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Dipl.ins. Allan Aalto esittelemässä 
Heinolan tehtaan viimeisintä uutuut- 
ta omakotitaloa varten suunniteltua 
Termex-keskuslämmityskattilaa 

Juankoski ja Juantehdas ovat vii— 
me aikoina olleet jatkuvasti lehdes- 
sämme esillä. Siihen on ollut aihetta- 
kin. Juankoski elää uutta nousukaut- 
ta. Juantehtaan uudistaminen on 
parhaillaan käynnissä ja Suomen Me- 
tallikutomo Oy:n uudessa komeassa 
tehdassalissa sukkulat jo lentävät ja 
pirrat paukkuvat ja tehdas on juhlal- 
lisesti vihitty tarkoitukseensa. Teolli- 
suus tuo tullessaan aina muutakin, ta-  
kaa työllisyyden ja kerrannaisvaiku- 
tuksineen vilkastuttaa sijoituspaikka- 
kuntaansa ja ympäristöään. Sitä kum- 
mallisemmalta tuntuu, kun kuntauu- 
distuskaavailuissa pyritään vähättele- 
mään Juankosken taajamaa keskuk- 
sena, vaikka se siinä suhteessa täyt- 
tää jo nyt jokseenkin kaikki kunta- 
keskukselle asetettavat vaatimukset. 
Saadakseen äänensä kuuluviin Juan- 
koski ja sen naapuripitäjät Muuruve- 
si sekä Säyneinen ovat nyt yksimie- 
lisesti lähteneet ajamaan asiaansa ai- 
na valtioneuvostoon saakka anomalia 
näiden kolmen kunnan yhdistämistä. 

Karkkilassa on Hyvinkään—Kark- 
kilan rautatiestä kertomassa museoju- 
na. Juankoskella tyydyttiin pelkkään 
veturiin. 

Heinolan tehtaalla on muutettu 
ruokalaparakista nykyaikaiseen teh- 
dasruokalaan. Pitkäaikainen toive on 
siten tullut täytetyksi. 

Salossa laajennetaan tehdasta ja 
samassa syntyy yhtiöömme ensimmäi- 
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nen maisemakonttori. Koulutustoimin— 
nassa on oma apu paras apu, tuumi- 
taan Salon tehtaalla ja niinpä on 
koulutusohjelmaan otettu kolmet ko- 
neistajakurssit. 

Uusia piirteitä on Kuusankosken 
tehtaiden koulutustoiminnassakin. 
Kun tähän saakka on jatkokoulutettu 
pääasiassa tuotantopuolen ammatti— 
miehiä ja käytöntarkkailijoita on nyt 
käynnistetty höyryvoimalaitosten työ- 
teknillinen kurssi. Mielenkiinto kurs- 

sia kohtaan oli niin suuri, etteivät 
kaikki mahtuneet, vaikka kurssi 
jaettiinkin kahteen osaan. 

Viime aikoina on vanhan purka- 
minen saanut vauhtia Kuusankoskel- 
la. Nyt häviää Kymintehtaan sauna 
Kinnaslinjan ja entisen Lauttarantaan 
johtavan tien kupeesta. Lehdessämme 
kerrotaan myös eräästä Koskenrannan 
virkamiestalosta, joka on äskettäin 
hävinnyt voimalaitoksen tienoon teh- 
daskuvasta. 



Asennoituminen teollisuutta kohtaan myönteisemmäksi 

Yleinen mielenkiinto maamme teollisuutta kohtaan on viime 
aikoina suuresti lisääntynyt. Sen havainnon voimme tehdä jo pel- 
kästään lehdistön uutisaineiston perusteella. Aikaisemmin talous- 
elämää koskevat uutiset, varsinkaan jos ne eivät vaikuttaneet po- 
liittisiin kannanottoihin, saivat vain vaatimatonta huomiota osak- 
seen. Nyt sen sijaan jonkin uuden tuotantolaitoksen perustaminen, 
tehtaan laajentaminen tai maastamme ulkomaille toimitettava huo- 
mattava tilaus on etusivun juttu, joka otsikoidaan näkyvästi ja 
joka pääsee myös televisioruutuun. 

Näin tuskin tehtäisiin, jos tällaisella teollisuutta valaisevalla 
tiedottamisella ei olisi lukijakuntaa. Aikaisemmin sitä ei ollutkaan 
siinä määrin kuin nyt. Toisaalta on myös todettava, ettei teollisuus 
puolestaan tajunnut oikean ja asiallisen tiedottamisen tarpeelli- 
suutta. Molemmilla tahoilla on edistytty ilahduttavasti, mikä mieli- 
hyvällä todettakoon. 

Tämä johtunee varmaan monesta tekijästä. Yhtenä seikkana 
on pidettävä yleistä valistustason kohoamista ja taloudellisen tie- 
touden lisääntymistä. Olemme joutuneet samanlaiseen prosessi- 
kierteeseen, millaisen kehittyneet teollisuusmaat ovat jo läpikäy— 
neet. Olemme hyvää vauhtia siirtymässä maatalousmaasta teolli- 
suusvaltioksi ja meillä on jo riittävästi omakohtaista kokemusta 
siitä, että nopeasti kohoavan elintason välttämätön edellytys on 
nimenomaan voimakas ja yhä monipuolistuva teollisuus. Onneksi 
me luonnonvarojamme hyväksi käyttäen olemme jo pitkän ajan 
kuluessa luoneet talouselämällemme vankan perustan, kilpailuky- 
kyisen puunjalostusteollisuuden. Sen avulla olemme päässeet 
kauppatuttaviksi melkeinpä koko maailman kanssa. Se on tuonut 
vaurautta maahamme ja parantanut yrittäjämahdollisuuksia uusille 
aloille. Meidän tarvitsee vain ajatella nopeasti voimistunutta metal- 
liteollisuuttamme, jossa laivanrakennuksen ohella juuri puunjalos- 
tusteollisuuden konetoimitukset näyttelevät keskeistä osaa. 

Monet valtiovallan toimenpiteet tähtäävät myös teollistumisen 
nopeuttamiseen ja työmarkkinajärjestöjenkin kovassa keskinäi- 
sessä pelissä on saavutettu tuloksia, joiden hedelmät koituvat yh- 
teiseksi hyväksi ja  parantavat edellytyksiämme myös tulevaisuutta 
ajatellen. Tämä suomalaisten järkeistyminen on havaittu ulkomail- 
lakin ja maamme on saanut siitä tunnustuksen sanoja. 



Suomen Metallikutomo Oy:n toi- 
mitusjohtaja Rolf Forsman: 

Kun masuunin toiminta v .  1911 lo- 
petettiin, luultiin metalliteollisuua'en 
kauden ]uankoskella päättyneen ja 
pääteltiin, että ainoastaan puunjalos- 
tusteollisuudella olisi paikkakunnalla 
tulevaisuutta. Nyt melkein 60 vuotta 
myöhemmin voimme iloita, että me- 
talliteollisuus, joka tässä tapauksessa 
liittyy hyvin läheisesti puunjalostus- 
teollisuuteen, on jälleen nähnyt päi- 
vänvalon täällä ]uankoskella. 

Suomen Metallikutomo Oy:n joh- 
tokunnan puheenjohtaja, kreivi B. 
Vitzthum: 

Voidaan kysyä, onko Suomen Me- 
tallikutomo Oy:n nyt vihittävän teh- 
taan sijoittaminen ] uank oskell e, 
paitsi sosiaalisten näkökohtien ja 
halvempien luottojen perusteella, 
myös puhtaasti kaupallisessa mielessä 
puolustettavissa. Vastaus on ehdotto- 
masti myöntävä pitkällä tähtäyk- 
sellä. 

Lääninneuvos Eero Mäntylä: 

Kuopion läänissä jos missä elämme 
muuttuvassa yhteiskunnassa. Maata- 
lous rationalisoituu, väki vähenee. 
Näissä olosuhteissa toteamme uuden 
teollisuuslaitoksen syntymisen vilpit- 
tömästi iloiten. Viiratehdas ei sinänsä 
ratkaise alueen työllisyysongelmia, 
mutta kerrannaisvaikutuksineen sillä 
on kansantaloudellisestikin merkittä- 
vä vaikutus. 

]uankosken kunnanhallituksen pu- 
heenjohtaja Sulo Tirkkonen: 

Uusi tuotantolaitos virittaa uan- 
koskella yritteliäisyyttä ja samalla se 
liittyy paikkakunnan teollisuusperin— 
teisiin. Uusia työpaikkoja me täällä 
tarvitsemmekin pysyäksemme 
tana kuntien joukossa. 

kun- 

Suomen Metallikutomo Oy:n Juankosken 
tehdas vihittiin tarkoitukseensa 

Näin sanottiin puheissa ja terveh- 
dy'ksiss'a'. Suomen Metallikutomo 
Oy:n uuden tehtaan vihkiäisjuhlassa 
Juankoskella toukokuun 22:n.tena. 

Viime vuoden aikana seitsemässä ja 
puolessa kuukaudessa oli paikalle, 
jossa masuunin sydet oli aikoinaan 
poltettu ja varastoitu, kohonnut ko- 

tehdasrakennus. Ensimmäinen 
viirakin kudottiin jo ennen vuoden- 
vaihdetta. 

Usea'lle yhtiöläiselle viira ja sen 
käyttötarkoitus on perin tuntu, mut— 
ta ei tietenkään kaikille. Viira on 
metallillangasta kudottu kangas, joka 
kiidättää massan paperikoneen mä- 
rässä päässä koneen puristinosaan. 

mea 

Juankoskelle rakennetun metalli- 
kutomon avarissa suojissa vietettiin 

22:ntena toukokuuta teollisuusiuhiaa. 
Yksikerrokslsen tehdasrakennuksen 

pinta-ala on 6400 m2 ja tilavuus 
69 000 m3. 

Samalla alkaa tapahtua massan kiin- 
teneminen veden poistuessa viiran 
reikien läpi. Viira on siis paperiteh- 
taissa kulutusantilkkeli. Nopeakäynti- 
sillä paperikoneilla se on vaihdetta- 
va viikon kahden väliajoin ja hidas- 
käyntisemmiilä koneilla sen kestoai- 
ka on hieman pitempi. Myös sellu— 
loosan kuivauskoneissa käytetään 
samanlaisia viiroja. Nykyisin niitä 
tehdään myös muovista. Juankosken 
uudessa tehtaassa raaka-aineena on 
kuitenkin fosforipronssilanka ja mes- 
sinkilanka. 

Koska siis on kysymyksessä pape- 
riteollisuutta palveleva tuotantolai- 
tos, jonka lisäksi puunjalostusyhtiöt 



omistavat, nähtiin juhlassa lukuisasti 
tämän teollisuudenalan johtohenki- 
löitä. Edustettuina olivat niin ikään 
Kuopion lääninhallitus, Juankosken 
kunta ja läheinen naapuri Juanteh- 
das sekä Kuusankosken tehtaat. 
Myös uuden tehtaan henkilökunta 
kokonaisuudessaan oli kutsuttu juh- 
laan, jota vietettiin avarassa tehdas- 
salissa. 

Alkajaisiksi vierailla oli tilaisuus 
tutustua tehtaaseen koneiden ollessa 
käynnissä. Päinvastoin kuin monet 
muut tehtaat tämä laitos on labora- 
toriomaisen siisti. Pölyhiukkanenkin 
on siellä pahasta, koska aivan vähäi- 
set epäpuhtaudet saattavat vahin- 
goittaa viiran tekoa. Siksi tehtaassa 
on poikkeuksellisen siistiä ja hyvä 
ilmanvaihto. Eivät myöskään koneet 

Suomen Metallikutomo Oy:n toimitus- 
johtaja dipl.ins. Rolf Forsman (vas.) 
ja yhtiön johtokunnan puheenjohtaja 
kreivi B. Vitzthum selvittelivät 
puheissaan Suomen Metal l ikutomo 
Oy:n vaiheita, uuden tehtaan 
perustamista ja kotimaisen viira— 
teollisuuden Iaajentamissuunnitelmia 

pidä sanottavampaa meteliä, ei aina- 
kaa-n vielä, sillä toistaiseksi on teh- 
taassa vasta kolme kutomakonetta. 

Koneiden pysähdyttyä ja vieraiden 
asetuttua pöytiin sai Juazntehtaan 
soittokunta Olavi Hartikaisen johta- 
mana ko'kei'lla salin kiitollista akus- 
tiikkaa. Tämän jälkeen Suomen Me— 
tallikutomo Oy:n 
dipl.ins. Rolf F o r s m a n  toivotti 
kutsuvieraat tervetulleiksi, kosketteli 
puheessaan Juankosken yli 200-vuo- 

toimitusjohtaja, 

tista teollisuushistoriaa ja mainitsi 
uudesta tulokkaasta seuraavaa: 

Tilaa 16:Ile kuotomakoneelle 

— Tehtaan teknillinen suunnittelu 
aloitettiin vuoden 1967 jälkipuolis— 
kolla. Paperikoneviirojen tarpeesta ja 
sen jakautumisesta eri viirapituuk— 
sien ja -leveyksien kesken seuraavien 
kymmenen vuoden aikana suoritet- 
tiin tark'koja laskelmia. Niiden pe- 
rusteella päätettiin uusi tehdas en- 

rakennusvaiheessa 
toittaa 16 kutomakonetta ja yhtä 
viirojen venytyspenkkiä varten, jois- 
ta venytyspenkki ja yhdeksän ku'to- 
makonetta. hankit-taisiin 

simmäisessä mi— 

vuosina 
1968—1970. 

Keskustelutuokio juhlan lomassa: 
oik:|ta varatuomari L. Räihä, 

isännöitsi jä L. T imgren ,  Iääninneuvos 
Eero Mäntylä, uuden tehtaan 

teknillinen johtaja Erkki Helynen ja 
konttoripäällikkö Paavo Pirinen sekä 

pääluottamusmies Aulis Heikkinen 

Sataan henkeen nouseva juhlaväki 
täytti juhlasaliksi muuttuneesta 
tehdashallista vain pienen osan 

Juankoski  täytti vaatimukset 

— Edelleen edellytettiin, että uu- 
den tehtaan 
olisi hyvät rautatie- ja maantieyh— 

sijaintipaikkakunnalta 

teydet, olisi saatavissa halpaa sähkö— 
voimaa, tehdas voitaisiin yhdistää 



Osa loimilankojen varppaustelineestä. 
johon mahtuu 540 rullaa ja jotka 
vastaavat viirassa 20 cm:n leveydeltä 
Ioimilankoja. Yhden cm:n leveydelle 
mahtuu 27 lankaa. 

Tällä kutomakoneella voidaan kutoa 
630 cm:n levyisiä viiroja. Salissa on 

nyt kolme kutomakonetta, mutta niiden 
luku nousee ensi vuonna yhdeksään. 

kunnalliseen vesi- ja viemäriverkos- 
toon ja entä seudulla olisi työhaluis- 
ta nuorisotyöivoimaa, joka olisi kiin- 
nostunut saamaan koulutuksen tähän 

työhön. Kaikki 
edellytykset saatiin täytetyiksi sijoit- 
tamalla tehdas Juankoskelle. 

vaativaan nämä 

Rakentaminen omana työnä — 
koneet Saksasta 

Tehtaan piirtäminen ja suunnitte- 
leminen annettiin arkkitehti Anna- 
Liisa Mer-taoja-Nylundible ja Raken- 

Nylund & 
Cod-le. Rakentaminen suoritettiin yh- 
tiön omin voimin rakennuspäällikkö 
Lauri Laukkasen johdolla. Raken- 
nuksen kokonaiskustannukset lämpö-, 

nussuunni-ttelutoimilsto 

vesi-, ilmastointi- ja sähkötyöt mu- 
kaan luettuna nousivat 3,4 miljoo- 
naan markkaan. 

— Koneet tilattiin Emil Jäger 
KGzltä Miins-teristä Länsi-Saksasta. 
Pieni-nimillä koneilla voidaan kutoa 
6,3 m ja suurimmalla 10,5 m leveitä 

viiroja. Kolme koneista on käynnissä, 
kaksi toimitetaan tänä vuonna ja 
neljä ensi vuonna. 

Henkilökunta kasvaa 35:stä 120:een 

— Samanaikaisesti kun rakennus- 
työt käynnistettiin, aloitettiin myös 
henkilökunnan — insinöörien, tek- 
nikkoij—en ja työn-tekijöiden — koulu- 
tus. Se tapahtui yhtiön Malmin teh- 
taalla, kuitenkin siten että Juankos- 
ken ryhmä muodosti oman organi- 
saationsa omien esimiestensä alaisena. 
Vastaisuudessa uudet työntekijät voi- 
vat saada koulutuksensa Juankos- 
kella. 

-— Tällä hetkellä tehtaan henki-lö- 
kunnan vahvuus on 35 henkeä, mutta 

ensi vuoden loppuun mennessä se 
nousee jo n. 60:een. Tällöin tuotanto 
tulee olemaan viinoja n. 100 000 m2 
vuodessa eli melkein saman verran 
kuin Malmin tehtaalla 
Suunnitelmien mukaan viiden vuo- 
den kuluessa tehdasta tullaan jo laa- 
jentamaan ja tällöin henkilökunnan 

nykyisin. 

vahvuus nousee n. 120 henkeen. 

Suomen Metallikutomo Oy 
perustettiin v. 1931 

Vihkiäispuheen piti Suomen Me- 
tal'-likutomo Oy:n johtokunnan pu- 
heenjohtaja kreivi B. V i t z t h u m  

Metallikutomo selvitellen Suomen 

Oy:n perustamista, kehitystä, uuden 
tehtaan syntyhistoriaa ja yrityksen 
rahoitusta sekä yhtiön tulevaisuuden 
suunnitelmia. 
— Suomen Metallikutomo perus- 

tettiin v. 1931 ruotsalaisen Gusums 
Bruk och Fabrik Ab:n sekä sen Suo- 
messa toimivan edustajan yrityksenä. 
Se hankki omistukseensa Malmin ase- 
man läheisyydestä vanhan teollisuus- 
kiinteistön, joka korjattiin ja muu- 
tettiin viiratehtaaksi. Kutomakoneet 
ostettiin Emil Jägeriltä, samalta-tol- 
minimeltä, joka on toimittanut myös 
uuden tehtaan koneet. Vai-kka alku 
oli vaikeata, tehdasta laajennettiin jo 
viiden vuoden kuluttua. Sota-aikana 
tehdas onnistuttiin pitämään käyn— 

nissä ja kotimaisille paperitehtaille 
voitiin toimittaa viiroja, joita oli 
silloin erittäin rajoitetusti saatavissa 
ulkomailta. 1940-luvun lopulla teh— 
dasta laajennettiin jälleen ja Malmil— 
la alettiin valmistaa viiroja maan le- 
veimmille paperikoneille. 

tlöstä suomalalnen yritys 

— V. 1950 osakepääoma korotet- 
tiin 9 miljoonaan markkaan. Yrityk- 
seen saatiin mukaan kymmenkunta 
suomalaista puunjalostusyhtiötä ja 
1960 luvun alussa Suomen Metalliku— 
tomosta tuli täysin kotimainen yritys. 
Jälleen hankittiin uusia koneita, mut- 



ta kun samanaikaisesti paperi-teolli- 
suus maassamme kasvoi nopeasti, 
pysyi Suomen Metallikuito-mon mark- 
kinaosuus vain n. 20 prosenttina 
maamme paperitehtaiden kokonais- 
ta-r'peesta. Sen tähden päätettiin ko- 
rottaa osakepääomaa menkitsemällä 
kuusi uutta osaketta yhtä vanhaa 
osaketta kohti. Näin osakepääoma 

630000 markkaan. Jälleen 
hankittiin uusia koneita ja Malmin 
noun 

tehdasalueen tarjoamat mahdollisuu— 
det käytettiin kokonaisuudessaan hy- 
väksi. 

