlastie saivat 
vapaavuoronsa järjestettyä samanai- 
kaisesti ja yhteinen suuri metsästys- 
matka erämaihin saattoi alkaa. Kaksi 
oivallista ajokoiraa matkusti saman- 
aikaisesti junalla kohti pohjoista isän- 
tien suori-ttaessa matkan autolla. 

Klooritehtoon köytöntorkkoiliioino 
työskentelevä Seijo Kuosmanen on 
päättänyt lähteä h i ih tömöön  Lapin 
tuntu'reille ' 

Tuttu poromies tarjosi asunnon ja 
viikon aikana tehtiin yhdessä met- 
sästysmatkoja runsasriistaiseen erä- 
maahan. Tuntui kuin olisi uudelleen 
löytänyt itsensä. Uusi ympäristö ja 
uudet asiat virkistivät aja-tuksia. 
Tämä lomamatka oli riemukas elä— 
mys ja sille asetetut toiveet täyttyi- 
vät moninkertaisina. Poroerotuskaan 
ei jäänyt näkemättä. A'lkukantaisuu- 
dessaan se jätti unohtumattoman 
muiston. Ei ole epäilystäkään, etteikö 
heidän mielensä palaa jälleen Pohjo- 
lan korpiin. 

Haastateltavat halusivat korostaa 
ympärivuotisen ulkoiluharrastuksen 
tarpeellisuutta työn vastapainona. 
Kun fyysinen kunto pysyy hyvänä, 
jaksaa olla kiinnostunut myös henki- 
sistä harrastuksista. Jos ihminen ei 
huolehdi itsestään, alkaa elämänhalu 
kadota ja vireys muuttuu passiivi- 
suudeksi. Saattaapa ainoaksi harras- 
tukseksi muodostua lopulta ,kapak-  

kalinjai 
Vapaavuorojen ansiosta nämä pa- 

perimiehet saivat arvokkaita koke- 
muksia siitä, kuinka syksyllä pidetty 
loma saattaa muodostua täysipainoi- 
seksi, kenties antoisammaksikin kuin 
kesäloma. Tuskin he kuitenkaan ha- 
luavat jakaa vuosilomaansa kahteen 
osaan tulevaisuudessatkaan. 

Lapin lumoihin Yllästunturilla 

Lapin lumoissa on myös käytön- 
tarkkailija Seija K u 0 5 In a n en,  jo- 
ka työskentelee klooritehtaan käytön— 
tarkkailulaboratoriossa. Hän on 22- 
vuotias, joten hänellä ei ole vielä ko- 
vin pitkäaikaisia kokemuksia vuosi- 
lomista eikä lisälomastakaan. Hän on 
ollut kuutisen vuotta yhtiön palve- 
luksessa ensin klooritehtaalla asiatyt- 
tönä ja sen jälkeen nykyisessä am— 
matissaan. Hän on 2-vuorotyössä ja 
saa vuosilomaa kolme viikkoa sekä 
kloori-tehtaalaisille tulevan lisäloman. 
Kesälomansa hän on viettänyt yh— 
dessä jaksossa ja se on kulunut mat- 
kustel-eimisen, vierailujen ja ulkoilun 
merkeissä, samoin viikon lisäloma. 

Viime syksynä hän oli kesäloma—llaan, 
joka sattui syyskuuksi, viikon Ylläs- 
tunturilla erään seurueen mukana. 
Hän ihastui Lappi-in niin, että nyt 
kun hän saa kevättalvella lisäloman, 
on hänen aikomuksenaan lähteä sin-' 
ne uudelleen. 

Ekonomi Bernhard Rönnlund' viettöö 
lomastaan viikon syksyllä Suomen- 

laihdecn kalavesillä 

Vapaa-ajan ongelmia hänellä ei 
ole. Monien vuosien ajan hän on 
kuulunut työväenopiston näytelmä- 
piliriiin, joka kokoontuu kaksi kertaa 
viikossa. Vuorotyön takia jää tie- 
tenkin joka toinen viikko väliin, mut- 
ta se ei ole kuitenkaan suuremmin 
häirinnyt tätä harrastusta. Lumien 
tultua hänen tarkoituksenaan on 
hankkia sukset ja aloittaa hiihdon 
harrastaminen, jotta pohjakunto olisi 
hyvä Yllästunturille lähdettäessä. 

Syksyllä merel lä  s i ianpyynnissä 

Ekonomi Bernhard R 6 n n l  u n d 
osto—osastolta on useana vuonna pitä— 
nyt syysloman. Kaikki alkoi siitä, 
että aluksi jäi muutama päivä lomas- 
t a  pi'tärrnättä työkiireiden takia. Huo- 
mattuaan syksyllä pidetyllä lomalla 
olevan paljon myönteistä annettavaa 
hän alkoi säännöllisesti jättää viikon 
verran syksyksi ja tavallisesti loka— 
marraskuun vaihteeseen, jolloin on 
siianpyynnin aika. Pohjanmaan ran- 
nikolla syntyneenä ja kasvaneena 

25  



häntä vetää meri puoleensa. Niinpä 
hän lähti kotipuoleensa siianpyyntiin 
sikäläisten kalastajien mukana. Syk- 
syllä on sitä paitsi meri kauneimmil- 
laan. Ilma on kuulas ja raikas ja 
saaristo on tyhjentynyt kesävieraista. 

— Kun työpäivät ovaat kiireisiä, 
puhelimet soivat, useita henkilöitä on 
tavattava ja työasiat askarruttavat 
vielä kotonakin, on rauhallinen luon- 
nossa vietevty loma rentouttava ja 
kuntoa kohottava. Pari vuotta sit- 
ten hankin Loviisan edusta-lta saaren 
ja rakensin sinne aitan. Nykyisin vie- 
tän siel-lä kesälomani perheeni kanssa 
ja sinne menen myös syyslomalla. 
Olen ystävystynyt parin sikäläisen 
kalastaja-n kanssa, joten voi-n jatkaa 
siianpyynrciä entiseen tapaan. 

—- Syysloma on mielestäni yhtä 
arvokas kuin kesäloma. Myös vapaat 
viikonloput vietän saaressa, joka on 
sopivan matkan päässä. Tuskin mi- 
nulle koskaan ilmaantuu vapaa-ajan 
ongelmia, sillä kesällä on lisäksi puu- 
tarha-töitä ja talvella verkkojen ku- 
tomista, ulkoilua, yhdistystoimintaa 
ja lasteni kanssa käyn luistelemassa. 

'Edusl'uspelaaian kesöohielma on 
tiukka 

sulfaattiselluloosa— 
Hannu 

Kuusanniemen 
tehtaalla on päivä'työssä 
K u u 6 i s t 0. Hän tuli tehtaalle hit- 
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.saajaoppilaaikisi puolitoista vuotta sit- 
ten käytyään yhtiön ammattikoulun. 

Hannu Kuusisto on pikkupojasta 
alkaen ollut kiinnostunut jalkapal- 
losta. Hän on pelannut Voikkaan 
Pallo-Peikkojen joukkueessa ja me- 
neillään on kolmas vuosi edustusjouk- 
kueessa. Tällaisen edustusjoukkueen 
ohjelma on hyvin tiukka. Harjoituk- 
sia on kolme neljä kertaa Viikossa ja 
lisäksi tulevat lukuisat ottelut. Siinä 
touhussa menevät pelaaja-lta arki-illat 
ja viikonloput hyvin tarkkaan. Voik- 
kaan Pallo-Peiikot nousi Maakunta- 
sarjasta Suomi—sarjaan tänä vuonna. 

Keväällä seuran johto ja pelaajat 
päättivät yksissä tuumin järjestää etu- 
päässä edustuspelajille tänä syksynä 
seuramatkan Mallorcalle. Koko kesän 
kangasteli mielissä tietenkin luvassa 
ollut matka ja ehkäpä sekin kannusti 
osaltaan Peilkkojen jalkapallojouk- 
kueen hyviin suorituksiin. 

Mallorcan mal-ka tehtiin lokakuussa 

Saarella oli katseltavaa ja ihmetel- 
tävää vaikka millä mitalla ja kesäs- 
tä'kin saatiin vielä nauttia etelän au- 
ringossa. Kiertomatkoilla tutustuttiin 
nähtävyyksiin ja monin tavoin nau- 
tittiin loma-ajasta. 

Hannu Kuusiston mielestä syys- 
loma on paikallaan esimenkiksi juuri 
hänenlaisi'lleen urheilijoille, sillä pa- 
hin kilpailukausi ajoittuu melko tar- 
kasti kesälomakauden ajaksi. J'os sii- 
hen aikaan ottaa kaiken kesäloman- 
sa, se menee harjoituksiin ja ottelui- 
hin. Kun loma on syksyllä, kuten 
nyt, voi siitä nauttia täysin siemauk- 
sin, koska pelikausi on takanapäin. 

KIooriI-ehtaalfa etelän aurinkoon 

Va-ramies Eino K o r p e l a i n e n  
on ollut yhtiön palveluksessa lähes 
kymmenen vuotta ja koko ajan kloo- 
riitehtaalla. Hänellä on vuosilomansa 
lisäksi klooritehtaalaisten lisäloma- 

Klooritehtaan koneistojen keskellä 
Eino Korpelainen haaveilee etelän 
uimarannoista 

viikzko ja nyt vapaavuorojen ansiosta 
vielä parin viikon loma. Viitenä 
vuotena hän on ottanut vuosiloman- 
sa syyskuussa ja lähtenyt seuramat- 
kalle etelään pidentääkseen kesää vie- 
lä kolmella viikolla. Aluksi hän kävi 
Mallorcalla, mutta lähti kerran ko- 
keeksi Italiaan Adrianmeren ran- 
nalle. Mallorca tuntui kuitenkin ole- 
van juuri sellainen paikka, jossa hän 
haluaa lomansa viettää ja niinpä tä- 

Ke—säiI—lö Hannu Kuusiston vapaa-ajat 
kuluvat tairkka'avn- jail kaipail lokentöl lö 

mä saari onkin ollut sen jälkeen hä- 
nen lomama—tkojensa kohde. Kyllä 
hänellä on aikomus tutustua Espan- 
jaan mantereen-ki—n puolella, kunhan 
seuramaukat sinne tulevat huokeam- 
miksi. 

Mallorcan saari on usean kuusaa- 
laisen suosiossa. Mitä loma siellä tar- 
joaa? Aurinkoa ja rantaelämää, huo- 
letonta oleskelemista ja kiireetontä 
nautiskelemista. Arkisen elämän siel- 
lä voi unohtaa ja viettää muutaman 
Viikon elämää, jossa on ”hohtoa”. Ei- 
ne Korpelainen on tavallisesti kevät- 
talvella ottanut lisä-loman ja lähtenyt 
tervehtimään sukulaisiaan ja ystä- 
viään ympäri Suomea. Mitään suun- 
nitelmia hä-nellä ei ole vielä valmiina 
tulevien lomien varalle. Poikamiehen 

jatkoa takakannen sisäsivulla 



. Pitk'äaikaise'sti palvelleita "? 

KU USAN KOSKEN TEHTAAT 

ARVO HÖLSÄ 
vedenpuhdistuslaitoksen hoitaja Kymin 
paperitehtaalta tuli 11. 11. olleeksi 40 
vuotta yhtiön palveluksessa. Koskelassa 
pidetyssä tilaisuudessa paperitehtaan 
isännöitsijä Botha Estlander kiitt i  häntä 
pitkäaikaisesta palveluksesta ja rva Glo- 
ry Estlander kiinnitti ansiomerkin hänen 
rintaansa, Tilaisuudessa oli läsnä myös 
dipl.ins. Lennart Gräsbeck rouvineen. 

MAUNO KANKARE 
autonkuljettaja kuljetusosastolta tuli 
3. 12. olleeksi 40 vuotta yhtiön palve- 
luksessa. Hän on toiminut autonkuljet- 
tajana koko palvelusaikansa. Koskelassa 
järjestetyssä kahvitilaisuudessa kuljetus- 
ososton päällikkö ins, Antero Ahola 
kiitt i  häntä pitkäaikaisesta palveluksesta 
ja  ojensi hänelle 40-vuotisansiomerkin. 
Tilaisuudessa olivat läsnä myös ylimes- 
tari Heikki Kouki ja mestari Ilmari 
Vaaranrinne. 