Tavoitteeksi 40 % kotimaisesta 
viiroien tarpeesta 

— Koska johtokunnan enemmistö 
piti toivottava-na, että vähintään 40 

Kutoja Kalle Kakkinen 
suor i t tamassa  I o i m i l a n g a n  so lmunve toa  

Kutoja Erkki Kortelainen (oik.) 
kutomassa  meta l l iv i i r aa  tehtaan 

ykköskoneeHa  

% viiroista voitaisiin valmistaa koti- 
maassa, päätettiin tutkia mahdolli- 
suuksia uuden tehtaan rakentamisek— 
si. Kun laki kehitysavusta tarjosi 
mahdollisuuden saada halpakor-koisia 
luottoja ja kun samanaikaisesti oli 

verohuojennuksia luvassa tiettyjä 
kymmenen vuoden aikana, teki yh- 

tiökokous marraskuussa 1967 päätök- 
sen uuden tehtaan rakentamisesta 
kehitysalueelle. 
yhtiön tuotantokyvyn kaksinkertais- 

Tarkoituksena oli 

taminen viiden vuoden aikana, uusien 
työtilaisuuksien luominen ja kalliiden 
ulkomaisten viirojen tuonnin vähen- 
täminen. Teollisuus tunsi olevansa 
vastuussa työttömyyden poistamises- 
ta lisäten uusia työtilaisuuksia ennen 
kaikkea vientialalla, mikä puoles— 
taan parantaisi maan maksutasetta. 

Rahoituksen järjestäminen 

— Yhtiön johto alkoi tutkia mah- 
dollisuuksia 
löytämiseksi uudelle tehtaalle sekä 

sopivan sijoituspaikan 

tarvittavien luottojen saamiseksi. En— 

si sijassa käytiin neuvotteluja Teol- 
listamisra-haston kanssa. Pian kävi il- 
mi, ettei tarvittavaa investointiluot- 
toa voida saada, elleivät yhtiön osak- 
kaat ota osaa rahoitukseen saman— 
suutuisella rahamäärällä. Kymin 
Osakeyhtiö osoitti suurta myötämie— 
lisyyttä tarjoten poikkeuksellisen 
halvalla tonti-n Juankos'kelta. Kun 
paikkakunnalla ei ollut sanottavaa 
asuntopulaa ja kun täällä on 8--luok— 
kainen oppikoulu sekä suunnitteilla 
ammattikoulu, puolsivat nämäkin sei- 
kat tehtaan sijoittamista Juankos- 
kelle. 

— Useat osakkeenomistajat ilmoit- 
tivat olevansa halulekaita uusiin ra— 
hallisiin uhrauksiin osakemerkinnän 
ja yhtiölle myönnettävän pitkäaikai- 

Kaiikki yksi- 
tyis-ten omistamat osakkeet lunastet- 
sen lainan muodossa. 

tiin ja nyt yhtiön omistaa IOO-pro— 
senttisesti 14 puunjalostusyhtiötä. 

Leveiden viiroien valmistaminen 
keskitetään Juankoskelle 

— Kun kotimainen tuotanto aika- 
naan nousee 40 prosenttiin maan vii- 
rojen kulutuksesta, on myös ulko- 
maisten toimittajien alennentava hin— 
tojaan Suomen markkinoilla. Todel- 
la kannattavaa tulee Suomen Metal- 

likutomon toiminta olemaan nykyis- 
ten laskelmien mukaan kuitenkin 
vasta 10 vuoden kuluttua, jol-loin 
saadut luoto—t on maksettu. 

— Nykyisten näkymien perusteel- 
la on todennäköistä, että Suomi tu- 
lee lisää-mään sanomalehtipaperin ja 
muun puupitoisen paperin tuotan- 
toaan. Sanomalehtipaperikoneet ovat 
leveitä ja nopeita ja tulevat ainakin 
tämän päivän tilanteen perusteella 
arvioiden käyttämään metalliviiroja 
vuosikymmenet eteenpäin. Sen sijaan 
hitaat selluloosan kuivauskoneet ja 
hienopaperikoneet tulevat vähitellen 



lisäämään muoviviirojen käyttöä. Ne 
ovat kalliimpia mutta myös pitkä- 
ikäisempiä. 
— Suomen Metalli'kutomo suunnit- 

telee *kesikiirttävänisä Juankoskelle le- 
veiden standardimetalliviirojen val- 
mistuiksen ennen kaikkea sanomaleh- 
tipaperi—koneita varten. Malmilla on 
tarkoitus valmistaa leveiden viirojen 
lisäksi muoviviiroja ja erikoisvii-roja, 
joiden tekemiseen tarvitaan erikois- 
koulutuksen saanutta henkilökuntaa. 

Vllroien kutominen vaativaa 
ammattityötä 

— Korkeatasoisten viirojen valmis- 
taminen vaatii asiantuntemusta ja jat- 
kuvaa tutkimustyötä. Hyvä tulos on 
riippuvainen monesta tekijästä kuten 
langan laadusta, kutomakoneiden ra- 
kenteesta, jota viime vuosien aikana 
on kehitetty ja parannettu, mutta 

kaikkea ammattitaitoisesta 
henkilökunnasta, joka asiantunte- 
muksensa lisäksi myös pyrkii suorit- 

ennen 

työnsä mitä suurimmalla 
tarkkuudella. Pieninkin kudontavir- 
t a m a a n  

he tekee kalliista viitasta käyttökel- 
vottoman, mistä on seurauksena toi- 
mittajahle kalliit korvaukset ja asiak- 
kaan toi—miutajaa kohtaan tunteman 
luottamuksen väheneminen. 

— On i-lo todeta että Suomen Me- 
tallikutomo-n viiroil-la on erittäin hy- 
vä maine asiakkaiden keskuudessa. 
Kaikkien tässä yhtiössä työskentele- 
vien on pyrittävä siihen, että tehtais- 
tamme toimitetaan ainoastaan kor- 
kealaatuisia viiroja. Malmin tehtaal- 
la tähän mennessä koulutetut uudet 
työntekijät ovat osoittautuneet kehi- 
tyskykyisiksi ja ymmärtäneet, että 
ainoastaan virheetön työ mahdollis- 
taa tehtaan laajenemisen ja uusien 

työpaikkojen avautumisen täällä 
Pohjois-Savossa. 

Näillä ajatuik-silla kreivi Vitzthum 
vihki tehtaan. Hän kiitti kaikkia 
läsnäolijoita yhtiötä kohtaan osoit- 
tamasta mielenkiinnosta ja päätti pu- 
heen-sa ennustukseen, että Juankos- 
kesta on kehittyvä eteenpäin pyrki- 
vä, menestyvä teollisuusyhdyskunta. 

Kymiyhtiö huomattava osakas 
Suomen Metallikutomossa 
Yhtiömme paperitehtaissa käyte- 

tä'a'm huomattavassa määrin Suomen 
Meta'l'likutomon viiroja. niin suurissa 
kuin pienissä pap-erikoneissa. Nämä 
viirat on todettu täysin kilpailuky- 
kyisiksi ulkomaisten viirojen kanssa. 

Kymiyhtiö on huomattava osak- 
Metallikuto- 

mo Oy:ssä. Yhtiön johtokunnan va- 
keenomistaja Suomen 

rapuheenjohtajana on varatuomari L. 
Räihä. 

Juankosken kunnanhallituksen puheenjohtaja Sulo  
Tirkkonen rakentaa kuntaa sekä  keskeisenä luottamus- 
miehenä et tä  rakennusmiehenä.  Kuvassa Tirkkonen 
kunnan vuokrataloa rakentamassa 

Kolmen  k u n n a n  anomus  valt ioneuvostolle:  

Juankoski—Muuruvesi—Säyneinen 
yhdeksi kunnaksi keskuksena Juankoski 

”Juantehtaan koneiston uudistaminen sekä kartongin jalostusasteen 
nostaminen merkitsevät Juankosken kunnan elinvoimaisuuden säily- 
mistä ja sen jatkuvuuden turvaamista. Kymin Osakeyhtiön viime 
vuosina suorittamien rationalisointien johdosta on Juantehtaan työ- 
voiman määrä nyt sen suuruinen, jonka tehdas vastaisuudessakin tar- 
vitsee. Kunnan kannalta on ensiarvoinen merkitys sillä seikalla, että 
yhtiö voi säilyttää tehtaan työvoiman nykyisen suuruisena. Yhdessä 
paikkakunnalle tulleiden muiden teollisuusyritysten kanssa tehtaan 
ajanmukaistaminen varmistaa kunnan säilymisen Koillis-Savon teolli- 
sena keskuksena ja auttaa yhteiskunnan kannalta järkevän kuntauu- 
distuksen toteuttamista tällä alueella. Voimistuva kunta voi korottaa 
ja lisätä kunnallista palvelutasoa sekä luoda yhä paremmat edellytyk- 
set teollisen toiminnan harjoittamiseen kunnan alueella. Kunnan asiana 
on nyt saada nopeasti käyntiin ammattikoulun saamiseen tähtäävä 
nuoren työvoiman ammattikoulutus kurssitoiminnalla.” 



Näin luonnehti Juankoskea, sen 
teollisuutta ja paikkakunnan tule- 
vaisuutta Juankosken kunnanhalli- 
tuksen puheenjohtaja Sulo T i r k k 0- 
n e n  jokin aika sitten julkisen sanan 
edustajille järjestetyssä tilaisuudessa. 
Tästä selväsanaisesta kannanilmaisus- 
ta kuvastuu optimismi ja yhteistyön 
halu kunnan sekä teollisuuden välil- 
lä ja vakaa pyrkimys kohottaa Juan- 
koski nykyistäkin palvelukykyisem- 
mäksi keskukseksi. Mutta rivien vä- 
listä voi lukea myös huolestumista 
siitä, ettei Juankosken ja sen kanssa 
kiinteätä yhteistoimintaa haluavien 
Muuruveden ja Säyneisen kuntien 
annettaisikaan kehittyä nykyisten 
edellytystensä mukaisesti, vaan 
Juankoski pakkoliitettäisiin itäiseen 
naapuriinsa Kaaviin. 

Sittemmin tapahtumat ovat kehit- 
dramaattisesti. 

Läänin kuntauudistustoimi'kunta ja 
tyneet melkeinpä 

lääninhallitus ovat pysyneet aikai- 
semmassa kannassaan vastoin Poh— 
jois-Savon Maakuntaliitonkin kantaa 
ja perustellut ehdotustaan tavalla, 
joka ainakin juankoskelaisesta näkö- 
kulmasta näyttää virheelliseltä. Toi- 
mikunnan päätöksen aavistaen Juan- 
koski, Muuruvesi ja Säyneinen eivät 
kuitenkaan alistuvaisina 
odottelemaan, vaan- kiiruhtivat ta- 
pahtumien edelle. Nämä kolme kun- 
taa jättivät valtioneuvostolle ano- 

j ää-neet 

muksen, jos-sa kunnallisen jaotuksen 
muuttamisesta 1925 annettuun lakiin 
vedoten anotaan Muuruveden ja 
Säyneisen liittämistä Juankosken 
kuntaan vuoden 1971 alusta lukien. 

— Anojat ovat rohkeasti päättä- 
neet astua yhdistymisen tielle. Asian 
tekee poikkeavaksi lisäksi se, että 
]uankoski on 
kunta, kun sen sijaan Muuruvesi ja 

teollisuusvoittoinen 

Säyneinen ovat maatalouskuntia. On- 
ko kysymyksessä jonkinlainen hätä- 
varjelu, pienemmän pahan valitsemi- 
nen kahdesta vaihtoehdosta? Tällai- 
sen kysymyksen teimme ]uankosken 
kunnanhallituksen puheenjohtajalle 
Sulo Tirkkoselle. 

— Kuntauudistukseen suhtaudu- 
taan näissä kolmessa ku-nnassa realis- 
tisesti. Millään niillä ei ole asukaslu- 
kunsa pienuuden takia edellytyksiä 
säilyttää itsenäisyyttään kuntauudis- 
tuksen pyörteissä. Sen sijaan niiden 
yhteinen asukasmäärä on yli 9000 
eikä ainakaan mainittavaa väkiluvun 
pienenemistä ole odotettavissa. Muut- 
toliiket-tä tällä alueella tietenkin ta- 
pahtuu, mutta ainakin osa siitä suun- 
tautuu Juankosken keskukseen. Sinne 
ei Muuruveden ja Säyneisen kirkon- 
kylistä olekaan pitkä matka: Muuru- 
veden kesku'ksesta 12 km ja Säynei- 
sen 24 
maantieoikaisujen ansiosta kumpikin 

km. Suunnitteilla olevien 

yh-teys tulee lyhenemään neljällä ki- 
lometrillä. Lisäksi on mainittava, et- 
tä niin juankoskelaisten kuin säyneis- 
läisten matka Kuopioon kulkee Muu- 
ruveden kirkonkylän kautta. Yhtey- 
det näiden kolmen nkunnan kesken 
ovat siten hyvät. 

— Onko näiden kolmen kunnan 
kesken ollut jo aikaisemmin yhteis- 
toimintaa ja onko se keskittynyt 
]uankosken keskustaan.? 

— Juankoski, Muuruvesi ja Säy- 
neinen ovat harjoittaneet yhteistoi- 
mintaa erityisesti terveyden- ja sai- 
raanhoidon Juankoski ja 
Säyneinen perustivat yhteisen kun- 
nanlää—käripiirin jo v. 1926 ja Juan- 

aloilla. 

kosken kouluhammaslääkäri on huo- 
lehtinut myös Säyneisen kunnan 
kouluhammashoidosta. Sekä Muuru- 
vesi että Säyneinen ovat vuosikausia 
osallistuneet Juankosken kunnansai- 
raalan ylläpitämiseen. Naapurikun- 
tien lapset ovat vuosikymmeniä käy- 
neet myös oppikoulua Juankoskella. 

— Mitä uusia suunnitelmia näiden 
kolmen kunnan kesken on vireillä.? 

— Äskettäin kunnat ovat sopineet 
yhteisen kansalaisopiston toiminnan 
aloittamisesta. Samoin on hyväksyt- 
ty suunnitelma Juankoskelle perustet- 
tavasta lääkäriasemasta, joka myö- 
hemmin laajennetaan terveysasemak- 
si. Juankosken ajanmukainen 31-hoi- 

topaikkainen vanhainkoti riittää an- 
laitoshoidon 

muuruveteläi- 
Niin ikään 

tamaan tarvittavan 
vastaisuudessa myös 
sille ja säyneisläisi—lle. 
kunnansairaala pystyy palvelemaan 
tämän alueen tarpeita. Yhteistoiminta 
on jo tähänkin saakka ollut tuloksel- 
lista, mutta yhden suuremman kun- 
nan puitteissa se olisi vieläkin tar- 
koituksenmukaisempaa. 

— Taajaman kehittyminen ja edis- 
tyminen edellyttää, että kunta pys- 
tyy huolehtimaan kunnallisteknilli- 
sistä töistä ja että rakentajille on tar- 
jottavana kohtuulliseen hintaan tont- 
teja. Mitä ]uankoski on näiden vält- 
tämättömien edellytysten luomiseksi 
tehnyt ja mitä on parhaillaan te- 
keillä? 

— Juankosken kunnan keskustas- 
sa asuu 1600 henkeä ja taajama on 

Näin 
ollen sen tarpeista on jo tähänkin 
saakka jouduttu pitämään huolta. V. 
1958 vahvistetulla rakennuskaava- 
alueella on toteutettu vesi-johto— ja 
viemäritöitä yli kymmenen kilomet- 

Koillis—Savon toiseksi suurin. 

riä ja myös raken-nuskaavatiet on 
tarvittavilta osin rakennentu. Raken- 
nuskaavassa on varattu huomatta- 

teollisuuden käyttöön. 
Niinpä rautatieaseman lähellä kunta 
omistaa tontteja, jotka on varattu 
teollisuu-syrityksi-lle. 
kunnan välillä on äskettäin tehty 
huomattavia maakauppoja ja Tehtaan 
Kerhon edessä aukeavalle pellolle on 
parhaillaan nousemassa rivitaloasu- 
tus. Kunta rakentaa omana työnään 
kahta vuokrataloa ja vanhan koulu- 
talon viereen on nousemassa Asunto? 
Osakeyhtiö Pömpelin 2-kerrokzsinen 
rivitallo. Eräitä muitakin asuinraken- 
nushankkeita on vireillä. Siten asun- 
to-olot tulevat lähiaikoina huomat- 
tavasti paranemaan. 

va-sti tilaa 

Kymiyhtiön ja 

— ]uankosken keskustan kuvassa 
ei näy vielä vesitornia. Onko veden- 
saanti turvattu? 

— Juankoskelle pitäisi rakentaa 
jatkuu sivulla 16 



Juantehtaan 

Juantehtaan uuden massaosaston 
säiliöt kuljetettiin Heinolan tehtaalta 
Juankoskelle viiden auton 
maantiejunana 

Tällä hetkellä Juantehtaan alajuoksun 
puoleinen sivu on pahoin runneltuneen 

näköinen, mutta se tietää vain 
tehtaan uudestisyntymistä vanhojen 

seinien sisällä 
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uudistaminen käynnissä 

Tiedotuslehdessä olemme jo kehto- 
neet, että Juankosken tehtaan uudis- 
tamistyö-t ovat hyvässä vauhdissa. 
Tehdas käy kyllä entiseen tapaan, 
mutta tehtaan seinien sisällä tehdään 
vanhan tilalle aivan kokonaan uut- 
ta. Vanha massankuivau-sosasto on 
purettu ja paikalle rakentaa kuopio- 
lainen Rakennusliike Matti Rinutilä 
uutta massaosastoa. Komea säiliörivi 
on jo paikoillaan ja koneasennu-kset— 
kin alussaan. 

Heinolan 
tehdas. Ne käsittävät kuusi massan- 
sekoitussäiliötä a'. 50 ma ja kaksi 0- 
vesisäiliö-tä ei 30 m3. Niiden siirtämi- 
sestä Juankoskelle huolehti G. Lassi- 

Massasäi-liö-t valmisti 

Tämä kuva antaa aavistuksen siitä, 
että Juantehdas tullaan uusimaan 

perusteellisesti. Vanha massankuivaus- 
osasto on purettu kokonaan pois ja 

tilalle on kohoamassa uusi massa- 
osasto, jonka säiliörivi on jo 

asennettu paikoilleen. 