ERKKI LINDBERG 
koneenhoitaja Voikkaan paperitehtaalta 
tuli 9. 12.  olleeksi 4 0  vuot-ta yhtiön 
palveluksessa. Hän on syntynyt Valkea- 
lassa 28. 5. 1911. Yhtiön palvelukseen 
hän tuli 1927 ja koneenhoitajaksi hö- 
net nimitettiin 1954. Nykyisin hän toi- 
mii PK 12:n hoitajana. Voikkaan klu- 
billa oli järjestetty kahvitilaisuus, jossa 
teknillinen johtaja Anders Lund kiitti 
häntä, uskollisesta palveluksesta ja rva 
Stina Lund ojensi hänelle yht iön 40 -  
vuotisansiomerkin ku-nniakirjoin-een. Läs- 
nä ol ivat myös rva Lindberg sekä dipl. 
ins. Kallio ja ylimestari Ylén rouvineen. 

Arvo Hölsö 

Merkkipäiviä 

PÄÄKONTTORI 

JOEL KOKKILA 
piirtäjä teknilliseltä osastolta täyttää 
60 vuotta 13. 2. Hän on syntynyt Kor- 
tesjärvellä ja suoritti teknikon tutkin- 
non Vaasan teknillisessä kouluissa 1934. 
Yhtiömme palvelukseen hän tuli 1946 
ammattikoulun piirustuksen ja  aine- 
opin opettaja-ksi. Nykyisessä toimes- 
saan hän on ollut vuodesta 1950. 

KEIJO FLÖJT 
piirtäjä te'knilliseltä osastolta täyttää 
60' vuotta' 23. 2. Hän on syntynyt Kal- 
volassa ja opiskeli 1929—1932 Hel- 
singin teknillisen koulun koneraken- 
nusosastolla. Ensimmäisen kerran hän 
tuli yhtiön palvelukseen 1922. Nykyi- 
sessä toimessaan hän on ollut v:sta 
1932 lähtien. 

VILJO VESTERINEN 
insinööri teknilliseltä osasto-lta täyttää 
50 vuotta 24. 1. Hän on syntynyt Suis- 

Vilio Vesterinen 

Erkki Lindberg 

tamolla, tul i yllappilaaksi Lappeenran- 
nan lyseosta 1940 ja valmistu-i insinöö- 
riksi Tamperen teknillisen opiston ta- 
lonrakennuksen opintolinja-lta 1952. 
Hän oli 1952—1956 Lappeenrannan 
kaupungin» ja Pieksämäen kauppalan 
ra-kennusto-imistoje—n palveluksessa. Yh- 
t iössömme hänen toimipaikkanaan on 
ollut v:sta 1956 lähtien teknillisen osas- 
ton rakennuspiirustuskonttori. Hän on 
Kuusankosken Reserviupsee—rikerhon jä- 
sen, toim-inut Sotainvalidien Veljeslii- 
ton Kuusankosken osaston johtokunnan 
jäsenenä v:sta 1963 ia puheenjohtajana 
v:sta 1967, Pohjois-Kymen Insinöörien 
rahastonhoitajana 1961—1962, johto- 
kunnan jäsenenä v:sta 1963, sihteerinä 
ja rahastonhoitajana 1964—1967 ja 
puheenjohtajana v:sta 1968.  Hän osal- 
listui molempiin sotiin jalka-väkijou-kois- 
sa ja on sotilasarvoltaan yliluutnantti. 
Hänelle on myönnetty sotien muistomi- 
talit, VR 4, VR 4 tl ja VR 3. Hänen 
vapaa-aikansa kulu-u kodin, yhdistysten 
ja ulkoiluharrastusten parissa. 

KU USAN KOSKEN TEHTAAT 
OIVA HASU 
mylläri kiinteistöosostol'ta täyttää 60 
vuotta 27. 12. Hän on syntynyt Val- 

Oiva Hasu Joel Kokkila Keijo Flöjt 
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Viljo Simola 

kealassa. Yhtiön palvelukseen Voikkaan 
rakeninusosawstolle hän tul i  1926  j a  työs- 
kenteli sen jälkeen autonkuljettajana 
Voikkaan tal l i - ,  ulkotyö- ja talousosas- 
toilla. Nykyisessä työssään hän on ollut 
v:sta 1948. 

PAAVO LAAKSO 
rakennustyöntekijä rakennusosastolta 
täyttää 60 vuotta 28. 12. Hän on syn- 
tynyt  litissä ja tuli Voikkaan ulkotyö— 
osastolle työhön 1923 .  Suoritettuaan 
asevelvollisuutensa Jääkäripataljoona 
3:ssa hän tul i  Voikkaan rakennusosas- 
tolle. josta erosi 1929. Sen jälkeen hän 
ol i  värvättynä vuoden rannikkolaivas- 
tossa sukellusvenelaivueessa. Yhtiön 
palvelukseen rakennusosastolle hän pa- 
lasi sen jälkeen ja 1 9 3 5  hän siirtyi pa- 
perin lastaajaksi Voikkaan paperiteh- 
taal le. V:sta 1 9 5 9  lähtien hän on työs- 
kennel lyt  Voikkaan rakennusosastolla 
rakennustyöntekijönä. Vapaa-ajat hän 
viettää kalastel len kesämökil lä. 

VlLJO SIMOLA 
rul lansi ir täjä Voikkaan paperitehtaalta 
täyttää 60 vuotta 2. 1. Hän on synty- 
nyt  Luumäellä ja tuli 1 9 3 6  yhtiön pal- 
velukseen Voikkaan raitiotieosastolle 
veturinkuljettajaksi. Voikkaan selluloo- 
satehtaalle hän siirtyi 1960 ja sieltä 
vielä samana vuonna Voikkaan paperi- 
tehtaalle vesilasinkeittäjäksi. Nykyisin 
hän toimii rullansiirtäjänä paperivaras- 
tossa. Vapaa-ajan harrastuksista mai- 
nittakoon puutarhanhoito ja kalastus. 

WALDEMAR EKELUND 
insinööri, Haukkasuon käyttöpäällikkö 
täyttää 60' vuotta 3 .  1 .  Hän on synty- 
nyt Baku-ssa Kaukaasiassa. Perheen 
muutettua 1919 Suomeen hän aloitti 
koulunkäyntinsä Loviisassa ja jatkoi sitä 
ruotsalaisessa normaalilyseossa Helsin- 
gissä, minkä jälkeen hän harjoitteli nel- 
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Waldemar Ekelund Eino Räikkönen 

jän  vuoden a jan  konepajoissa ja  meri l lä. 
Valmistuttuaan 1936 insinööriksi Tek- 
niska Läroverketissä Helsingissä hän 
työskenteli 1936—1938 Metallikutomo 
Oy:ssä sekä 1938—1942 Esso Oy:ssä. 
Tämän jälkeen hän ol i  Polttoturvetoi- 
mikunwnan palveluksessa, josta si irtyi 
1 9 4 2  Hauikkasuon polttotuirvetyömaan 
käyttöpääilliköksi. Polttoturveteollisuu- 
desta onkin. tullut hänen erikoisalansa. 
Hänen» aikanaan Haukkasuon» konekan- 
taa on suuresti l isätty ja  työ- sekä kul- 
jetusmenetelmiä rationalisoitu j a  paran- 
nettu. V. 1968 alettiin Haurkkasuolla 
nostaa turvetta myös jyrsinmenetelmän 
avulla. Omia kokemuksiaan» hän on täy- 
dentänyt seuraamalla tarkoin turveteol- 
l isuuden kehitystä kotimaassa j a  u lko- 
mailla. Hän on tehnyt useita opinto- 
matkoja, jotka ovat suuntautuneet Ruot- 
siin, Tanskaan, Saksaan, Hollantiin, 
Viroon ja Neuvostoliittoon. Hän on o l -  
lut  valtion asettaman turvekomitean 
jäsen. 

SAlMA KOPONEN 
siivooja Voikkaan paperitehtaan kun- 
nossapitoryhmästä täyttää 6 0  vuotta 
22. 1. Hän on syntynyt Valkealassa ja 
tuli yhtiön palvelukseen Voikkaan ul- 
kotyöosastolle 1928. Oltuaan välillä 
poissa yhtiöstä hän tuli uudelleen 1942 
paperitehtaalle. Työskenneltyään eri 
työosastoilla hän siirtyi 1953 siivoojak- 
si korjauspajalle, jossa tehtävässä on 
edelleenkin. 

EINO RÄIKKÖNEN 
verhoil i ja rakennusosastown 
jausryhmästä täyttää 6 0  vuotta 24.  1 .  
Hän- on syn-tynyt Kirvussa ja tuli yhtiön 
palvelukseeni rakennusosastolle 1938 .  
Sieltä hän siirtyi 1945 satula-sepän työ- 
huoneelle, jossa hän edelleen. työsken- 
telee verhoilijana. Hän harrastaa kun- 

asu ntokor- 

taurheilua vapaa-aikoinaan. 

Väinö Juslin 

VIHTORI JÄRVINEN 
rake-nnustyöntekijä rakennusosastolta 
täyttää 601 vuotta 27. 1 .  

VÄINÖ JUSLIN 
rullapakkauksen- merkkaaja Kymin pa -  
peritehtaalta täyttää 60' vuotta 29. 1. 
Hän on syntynyt Viipurin maalaiskun- 
nassa ja  tuli yhtiön palvelukseen Kuu- 
saan sahalle 1927. Seuraavana vuonna 
hän siirtyi paperitehtaan rotaatiokaneel- 
le j a  19301pakkaajaksi. V:sta 1950  läh- 
tien hän on» ollut nykyisessä ammatis- 
saan. Hän on paikallisen res. aliupseeri- 
yhdistyksen perustajajäsen. 

KAARLO KALLIO 
kuorimon e-tumwies Kymin selluloosateh- 
taal ta täy t tää 6 0  vuotta 2. 2. Hän on 
syntynyt Iit issä. Yhtiön- palvelukseen 
Kuusaani selluloosatehtaalle hän tuli 
1927  ja  Kymin selluloosatehtaalle 1947.  

TORSTEN EROLIN 
maalari raken-nusosastolta täyttää 6 0  
vuotta 7. 2. 

UUNO HAMARI 
päivätyöntekijä Kuusanniemen selluloo- 
satehtaalta täyttää 6 0  vuotta 2 1 .  2. 
Hän on syntynyt Valkealassa. Yhtiön 
palvelukseen hän tul i  ensimmäisen ker-  
ran Voikkaan korjauspajal le 1925.  01- 
tuaan väl i l lä työssä muualla hän tuli 
1927 Voikkaan selluloosatehtaalle ja on 
siitä lähtien ollut yhtiön palveluksessa 
yhtäjaksoisesti. Selluloosatehtaalla hän 
työskenteli mm. happomiehenä. Kuu- 
sanniemen selluloosatehtaalle asennus- 
apumieheksi hän si ir tyi  1963 .  Tehtaan 
lähdettyä käyntiin syksyllä 1964 hänet 
nimitettiin päivävtyöntekijäksi tehtävä- 
nään"kemikal io iden vastaanotto, mitä 
tehtävää hän hoitaa edelleenkin. Hän 
on aikaisemmin ol lut  akti ivisesti mu- 
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Uuno Hamari 

kana kauppalan ja eri järjestöjen luot- 
tamustehtävissä. Hän on kirkkovaltuus- 
ton jäsen. Omakotitalo puutarhoineen, 
kesämökki ja kalastus sekä harrastus- 
urheilu tarjoavat hänelle vapaa-ajan 
harrastuksia. 

ARVO TOIVONEN 
viilaa-ja korja-u-spa-jalta täyttää 50 vuot- 
ta 25. 12. Hän on syntynyt Mäntyhar- 
jussa. Ammattikoulun käytyään hän tuli 
1936 viilaajaksi korjauspajalle ja on 
työskennellyt siellä viilaajan' ammatin 
ohella myös putkimiehenä ja muovityön- 
tekijänä. 

KIMMO HEKKANEN 
vanhempi sähköasentaja Voikkaan säh- 
kökorjaamolta täyttää 50  vuotta 28. 12. 
Hän on syntynyt Viipurissa ja toiminut 
sähköasentajana mm. Viipurin» Söh—kössö, 
Myllykosken Sähkössä, Teikarin Säh- 
kössä sekä Kouvolan Sähkössä. Yhtiön 
palvelukseen Voikkaa-n sähköosastolle 
hän tuli 1959. 

EFFENDI KOIVUNEN 
purkaja ku-Ijetusosastolta täyttää 50 
vuotta 10. 1. Hän on syntynyt Korpi- 
lahdella. Ennen yhtiöön tuloaan hän oli 
työssä Jämsässä. Rakennusmieheksi 
Voikkaan rakennusosastolle hän. tuli 
1956 ja on sen jälkeen työskennellyt 
Voikkaan ja Kuusanniemen selluloosa- 
tehtailla. V:sta 1965 lähtien on hän ol- 
lut purkajana kuljetusosastolla. 