Kuusankoskelta. 
Viiden auton muodostelma lähti Hei- 
nolan tehtaalta 5. 5. klo 17 aikaan 
ja saapui Juankoskelle jo seuraavana 
aamuna klo 9. Kysymyksessä oil-ii eri- 
koiskuljetus kaikkine varotoimenpi- 
teineen, sillä suurempien säiliöiden 
halkaisija on 4 m ja korikeuuta tulli 
auton kanssa 5,6 m. Kuopion Särki- 
lahdessa oleva maantien yli johtava 
rautatiesilta oli tätä matalampi ja 
siksi auto-karavaanin täytyi kiertää 
Puutoss-almen ja Vehmersalmen kaut- 
ta. Talvella 1967, jolloin Juankoskel— 
le kuljetettiin höyrykaiutilla Kuusan- 
koskelta, Särkilahden silta oli nostet- 
tava paikoiltaan. 

lan Kuljetusliike 



Ruukin Pässi museonähtävyydeksi 

Muutama päivä ennen vappua 
siirrettiin Juantehtaan eläkeläiseksi 
jäänyt kapearaiteisen veturi kunnia- 
paikalle Juholanmäen päälle. Vetu- 
rin lkovhtalosta keskusteltaessa oltiin 
aluksi kahta mieltä. Jotkut tuumivat, 
että vedetäänpä veturi esiin tallis- 
taan ja annetaan pienten poikain 
suureksi leikkikaluksi. Paremmaksi 
vaihtoehdoksi katsottiin kuitenkin 
Juantehtaan kapearaiteisen rautatien 
muiston tallentaminen ja vetu—rin si- 
joittaminen Juankosken keskustaan 
museonähtävyydeksi. Näin myös ta- 
pahtui, kiitos Juankosken ”leijonien”, 
jotka ottivat vastatakseen veturin 
puhdistamisesta, 
kiillottamisesta sekä siirtämisestä. 

Vappuna tätä viimeistä höyryhe- 
poa sitten soitoin ja puhein juhlittiin. 
Juantehtaan soittokunnan puhallettua 
alkusävelet konttoripäällikkö Rolf 
Chydenius esitti rau-tatien historiikin, 
isännöitsijä L. Timgren puhui isännän 

maalaamisesta ja 

ominaisuudessa ja Juankosken Lions- 
klubin presidentti Alpo Havu — am- 
matiltaan muuten Juankosken asema- 
päällikkö — puhui leijonien puolesta 
ja luovutti veturin Juankosken kun- 
nan hoitoon. 
taanotti veturin valtuuston puheen- 
johtaja Kalle Hämäläinen mainiten 
mm. seuraavaa: 

— Tulemme pitä-mään veturista hy- 
vää huolta. Veturi on osaltaan muis- 

Kunnan puolesta vas- 

tuutamassa siitä yli 200 vuotta jat- 
kuneesta kehityksestä, mikä Juan- 
koskella on teollisuusyhdyskuntana 
tapahtu-nut. Hatunnosto juan'koske- 

Veturin kupeeseen Juankosken Lions- 
klubi kiinnitti seuraavan sisältöisen 
laatan: "Nimeni o n  Ruukin Pässi. Aloi- 
tin v. 1900. q u t t u a n i  minut siirrettiin 
tälle paikalle v. 1969 kunnioittamaan 
mennei tä  polvia." 

laisten aloitteelle menneisyyden vaa- 
limiseksi. Toivottavasti ei ole vielä 
liian myöhäistä aloittaa määrätietoi- 

toiminta teollisuusmuseon ai- 
kaansaamiseksi Juankoskelle. 

Juante—htaan toimesta onkin jo vuo- 

nen 

sia kerätty erilaista ruukin historiaan 
liittyvää esineistöä, joten museon pe- 
rustamiselle on olemassa edellytyksiä. 
Veturi puolestaan on muistuttamassa 
paikkakunnan teollisesta ja liikenteel- 
lisestä historiasta. 

Juankosken—Karialankosken 
rautatie 

Vanhat asiakirjat kertovat, että 
rau-tatietä alettiin rakentaa Juankos- 
kelle 1900 ja että saman vuoden lo- 
pulla Kuopion läänin kuvernööri an- 
toi luvan käyttää rautatietä hevos- 
raitiotienä. Lupa liikennöidä rataa 
höyryvetureilla annettiin 1905 ja seu- 
raavana vuonna avattiin tämä Juan- 

kosken—Karjalankosken rata yleisel- 
le liikenteelle. Radan pituus oli lähes 
4 km ja sivu- ja pistoraiteineen 8 
km. Asemia oli yksi ja pysäkkejä 
kaksi. Kalustoon kuului aluksi yksi 
ja myöhemmin kaksi veturia, kaksi 
matkustajavaunua, katettu tavara- 
vaunu, seitsemän avonaista tavara- 
vaunua ja toista-kymmentä lankku- 
vaunua sahatavaran kuljettamista 
varten. 

Tavaraku'ljetuksen lisäksi rautatiel- 
lä oli myös henkilöliikennettä. Poh- 
joi-sesta päin laivoilla tuleva-t jatkoi- 
vat juna-lla matkaa Juankoskelta 
Karjalankoskelle ja sieltä edelleen 
toi-sella laivalla Kuopioon. Iltapäi- 
vällä juna nouti Karjalankoskelta 
kaupunkimatkalta palaavat. Alkuai- 
koina kuljetettiin vuosittain n. 10 000 
henkilöä ja yli 45 000 tonnia tavaraa. 

Ohjesääntö määräsi, että ”kaikkien 
rautatiepalveluksessa olevien virka- 
miesten ja käskyläisten tulee osottaa 
yleisölle säädyllistä ja avuliasta koh- 

Ja matkustajia vai-otettiin: 
”Väkevistä juomista päihtyneet hen- 
kilöt älkööt millään ehdolla olko oi- 
keutetut seuraamaan junassa.” Am- 
puma-aseiden kuljetus oli kielletty. 
Sen sijaan ruutia matkustaja sai ot- 

telua.” 



taa mukaansa ruutisarvessa tai lada— 
tuissa patruunoissa, mutta nekin oli 
luovutettava konduktöörin haltuun. 
Koiria, kissoja, lampaita ja sikoja sai 
kuljettaa 25 pen-nin maksusta. Yksin— 
kertaisen junalipun hinta oli 50 ja 
edestakaisen 90 penniä. 

Virkamiehistöä ja palveluskuntaa 
oli 15 henkilöä. Ensimmäiset veturin— 
kuljettajat kokosivat laatikoissa lähe- 
tetyn veturin. Sitä kuljetti 15-vuo- 
tiaasta pojasta Vilho Horja-nder eli 
Poika Ville 50 vuoden ajan. Alkuai- 
koina ei tarvittu minkäänlaista kul- 
jettajan pätevyyttä. Vasta 1920 val- 
tion vtarkastaja vaati veturinkuljetta— 
jat kokeisiin. Konduktöörin virka py— 

syi Lipposen suvussa siirtyen isältä 
pojalle. 

Matkustajaliikenne lopetettiin elo- 
kuussa 1934 kannattamattomana lin- 
ja—autojen yleistyttyä. Matkustaja- 
vaunuista toinen siirrettiin Voikkaal— 
le ja toinen kesähuvilaksi erääseen 
Vuotjärven saareen. Vetureista suu— 
rempi vietiin sodan aikana Aunuk- 
sen kannakselle, jossa se kertoman 
mukaan upposi suohon. Ensimmäi- 
seksi hankittu veturi sai sodan jäl- 
keen identtisen kaksoisveljen — mu- 
seoveturin — seurakseen ja samalla 
hankittiin kaksi kevyttä moottorive— 
turia tyydyttämään sahan tarpeita. 
Tavaravaunuja tehtiin vuosien mit- 
taan lisää. 

Kun Siilinjärven—Juankosken rau- 
tatie valmistui ja kun Juanutehtaan 
tuotanto. vuodesta 1958 alkoi kulkea 
teh-taan varastosta junalla satamaan, 
ei kapearaiteista enää tarvi-ttu. Ke- 
säkuun 3 pnä 1958 veturi visljasi vii- 
meisen kerran Juantehtaan; ”ulkosata- 
mas-ta' Karjalankoskelta ja sen jäl- 
keen purettiin kiskot. Vielä kulkivat 
junat sahalta tehtaalle tuoden halko- 
ja, mutta kun keväällä 1968 tehdas 
sai öljylämmitteisen kattilan, loppui 
halkojen kuljetuskin ja kapearaitei- 
nen utehtaan ja sahan väliltä katkais- 
tiin. Se oli välttämätöntäkim, koska 
rata jäi Suomen Metallikutomo Oy:n 
tehtaan alle. 
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tehdas on kehittänyt 
uuden omakotitalojen lämmitys-kat— 
tilan nimeltään Termex. 

omakotikattila 

Heinolan 

Se on jär- 
jestyksessä toinen 
Heinolan tehtaan tuotannossa. 

Kattilan konstruktio on pitkäai- 
kaisen ja perusteellisen suunnittelun 
ja kokeilun tulos, jossa työssä kent— 
täkokeet ja käyttäjien todelliset ko- 
kemukset näyttelevät tärkeää osaa. 
Voidaan sanoa, että kattila on val- 
mistajan ja kuluttajan yhteistyön tu- 
los. Kattilan ,koekäyttöjen yhteydes— 
sä on testattu kaikki markkinoillam- 
me yleisimmin tunnetut pienkattiloi- 
hin soveltuvat öljypolttimet. 

Kattila on teräslevyrakenteinen 
kaksoispesäkattila, jonka pääasialli- 
sena polttoaineena käytetään lämmi- 
tysöljyä, mutta sen toisessa tulipe- 
sässä voidaan polttaa myös kiinteitä 
polttoaineita ja roskia. Kattilasta 
saatavaan lämpimän käyttöveden 
määrään on kiinnitetty erityistä huo- 
miota. Ma'lli B:ssä on runsaasti mi- 
toitettu käyttövesipatteri, joka on 
valmistettu kuparikampaputkesta. 
Sen teho on 200 litraa 50O vettä 10 
minuutissa, kun kattilaveden alku- 

Malli A:ssa on 
ruostumattomasta teräksestä valmis— 
lämpötila on 900. 

Myyntipäällikkö Antti Lintusaarir 

Termex — 
Heinolan tehtaan 
omakotikattiIa-uutuus 

tettu varastoperiaatteella toimiva 
110 litran käyttövesivaraaja, joka 
valmistetaan patentoiduin erikoisme- 
netelmin. Kattilan tualipi'nnat on val- 
mistettu syöpymistä. kestävästä ku- 
pari-kromi-nikkeliseosteisesta eri- 
koisteräksestä. Kattilan päämitoituk- 
sessa on huomioitu, että se mahtuu 
sisään 70 cm:n palo-ovesta. 

Kaikki hoitoon liittyvät toiminnat 
tapahtuvat joko kattilan päältä tai 
edestä, jolloin tilantarve on pieni. 
Vakiovarusteena kattilaan liittyy 
hydrolämpömittari, 4-tiesekoitus- 
venttiili, kääntyvä poltinluu-kk-u, va- 
lurauta-arina, tulenhointo- ja nuohous- 
välineet. 

Kattilan lämpöteho on 12—20 
Meal/h öljyä ja se riittää n. 600-— 
700 m3:n kokoisen talon lämmittämi- 
seen. Kattilaan on mahdollisuus liit- 
tää myö's sähkölämmitys, jolloin sii- 
hen sijoitetaan 3 kpl 6 k vas- 
tussauvoja erikoistillauksesta. Katti- 
lan ulkomwoto on hyvin edustava ja 
huoli-teltu. Kattilan sarjavalmistus on 
käynnissä ja sen markkinointi aloi- 
tettu. Omakotirakentajia tämä uu- 
sinta kattilatekniilklkaa pienkatti-loi— 
den joukossa edustava Termex tulee 
suuresti kiinnostamaan. 



Nykyaikaisella ja arkkitehtuurii- 
taa-n'kin edustavalla Heinolan teh- 
taalla on tähän saakka ollut heikko 
koh—tansa. Tehtaan ruokala on sijain- 
nut para-kkimaisessa rakennuksessa, 
joka ikään kuin arkaillen on kätkey— 
tynyt Kunnon 
aterian sieltä on 'kyllä saanu-t ja kai- 
ken lisäksi halpaan hintaan, joten 

männikön suojaan. 

siinä suhteessa ei ole ollut valittamis- 
ta. Neiti Kerttu ] a k o  n en, joka 
saapui pitämään työmaaruoka-laa teh- 
taan ensimmäisten rakentajien muka- 
na, on koko ajan v:sta 1952 uskolli- 
sesti jatkanut ruokalan pitoaan. 

Nyt neiti Jakonen on hylännyt pa- 
rakkinsa ja muuttanut tehdaspihan 
toiselle puolelle uuden uutukaiseen 
keittiöön, joka on varustettu nykyai- 
kaisilla liesillä, kattiloilla, keittiöko- 
neilla ja jäähdytyshuoneilla. Ja hä- 
nen asiakkaansa nauttivat ateriansa, 
kahvinsa ja virvokkeensa oranssiin, 
valkoiseen ja mustaan sävytetyssä 
ruokalassa, joka voittaa viihtyisyy- 

Salit on 
yksityiskohtia myöten hyvällä maul- 
dessä monet ravintolatkin. 

la suunniteltu, tuoleissa on mukawa 
istua, ilmanvaihto — oman tehtaan 
valmista-mat laitteet -— on hyvä ja 
paikat helppo pitää puhtaina; käy- 
tännöllisyys ja viihtyisyys on yhdis- 
tetty taitavasti. 

Tärkeintä on tietenkin se, mitä 
ruokasalin tarjoilupöydältä saa tar- 
jottimelleen ja millaiseen hintaan. 
Erinomaiset laitteet 
mahdolliseksi entistäkin maukkaam- 
man ja monipuolisemman ruoan val- 

ovat tehneet 

mistamisen. Hinnat ovat myös koh- 
tuulliset ja tämän edullisemmin tus- 
kin voikaan aterioida. 

Tehtaan väki myös käyttää tätä 
omaa ruokalaansa. Vakinaisten kävi- 
jöiden määrä on päivittäin puolen- 
toistasadan paikkeilla. Lisäksi tila- 

kabinetin puolella pidetään 
huolta tehtaan vieraista. Kun ei tar- 
van 

vitse lähteä ,ulos' syömään, sääste- 
tään aikaa ja kustannuksia ja samal- 
la vieraille tarjoutuu tilaisuus mais- 
taa tehdasruokalan antimia. 

Heinolan tehtaan 
uudessa tehdas- 

ruokalassa o n  
käytännöllisyys ja 

viihtyisyys 
yhdistetty taitavasti 

Heinolan tehdas saanut viihtyisän ruokalan 

Uuden ruokalan sijainti on erit- 
täin keskeinen. Sinne pääsee kaikil- 
ta osastoilta sisäkautta. Lisäksi se on 
aivan sosiaalitilojen vieressä, mikä on 
etu sekin. Aikaisemmin tällä paikal- 

Sitten 
siitä tuli piirustuskont—to-ri, mutta kun 
la oli käyttötarvi—kevarasto. 

lämpöteknillinen muutti 
Karkkilasta 
suunnitteluosasutoa varten kokonaan 

osasto 

Heinolaan, tarvittiin 

Tehdasruokalan 
emäntä Kerttu 
Jakonen (vas.) 

ja keittäjä 
Senja Karvonen 

uusi konttorirakennus ja tämä liesi- 
hallin pääty vapautui. Se oli helppo 
muuttaa tehdasravintolaksi ja lähes 
500 m2 tarjosi riittävästi tilaa hyvän 
rat-kaisun aikaansaa-miseksi. Salissa 
on paikkoja 162 hengelle ja kabinet— . 
tiin mahtuu n. 25 ruokavierasta. Hy- 
vänä puolena on pidettävä sitäkin, 

voitiin suorittaa että muutostyöt 
kohtuullisin kustannuksin. 
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Salon tehtaalla 
harjannostajaiset 

Salon tehtaalla vietettiin touko- 
kuun alkupuolella uuden varastora- 
kennuksen harjannostajaisjuhlaa. Tä- 
män kertaisen laajennuksen tuloksena 
on vanhan konepajan yhteyteen ko- 
honnut pinta-alaltaan n. 2 000 mg:n 
suuruinen valmiiden tavaroiden va- 
rasto, joka myöhemmin tullaan 
muut-tamaan konepajaksi, sekä 450 
m2:n 
Uu'si konttori sisustetaan nykyaikai- 
sen maisema-kon'ttorimallin mukai- 

suuruinen konttorirakennus. 

sesti. 
Salon tehtaan ruokalassa pidetyssä 

harjannostajaistilaisuudessa isännöit- 
sijä Rauno R e n k o  toivotti laajen- 
nuksen suunnittelijoiden edustajat se- 
kä kaikki rakennustyöhön osallistu- 
neet tervetulleiksi. Harjannostajais- 
puheessaan hän totesi mm.: 

— Salon tehtaalla, jonka palve- 
luksessa on tällä hetkellä n. 350 hen- 

1960—luvulla 
huomattavasti sekä rakennuksiin et- 
tä koneisiin. Tehtaasta on vähitellen 
muodostunut yksi Pohjoismaiden 

kilöä, on investoitu 

huomattavimmista armatuuritehtais- 
ta; yli kolmannes tuotteista menee 
vientiin. Myös huomattavat luoki- 
tuslaitokset maailmassa, kuten Det 
Norske Veritas ja englantilainen 
Lloyd,s Register of Shipping, ovat 
hyväksyneet tehtaamme armatuureja 
valmistavaksi tuotantolaitokseksi. Tä- 
mä onkin tunnustus tehtaan tuottei- 
den korkealle laadulle. 

Puheensa lopuksi isännöitsijä Ren- 
ko kiitti erityisesti rakennusmestari 
Lennart Lou'hea  sekä kaikkia ra- 
kennustyöhön osallistuneita miellyt- 
tävästä yhteistyöstä. 

Kaupunginjohtaja Veikko S a n t e- 
r 0 esitti tilaisuudessa Salon kaupun- 
gin tervehdyksen ja pääluottamus- 
mies Aatos S i n i v a a r a  työnteki- 
jöiden kiitokset. Pääluottamusmies 
Sinivaara mainitsi puheessaan mm.: 

— Tämä uusi varasto- ja hallin- 
torakennus on osoitus siitä, että ke- 
hitys ei ole pysähtynyt, vaan teolli- 
nen ja tuotannollinen kehittyminen 

Uudet 
tuotteet ja koneet, tuotantomenetel- 
mien parantaminen ja kehittäminen 

on ollut tasaisesti jatkuvaa. 

ovat luoneet ne puitteet, joiden tur- 
vin yhtiön korkein johto on antanut 
luottamuksensa sille, että me täällä 
Salossakin osaamme valmistaa tuot- 
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teita. Toivoa sopiikin, että tämä laa- 
jennustyö loisi valmistuttuaan yhä 
paremmat puitteet tehtaan tuotannol- 
le ja että voisimme sekä tuotteidem- 
me laadun että monipuolisuuden pa- 
rantuessa ja laajetessa säilyttää kil- 
pailukykymme niin kotimaassa kuin 
ulkomaidenkin markkinoilla. Se ta- 
kaa työllisyyden säilymisen ja mah- 
dollistaa työvoiman lisäämisen. 