KRISTER BROMMELS 
dipl.insinööri, kemiallisten tehtaiden 
isännöitsijä täyttää 50 vuotta 18. 1. 
Hän on syntynyt Bergössä ja tuli yli- 
oppilaaksi 1936. Valmistuttuaan diplo- 
mi-insinööriksi Äbo Akademista 1945 
hän oli Rördam Ab:n palveluksessa, 
kunnes hän 1946 tuli yhtiömme pal- 
velukseen päälaboratorioon. KIoorite-h- 

Arvo Toivonen Krister Brommels 

taalle hän siirtyi 1948. Kemiallisten 
tehtaiden käyttöpääll'iköksi hänet ni- 
mitettiin 1959 ja isännöitsijäksi 1966. 
Hänen lukuisista luottamustehtövistään 
mainittakoon-, että hän kuuluu Kuusan- 
kosken kauppalanvaltuustoon ja kaup- 
palan teollistamislau'takuntaan, ruotsa- 
laisen kan-san-puoluueen vahvistettuun 
hallitukseen ja on ruotsalaisten kansan- 
käräjien jäse-n. Hän toimii myös Kymin- 
tehtaan ruotsalaisen koulun hallituksen 
puheenjohtajana ja Kuusankosken seu- 
rakunnan ruotsalaisen kirkkokomitean 
puheenjohtajana. Lisäksi hän on useana 
vuonna kuulunut virkamiesklubin halli- 
tukseen» j a  toiminut puheenjohtajana 
1965—1966. Hän on myös monen 
oman alansa yhdistyksen jäsen. 

OLAVI KÄÄRIÄINEN 
varamies ka'rbid'itehtaalta täyttää 50 
vuotta 18. 1. Hän on syntynyt Kuu- 
sankoskella ja tuli yhtiön palvelukseen 
Voikkaan korjauspa-jalle 1936. Hän on 
työskennellyt myös ulkotyöosastolla ja 
kuljetusosastolla. Karbiditehtaalla hän 
on ollut v:sta 1945. 

VILJO ARONEN 
suolaosaston hoita-ja. klooritehtaalta täyt- 
tää 50' vuotta 20. 1. Hän on syntynyt 
Hiitolassa. Yhtiön palvelukseen apu- 
mieheksi Kymwin rakennusosastolle hän 
tuli 1947. Työskenneltyään välillä Kuu- 
sanniemen selluloosatehtaalla ja sprii- 
tehtaalla- hän siirtyi 1965 klooritehtaal- 
le nykyiseen toimeensa. Harrastuksista 
mainittakoon retkeily Lapissa ja kalas- 
tus kesäisin. 

LEO HILDEN 
koneenhoitaja Voikkaan paperitehtaalta 
täyttää 50 vuotta 21. 1. Hän on synty- 
nyt ValkeaIa-ssa ja tuli yhtiön palveluk- 
seen Voikkaan rakennusosastolle 1937. 

Olavi Kääriäinen 

Voikkaan paperitehtaalla hän on ollut 
v:sta 1947 lähtien yhtäjaksoisesti. Ko- 
neenhoitajaksi hänet nimitettiin 1956. 
Hän toimii nykyisin PK 12:n hoitajana. 
Vapaa-ajan harrastuksista on etualalla 
kalastus. 

KULLERVO HAIMI 
voitelija Voikkaan paperitehtaan kun- 
nossapitoryhmästä täyttää 50 vuotta 22. 
1. Hän on syntynyt Kuusankoskella ja 
tuli yhtiön palvelukseen Voikkaan pa- 
peritehtaalle 1937. Työskenneltyään 
yhtiön muillakin työosastoilla hän tuli 
nykyiseen tehtäväänsä 1945. 

ELIAS LAARI 
turvekuljettimien hoitaja Kymin höyry- 
osastolta täyttää 50 vuotta 24. 1. Hän 
on syntynyt Savitaipaleella. Yhtiön palve- 
lukseen nykyiseen tehtäväänsä hän tuli 
1956. Hänen vapaa-ajan harrastuksiinsa 
kuuluu talvisin pilkkikalastus. 

VILJO PUHJO 
päällysteen sekoittaja Kymin paperiteh- 
taalta täyttää 50 vuotta 9. 2. Hän on 
syntynyt Kuusankoskella ja tuli yhtiön 
palvelukseen ulkotyöosastolle 1936. Seu- 
raa-vana vuonna hän siirtyi paperiteh- 
taalle ja on. toiminut nykyisessä amma- 
tissaan v:sta 1962. 

EINO PARTA 
pulpperimies Voikkaan paperitehtaalla 
täyttää 50 vuotta 12. 2. Hän on synty- 
nyt Suomenniemellä. Yhtiön palveluk- 
seen muurariksi Kymin rakennusosas- 
tolle hän tuli 1950 ja on työskennellyt 
sen jälkeen myös Voikkaan rakennus- 
osastolle. Paperitehtaalle hän siirtyi tä- 
nä vuonna. Aikaisempina vuosina hän 
osallistui yhdistystoimintaan, mutta vii- 
me vuosina on omakotitalon rakentami- 
nen vienyt vapaa-ajat. 
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Vilio Aronen 

SU LO RAJAJÄRVI 
rulla-pakkaaiien etumies Voikkaan pape- 
ritehtaalta täyttää 50 vuotta 12. 2. Hän 
on syntynyt litissö. Voikkaan paperiteh- 
taan palvelukseen hän tuli 1937 ensim- 
mäisen kerran. V:sta 1948 lähtien hän 
on ollut yhtiön palveluksessa yhtäjaksoi- 
sesti työskennellen mm. paperitehtaalla, 
ulkotyöosastolla ja puuhiomossa. Tänä 
vuonna hän siirtyi hoitamaan nykyistö 
tehtövöönsö. Hän toimi pääluottamus- 
miehenö Voi'klkaan tehtaalla 1962—- 
1963. Hänen monista muista luotta- 
mustehtövistöön mainittakoon, että hän 
on v:sta 1965 lähtien ollut Kuusankos- 
ken kauppalanvaltuuston jäsen ia Kuu- 
sankosken Tehtaitten Avustuskassan 
hallituksen puheenjohtaja. Paperiteolli- 
suu'den työntekijöinliiton liittovaltuuston 
jösen'hön on ollut v:sta 1962 lähtien 
ja toiminut liiton Voikkaan osaston pu- 
heen-johtajana 1959—1965. 

VÄINÖ TAMMI 
kuitulinjan varavuoromies Kuusanniemen 
selluloosatehtaalta täyttää 5 0  vuotta 1 7 .  
2. Hän on syntynyt Orimattilassa. Voik- 
kaan rakennusosastolle apumieheksi 
hän tuli 1959 ja siirtyi sieltä Voikkaan 
selluloosatehtaalle, jossa toimi mm. 

Leo Hllden Kullervo Haimi 

massanmöttöjönö. Kuusanniemen sel- 
luloosatehtaalle hän siirtyi 1963 ja 
työskenteli siellä asennusapumiehenö, 
kunnes tehdas lähti käyntiin 1964. Sii- 
tä lähtien hän on työskennellyt nykyi- 
sessö ammatissaan. Vapaa-aikoinaan 
hön puuhailee omakotitalon ja puutar- 
han parissa Lyöttilössö. 

KARKKI LAN TEHDAS 

SULO VIKBERG 
rakennusvaraston hoitaja rakennusosas- 
tolta täyttää 60 vuotta 29. 1. Hän on 
syntynyt Ul. Pyhäjärvellä. Yhtiön- pal- 
velukseen valimoon hän tuli 1936. Hän 
on- työskennellyt mm. radiaattori- ja 
mallipu=useppöosastoil|a sekä konepajal- 
la. Rakennusosastolle hän siirtyi 1947 
ja  työskentelee siellä työn-iohto- ja va-  
rastonhoitajan tehtävissä. 

HENRY HYYTIÄINEN 
nosturin-kuljettaja val imon rautavaras- 
tosta täyttää 50  vuotta 29. 12.  Hän on 
syntynyt Heinjoella. Tehtaan työhön 
kattilasostolle hän tuli 1948. Toimit- 
tuaan völillö parin- vuoden ajan raken- 

Eino Parta 

niusosastolla— hän siirtyi 1961 nykyiseen 
toimeensa rautatavaraston nosturinkul- 
jettajalksi. 

SYLVI RANTA 
valukappaleiden vi imeistel i jä valimosta 
täyttö-ö 50  vuotta 31 .  12. Hän on syn- 
tynyt Ul. Pyhäjärvellä. Tehtaan työhön 
keeirnaosastolle hän tuli 1939. Hän on 
toiminut myös emalilaitoksella ja v:sta 
1959 valimossa. 

LAURI BACKMAN 
kasaaja liesiosasrtolta täyttää 50' vuot- 
ta 11. 2. Hän on syntynyt Ul. Pyhäjär- 
vellö. Tehtaan livesiosastolle hän tuli 
työhön 1934. Hän toimii keskuslämmi- 
tyskattiloiden luukkujen kasaajana. 

TAUNO PAAVOLA 
keelrnantekijä keernaosastolta täyttää 
50' vuotta 19. 2. Hän on syntynyt Lo- 
pella. Tehtaan työhön. hiomoon hän 
tuli 1938.  Rautatien palvelukseen vetu- 
rinku-ljettajaksi hän siirtyi 1945 . j a  oli 
tässä toimessa 22 vuotta. Kun liikenne 
rautatiellä lopetettiin hän siirtyi ensin 
rakennusosastolle ja sittemmin nykyi- 
seen toimeenwsa» keernaosastolle. Hänen 
mieliharrastu-kse-nsa on mieskuorolaulu. 

Sulo Ralalörvi 
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oiva Jungell 

TAUNO SUILO 
u'uninhoitaja valimosta täyttää 5 0  vuot- 
ta 6. 2. Hän on syn-tynyt Helsingissä. 
Tehtaan työhön levyradiaattoriosastolle 
hän tuli 1938. Seuraavana vuonna hän 
siirtyi konekaavaaja-ksi valimoon ja oli 
tässä toimessa kolmekymmentä vuotta. 
Trukinkuljettajaksi hän siirtyi 1 9 6 8  ja 
myöhemmin tänä vuonna nykyiseen toi- 
meensa uuninhoitajaksi. 

METSÄOSASTO 

HEIKKI AHONEN 
metsätyönjohtoja täyttöä 60  vuotta- 
18. 1. Hartolassa. Hän on syntynyt 
Korpilahdella, mistö siirtyi Hartolaan 
toimien Lahden Saha Oy:n työnjohta- 
jana. Yhtiömme palvelukseen Hartolan 
piiriin hän tuli 1934. Hän on toiminut 
erilaisissa työnjohtajatehtävissä omissa 
ja ostometsissä ja menestyksellä suorit- 
tanut myös puutavaran ostoja. Hänet 
tunnetaan rauhallisena ja tunnollisesti 
tehtävänsä hoitavana miehenä. 

VEIKKO MERTANEN 
piirityönjohtaja täyttää 60 vuotta 25. 1. 
Suolahdessa. Hän on syntynyt Polvijär- 
vellä. Hän toimi 1932—1933 Metsä- 
hallituksen pa-lveluksessa. Valmistut- 
tuaan metsäteknikoksi Rovaniemen 
metsäkoulusta hän meni 1935 lyhyeksi 
ojaksi Pohjois—Karjalan metsänhoitolau- 
takunnan palvelukseen, josta siirtyi 
Kiihtelysvaaran metsänhoitoyhdistyksel- 
le. V:stä 1937 hän toimi jälleen Met— 
sähallituksen palveluksessa ja tuli 
1945 yhtiömme Savon hoitoalueen palve- 
lukseen piirityönjohtajaksi Keiteleen pii- 
riin, josta siirtyi 1947 samanlaiseen teh- 
tävään Tervon piiriin. Metsäosaston 
uudelleen järjestelyn yhteydessä hän 
siirtyi 1. 7. 1968 Keski-Suomen hoito- 
alueeseen piirityönjohtojaksi Suolahden 
piiriin. Tehtävissään täsmällisenä ja 

. 

Toini Lind Hanna Peltola 

tunnollisena miehenä hän on saanut niin 
esimiestensä kuin alaistensa täyden 
luottamuksen. Tervossa asuessaan hän 
kuului mm. pitkän aikaa kirkkovaltuus- 
toon. 

HALLAN TEHDAS 
OIVA JUNGELL 
työnjohtaja tukkiosastolta täyttää 60 
vuotta 7. 2. Hän- on syntynyt Kuusan- 
koskella. Yhtiön palvelukseen- sahalle 
hän tuli ensimmäisen kerran 1925. 
Työskenneltyään nelisen vuotta Kymin- 
tehtaalla hän palasi 1934 takaisin Hal- 
laan tukki'työmiehe'ksi tuukkiosastolle. 
Nykyiseen tehtäväänsä työnjohtajaksi 
hänet nimitettiin 1956. 