Uudisrakennus on tilavuudeltaan 
12 400 m3. Laajennuksen jälkeen teh- 
taan kokonaistilavuus on kasvanut 
65 000 Kaksikerroksiseen 
konttoriosaan siirtyvät työskentele- 
mään tehtaan käytönjohto, työnsuun- 
nittelu, työntutkimus ja työkalupiir- 
täjä-t. Salon tehdaslaajennuksen on 
piirtänyt Arkkitehtuuritoimisto Arne 
Helander ja rakennesuunnittelun on 

um3 :iin. 

suorittanut Insinööritoimisto Pöysälä 
& Sandberg. Pääurakoitsijana on toi- 
minut salolainen Rakennustoimisto L 
& P & L. Louhi, sähköurakoitsijana 
Sähkö-Lähteenmäki ja vesiurakoitsi- 
jana Salon Putkityö Martikainen & 
Hammar. Uudisrakennuksen ilmas- 
tointi- ja sähkösuunnitelmat on tehty 
Salon tehtaalla. Sen sijaan lämpö- ja 
vesijohtotyösuunnitelmat on laatinut 
Saniteettiteknillinen toimis-to Reino 
Breilin. 



Salon tehtaiden luonne on vähitel- 
len muuttumassa perinteellisistä vesi- 
ja lämpöjohtoarmatuuritöistä vaati- 
viin tilaustöihin ja hydrauliikan 
komponenttien kuten putki- ja letku- 
liittimien, pumppujen ja moottorien 

Tällainen tuotanto- 
ohjelman laajentaminen yhdessä eräi- 
valmistukseen. 

Isännöitsijä Rauno Renko (oik.) jakoi 
todistukset ensimmäisen koneistaja- 
kurssin osanottajille sekä MTM-kurssin 
suorittaneille työteknikko Ensio 
Laineelle (keskellä) ja asentaja 
Raimo Paijolalle 

Salon tehtaan koneistajakurssilaisia ja 
käyttöpäällikkö Olavi Helin (takana 

oikealla) oppitunnin lomassa otetussa 
kuvassa 

den muiden tehtaalla tapahtuneiden 
uudelleen järjestelyjen kanssa on ai- 
heuttanut työntekijöiden koulutus- ja 
jatkokoulutustarpeen, kertoi Salon 
tehtaan käyttöpäällikkö Olavi H e -  
l i n .  

Jotta tehdas voisi selviytyä kor- 
keatasoista ammattitaitoa vaativista 
tehtävistä, järjestetään Salossa kulu- 
van vuoden aikana kolme koneista- 
jakurssia. Kaksi ensimmäistä kurs- 
sia, joista toinen ennä-tettiin saada 
päätökseen toukokuun alkupuolella, 
on tarkoitettu lähinnä tankoauto- 
maattien asentajille ja kolmas hyd- 
rauliikan parissa työskenteleville. Ai- 
kaisemmin Salon tehtaalla on järjes- 
tetty yksi samankaltainen koneistaja- 
kurssi sekä piirustusten lukukurssi. 

Hakijoita tämän vuotisille kursseil— 
le on ollut huomattavasti enemmän 
kuin on voitu ottaa. Tämä on ilmei- 
nen osoitus siitä, että työntekijöiden 
pyrkimyksenä on jatkuvasti seurata 
alalla tapahtuvaa kehitystä ja kohe - 
taa omaa ammattitaitoaan, mainitsi 
käyttöpäällikkö Helin. 

Kunkin vk-oneisltajakurssin kestoaika 
on 32 tuntia. Opiskelu tapahtuu käy- 
tännöllisistä syistä pääasiassa luento- 
jen pohjalta, joita on kahdesti viikos- 
sa. Kurssin aikana perehdytään teh- 
taan omien insinöörien ja teknikoiden 

R e-n k 0 jakoi todistukset 16zlle 
kurssin suorittaneelle miehelle. Toi- 

tankoautomaattien asentajille 
tar-koitettu kurssi alkoi 20, 5. ja päät- 
tyi 19. 6. 

Ensimmäisen koneistajakurssin päät- 

nen 

täjäistilaisuudessa isännöitsijä Renko 
luovutti lisäksi todistukset työteknik- 
ko Ensio Laineelle ja asentaja Raimo 
Paijolalle, jotka ovat suorittaneet 4- 
viikkoi-sen MTM—peruskurssin Fis- 
karsin Äminneforsin tehtaalla. Tämän 
jälkeen on Salon teh-taan palveluk- 
sessa yhdeksän MTM-kurssin eli työ- 

Kolme koneistajakurssia Salon tehtaan 
koulutusohjelmassa 

johdolla alan peruskysymyksiin var- 
Opetusohjel- 

maan kuuluu piirustusten tulkinta, 
koneistusteknii-kka, tarkastustoiminta, 
aineoppi, koneiden ja laitteiden ra- 

sin seikkaperäisesti. 

kenne ja toiminta sekä rationalisointi. 
Ensimmäinen tankoautomaattiasen- 

tajille tarkoitettu konei'stajakurssi pi- 
dettiin 8. 4.—13. 5. väli-senä aikana. 
Kurssin päättäjäistilaisuudessa 13. 5. 

tehtaan Salon isännöitsijä Rauno 

menetelmien ajanmittausjärjestelmä- 
kurssin suorittanutta henki-löä. 

Ensimmäisen koneistajakurssin to- 
distuksen saivat: Arto Ekblom, Kari 
Haapaniemi, Kari Harjusola, Taisto 
Hellsten, Juhani 
Laaksonen, Timo Laine, Aarne Laiti- 
nen, Tarmo Lehtinen, Pertti Lind- 
berg, Martti Nurmi, Jukka Rahja, 
Pekka Saarinen, Leo Stenberg, Onni 

Jalonen, Mauri 

Suo-minen ja Raimo Varjonen. 
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Ensi lokakuussa aloitetaan yhtiön 
Kuusankosken ammattikoulussa en- 
simmäinen höyryvoimalaitosten hen- 
kilökunnan työteknillinen kurssi. 
Vilkkaan kiinnostuksen vuoksi kurs- 
sin johto päätti kaksi 
rinnakkaista työryhmää, joilla mo- 

järjestää 

lemmilla tulee opiskelemaan 20 mies- 
tä. Ennakkoilmoittau-tuneita oli 
kaikkiaan 78, joista tällä kertaa oli 
mahdollista valita vain 40 miestä. 
Uusi kurssi on tarkoitus järjestää v. 
1970—1971. Syksyllä alkavan kurs- 
sin kestoaika on noin 25 viikkoa; 
luentoja ja harjoituksia pidetään 
kahdesti viikossa. 

Ensimmäisen kurssin tavoitteista ja 
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opetusohjelmasta kertoi lehdellemme 
insinööri Pauli V i r  t a n e n Kymin 
höyryo'sasvtolta. 

— Höyryvoimalaitosten lämmittä- 
jiä ja turpiininhoi-tajia varten ei ole 
olemassa suoranaista alalle valmista— 
vaa peruskoulutusta. Nykyisin palve— 
lukseen tulevilla on useimmiten taka- 
naan ammattikoulun metallili-njan op- 
pimäärä. Prosessin hoidossa annetaan 
opastusta yleensä työpaikalla ja vain 
uusien koneistojen hankinnan yhtey- 
dessä sitä on täydennetty luentojen 
muodossa annetuilla opetuksella. 

— Asianmu'kaisen ammatillisen 
peruskoulutuksen aikaansaamisesta on 
kyllä tehty ehdotuksia. Kestää kui- 

Kurssin avajaistiiaisuudessa toukokuun loppupuolella 
insinööri Pauli Virtanen kertoi syksyllä alkavasta 
opetuksesta ja siihen liittyvästä ennakko-opiskelusta. 
Kurssin johtajana toimii ammattikoulun rehtori Eero 
Kaartinen, istumassa pöydän päässä. 

Höyryvoimalaitosten 
työteknillinen kurssi 

tenkin vuosia ennen kuin tulo-kse: al- 
kavat näkyä työpaikoilla. Eri tahoil- 
la tunnetaan ja tunnustetaan voima- 
laitos-teknillisen koulutuksen puute. 
Koneistojen teknillinen kehitys ja en- 
nen kaikkea lisääntyvä mekanisointi 
ja automatisointi tuovat tullessaan li- 
sävaatimuksia ammattitiedon suhteen 
tälläkin alalla. 

— Yhtiön höyrypäällikön aloit- 
teesta on päätetty järjestää ensim- 
mäinen höyryvoimalaitosten henkilö- 
kunnan työteknillinen kurssi yhtiön 
ammatti-koulussa ensi syksynä. Kurs- 
sin pituus on noin 100 tuntia. Se on 
täysin vapaaehtoinen ja se järjeste- 
tään kurssilaisten vapaa-aikana. 

— Muilla vastaavanlaisilla kurs- 
seilla on todettu perusaineiden, ku- 
ten laskennon, luonnonopin ja kemian 
suuri merkitys varsinaisten ammatti- 

Toukokuun 
alussa pidetyssä kurssin avajaistilai- 
suudessa pyydettiin kurssilaisia edel- 
lä mainittujen 

asioiden omaksumisessa. 

aineiden vaatiman 
tuntimäärän rajoittamiseksi luke- 
maan valittuja koh-tia heille jaetuista 
ammattikoulun kurssikirjoista. Tär- 
keimmät asiat tull-aan kertaamaan lo- 

Yhtlön höyrypäällikkö Bengt 
Zimmermann (seisomassa) totesi 
alkajaist i laisuudessa puhuessaan. mi ten  
Ätärkeätä nykyaikana on  eri  ammatti- 
a lojen työteknillinen koulutustoiminta. 



kaikuussa alkavan kurssin ensimmäi- 
sillä luennoilla. 

— Varsinaisten ammattiaineiden 
kohdalla opetusmateriaalin valmista- 
vat pääosin omien laitosten insinöö- 
rit ja mestarit. Osa oppitunneista 
käytetään keskusteluun ja ryhmätyö- 
hön, jonka tehtävät perustuvat etu— 

Tähän 
osaan  

käteen jaettuun aineistoon. 
koulumai-suutta karttavaan 
pyritään saamaan mukaan osastojen 
mestareita ja näin kokoamaan henki— 
lökuntaa mukaan opettavaan yhteis- 
työhön. Tämä työmuoto edellyttää 
kaikilta halua vapaaehtoiseen osal- 
listumiseen ja yrittämiseen. Oma ha- 
lu lienee tärkeimpiä tehokkaan oppi- 
misen perus—tekijöitä. 

— Kurssille i'lmoittau-tuneiden 
määrä oli hämmästyttävän suuri, lä- 
hes 80. Se on nähdäkseni osoitus kou- 
lutustarpeesta, mutta vielä enemmän 
halusta saada lisäoppia. Osanottaja- 
joukko oli pakko rajoittaa tällä ker- 
taa kahteen 20 miehen ryhmään, joi- 
hin valittiin ainoastaan vakinaisesti 
vuorotyössä olevia. Ensi vuonna on 
tarkoitus pitää uusi kurssi. 

Haukkasuolla pieni 

Haukkasuon 
tiin 6. elokuuta 1946. Sysäyksen va- 

palokunta perustet- 

paaehtoisen palokunnan perustami- 
seen antoi kesällä 1946 sattunut tur- 
vehiiltämön palo. Välittömästi tämän 
onnettomuuden jälkeen ryhdyttiin 
Haukkasuolla kokoamaan välineistöä 
ja tiedustelemaan vapaaehtoisia pa- 
lomiehiä omaa palokuntaa varten. J a  
kun huhtikuussa 1947 nuori palokun- 
ta, johon oli liittynyt 24 miestä, oli 
pitänyt ensimmäiset palontorjunta- 
kurssinsa, sai se jo saman vuoden tou— 
kokuussa koetella taitojaan suuren 
raitapölkkyvaraston palon sammutta- 
misessa. Tästä tapahtumasta lähtien 
Haukkasuon palo-kunta on joutunut 
ponnistelemaan sammutustyössä mitä 
erilaisimmissa olosuhteissa. Palokunta 
on saanut lähteä liikkeelle kaikkina 
vuorokauden- ja vuodenaikoina. Sen 
sammutuskohteiina ovat olleet suo—, 

Haukkasuon palokunnan miehistö, joka kuvanottohetkellä 
oli v a j a a l u k u i n e n ,  j ä r j e s tyneenä  k a l u s t o v a j a n  u l k p u o l e l l e .  

Äärimmäisenä vasemmalla uusi palopäällikkö Hannu 
Hedman. joka otti viran vastaan vuoden vaihteessa 

22 vuo t t a  p a l o p ä ä l l i k k ö n ä  t o i m i n e e l t a  P a u l i  H ä k k i s e l t ä .  

mutta vireä palokunta 

metsä—, asunto— ja jopa sähköpalot- 
kin. Vaikeita polttoturvepaloja sen 
sijaan ei palokunnan lähes neljän- 
nesvuosisataisen taipaleen aikana ole 
ollut. 

Nykyisin Haukkasuon palokun— 
taan kuuiluu päällikön lisäksi 17 pa- 
lomiestä. Tätä vapaaehtoisten luku- 
määrää voidaan pitää huomattavan 
suurena, kun otetaan huomioon, että 
koko 
työntekijöiden määrä on 66. 

turveityömaan miespuolisten 

Palokunnan kalustovajassa vierail- 
lessa saattoi lehtemme edustaja kiin- 
nittää huomiota varusteiden ehdotto- 
man täsmälliseen järjestykseen ja hy- 
vään kuntoon. Haukkasuon palo- 
miesten erityisenä huolenpidon koh- 
teena on vuoden 1928 mallia oleva, 
Keo-merkkinen paloauto, joka kuu- 
luu tällä hetkellä maamme vanhim- 
piin käytössä oleviin paloautoihin. 
Hienoisella ylpeydellä saattoi entinen 

Pau-li H ä k k i n e n  
vakuuttaa, ettei tämä autovanhus ole 
palopäällikkö 

jättänyt huoltajiaan kertaa-kaan pu- 
l aan .  Mainittakoon, e t t ä  Voikkaan 
tehdaspalokunnalla on niin ikään 
käytössä samanlainen Keo-paloauto. 
Kumpikin auto hankittiin yhtiölle 
vuonna  1933. 

Haukkasuon poltto—tu-rvetyömaan 
uudet moottorikäyttöiset jyrsinkoneet, 
jotka saattavat monista varotoimen- 
piteizstä huolimatta aiheuttaa salaka- 
valia tulipaloja turvetyömaalla, aset- 
tavat palokunnan ammattitaidon ny- 
kyisin entistä suuremmalle koetuksel- 
le. Tämän itietäen ovat Haukkasuon 
vireät palomiehet pyrkineet vuosien 
mittaan suorittamaan sammutustöissä 
mitä erilaisimpia tehtäviä, jotta pa— 
lokunta voisi vajaalukuisenakin täyt- 
tää tehtävän—sä asiaan—kuuluvalla te- 
hokkuudel la .  
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Haukkasuon polttoturvetyömaa—n 
palokunnan palvelusmerkkien jako- 
tilaisuus pidettiin 27. 5. Haukkasuon 
ruokailurakennuksessa. Tilaisuudessa 
ojennettiin merkit 20 vuotta ja 10 
vuotta palvelleille palomiehille. 
Merkkien jaon suorittivat Haukka- 
suon käyttöpäällikkö, insinööri Wal- 
demar E k e l  u n d ja Kymintehtaan 
palopäällikkö Pentti N i e m i n  e n. 

Samassa yhteydessä palopäällikkö 
Nieminen luovutti Haukkasuon palo- 
kunnan entiselle palopäällilkölle Pau- 
li H ä k k i s e l l e  
palopäällystöyhdistyksen standaarin. 
Työnjohtaja Häkkinen hoiti Haukka- 
suon palopäällikön tehtävää yhtäjak- 
soisesti 22 vuotta, mutta joutui luo- 

Kymenlaakson 
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Entinen palopäällikkö Pauli Häkkinen 
saamassa  20-vuotispalvelusmerkkiään, 
jota kiinnittää käyttöpäällikkö 
Waldemar Ekelund. Oikealla palo- 
päällikkö Pentti Nieminen. 

Palvelusmerkkejä 
Haukkasuon  palomiehi l le  

pumaaln siitä viime vuodenvaihteessa 
muutettuaan Kuusankoskelle. Hänen 
seuraajakseen nimitettiin 1. 1. 1969 
sähköasentaja Hannu H 6 d in a n. 

Juhlatilaisuuden päätteeksi Hauk- 
kasuon palokunnan 
puh.joht. Vilho R an- ta  1 a esitti pa- 
lokuntalaisten kiitokset monivuoti- 
selle päällilkölleen sekä yhtiölle tilai- 
suuden järjestämisestä. 

johtokunnan 

20-vuotispalvelusmerkin saivat: 
Jalmari Ahvenainen, August Hed- 
man, Pauli Häkkinen, August Laiti- 
nen, Ilmari Niemi, Vilho Rantala, 
Kauko Seppäläinen ja Toivo Äikäs. 

10-vuotispalvelusmerkin saivat: 
Olavi Haimi, Hannu Hedman, Ei- 
nari Kultanen ja Olavi Vainio. 

Palvelusmerkkien 
saajat  ja 
luovuttajat 
yhteisessä 
kuvassa 

]atkoa sivulta 7 
500 000 m3z'n vetoinen 
Toistaiseksi on kuitenkin tarkoitus 
tulla toi-meen ilman sitä rakentamalla 

vesitorni. 

uusi syväkaivo. Vedensaannista pi- 
tää edelleen huolta Juankosken Vesi- 
huolto-osuuskunta, jota kunta huo- 
mattavassa määrin tukee. 

— Ammattikoulusta on ]aankos- 
kella ja Koillis—Savossa viime aikoi- 
na puhuttu paljon ja ]aankoski on 
valittu tulevan koulun paikaksi. On- 
ko hanke edistynyt.? 

— Ammattikasvatushallitmksen an- 
tamien suuntaviivojen mukaisesti am- 
mattikoulutus alkaa kurssimuotoisena 
Juankoskel'la jo tulevana syksynä. 
Kurssikeskus sijoitetaan vanhaan yh- 
tiön navettaan, joka on oston kautta 
siirtynyt kunnalle. Ammattiukasvat-us- 
hallitus on jo hyväksynyt piirustuk- 
set. Rakennustyöt sekä kalusto tule- 
vat maksamaan 240000 matikkaa. 
Rakentamisesta ja kustannuksista 
huolehtii Juankosken ikunlta. Koska 
kysymyksessä on työllisyyttä edistä- 
vien kurssien järjestäminen, suorittaa 
työvoimapiiri oppilaiden valitsemi- 
sen. Kwrsseille otetaan 45 oppilasta 
ja kurssiailka on yhdeksän kuukautta. 
Aluksi käsittää 
kolme oppili-njaa: metallialan perus- 

opetussuunnitelma 

kurssi-n, teollisuusompelijan kurssin 
sekä keiuttäjän kurssin. Uskomme et- 
tä tämä allku tuo jo lähivuosina Juan- 
keskelle 
ma—ttikoulun. 

tarkoituksenmukaisen am- 

Edellä olevasta käy ilmi, että 
Juankoski elää uutta nousukautta. 
Edellinen nousu tapahtui niinä vuo- 
sina, jolloin Juankoski sai rautatien, 
vesistö säännösteltiin ja Karjalankos- 
ken vesivoimalaitos rakennettiin. Sil- 
loin vau'hti vähitellen hiljeni ja epä- 
varmuus tulevaisuudesta alkoi saada 
jalansijaa. Nyt on toisin ja nyt on 
asemaa lujittamassa viranomaisten 
kuntauudistusuhkasta huolimatta y-k- 
simielisyys Juankosken kunnan ja 
tehtaan välillä, samoin kolmen naa- 
puri-kunnan kesken. 

Haastattelija: Veikko Talvi 



Johtajatar Katri Mäkelä opettanut yhtiön ammatti- 
koulussa 40 Iukuvuotta 

Yhstiön ammattikoulun lukuvuoden 
päättäjäisjuhlassa joutui erityisen 
huomion kohteeksi tyttöjen kotita- 
lousosastovn johtajatar Katri Mäke-  
l ä ,  joka tuli olleeksi koulun opetta- 
jana 40 lukuvuotta. Kohdistaessaan 
kiitoksensa johtajatar Mäkelälle reh- 
tori Eero Kaartinen sanoi: 

Tiedotus 74 vuoden takaa 

tehdaskuvasta on 
kadonnut vesivoimalaitoksen naapu- 

Kuusankosken 

ruuden-ta aivan rannan tuntumasta 
pienellä törmäilä sijainnut vaaleaksi 
maalattu talo, joka rakennettiin täl- 
le edustavalle paikalle v. 1891. Sii- 
hen aikaan Kuusankoski-yhtiön teh- 
dasta juuri laajennettiin rakentamal- 
la v. 1881 palanneen paperitehtaan 
tilalle uusi paperitehdas. Uusi pytiniki 
tehtiin todennäköisesti tehtaan isän- 
nöitsijälle Julius Boedeckerille. Talon 
editse johti tie ja silta joen yli Kuu- 

joten talosta käsin 
saattoi seurata koko tehtaan liiken- 
nettä. Valtoimen-aan pauhaava koski 
soitti 

saan saareen, 

keskeytymätöntä säveltään, 
pärskeet pitivät ilman raikkaan kos- 
teana ja koristivat talvella rannan 

— 40 palvelusvuoden saavuttami- 
nen samassa koulussa on harvinaista. 
Tällainen tapaus on nyt tullut kou- 
lumme osaksi ja uskallan toivoa kou- 
lumme tarj'onneen sellaisen työympä- 
ristön ja olosuhteet, että Te, johtaja- 
tar Mäkelä, olette viirtynyt täällä 
ja tuntenut tyydytystä työssänne. 

puut huurteeseen. 
Kun talo purettiin, löytyi lattian 

alta isohko pahvinpalanen, johon 
vanhahtavalla käsialal-la ja hieman 
horjahtelevalla oikeinkirjoituksella 
oli kirjoitettu seuraavasti: 

”Onkohan tämä sinusta hauskaa 
kuin saat tietää, että tämä perman-to 
on viimeiseksi korjattu v. 1895 6 p. 
heinäkuuta. Nurkka 
koolin'kit pantiin myös uutet mätyy- 
ten takia 4 vuotta jälkeen uuten py- 
käy'ksen. myös paikattiin. 
Erik Liljeqvist. T. Taavitsson. ]. Iso- 
mä-ki. ]. Leivo. Adamsson.” 

Adamsson oli kirjoittanut nimensä 
Värikynällä ja myös tottuneesti; liekö 
ollut miesten pomo. No niin, voinem— 

korjattiin ja 

Seiniä 

me vastata tekstin kysymykseen, että 

— Neljä vuosikymmentä sitten, 
jolloin Te nuorena opentajattarena 
saavuitte kouluumme juuri käsityön- 
opettajaksi 
kamassa 16. lukuvuosi. Tämä juhla- 
va koulutalommekin oli vielä raken- 
nusvaiheen alaisena, vaikka osa luo-k- 
kia ja työtiloja olikin jo käytössä. 

valmistuneena, oli ail— 

Oppilaitakin oli runsaasti, yksistään 
tyttöjä enemmän kuin nyt tyttöjä ja 
poikia yhteensä. 
— Tyttöjen ammattikoulu on ku- 

lu'neina vuosina kokenut monia oh- 
jelman muutoksia ja kun Teidät v. 
1943 nimitettiin tyttöjen puolen joh- 
tajattareksi ja koulun johtokunnan 
jäseneksi on näiden muutosten suun— 
nitteleminen ja toteuttaminen lisän- 
nyt Teidän työtaakkaanne. 

— Tänä aikana on 3 352 tyttöä 
saanut ammattikoulusta päästötodis- 
tuksen. Heitä ei ole yksistään Kuu— 
sankoskella vaan ympäri maata, ku- 
ten johtajatar M'a'xkelä on matkoil- 
laan usein saat-tanut todeta. Kiitol- 
lisin mielin he muistavat kouluaan ja 
opettajiaan ja ennen kaikkea johta- 
ja-tartaan, jonka taitavan ohjauksen 
ja huolenpidon alaisina he ovat saa- 
neet opiskella. 
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ainakin meistä oli hauska saada tuol- ' 
lainen lyhyt kuvaus ja viesti 74 vuo- 
den takaa. Samalla saatiin varmuus, 
että talo todella rakennettiin 1891, 
korteissa mainitut 
kun on useissa tapauksissa todettu 

valmistusvuodet 

epätarkoiksi. 
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Kymintehtaan vanha sauna purkuvuorossa 

wii-f?” "'— 

Tämän vuoden ensimmäisessä nu- 
merossa kerroimme vanhan maneesin 

Huhti- 
kuun loppupuolella sai purkutuomion 
häviämisestä tehdaskuvasta. 

Kymintehtaan sauna- ja pesularaken- 
nus, joka oli peräisin vuodelta 1900. 

Aikoinaan Kymintehtaan 
kuten rakennusta yleisimmin nimitet- 
tiin, kuului Karin tulliksi kutsutun 
Kymintehtaan eli Kymin puolen toi- 

sauna, 

sen keskustan rakennuksiin. Pääkeskus 
oli klubin tienoo. Joen rantaan Kou- 
volasta päin tuleva tie laskeutui sau— 
nan päädyn sivuitse lossille, jolla kul- 
jetettiin ajoneuvot ja jalankulkijat 
Kuu-saan puolelle. Sotien jälkeen 
Kuusankosken sillan valmistuttua lossi 

Paikkakunnan 
elämän painopiste siirtyi ajan kanssa 
poistettiin käytöstä. 

Kuusaalle ja Kymin puoli alkoi vähi- 
tellen hiljetä. Punatiilinen saunara- 

piti kuitenkin 
kauemmin kuin useimmat viereiset 
puurakennukset. Tämä osittain neli- 
kerroksinen, lähinnä sotilaskasarmia 

kennus puoliaan 
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Lähes 70 vuotta 
palvellut Kymin 
vanha  s a u n a  
häviää paikaltaan 
kesän kuluessa 

muistuttuva rakennus oli kuin väki- 
sin pystytetty Kymijoen jyrkälle 
rantatöyräälle. Se tuskin ollenkaan 
sopeutui maisemaan ja senpä takia 
se olikin varsin näkyvä ja huomiota 
herättävä. Jo rakennuksen valmistut- 
tua ihmeteltiin, että 'kylläpäs pitää 
olla komea sauna”. 

Kymintehtaan saunan oli piirtänyt 
turkulainen Alexander Nyström. Pii- 
rustukset ovat vieläkin tallessa. Ne on 
piirretty kauniisti ja väritetty ajan 
tavan mukaan. Rakennuksen tilavuus 
oli 3 176 m3. Sen pohjakerroksessa oli 
toimihenkilöiden pesutupa ja kadun 
tasolla olleessa kerroksessa sijaitsivat 
virkailijain sauna sekä työntekijäin 
pesutupa. 
olivat työntekijäin saunan lisäksi yh- 
tiön val'kopesulan pyykin vastaan- 
otto-, lajittelu-, kuivaus- ja silitysti- 
lat. 
mankelihuone. Tähän alkuperäiseen 
järjestykseen tehtiin 
muutoksia ja mm. kemiallinen pesula 

Kolmannessa kerroksessa 

Ylimmässä kerroksessa sijaitsi 

myöhemmin 

toimi aikoinaan tässä rakennuksessa. 
Kolmenkymmenen vuoden ajan ra- 

kennukseen pumpattiin vesi joesta, 
mutta sen jälkeen sinne vedettiin teh- 
taalta vesijohto. Veden kuumensi 
aluksi yksi höyrykattila, mutta kun 
se ei riittänyt, hankittiin lisäksi toi- 
nen. 1950-luvulla luovuttiin höyry- 
ka—ttiloista ja lämmintä vettä tuli joh- 
toja pitkin suoraan tehtaalta. 

Kymintehtaan saunassa on kylpe- 
nyt ja »kylvetebty yhtiöläisiä lähes 70 
'vuoden ajan. Siellä kävi aikoinaan 
isännöitsijästä alkaen lähes koko teh— 

Saunan kukoistusaikana 
sen henkilökuntaan kuului kylvettä- 
taan väki. 

jiä, pesijöitä, hierojia, sairasvoimis- 
telijoita ja jopa kupparikin oli saata- 
vissa tarpeen vaatiessa. Viime vuosina 
saunan käyttö vähentyi jatkuvasti ja 
henkilö-kuntaa koko talossa oli enää 
vain viisi: talonmies, kaksi kassanhoi- 
tajaa ja kaksi siivoojaa. 

Niin saunojen kuin pesutupienkin 
puolella tehtiin useiden vuosien ai- 
kana lukuisia korjaus- ja kunnostus- 
töitä. Nyt jälleen olisi pitänyt suorit- 
taa suuria kustannuksia vaativia kor- 
jauksia, jotta tilat olisivat vastanneet 
nykyisiä vaatimuksia. Katsottiin kui- 
tenkin parhaaksi ratkaisuksi purkaa 
rakennus, koska yhtiön kolme muuta 
pesutupaa ja saunaa riittävät nykyi- 

tyydyttämään yhtiöläisten 
tarpeet. Lisäksi kerrostaloihin raken- 
netaan saunoja ja pesutupia ja oma- 

sellään 

kotitaloissa on yleisesti ainakin sauna. 
Kymintehtaan saunan purkaminen 

toukokuun 
Rakennuksesta tehtiin kuusi tarjous- 
ta ja liikemies Leo Lehtisen tarjous 
hyväksyttiin. Syyskuun a'lkuun men- 

aloitettiin alkupäivinä. 

nessä on purkaus suoritettun loppuun. 
Mainittakoon, että rakennuksen ka- 
tosta saatiin kuparia 3 000 kiloa. Ra- 
kennuksen pohjakerroksessa sijaitse- 
vaa lämmönjakelukeskusta ei pureta. 
Se jää paikoilleen ja jakaa edelleen 
lämpöä lähiseudun taloihin. Raken- 
nukseen tehdään katto ja tehtaan ai- 
taa siirretään niin paljon, että lämpö- 
keskus tulee aidan sisäpuolelle. 



Joskus saattaa jo kauan unohtu- 
neena ollut asia tai tapahtuma taak- 
se jääneeltä elämän taipaleelta väläh- 
tää yllättäen tajuntaamme. Niinpä 
selkeänä kuin eilinen päivä palautui 
mieleeni Kymintehtaalta hupaisa ta- 
rina, jonka kuulin vuosikymmeniä 
sitten Kymintehtaan viilaverstaalla 
Kymiyh—tiötä 64 vuotta palvelleelta 
mestari Ville Rihulta. 

Tullessani syksyllä 1915 Kymin- 
tehtaan viilaverstaalle töihin osaston 
insinöörinä oli Verner Lönegren ja 
hänen oikeana kätenään värkmestari 
Oskar Selander, jonka kunnioitusta 
herättävä ulkomuoto harmaine viik— 
sineen ja tuuheine kulmakarvoineen 

Bis- 
marckia. Täsmällisyytensä vuoksi Se— 
muistutti itseään rautakansleri 

lander oli saanut alaisiltaan ylimää— 
Kun hän 

töihin saapuessaan ilmestyi ruisku- 
räisen arvonimen ”Kelloi 

huoneelta alas verstaalle johtaneiden 
portaiden yläpäähän, ulvahti saman- 
aikaisesti myös tehtaan pilli. 

' Tarinamme liittyy kuitenkin Wil- 
helm Brejliniin eli ”Vanhaan Relii- 
niin', jolla nimellä entisajan kymin- 
tehtaalaise-t häntä muistelivat. Hänen 
poikansa Alvar Brejlin, josta myö- 
hemmin tuli Voikkaan tehtaan isän- 
nöitsijä, astui jo isänsä jälkiä ja siksi 
puhuttiin vanhasta ja nuoresta Relii- 
nistä. 

Vanhat 
mielellään Vanhaa Reliiniä tullessani 

rautakourat muistelivat 

yhtiöön töihin. Hän oli ollut kansan- 
omainen, suorasukainen ja karszki. 
Hän käytteli mielellään voimasano- 
ja, oli huumorintajuinen eikä pannut 
pientä koiruuttakaan kovasti pahak- 
seen. Hän ei ollut myöskään turhan- 
tarkka 
usein alaisiaan. 

arvovallastaan ja sinutteli 

Rihun kentoman mukaan Vanha 
Reliin otti kerran viilaverstaalle töi- 
hin Vihtori Iisakkalan, rauhat—tomaan 
reissumiesten veljeskuntaan kuuluneen 
miehen. Viime vuosisadan puolella ja 
tämän vuosisadan alkuaikoina kuu- 
lui ajan kuvaan käsityö-läiskisälleistä 
ja eri teollisuusalojen ammattimie- 

histä koostunut rauhaton joukko, joka 
kyllä osasi ammattinsa, mutta ei py- 
synyt kauan paikassaan. Vihtori Ii— 
sakkala oli juuri tuollainen levoton 
sielu ja myöhemmin kävi ilmi, että 
hänessä oli myös Lapaltossun taipu- 
muksia. 

Iisakkala oli ammatiltaan Viilari, 
joka silloisen käytännön mukaan jou- 
tui tekemään myös putkitöitä. Ker- 
rankin hänet komennettiin paperi- 
tehtaan ho'llvanteriosastolle asenta- 
maan kookasta ja painavaa valurau- 
taista vesijohtoa apunaan kirvesmie- 
hiä ja apumiehiä. 

Kuten tavallista vesijohto sijoitet- 
tiin mahdollisimman ylös väliper- 
mannon alle, joten sen nostaminen 
sen aikaisilla välineillä oli hankala 
tehtävä. Siksi työporukan kärkimies 
Iisakkala selittelikin Reliinille tämän 
tullessa työmaalle, kuinka edullista 
työn joutumisen kannalta olisi yhden 
tai kahden apumiehen saaminen. 
— Oikeen, oikeen — piru vie, 

kun vaan olisi miehiä, sanoi Vanha 
Reliin ja lähti. 

Lauri Mankki: 

Siksi työnhakijat tulivatkin aikaisem- 
pina aikoina suoraan työpaikoille niin 
ulkotyöosastolle kuin sisälle tehtaa- 
seen kysyäkseen ityötä henkilökohtai— 
sesti insinööreiltä, mestareilta tai  po- 
moilta, joiksi työmiestä lähimpinä 
olevia työnjohtajia nimitettiin. 

Eräänä aamuna muutama päivä 
Reliinin ja Iisakkalan lyhyen neu— 
vottelun jälkeen ilmaantui Iisakka- 
lan vesijohtotyömaan viereen mies, 
jonka epävarma, pelokas liikehtimi- 
nen ja muukin ulkonainen olemus il- 
maisivat hänet työnhakijaksi. Niinpä 

Ii—sakkala 
kysäisikin mieheltä, että töitäkös se 
putkiporukan vyörmanni 

kaveri haeskelee? 
— Oikein arvattu. Töitä olisi saa— 

Kunpahan 
vain tapaisin sellaisen herran, jolle 
tava kaikin mokomin. 

voisin asiani esittää, sanoi mies. 
— No tähänkin porukkaan yksi 

mies sopii, eikä siinä tämän suurem- 
pia herroja tarvita. Heit takki yltäs 
ja ala paiskia töitä, komensi Iisak- 
kala .  

jatkuu 3:lla kansisifvulla 

Vanha Reliin ja Iisakkala 

Ennen kuin jatkan Iisakkalan työ- 
maan hollanrteriosastolla 
kerron hieman silloisista tehdasolo-is- 
ta. Tehtaan ympärillä ei ollut kerto- 

kuvausta 

muksemme tapahtuma-aikana vielä 
aitoja eikä portteja. Ne tulivat vasta 
Serlachiuksen aikana muutama vuosi 

ensimmäistä ennen maailmansotaa. 
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Eino Lindqvist 

Pitkäaikaisesti 
palvelleita 

KUUSANKOSKEN TEHTAAT 

EINO LINDQVIST 
te lahioja kor jauspajal ta tu l i  9. 4. ol leek- 
si 40 vuotta yhtiön palveluksessa. Hän 
on syntynyt Iitissä 20. 7. 1908. Hän tuli 
Voikkaan paperitehtaan palvelukseen 
1927 ja työskenteli siellä vuoden ajan. 
Voikkaan korjauspajalle hän tuli tela- 
hiojaksi 1930 j a  työskentelee edelleen 
tässä ammatissa. Voikkaan klubilla pi- 
detyssä tilaisuudessa hänelle ojennet- 
tiin yhtiön 40-vuotisansiomerkki kor- 
jauspajan päällikön, dipl.ins. Lauri Kai- 
ran esittäessä hänelle kiitokset pitkäai- 
kaisesta palveluksesta yhtiössämme. 

EINO ANTTILA 
koneenhoitaja Kymin paperitehtaan 
Fourdrinier-osastolta tuli 15. 4. olleeksi 
40 vuotta yhtiön palveluksessa. Hän on 
syntynyt Vehkalahdella 16. 12. 1905 j a  
tuli työhön Kymin paperitehtaalle 1929. 
Hän työskenteli paperikoneilla eri am- 

Eino Ant t i la  
A 

Eero Nikula 

mateissa j a  nimitet t i in koneenhoitajaksi 
1948. Koskelassa pidetyssä tilaisuudes- 
sa  hänelle ojennett i in yhtiön 40-vuotis- 
ansiomerkki  j a  paperiteoll isuuden joh- 
t a j a  Botho Estlander k i i t t i  häntä uskol-  
lisesta palveluksesta yhtiössämme. 