MAILA KOSKELA 
kuormaaja lautatarhalta täyttää 50 
vuotta 30. 12. Hän on syntynyt Viro- 
lahdella. Yhtiön palvelukseen lautatar- 
ha-lle pätkien. latojaksi hän tuli ensim- 
mäisen kerran 1940. Sahalla hän on 
ollut kaksi eri kertaa. Viimeksi hän tuli 
yhtiön palvelukseen 1958 nykyiseen 
työhönsä. 

TOINI LIND 
kuormaaja lauutatarhalta täyttää 50 
vuotta 25. 1. Hän on syntynyt Pieksä- 
mäe-llä. Yhtiön palvelukseen lautatar- 
halle kuormaajaksi hän tuli 1967. 

JUANKOSKEN TEHDAS 
JALMARI PARVIAINEN 
vuorotyönjohltaja täyttää 60 vuotta 
17. 2. Hän on syntynyt Helsingissä ja 
tuli yhtiön palvelukseen 1922, mistä 
lähtien hän on palvellut yhtiötä yhtä- 
jaksoisesti asevelvollisuusaikaa lukuun 
ottamatta. Kartonkitehltaossa hän on 
työskennellyt v:sta 1930 lähtien toimien 
kartonrkikoneenhoitajana 1934—1959 
ja sen jälkeen kartonkitehtaan ja puu- 

Aill Kuusinen 

hiomon vuorotyönjohtajana. Hän on 01- 
lut tehtaan pääluottamu'smxie-henä, tuo- 
tantokomitean varapuheenjohtajana ja 
jäsenenä sekä kansalaiskou-Iu-n joh-to- 
kunnan jäsenenä. 

LAHDEN TEHDAS 

HANNA PELTOLA 
siivooja täyttää 60 vuotta 26. 1. Hän 
on syntynyt Sortavalassa ja tuli yhtiön 
palvelukseen 1966. 

HEINOLAN TEHDAS 

AILI KUUSINEN 
peittaajo liesiosastolta täyttää 601 vuotta 
13. 2. Hän on» syntynyt Sysmässä ja 
tuli yhtiön palvelukseen 1965. 

Manan majoille 

Pyhäinpäivänä, marraskuun toisena 
kuoli vaikean sairauden murtamana 
mainospääwllikkö Ari Eero Juhani (Jussi) 
P u h  a k 0 1 n e n Karkkilan tehtaalta. 
Hän oli syntynyt Kuopiossa 4. 12. 1935 
ja valmistui merkonomiksi Kuopion 

]atkoa takakannen sisäsivulla 

Jussi Puhakainen 
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Joulumyyjäisissä kävi kauppa 

Joulu-n alusvii—kot ovat myyjäisten 
aikaa. Monista myyjäisistä on muo- 
dostunut perinteellisiä ja yleisö odot- 
taakin niiltä saadakseen sopivaa tava- 
raa joulupukin konttiin. Kuusankos- 
kella ovat kenties laajimmiiksi ja suo- 
situimmiksi sosiaali- 
osaston naistenkerhojen ja Kuusan- 
kosken naisjärjestöjen yhteiset joulu- 
markkina-t, jotka pidettiin sunnuntai- 
na 8. 12. Kuusankosken ja Voikkaan 
seurataloissa. Kuusaall-a oli mukana 
kolmekymmentä ja Voikkaa-lla kym- 

muodostuneet 
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Kuusankosken 
seuratalo oli 
tupaten täynnä 
väkeä nais- 
järjestöjen. 
myyjäisissä 

Virka i l i jo in  
rouvien ompelu- 

seura  p i t i  
Koskelassa 

perinteelliset 
myyjäišensä 

menen naisjärjestöä. Yhteisissä ompe- 
luilloissa tehdy-t askartelutyöt ja kä- 
sityöt sekä runsaasti leivonnaisia ja 
muuta tavaraa oli asetentu esille 
myyntipöydil-le. Yleisömenestys oli 
kummassakin myyjäistilaisuudessa hy- 

vä ja tavarat menivät kaupaksi. — 
Myyjäiset ovat aina olleet naisjär- 

Niiden 
ansiosta on saatu varoja monenlaisiin 
tarkoituksiin kunkin järjestön ohjel- 
masta riippuen. 

jestöjen suuressa suosiossa. 

Jouluiloa vähäosaisille myyjäisl'en 
avulla 

Yhtiön virkailijain rouvien ompe- 
luseura on jo vuosikymmenien ajan 
pitänyt myyjäisiä ja lahjoittanut saa- 
dut varat hyväntekeväisyystarkoi- 
tuksiin paikkakunnan vähävaraisten 

tai vaikeuksissa olevien hyväksi. Tä— 
mänvuotiset myyjäiset pidettiin Kos- 
kelassa 4. 12. Myyjäisi—ssä oli paljon 
erimtäi'n taidokkaasti tehtyjä käsitöi- 
tä, joita virkailijain rouvat olivat 
tehneet jokaviiklkoisissa ompelutilai— 

Askantelutöi-tä oli niin 
ikään runsaasti ja samoin leivonnai- 
sia piirakoista kakkuihin. Myyjäiset 
saavuttivat hyvän menestyksen. Vir— 
kamieskuntaa perheineen oli lukuisas— 

suuksissaan. 

ti paikalla ja parissakymmenessä mi- 
nuutissa oli myyntipöydät ostettu 
tyhjiksi. Mainittakoon, että ompelu- 
seura on tehnyt kolme televisiolahjoi- 
tusta ja useille paikkakunta-laisille on 
järjestetty jouluiloa ostokorttilahjoi- 
tusten muodossa. 

Voikkaan seuratalosso oli sikäläisten 
naisjärjestöjen yhteiset joulumyyjäiset 



Juantehtaan Justiinat 

Justiinaakerho-n perustamissanat 
lausuttiin neljä ja puoli vuotta sit- 
ten Kuusankosken perheenemärttien 
kerhon Juankoskella. 
Kerhon perustamis-ajatusta oli tosin 

vieraillessa 

kypsyitelty jo jonkin aikaa, mutta 
lopullisen sysäyksen perustamiselle 
antoi edellä mainittu vierailu. Nimeä 

Vasta 
ristiäiset ja 

kerho ei silloin vielä saanut. 
syyspuolella pidettiin 
ainakin kerhon jäsenet pitävät Jus— 
tiina-nimeä varsin onnistuneena. 