EERO NIKULA 
silinterimies Kymin paperitehtaan Four- 
drinier-osastolta tuli 17. 4. olleeksi 40 
vuotta yhtiön palveluksessa. Hän on 
syntynyt Joutsenossa 31. 1. 1911. Ky- 
min paperitehtaan palvelukseen hän 
tuli 1928. toimi useissa ammateissa pa- 
perikoneilla ja nimitettiin silinterimie- 
heksi 1950. Koskelassa pidetyssä tilai- 
suudessa hän vastaanotti yhtiön 40- 
vuotisansiomerkin. Kymin paperitehtaan 
tekn.johtaja Lennart Gräsbeck ki i t t i  
häntä uskollisesta palveluksesta yh- 
tiössämme. 

VILHO SALMINEN 
voitelija Kymin paperitehtaan kunnos- 
sapitoryhmästä tuli 18. 4. olleeksi 40 
vuotta yhtiön palveluksessa. Hän on 
syntynyt 22. 5. 1907. Koskelassa pide- 
tyssä tilaisuudessa hän vastaanotti yh- 
tiön 40-vuotisansiomerkin paperitehtaan 

Ole Munne 

teknillisen johtajan Lennart Gräsbeckin 
kiittäessä häntä pitkäaikaisesta palve- 
luksesta. 

OLE MUNNE 
hioja Kymin puuhiomolta tuli 25. 4. ol- 
leeksi 40 vuotta yhtiön palveluksessa. 
Hän on  syntynyt 24. 3. 1906 Luumäellä. 
Yht iön palvelukseen hän tul i  1929. Kos- 
kelassa pidetyssä tilaisuudessa hänelle 
ojennettiiin 40-vuotisansiomerkki ja 
paperitehtaiden isännöitsijä Magnus 
Wangel ki i t t i  häntä uskoll isesta palve- 
luksesta yhtiössämme. 

URHO KARHU 
koneenhoitaja Kymin selluloosatehtaal- 
ta tuli 28. 4. olleeksi 40 vuotta yhtiön 
palveluksessa. Hän on syntynyt 5. 5. 
1907 Mäntyharjussa. Yhtiön palveluk- 
seen hän tuli 1925, oli välillä työssä 
muualla ja palasi takaisin 1929 paalaa- 
jaksi Kymin selluloosatehtaalle. Ko- 
neenhoitajaksi hänet nimitettiin 1938. 
Koskelassa järjestetyssä tilaisuudessa 
hän vastaanotti yhtiön 40-vuotisansio- 
merkin ja isännöitsijä Paul Lindqvistin 
esittämät kiitokset pitkäaikaisesta ja 
uskollisesta palveluksesta yhtiössämme. 

Urho Karhu 
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Vihtor i  Laine 

ARVO NIILOLA 
puhelinasentaja Kymin sähkökorjaa- 
molta tu l i  26. 4. ol leeksi  40 vuotta ' yh -  

tiön palveluksessa. Hän on syntynyt 
Valkealassa 17. 7. 1912 ja tuli yhtiön 
palvelukseen 1928. Koskelassa pidetys- 
sä  t i laisuudessa hänel le ojennett i in 40- 
vuotisansiomerkki sähkökorjaamon 
pääl l ikön, ins. Sulo Lindforsin ki i t täessä 
häntä uskollisesta palveluksesta. 

ASSER GRÖNROOS 
kliseiden valmistaja Kymin paperiteh- 
taan Yankee-osastolta tuli 3. 5. olleeksi 
40 vuotta yhtiön palveluksessa. Hän on 
syntynyt 6. 8. 1906. Koskelassa pidetys- 
sä tilaisuudessa hän vastaanotti yhtiön 
40-vuotisansiomerkin ja paperiteolli- 
suuden johtaja Botho Estlander kiitti 
häntä uskollisesta palveluksesta. 

AATU SIPILÄINEN 
putkiseppä korjauspajal ta tuli 5. 5. ol- 
leeksi 40 vuotta yhtiön palveluksessa. 
Hän on syntynyt Kangasniemellä 8. 7. 
1909. Hän tuli 1923 työhön Kuusaan ra- 
kennusosastolle, oli sen jälkeen mui- 
den työnantajien palveluksessa muuta- 
man vuoden ja palasi takaisin yhtiöön. 
Hän työskentel i  er i  osastoi l la vuoteen 

Armas Kauppinen 

Joonas Myyrä  Teuvo Linden 

1946, jo l lo in  tu l i  valajaksi  Kymin kor-  
jauspajalle. Hän siirtyi samaan tehtä- 
vään 1952 Voikkaan korjauspajalle ja 
työskenteli valajana valimon lopettami- 
seen saakka. Sen jälkeen hän on ollut 
vi i laajana j a  putkiseppänä. Voikkaan 
klubilla pidetyssä tilaisuudessa hänelle 
ojennettiin yhtiön 40-vuotisansiomerkki 
ja korjauspajan päällikkö Lauri Kaira 
kiitti häntä pitkäaikaisesta palvelukses- 
ta yhtiössämme. 

UUNO HAMARI 
päivätyönteki jä Kuusanniemen sel lu-  
loosatehtaalta tuli 14. 5. olleeksi 40 
vuotta yhtiön palveluksessa. Hän on 
syntynyt 21. 2. 1909 Valkealassa ja tuli 
ensimmäisen kerran yhtiön palveluk- 
seen Voikkaan korjauspajalle 1925. 
V:sta 1927 lähtien hän työskenteli Voik- 
kaan selluloosatehtaalla ja siirtyi Kuu- 
sanniemen selluloosatehtaalle 1963. 
Koskelassa pidetyssä tilaisuudessa hä- 
nel le ojennetti in yhtiön 40-vuotisansio- 
merkki  j a  isännöitsi jä Erkki Laasonen 
kiitti häntä uskollisesta palveluksesta. 

VIHTORI LAINE 
valkaisulaitoksen hoitaja Kymin sellu- 
Ioosatehtaalta tuli 15. 5. olleeksi 40 
vuotta yhtiön palveluksessa. Hän on 
syntynyt 17. 4. 1904 Elimäellä. Hän tu l i  
yhtiön palvelukseen 1923 j a  on  v:sta 
1934 lähtien työskennellyt Kymin sel- 
luloosatehtaalla. Koskelassa pidetyssä 
tilaisuudessa hänelle ojennettiin yhtiön 
40-vuotisansiomerkki ja isännöitsijä 
Paul Lindqvist ki i t t i  häntä uskoll isesta 
j a  pitkäaikaisesta palveluksesta. 

JOONAS MYYRÄ 
varastoekspeditööri Kymintehtaan va- 
rastolta tu l i  20. 5. ol leeksi 40 vuotta yh- 
tiön palveluksessa. Hän on syntynyt 
17. 9. 1907 Savitaipaleella. Hän tuli yh- 
tiön palvelukseen nykyiseen toimeensa 

Veikko Kastenieml 

1929. Koskelassa pidetyssä tilaisuudes- 
sa hän vastaanotti yht iön 40-vuotis- 
ansiomerkin osastopääl l ikkö Er ik  Hol- 
min kiittäessä häntä uskollisesta palve- 
luksesta yhtiössämme. 

TEUVO LINDEN 
leikkuukoneen käyttäjä Kymin paperi- 
tehtaan Fourdrinier-osostolta tuli 27. 5. 
olleeksi 40 vuotta yhtiön palveluksessa. 
Hän on syntynyt Iitissä 9. 11. 1912. Hän 
tuli yhtiön palvelukseen rakennusosas- 
tolle 1928 ja siirtyi sieltä Kymin paperi- 
tehtaalle parin kuukauden kuluttua. 
Leikkuukoneen käyttäjänä hän on  toi- 
minut v:sta 1939 lähtien. Koskelassa 
pidetyssä ti laisuudessa hänelle o jen- 
nettiin yhtiön 40-vuotisansiomerkki ja 
johtaja Botho Estlander esit t i  hänelle 
kiitokset pitkäaikaisesta palveluksesta 
yhtiössämme. 

KAARLO OKSAN EN 
koneenhoitaja Kymin paperitehtaan 
Yankee-osastolta tuli 29. 5. olleeksi 40 
vuotta yhtiön palveluksessa. Hän on 
syntynyt 4. 3. 1910 lit issä. Yhtiön palve- 
lukseen sahalle hän tuli 1929 ja siirtyi 
sieltä vielä samana vuonna paperiteh- 
taalle. Koneenhoitajaksi hänet nimitet- 
tiin 1940. Koskelassa pidetyssä kahvi- 
t i laisuudessa hän vastaanotti yhtiön 40- 
vuotisansiomerkin johtaja Botho Est- 
landerin kiittäessä häntä pitkäaikaises- 
ta palveluksesta yhtiössämme. 

VEIKKO KASTENIEMI 
veturinkuljettaja kuljetusosastolta tuli 
31. 5. olleeksi 40 vuotta yhtiön palveluk- 
sessa. Hän on syntynyt 1912 Lappeella 
ja tuli yhtiön palvelukseen ulkotyöosas- 
tolle 1928. Hän toimi vaihdemiehenä 
vuoteen 1936, jo l lo in si i r tyi  veturinkul- 
jettajaksi. Koskelassa pidetyssä tilai- 
suudessa hän vastaanotti yhtiön 40- 
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vuotisansiomerkin ins. Antero Aholan 
kiittäessä häntä uskollisesta palveluk- 
sesta yhtiössämme. 

KIRJAPAINO 

MAILA TÄHTINEN 
kirjansitoja Kouvolan Kirjapainosta tuli 
26. 5. olleeksi 40 vuotta yhtiön palve- 
luksessa. Hän tuli 1929 työhön sitomo- 
osastolle ja on työskennellyt siellä koko 
ajan. Kymen Hovissa järjestetyssä t i- 
laisuudessa konttoripäällikkö Yngve 
Sundman kiitti häntä uskollisesta pal- 
veluksesta ja ojensi hänelle yhtiön 40- 
vuotisansiomerkin. 

HALLAN TEHDAS 
ARMAS KAUPPINEN 
tukkien Iajittelukoneen hoitaja tuli 30.4. 
olleeksi 40 vuotta yhtiön palveluksessa. 
Hän on syntynyt Pieksämäellä 19. 10. 
1912. Yhtiön palvelukseen selluloosa- 
tehtaalle hän tuli 1928, työskenteli v:sta 
1935 lähtien lautatarhalla ja tukkiosas- 
tolla eri tehtävissä ja uittajana v:sta 
1954. Tämän vuoden alusta asti hän 
on ollut nykyisessä ammatissaan. Hä- 
nen kunniakseen järjestetyssä kahvi- 
tilaisuudessa hänelle ojennettiin yhtiön 
40-vuotisansiomerkki ja isännöitsijä 
Börje Carlson kiitti häntä uskollisesta 
ja arvokkaasta palveluksesta yhtiös- 
sämme. 

Sven Ake Lemström 

Merkkipäiviä 

KUUSANKOSKEN TEHTAAT 

UNTO LAMMINPÄÄ 
romuvaraston hoitaja korjauspajalta 
täytti 60 vuotta 12. 5. 
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PAAVO KUJALA 
hitsaaja Kymin selluloosatehtaan kun- 
nosapitoryhmästä täyttää 60 vuotta 3.7. 
Hän on syntynyt Valkealassa. Yhtiön 
palvelukseen hän tuli 1923, Kymin kor- 
jauspajalle hän siirtyi 1953 ja selluloo- 
satehtaan kunnossapitoryhmään viime 
vuonna. 

AATU SIPILÄINEN 
putkiseppä korjauspajalta täyttää 60 
vuotta 8. 7. Viittaamme pitkäaikaisesti 
palvelleisiin. 

SVEN AKE LEMSTRUM 
Kuusankosken tehtaiden tehdaspalve- 
lun päällikkö täyttää 60 vuotta 31. 7. 
Hän on syntynyt Helsingissä, tuli yli- 
oppilaaksi Ruotsalaisesta normaalily- 
seosta 1928 ja valmistui tie- ja vesira- 
kennusinsinööriksi Teknillisestä korkea- 
koulusta 1934. Hän toimi työmaapääl- 
likkönä 1934—1940 Oy Wetek Ab:ssä 
ja tässä tehtävässään hän joutui raken- 
tamaan mm. Mäntyluodon syväsatamaa. 
Crichton-Vulcanin kuivatelakkaa ja 
suorittamaan louhinta— ja ruoppaustöitä 
Sunilan sulfaattisel|uloosatehdasta ra- 
kennettaessa. Hän toimi myös saman 
yhtiön tiepäällikkönä. Talvisodan jäl- 
keen hän siirtyi Puolustusminsteriön ra- 
kennusosaston perushankintatoimis- 
toon toimien jatkosodan aikana myös 
rintamatehtävissä. Hänet valittiin 1945 
Oy Kreuger & Toll Ab:n työpäälliköksi 
ja nimitettiin seuraavana vuonna sa- 
man yhtiön toimitusjohtajaksi. Tässä 
tehtävässään hän joutui johtamaan 
teollisuus- ja talonrakennustoimintaa 
eri  puolilla Suomea. Yhtiömme palve- 
lukseen hän tuli 1956 ja nimitettiin yh- 
tiön rakennuspäälliköksi. Nykyisessä 
tehtävässä hän on toiminut v:sta 1966. 
Hän on kuulunut Suomen Rakennus- 
työnantajain Liiton hallitukseen 1948— 

Erlk Laklmo 

1956, Helsingin kaupungin palkkalauta- 
kuntaan 1950—1956 ja on vuodesta 
1957 alkaen Kuusankosken kauppalan 
järjestysoikeuden jäsen. Hän on Tek- 
niska Föreningenin, Suomen Tekni l l i -  
sen Seuran, Rakennusinsinööriyhdistyk- 
sen ja Suomen Betoniyhdistyksen jä- 
sen. Sotilasarvoltaan hän on kapteeni. 

ESKO ELORANTA 
Voikkaan puuhiomon ylimestari ja Voik- 
kaan tehtaan palopäällikkö täyttää 60 
vuotta 5. 8. Hän on syntynyt Helsingis- 
sä. Yhtiön palvelukseen hän tuli ensim- 
mäisen kerran 1924. Suoritettuaan Tam- 
pereen teollisuuskoulussa paperiosas- 
ton kurssin hän tuli ylimestariksi Voik- 
kaan puuhiomolle ja hoitaa edelleen 
tätä tehtävää. Voikkaan tehdaspalokun- 
taan hän liittyi 1927, nimitettiin palo- 
mestariksi 1945 ja Voikkaan tehtaan 
palopäälliköksi 1952. Hän on Suomen 
Palopäällystöliiton teollisuusjaoston ja 
Kymenlaakson Palopäällystöyhdistyk- 
sen varapuheenjohtaja. Hän on yhtiön 
toimihenkilöiden eläkekassan hallituk- 
sen jäsen. Kuusankosken kauppalan- 
valtuustoon hän on kuulunut v:sta 1951 
lähtien ja on nyt myös kauppalanhal- 
lituksen ja useiden lauta- ja toimikun- 
tien jäsen. Lisäksi mainittakoon hänen 
aikaisempi toimintansa ammatillisissa 
järjestöissä, reserviupseerikerhossa, 
Lions-klubissa ja laulukuorossa. Niin 
ikään hän on ollut mukana urheilutoi- 
minnassa ja toiminut mm. kansainväli- 
senä painituomarina useissa maaotte- 
luissa ja Helsingin olympialaisissa. Hän 
oli mukana Suomen Joutsenen kolman- 
nella kaukomatkapurjehduksella. Aikoi- 
naan hän osallistui vapaaehtoiseen 
maanpuolustustyöhön ja oli rintama- 
joukoissa talvi- ja jatkosodassa. Soti- 
lasarvoltaan hän on kapteeni. Hänelle 
on myönnetty useita valtiovallan ja pa- 
lontorjuntajärjestöjen ansiomerkkejä ja 
-mitaleja. 



Toivo Kanslkas 

ERIK LAKIMO 
voitel i ja Kymin paperitehtaan kunnos- 
sapitoryhmästä täyttää 60 vuotta 6. 8. 

ONNI QVICK 
vanhempi sähköasentaja Kymin sähkö- 
korjaamolta täyttää 60 vuotta 8. 8. 

TOIVO KANSIKAS 
rotaatiokoneen käyttäjä Kymin paperi- 
tehtaan Yankee-osastolta täyttää 60 
vuotta 9. 8. 

PAUL S. LINDQVIST 
Kymin selluloosatehtaan isännöitsijä 
täyttää 60 vuotta 20. 8. Hän on  synty- 
nyt Hangossa ja kävi siellä myös kou- 
lunsa. Jo nuorena hänen harrastuk- 
sensa suuntautuivat tekniikan pariin ja 
hän lähti Saksaan opiskelemaan valmis- 
tuen 1938 insinööriksi Köthenin Teknilli- 
sestä korkeakoulusta. Mainittuna vuon- 
na hän tuli yhtiömme palvelukseen ol- 
tuaan jo opiskeluaikanaan yhtiössä har- 
joittel i jana. Vuoteen 1945 hän toimi apu- 
laisinsinöörinä Kymin selluloosatehtaal- 
la ja sen jälkeen Kymin korjauspajan 
päällikkönä. kunnes 1948 siirtyi jälleen 
Kymin selluloosatehtaalle käyttöinsi- 
nööriksi. Selluloosatehtaan teknilliseksi 
johtajaksi hänet nimitettiin 1951 ja 
isännöitsijäksi 1966. Hänen aikanaan 
1950-luvulla tehdas käytännöllisesti kat- 
soen rakennettiin kokonaan uudestaan 
ja pidettiin samanaikaisesti myös käyn- 
nissä. Laajennus- j a  uudistustöiden tul- 
tua päätökseen Kymin selluloosateh- 
taasta tuli maamme suurin sulfiittisellu- 
loosatehdas tuotannon käsittäessä yk- 
sinomaan korkealaatuista valkaistua 
selluloosaa. Hän on kartuttanut tieto- 
jaan Iukuisilla ulkomaanmatkoil la. Hän 
kuuluu useihin alansa yhdistyksiin ja 
on Suomen Selluloosayhdistyksen kat- 

Paul S. Lindqvist Cyri l l  von Graevenitz 

t i lakomitean puheenjohtaja komitean 
perustamisesta v:sta 1953 lähtien. Hän 
oli innokkaasti mukana suojeluskunta- 
työssä ja osallistui viime sotiin saaden 
useita kunniamerkkejä. Soti lasarvol- 
taan hän on  yl i luutnantt i .  

AINI MÄKINEN 
siivooja klooritehtaalta täyttää 60 vuotta 
20. 8. Hän on  syntynyt Hartolassa. Kloo- 
ritehtaan palvelukseen Ky 5:n pakkaa- 
jaksi  hän tuli 1949 j a  s i i r ty i  nykyiseen 
tehtäväänsä 1967. 