Justiina—kerho on yksinomaan 
tehtaan piiriin kuuluvien naisten 
kerho, joka kokoontuu tehtaan työn- 
tekijöiden kerhon suojissa. Toiminta 
on ollut vilka-sta. Kerhoiltojen ohjel- 
maan kuuluu esityksiä naisia kiin- 
nostavista asioista ruoanlaitosta ta- 

Lisäksi 
järjestetään ikeräyksiä, arpajaisia ja 
myyjäisiä kerhon kassan kartuttami- 
seksi. Tällaisesta toiminnasta saadut 
varat käytetään mm. retkeilyihin ja 
tutustumiskäynteihin. Viimeksi matka 
suuntautui naapuripitäjän alueella 
olevalle Malmikaivos Oy:n kupari- 
kaivokselle 
Vankaudessa on pistäydytty ja Jus- 

loudelliseen kasvatukseen. 

Luikonlahiteen. Myös 

Onko vapaa-ajasta . . . 
jatkoa sivulta 26 

elämä on vapaata ja suunnitelmat voi 
jättää sen takia vaikkapa mielijoh- 
teen varaan. Vapaavuorojen saanti 
lomakauden ulkopuolella on hänen 
mielestään erinomainen ratkaisu. Hä- 
nestä tuntuu, että hän ottaa edelleen- 
kin vuosiloman syyskuussa ja yhtenä 
jaksona samoin kuin talvella lisälo— 

Ulikoilua hän ei ole koskaan 
liiemmälti Vapaa-ajat 
kuluvat kirjallisuuden parissa. Kä- 
velymatkoja tulee tosin joskus teh- 
tyä, mutta harrastuskilpailujen osan- 
ottajiin hän ei kuulu. Vapaa-aikojen 
ongelmia ei taida tulla, sillä ainahan 

m a t .  

harrastanut. 

voi ottaa esille uuden kirjan, jos muu 
touhu ei maita. 

tiinoilla onkin ollut läheistä kanssa- 
käymistä sikäläisen naistenkerhon 
kanssa. 

Justiina-kerhon puheenjohtajana 
toimii rva Annele Timgren, varapu- 
heenjohtajana rva Kaarina Kuismin 
ja sihteerinä rva Helka Laasonen. 
Ensi vuodeksi on valittu puheenjohta- 
jalksi edelleen rva Timgren ja vara- 
puiheenjoihitfajiiksi rva Irma Kuokka- 
nen ja rva Riitta Varis. Kerho-laisia 
on n. 40. 

Kerrottakoon, että Justiina-kerhon 
marraskuun kerhoilta oli nimitetty 
isien illaksi. Tilaisuuden esi-t'elmöitsi— 

Manan majoille 
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kauppaopistosta. Hän O. W. 
Hacklin & Co Oy:n palveluksessa Po- 
rissa, ennenku in  tu l i  1 9 6 1  yht iömme 
palvelukseen Karkkilan tehtaan myynti- 
ja mainososastolle. Mainospöälliköksi 
hänet n imi te t t i i n  1965 ja  tätä tehtä- 
vää  h ä n  hoi t i  poismenoonsa saakka .  
H ä n  oli innokas pa r t i o l a inen .  K a r k -  
k i l a n  Partio—Veikkojen l ippukunnan joih- 
tajana hän oli 1962—1967.  N i i n i k ä ä n  
h ä n  toimii K a r k k i l a n  post imerkkikerhos-  
sa ,  jossa h ä n  oli rahastonhoi ta jana.  
H ä n  oli so t i lasarvol taan luutnant t i  ja  
t o i m i  akt i iv ises t i  K a r k k i l a n  res.upse»eri- 
kerhossa mrn. s ih t ee r inä .  Tehtaan v i r k a -  
mieskerhossa hän  to imi  kerhomestarina 

toi mi  

ja  huiv i to imikunnan jäsenenä. Va ina jaa  
jäi l ä h i n n ä  s u r e m a a n  puoliso. Työtove- 
r i t  muis tava t  J u s s i  Puha 'kaisen l ann i s -  
t uma t tomana ,  va lo i s ana  ihmisenä .  

jäksi oli kutsuttu Mannerheim-liiton 
Pohjois-Savon piirin toiminnanjohta- 
ja, ekonomi Mäki, joka puhui isän 
tehtävästä kodissa ja lasten parissa 
ja hänen suhtautumisestaan lapsiinsa. 

Juan-tehtaan naisväen elämään an— 
taa Justiina—kerho paljon virkistystä 
ja monia hyödyllisiä virikkeitä, jotka 
aikanaan heijastuvat kodin piirissä 
ja perhe-elämässä. Tehtaan isännöit- 
sijän puolison, rva Timgrenin osuus 
ja tuki Justiina-kerhon toiminnassa 
on ollut varsin merkittävä. Samoin 
Juankosken tehtaan taholta on ker- 
hon toimintaa tuettu monin tavoin. 

Marraskuun 1 8  pnä kuoli yllättäen 
liitehitsaaja Tahvo S i k i ö  Karkkilan 
t e h t a a n  ka t t i l a -osas to l ta .  H ä n  oli syn-  

t y n y t  Heinjoel la  1 6 .  4 .  1 9 1 5 .  Yht iön  

palvelukseen Karkkilan tehtaan liesi- 
osastolle h ä n  tu l i  1 9 4 8  ja  si ir tyi  kat t i -  

laosasitolle l i i teh i t saa jaks i  v u o d e n  1 9 6 8  

a l u s s a .  V a i n a j a a  jä ivä t  l ä h i n n ä  k a i p a a -  

m a a n  puoliso ja kaksi  l a s t a .  

M a r r a s k u u n  26  p n ä  kuol i  y l l ä t t ä e n  

pakkaaja Viljo H e v o s o j a  Karkkilan 
tehtaan valukattilaosastolta. Hän oli 
syntynyt: Ul. Pyhäjärvellä 6.  1 .  1914. 
Yhtiön palvelukseen Karkkilan tehtaan 
liesiosastolle kärrääjäksi hän tuli 1961 
ja siirtyi va luka t t i l aosas to l l e  pakkaa— 
ja-ksi s e u r a a v a n a  v u o n n a .  V a i n a j a a  jäi— 
v ä t  l ä h i n n ä  k a i p a a m a a n  puol iso  ]a n e l -  
jä l a s t a .  