TAUNO INKEROINEN 
raudoittaja rakennusosastolta täyttää 60 
vuotta 27. 8. Hän on syntynyt Iitissä ja 
tuli rakennusosastolle työhön 1939. 
Raudoittajana hän on toiminut v:sta 
1963. 

CYRILL von GRAEVENITZ 
yhtiön sähköpäällikkö täyttää 60 vuotta 
4. 9. Hän on syntynyt Pietarissa, tuli yli- 
oppi laaksi Viipurin ruotsalaisesta Iy- 
seosta 1928 j a  valmistui dipl. insinöö- 
r iks i  Teknil l isestä korkeakoulusta 1934. 
Tämän jälkeen hän tu l i  yht iömme pal-  
velukseen harjoit tel i jainsinööriksi j a  
nimitett i in 1936 sähköinsinööriksi Voik-  
kaan tehtaalle. Kymintehtaalle hän siir- 
tyi  1949 j a  nimitett i in 1955 Kuusankos- 
ken tehtaiden sähköosaston päälliköksi, 
minkä lisäksi hän on samalla koko yh- 
tiön sähkövoimapäällikkö. Viime syk- 
synä sähköosastojen uudelleenorgani- 
soinnin yhteydessä sähkökorjaamot 
siirtyivät tehdaspalvelun alaisuuteen j a  
voimalaitoksista henkilökuntineen muo- 
dostett i in voimaosasto, jonka pääl l ik- 
könä hän toimii. Hänet tunnetaan erit- 
täin taitavana alansa ammattimiehenä 
j a  hän on  yksityiskohtaisesti perehty- 
nyt päätehtaittemme käyttöä ja voima- 

» '- ' iu b-X »! 
Veikko Asikainen 

taloutta koskeviin kysymyksi in.  Hän on  
Rouhialan Voimansiirto Oy:n ja Suomen 
Vesivoimayhdistyksen johtokunnan jä- 
sen v:sta 1955, Kotkan Höyryvoima 
Oy:n johtokunnan varajäsen v:sta 1967, 
Päijänteen Säännöstelytoimikunnan 
asiamies v:sta 1965 ja International 

lectrotechnical Comissionin suoma- 
laisen komitean tukimies v:sta 1959. 
Hän toimi Suomen Sähkölaitosyhdis- 
tyksen valtuuston jäsenenä 1965—1968 
j a  on Puolustustaloudell isen Suunnit te- 
lukunnan voimajaoston aluepäällikkö. 
Hän on tehnyt opintomatkoja moniin 
Euroopan maihin. Sotilasarvoltaan hän 
on insinöörikapteeni. Ulkoilu ja purjeh— 
dus kuuluvat hänen mieliharrastuk- 
siinsa. 

AINO HASU 
siivooja Voikkaan paperitehtaalta täyt- 
tää 60 vuotta 23. 9. Hän on syntynyt 
Valkealassa ja tuli 1926 paperitehtaalle 
työhön. Yhtäjaksoisesti  hän on  o l lu t  
yhtiön palveluksessa v:sta 1948 lähtien. 

VEIKKO ASIKAINEN 
pituusleikkurin apumies Voikkaan pa- 
peritehtaalta täyttää 50 vuotta 24. 6. 
Hän on  syntynyt Sii l injärvellä j a  tuli 
yht iön palvelukseen maatalousosastolle 
1948. Paperitehtaalle hän siirtyi 1961 ja 
on työskennellyt v:sta 1962 lähtien PK 
12:n pituusleikkurin apumiehenä. Va- 
paa-ajan harrastuksista mainittakoon 
puutarhanhoito. 

PAAVO SULANEN 
päivämestari Kymin höyryosastolta täyt- 
tää 50 vuotta 17. 7. Hän on syntynyt 
Jaalassa ja tuli yhtiön palvelukseen en- 
simmäisen kerran 1934 ollessaan 14- 
vuotias. Hän oli Kymin korjauspajalla 
sorvaajan ja vi i laajan oppi laana j a  ero- 
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si yhtiön palveluksesta 1937 ollessaan 
nuorempi sorvaaja. Valmistuttuaan 1946 
teknikoksi ent. Viipurin teknillisestä 
koulusta Kotkassa hän tuli uudelleen 
yhtiön palvelukseen 1947 vuoromesta- 
riksi Voikkaan höyryosastolle. Sieltä 
hän 1949 siirtyi vuoromestariksi Kymin 
höyryosastolle ja nimitettiin päivämes- 
tariksi 1960. Ammattitietouttaan hän on 
kartuttanut useilla ammattialansa kurs- 
seilla. Hän on ollut Suomen Teknillis- 
ten Toimihenkilöiden Keskusliiton ja 
Kymintehtaan Mestarlkerhon johtokun- 
nan jäsen. Hänen harrastuksistaan on 
etualalla mieskuorolaulu. Hän on Kuu- 
sankosken Mieslaulajien perustajajäsen 
ja kuuluu kuoron johtokuntaan. Aikai- 
semmin 15-vuotiaasta lähtien hän har- 
rasti aktiivisesti myös torvisoittoa. Hän 
on Kuusankosken Vedon perustajajä- 
sen ja. harrasti aikoinaan mm. pesä- ja 
jalkapalloa. Hän on Melkunmäen oma- 
kotialueen 'isä' ja nykyisin hänen va- 
paa-aikansa kuluvatkin pääasiassa 
omakotitouhuissa. 

EMIL LAITINEN 
massankäsittelyosaston etumies Kymin 
paperitehtaan Fourdrinier—osastolta 
täyttää 50 vuotta 18. 7. Hän on synty- 
nyt Hirvensalmella. Yhtiön palvelukseen 
Kymin rakennusosastolle hän tuli 1951 
ja siirtyi paperitehtaalle pulpperimie- 
heksi 1955. Nykyisessä ammatissaan 
hän on ollut v:sta 1957 lähtien. 

RAINE VALLEALA 
yhtiön liikunnanohjaaja sosiaaliosastol- 
ta täyttää 50 vuotta 23. 7. Hän on syn- 
tynyt Kuusankoskella. Liikunnanohjaa- 
jakurssin ja jatkokurssin hän on suorit- 
tanut Suomen Urheiluopistossa Vie- 
rumäellä. Tultuaan yhtiön palveluk- 
seen 1945 hän sai tehtäväkseen yhtiön 
liikunta- ja urheiluohjelman suunnitte- 
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Helne Valleala Vilho Tikkanen 

lun ja toteuttamisen. Harrastuskilpailu- 
toiminta lähti hänen toimestaan käyn- 
tiin 1947 ja jatkuu edelleen menestyk- 
sellisesti. Siten hän on jo yli 20 vuoden 
ajan jatkuvasti kehittänyt ja laajentanut 
yhtiöläisten |iikuntatoimintaohjelmaa. 
joka nykyisin on erittäin monipuolinen 
ja palvelee hyvin yhtiöläisten tarpeita. 
Liikuntaelämään hän on osallistunut 
monipuolisesti. Suomen Ladun halli- 
tuksen jäsen hän on v:sta 1953 ja Suo- 
men Liikunnanohjaajien johtokuntaan 
hän on kuulunut toistakymmentä vuot- 
ta. Kauppalan urheilulautakunnan sih- 
teerinä hän oli useita vuosia ja kuuluu 
lautakuntaan edelleen. Lisäksi hän on 
Kuusaan Ladun perustaja ja puheen- 
johtaja. Suomen Urheilutoimittajiin hän 
kuuluu v:sta 1963. Aktiivisena urheili- 
jana hän on harrastanut lähes kaikkia 
liikunnan muotoja. Yleisurheilussa hän 
on saavuttanut useita piirin mestaruuk- 
sia ja kolmannen sijan SM 10-ottelussa 
v. 1948, jolloin hän oli myös olympia- 
ehdokkaana. Pesä- ja koripallossa hän 
on pelannut mestaruussarjassa. Val- 
mentajana hän on toiminut yleisurhei- 
lussa, jalka- ja koripallossa sekä ten- 
niksessä. Kuusankoskella hän panl 
alulle aikoinaan koripalloilun. Retkeily 
on hänen harrastuksistaan etualalla 
nykyisin. Lukuisten Lapissa tehtyjen 
vaellusten ansiosta hän on saanut 
tunturi- ja johtajasuden arvonimet. 
Hänen opintomatkansa ovat suuntautu- 
neet useihin Euroopan maihin. Hänelle 
on myönnetty Suomen Urheilun hopei- 
nen ansioristi, Suomen Ladun kultai- 
nen ansioplaketti, Suomen Liikunnan- 
ohjaajien kultainen ansiomerkki sekä 
Suomen Koripalloliiton ja Suomen Hiih- 
toliiton pronssinen ansioplaketti. Soti- 
lasarvoltaan hän on kapteeni. 

EINARI JOUTJÄRVI 
kirvesmies rakennusosastolta täyttää 50 
vuotta 25. 7. Hän on syntynyt Valkea- 

Pentti Mononen 

lassa ja tuli työhön Voikkaan selluloo- 
satehtaalle 1952. Sieltä hän siirtyi pa- 
rin vuoden kuluttua rakennusosastolle 
apumieheksi. Kirvesmiehenä hän on 
toiminut v:sta 1962. 

VILHO TIKKANEN 
mittamies kuljetusosastolta täyttää 50 
vuotta 27. 7. Hän on syntynyt Joroisis- 
sa. Yhtiön palvelukseen klooritehtaalle 
hän tuli 1949 ja siirtyi sieltä Kymin 
selluloosatehtaalle 1961. Kuorimon etu- 
mieheksi hänet nimitettiin 1965. Kulje- 
tusosastolla mittamiehenä hän on toi- 
minut 1. 8. 1968 lähtien. Hän osallistui 
sotiin rintamajoukoissa. 

PENTTI MONONEN 
puiden Iatoja Voikkaan puuhiomolta 
täyttää 50 vuotta 3. 8. Hän on syntynyt 
Valkjärvellä ja tuli 1949 puuhiomolle 
nykyiseen tehtäväänsä. 

TAUNO VÄHÄNEN 
päivämestari Kymin paperitehtaan Four- 
drinier-osastolta täyttää 50 vuotta 9. 8. 
Hän on syntynyt Petäjävedellä. Keski- 
koulun suoritettuaan hän oli harjoitteli- 
jana Voikkaan paperitehtaalla. Valmis- 
tuttuaan teknikoksi Tampereen teknilli- 
sestä koulusta 1946 tuli hän Kymin pa- 
peritehtaan palvelukseen 1947. Hän toi- 
mi vuoromestarina vuoteen 1962, jolloin 
hänet nimitettiin päivämestariksi. Soti- 
lasarvoltaan hän on yliluutnantti. Hä- 
nelle on myönnetty sotien muistomita- 
l it, VM 1,  VR 4 j a  VR 4 tammenlehvien 
kera. Hänen vapaa-ajan harrastuksensa 
on kuntourheilu. 

ERKKI ARMINEN 
turvelaitoksen hoitaja Kymin höyryosas- 
tolta täyttää 50 vuotta 22. 8. Hän on 
syntynyt Jääskessä ja tuli yhtiön pal- 



Tauno Vähänen 

velukseen 1961 aluksi tilapäiseksi apu- 
mieheksi Kymin rakennusosastolle, jos- 
ta hän siirtyi samana vuonna laitos- 
apulaiseksi höyryosastolle. Nykyistä 
tehtäväänsä hän on hoitanut v:sta 1965. 

MARTTI KALSO 
mestari korjauspajalta täyttää 50 vuotta 
4. 9. Hän on syntynyt Kuusankoskella. 
Keskikoulun käytyään hän tuli yhtiön 
palvelukseen 1935. Valmistuttuaan tek- 
nikoksi 1947 ent. Viipurin teknillisestä 
koulusta Kotkassa hän toimi vuoden 
Kymin korjauspajalla ja siirtyi sieltä 
Voikkaan korjauspajalle nykyiseen toi- 
meensa levy- ja putkiosaston mestarik- 
si. Hän on toiminut yli 10 vuotta Kuu- 
sankosken Teknilliset toimihenkilöt-yh- 
distyksen puheenjohtajana ja Voikkaan 
tehtaan toimihenkilöiden pääluottamus- 
miehenä neljä vuotta. Tehdaspalokun- 
taan hän on kuulunut yli 25 vuotta. Hän 
on Voikkaan Seudun Reservinaliupsee- 
rien perustajajäsen. Lisäksi hän harras- 
taa vapaa-aikoinaan kuorolaulua ja on 
Kuusankosken Mieslaulajien perustaja- 
jäsen. 

AATI HÄKKINEN 
rullapakkaaja Kymin paperitehtaan 
Fourdrinier-osastolta täyttää 50 vuotta 
5. 9. Hän on syntynyt Pieksämäellä ja 
tuli 1946 paalien pakkaajaksi paperi- 
tehtaalle. Hän työskenteli lastaajana 
1950—1956 ja on ollut sen jälkeen ny- 
kyisessä ammatissaan. 

SULO VAINIO 
rakennusapumies rakennusosastolta 
täyttää 50 vuotta 8. 9. Hän on syntynyt 
Jaalassa ja tuli 1952 Voikkaan ulkotyö- 
osaston palvelukseen. Viiden vuoden 
kuluttua hän siirtyi Voikkaan rakennus- 
osastolle. 

Marttl Kalso Aati Häkkinen 

GUSTAV ROSENOVIST 
yhtiön puunjalostus— ja kemiallisen teol- 
lisuuden tuotekehittelypäällikkö, dipl. 
insinööri täyttää 50 vuotta 9. 9. Hän on 
syntynyt Helsingissä, tullut ylioppilaaksi 
Turun ruotsalaisesta yhteiskoulusta ja 
valmistunut diplomi-insinööriksi Abo 
Akademin kemiallis-teknillisestä tiede- 
kunnasta 1948. jolloin tuli yhtiömme 
palvelukseen tutkimusinsinööriksi pää- 
laboratorioon. V. 1951 hänet nimitettiin 
vastaperustetun instrumenttiosaston 
päälliköksi, v. 1957 Kuusankosken teh- 
taiden apulaisisännöitsijäksi ja v. 1966 
Kuusankosken tehtaiden johtajan apu- 
laiseksi. Hänen toimialaansa on kuulu- 
nut yhtiön selluloosan ja kemiallisten 
tuotteiden myynti, yhtiön tutkimustoi- 
minta, vesiensuojelukysymykset ja usei- 
ta muita erikoistehtäviä. 1. 4. 1968 hänet 
nimitettiin yhtiön puunjalostus- ja ke- 
miallisen teollisuuden tuotekehittely- 
päälliköksi. Hän toimi Suomen Säätö- 
teknillisen Seuran puheenjohtajana 
1953—1957 ja kutsuttiin seuran kunnia- 
jäseneksi 1966. Kymijoen Vesiensuoje- 
Iuyhdistyksen hallituksen ja työvalio- 
kunnan jäsen hän oli 1962—1968. on 
v:sta 1962 lähtien kuulunut Suomen 
Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton 
vesiensuojelukomiteaan ja toiminut 
v:sta 1968 komitean varapuheenjohta— 
jana. Keskuslaboratorio Oy:n hallituk- 
sen työvaliokunnan jäsen hän on ollut 
v:sta 1962. Hän on toiminut v:sta 1960 
alkaen yhtiön edustajana kansainväli- 
sessä tutkimusorganisaatiossa Empire 
State Paper Research Association'issa 
(ESPRA). Hän on v:sta 1968 Suomen 
Väestönsuojelujärjestön hallituksen jä- 
sen. Hän oli perustamassa Kymen lää- 
nin Väestönsuojeluyhdistystä ja valittiin 
sen puheenjohtajaksi 1967. Kuusankos- 
ken kauppalan väestönsuojelulautakun- 
taan hän kuului 1962—1968. Sultiitti- 
spriiosakeyhtiön hallituksen jäsen hän 
on v:sta 1965 ja toimii puheenjohtajana 

Gustav Rosenqvist— 

v:sta 1968. Hän on jäsenenä seuraavis- 
sa ulkomaisissa alansa yhdistyksissä: 
Technical Association of Pulp and Pa- 
per lndustry ja Instrument Society of 
America (USA), Technical Section 
British Paper and Board Makers Asso- 
ciation ja Society of Instrument Tech- 
nology (Englanti). Mainittakoon lisäksi, 
että hän oli 1945—1946 Abo Akademin 
ylioppilaskunnan hallituksen puheen- 
johtaja ja Suomen ylioppilaskuntien lii- 
ton hallituksen jäsen. V. 1951 hän teki 
kolme kuukautta kestäneen opintomat- 
kan USAzaan ja Kanadaan. Lisäksi hän 
on tehnyt lukuisia matkoja useihin Eu- 
roopan maihin. Hän on julkaissut useita 
artikkeleita ammattilehdissä mm. ins- 
trumentoinnista ja vesiensuojelusta. 
Hänen vapaa-ajan harrastuksiinsa kuu- 
luvat matkailu, ulkoilu ja valokuvaus 
sekä maanviljelys. jota hän harrastaa 
sukutilallaan. Sotilasarvoltaan hän on 
kapteeni. 

VEIKKO LAMPEN 
sukeltajan merkkimies rakennusosas- 
tolta täyttää 50 vuotta 10. 9. Syntymä- 
kunnastaan Pielisjärveltä hän tuli Voik- 
kaalle ja yhtiön palvelukseen ulkotyö- 
osastolle 1952. Kahden vuoden kulut- 
tua hän siirtyi rakennusosastolle. Hän 
työskentelee myös kirvesmiehenä. 

VILHO BJÖRN 
rakennusmestari rakennusosastolta 
täyttää 50 vuotta 20. 9. Hän on synty- 
nyt Kuusankoskella ja valmistui raken- 
nusmestariksi Tampereen teknillisen 
koulun huoneenrakennuslinjalta 1943. 
Jo sitä ennen hän oli yhtiön palveluk- 
sessa Voikkaan varastossa v:sta 1934 
ja siirtyi sieltä kolmen vuoden kulut- 
tua piirtäjäoppilaaksi Voikkaan raken- 
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Veikko Lampén 

nusosaston piirustuskonttori in. Sodan 
päätyttyä hän tuli mestariksi karbidi- 
tehtaan rakennustyömaalle. Hän toimi 
vastaavana rakennusmestarina The ln- 
sulite Co of Finland Oy:ssä 1946—1953. 
jonka jälkeen hän tuli uudelleen yh- 
t iömme palvelukseen Voikkaan raken- 
nusosastolle, jossa hän edelleen työs- 
kentelee vanhempana rakennusmesta- 
rina. Hän on hoitanut vastaavan raken- 
nusmestarin tehtäviä mm. PK 18 uudis- 
rakennuksella. Hän on ollut mukana 
oman alansa yhdistystoiminnassa mm. 
Karhulan Ftakennusmestariyhdistykses- 
sä ja kuuluu nykyisen Pohjois-Kymen 
vastaavan yhdistyksen johtokuntaan. 
Ammattitaitoaan hän on kehittänyt ja 
täydentänyt erilaisilla ammattikursseilla. 
Voikkaan reserviupseerikerhon toimin- 
taan hän on osallistunut urheilu-upsee- 
rina ja hengellisen toimikunnan jäse- 
nenä. Hän on Kuusankosken Partio- 
tuki ry:n perustaja- ja johtokunnan jä- 
sen. Kuusankosken seurakunnan kirk- 
kohallintokuntaan hän kuuluu v:sta 
1962 ja toimii nykyisin sen varapuheen- 
johtajana. Kuusankosken Mieslaulajien 
toiminnassa hän on ollut myös innolla 
mukana. Molempiin sotiin hän osallis- 
tui rintama- ja esikuntatehtävissä. Soti- 
lasarvoltaan hän on luutnantti. 

Georg Thomé 
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Arvo Ahtiainen 

Vlljo Pyykkönen 

VILJO PYYKKUNEN 
arkkipakkaaja Kymin paperitehtaan 
Fourdrinier-osastolta täyttää 50 vuotta 
20. 9. Hän on syntynyt Säräisniemellä 
ja tuli yhtiön palvelukseen 1956. Pape- 
ritehtaalle kuormaajaksi hän siirtyi 1957.- 
Nykyisessä työssään hän on ollut v:sta 
1968 lähtien. 

M ETSÄOSASTO 

TAUNO TURTIAINEN 
piirityönjohtaja Viitasaarelta täyttää 80 
vuotta 28. 6. Hän on syntynyt Kerimäel- 
lä ja tuli yhtiömme palvelukseen 1940 
aputyönjohtajaksi Saimaan hoitoaluee- 
seen. Käytyään Sippolan metsäkoulun 
1946—1948 hän oli metsäteknikkona 
Saimaan hoitoalueessa vuoteen 1952, 
jolloin hänet nimitettiin em. holtoalueen 
Niittylahden piirin piirityönjohtajaksi. 
Tästä tehtävästä hän siirtyi 1. 7. 1968 
piirityönjohtajaksi Keski-Suomen hoito- 
alueen Viitasaaren piiriin. Hän on pit- 
kän metsämiesuransa aikana uskolli- 
sesti palvellut samaa työnantajaa j a  
hoitanut hänelle annetut tehtävät huo- 
lella ja asiantuntemuksella. Vaatimatto- 
malla ja ystävällisellä Iuonteenlaadul- 

Elno Berglund 

Tauno Turtiainen 

laan hän on luonut hyvät ja luottamuk- 
selliset suhteet esimiehiinsä, työtove- 
reihinsa ja alaisiinsa. Vapaa-ajan har- 
rastuksiin kuuluu lähinnä kalastus. 

GEORG THOME 
Keski-Suomen h'oitoalueen aluemetsän- 
hoitaja täyttää 60 vuotta 25. 6. Hän on 
syntynyt Hämeenlinnassa, tuli ylioppi- 
laiaksi 1928 ja valmistui metsänhoita- 
jaksi isänsä jälkiä seuraten 1931. Am- 
mattiperinteitään hän on vaalinut pää- 
asiassa metsätalouden tuotto-ongel- 
mien parissa. Oltuaan viisi vuotta A. 
Ahlström Oy:n palveluksessa hän tuli 
1939 yhtiömme metsäosaston Keski- 
Suomen holtoalueen aluemetsänhoita- 
jaksi Viitasaarelle ja toimi sen jälkeen 
v:sta 1946 apulaismetsänhoitajana Pih- 
tiputaalla. Aluemetsänhoitajaksi Sai- 
maan hoitoalueeseen hän si irtyi 1958 j a  
1968 heinäkuussa jälleen Keski-Suo- 
men hoitoalueeseen. Hänelle ojennet- 
tiin viime vuonna Tapion kultainen tai- 
tomerkki. Metsänhoitaja Thomé on 
asuinpaikkakunnillaan osallistunut työn- 
sä ohella moniin harrastuksiin. Hänet 
tunnetaan paitsi pätevänä ammattimie- 
henä ja rehtinä, oikeudenmukaisena 
työtoverina myös hartaana kotiseudun 

""-'! 

Relno Heikkinen 



Arvo Suntala 

ja luonnon ystävänä. Hänen laaja ys- 
täväpiirinsä arvostaa hänen rauhallista 
ja tasapainoista luonteenlaatuaan sekä 
myönteistä elämänkatsomustaan. 

ARVO AHTIAINEN 
työnjohtaja täyttää 60 vuotta 14. 7. Yh- 
tiömme metsäosaston palvelukseen hän 
tuli 1944 työnjohtajaksi Mäntyharjun 
pitäjän Halmeniemen kylään, jossa hän 
toimii edelleenkin. Hän on toiminut 
työnjohtajana yhtiön omissa ja osto- 
metslssä sekä aikaisempina vuosina 
myös Korpijärven väylän uittotyönjoh- 
tajana. Uskollisena työntekijänä hän on 
saavuttanut esimiestensä ja alaistensa 
luottamuksen. Hänen vapaa-ajan har- 
rastuksistaan mainittakoon kalastus ja 
osallistuminen kirkkokuorotoimintaan. 

EINO BERGLUND 
metsäosaston virkailija täyttää 60 vuot- 
ta 15. 7. Hän on syntynyt Porissa. tullut 
ylioppilaaksi 1927 Pietarsaaressa ja toi- 
mi v:sta 1936 erilaisissa kenttätehtävis- 
sä yhtiömme metsäosaston Viitasaaren 
alueella. 1940—1941 hän oli pika-asu- 
tustehtävissä teknillisenä apulaisena 
Isossakyrössä ja palasi takaisin yhtiöm- 
me palvelukseen 1945. Hän toimi kont- 

Toivo Silvennoinen 

Hilkka Hautanen Vi l jo Järvinen 

toristina Viitasaarella ja Pihtiputaalla 
vuoteen 1947. jolloin hänet nimitettiin 
Päijänteen hoitoalueen konttoripäälli- 
köksi Heinolaan. Metsäosaston uudel- 
leen organisoinnin yhteydessä hänen 
toimipaikakseen tuli 1968 Karkkila. Hei- 
nolassa ollessaan hän osallistui varsi- 
naisen työnsä ulkopuolella lukuisiin 
harrastuksiin ja tehtäviin. Hän toimi 
monet vuodet Heinolan SPR:n rahas- 
tonhoitajana ja Pohjola-Norden-yhdis- 
tyksen Heinolan osaston sihteerinä. 
Esimiestensä ja työtoveriensa piirissä 
hänen uskollisuuttaan, työteliäisyyttään 
ja  lahjakkuuttaan pidetään suuressa ar- 
vossa. 

JUANKOSKEN TEHDAS 
REINO HEIKKINEN 

kartonkikoneenhoitaja täyttää 60 vuotta 
1. 9. Hän on syntynyt Juankoskella. 
Hän oli jo nuorena poikana yhtiön pal- 
veluksessa pääasiassa kesäisin. Kan- 
kaan paperitehtaalla Jyväskylässä hän 
oli työssä 1929, mutta palasi asevelvol- 
lisuutensa suoritettuaan 1932 Juankos- 
ken tehtaan palvelukseen ja työsken- 
teli aluksi pakkaajana ja silinterimie- 
henä. Kartonkikoneenhoitajaksi hänet 
nimitettiin 1936. 

Eino Suokas 

Tauno Räsänen 

HILMA PIRINEN 
pääkonttorin siivooja täyttää 50 vuotta 
10. 8. Hän on syntynyt Impilahdella ja 
tuli sota-aikana Juankoskelle. Hän oli 
1940 ensimmäisen kerran yhtiön palve- 
luksessa. Nykyiseen työhönsä hän tuli 
1947. 

KARKKILAN TEHDAS 

ARVO SUNTALA 
rakennustyöntekijä rakennusosastolta 
täyttää 60 vuotta 1. 7. Hän on syntynyt 
UI. Pyhäjärvellä. Rakennusosaston pal- 
velukseen hän tuli 1939. 

VÄINÖ NIEMI 
keernantekijä valimosta täyttää 50 vuot- 
ta 31. 8. Hän on syntynyt UI. Pyhäjär- 
vellä ja tuli keernaosastolle työhön 
1937. 

HEINOLAN TEHDAS 

HILKKA HAUTANEN 
puristaja täyttää 50 vuotta 13. 7. Hän on 
syntynyt Käkisalmessa ja tuli pistehit— 
saajaksi radiaattoriosastolle 1954. 

LAHDEN TEHDAS 

VILJO JÄRVINEN 
peltiseppä täyttää 60 vuotta 27. 8. Hän 
on syntynyt Jämsässä ja tuli yhtiön pal- 
velukseen 1934. 

VILJO HAIMILAHTI 
leikkaaja täyttää 60 vuotta 10. 7. Hän 
on syntynyt Mäntyharjussa ja tuli yhtiön 
palvelukseen 1966. 
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HALLAN TEHDAS 

TAUNO RÄS'A'NEN 
kuivaamomies täyttää 60 vuotta 9. 7. 
Hän on syntynyt Kymissä ja tuli 1929 
yhtiön palvelukseen ulkotyöosastolle, 
josta siirtyi seuraavana vuonna hevos— 
mieheksi. Talonmiehenä hän toimi 1937 
—1946 ja sen jälkeen kuivaamolla. Kat- 
tilahuoneelle lämmittäjän apulaiseksi 
hän siirtyi 1964 ja nykyiseen työhönsä 
1966. 

TAIMI SANDSTRÖM 
kuorman purkaja tasaamolta täyttää 60 
vuotta 19. 9. Hän on syntynyt Kymissä. 
Yhtiön palvelukseen hän tuli ensimmäi- 
sen kerran 1940 arkkien vastaanotta- 
jaksi selluloosatehtaalle. Hän on työs- 
kennellyt kausiluontoisissa töissä lau- 
tatarhalla ja jalostustehtaalla. V:sta 

Manan majoille 

Huhtikuun 27 pnä kuoli yllättäen kun- 
tolenkillä massankäsittelyosaston etu- 
mies Erkki K a t a j a  Kymin paperiteh— 
taan Yankee—osastolta. Hän oli syntynyt 
Kuusankoskella 19. 6. 1924. Käytyään 
yhtiön ammattikoulun metallityölinjan 
hän ol i  useaan otteeseen lyhyitä aikoja 
yhtiön palveluksessa. Yhtäjaksoisesti 
hän palveli v:sta 1959 lähtien paperi- 
tehtaan Yankee-osastolla rullamiehenä 
ja  rotaatiokoneen apumiehenä. Mokka- 
mylläriksi hänet nimitettiin 1960 ja mas- 
sankäsittelyosaston etumieheksi 1962. 
Erkki Kataja oli tunnettu seiväshyppää- 

1955 lähtien hän on ollut tasaamolla 
ensin kuormaajana ja sen jälkeen kuor- 
man purkajana. 

TOIVO SILVENNOlNEN 
hinaajan konemestari ja kuljettaja täyt- 
tää 50 vuotta 1. 7. Hän on syntynyt 
Kymissä. Yhtiön palvelukseen hän tuli 
1934. V:sta 1936 lähtien hän on ollut 
yhtäjaksoisesti ensin lautatarhalla ja 
sen jälkeen lämmittäjänä voimaosastol- 
la. Laivaan hän siirtyi lämmittäjäksi 
1939, koneenhoitajaksi 1944 ja nykyistä 
tehtäväänsä hän on hoitanut v:sta 1951 
lähtien. 

EINO SUOKAS 
työnhakutolmiston hoitaja täyttää 50 
vuotta 15. 9. Hän on syntynyt Sakko- 
Iassa, jossa hän myös suoritti koulun- 
käyntinsä. Toimittuaan rakennuspuuta- 
varan myyjänä Osuusliike Torkkelin 

jä, joka 1940-luvun lopulla saavutti kan- 
sainvälistä menestystä urheiluareenoil- 
la. Lontoon olympiakisoissa 1948 hän 
voitti hopeamitalin. Vainajaa jäivät Iä- 
hinnä kaipaamaan puoliso ja kaksi Ias- 
ta sekä sukulaisten, ystävien, urheilija- 
ja työtovereiden joukko. 

Toukokuun 20 pnä kuoli viilaaja 
Veikko L i p p o n e n  Juankosken teh— 
taan korjauspajalta. Hän oli syntynyt 
Juankoskella ja tuli 1922 oppilaaksi ko- 
nepajalle. Myöhemmin hän toimi puu- 

palveluksessa Viipurissa sekä Metsä- 
keskuksen palveluksessa Helsingissä ja 
Oulussa hän tuli 1945 töihin Hallan lau- 
tatarhalle. Suori tettuaan työntutki ja- 
kurssin 1947 hän hoiti työntutkijan teh- 
täviä. Nykyisin hänen tehtäviinsä kuu- 
luvat työhönotto, työturvallisuusasiat ja 
asuntoasiat. Hänen pääharrastuksensa 
ovat kuntoliikunta ja settlementtitoimin- 
ta. Hän kuuluu Toukolan kannatusyh- 
distyksen johtokuntaan. 

L i s ä y s .  Piirtäjä Keijo Flöjt teknilli- 
seltä osastolta sai Tasavallan presiden- 
tin myöntämän Suomen Valkoisen Fluu- 
sun 1. luokan mitalin kultaristein 15. 3. 
järjestetyssä tilaisuudessa. Mitalin 
myöntämisestä kerroimme jo lehtem- 
me edellisessä numerossa, mutta mai- 
ninta mitalista oli puutteellinen. 

hiomossa viilaajana ja laitosmiehenä. 
V:sta 1948 lähtien hän oli yhtäjaksoi- 
sesti yhtiön palveluksessa viilaajana 
korjauspajalla. Vainajaa jäi lähinnä kai- 
paamaan puoliso. 

Toukokuun 21 pnä kuoli kuljetus- 
osaston mittamies Arvo P a s i  Kuusan- 
koskella. Hän oli syntynyt 7. 3. 1909 
Valkealassa. Yhtiön palvelukseen hän 
tuli 1929, nimitettiin työnjohtajaksi 1933 
ja puutavaran vastaanottajaksi 1945. 
Vainajaa jäivät lähinnä suremaan puo- 
liso ja lapset perheineen. 

Erkkl Kata ja  
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Vanha Reliln j a . . .  

jatkaa sivulla 19 
— Ei kait se nyt sentään niin, 

empi mies ja yritti kääntää asian lei— 
kiksi. 

Kun ”työnantajan” ilme pysyi kui- 
tenkin totisena ja hän vakuutteli vielä 
selvittävänsäkin asian, teki mies työtä 
käskettyä, heitti takin yltään ja ru- 
pesi tekemään töitä tulokkaalle omi- 
naisella innolla. 

Iltapäivällä tuli Vanha Reliin työl- 
maalle, katseli, kierteli ja kaarteli ol- 
len silminnähtävästi hämillään. Vih- 
doin hän vinkkasi Iisakkalan alas 
telineiltä ja kysyi tuikeaan sävyyn: 

— Mitä helvettiä, mistäs tuo vie- 
ras mies on tähän sakkiin ilmestynyt. 
— Tuota — minä otin sen aamul- 

la, kun se tuli ja valitteli olleensa jo 
kauan ilman työtä, sanoi Iisakkala. 
— No voi jukoliste ja sie menet 

ottamaan miehen töihin noin vaan 
omin nokkinesi, tuiskahti Reliin. 
— Niinpä tuo tuli tehtyä, kun Yli- 

mestari tässä tuonnoin valitti miesten 
puutetta, puolusteli Iisakkala.' 
— Niin niin, piru vie, mutta eihän 

se nyt sitä merkitse, että niitä joka 
mies rupeaa ottamaan. Ja kyllä sinä 
sen itsekin tiedät, et sinä niin helve- 
tin hölmö ole, pirujas täys vaan, sa- 
noi Reliin, mutta nyt jo rauhallisem- 
min. Ja jatkoi: 
— Kun se nyt on noin-kin riski 

mies ja vaikuttaa kaikin puolin kun- 
nolliselta, niin katsellaan sitä jonkin 
aikaa. Mutta pane mieleesi, että jos 
otat vielä yhdenkin miehen, niin sil- 
loin lähdet ja saat viedä ne omatkin 
miehes sen siljan tien. 

li 

Sama Iisakkala työskenteli myö- 
hemmin 1920-luvun tienoilla toista- 
miseen Kymin korjauspajalla ollen 

mm. Haukkasuolle. 
palatessaan 

komennettuna 
Hänen korjauspajalle 
jouduin hänen apurikseen muutamak- 
si kuukaudeksi ja saatoin todeta, että 

Yhtiön suunnis tusmestaruuski lpai lut  

Yhtiön suunnistusmestaruuskilpai- 
lut pidettiin 7. 6. Karkkilan tehtaan 
järjestämänä Kiljavan kuntokeskuk- 
sessa. Kilpailijoita oli yhteensä 42. 
Rata oli kohtalaisen hyvä ja vaikeus- 
asteeltaan varsi sopiva, mutta kilpai- 
lijoita haittasi epätarkka kartta ja 
monet joutuivat keskeyttämään. Ra- 
tamestarina toimi Onni Ahjopalo. 
Miesten yleisen sarjan voitti Timo 
Harju Kymintehtaalta ja muiden 
sarjojen voittajat olivat Onni Hirvo- 
nen ja Veikko Kanta-Oksa Karkki- 
lasta sekä Aake Sepponen Kymin- 
tehtaalta. Kilpailujen yllätysmiehinä 
voidaan mainita Onni Hirvonen ja 
Keijo Jokiranta. Edellisen suoritus 
osoittaa, ettei kilpailijan kova vauh- 
ti ole pääasia, vaan tarkalla kartan- 
luvulla päästään hyvään tulokseen. 
Keijo Jokiranta on sisukkaasti osal- 
listunut suunnistuskilpailuihin ja 
pääsi nyt ensimmäisen kerran ,kovas- 

sa seurassa, kuudennelle tila-lle. 

Tuloksia: M-sarja: 1) Timo Harju 
Ky 1.19.00, 2) Unto Pöyhönen Vo 
1.23.15, 3) Reino Laurila He 1.45.05, 
4) Asko Huvinen He 1.45.46, 5) Ti- 
mo Hovi Ky 1.46.05, 6) Keijo Joki— 
ranta Vo 1.47.05, 7) Kari Hovi Vo 
1.47.25, 8) Juha Härmänsuo He 
1.49.20, 9) Ilmari Liisanantti He 
1.51.10, 10) Olavi Heinonen Ka 
1.53.35. 

M 35-sarja: 1) Onni Hirvonen Ka 
1.42.05, 2) Toivo Tolvanen Vo 
1.42.35, 3) Kalevi Räty Ka 1.44.40. 

M 43—sarja: ]) Veikko Kanta-Ok- 
sa Ka 59.55, 2) Aarne VäIi-Kvlemelä 
Ka 1.06.05, 3) Jouko Mäkelä Ka 
1.42.35, 3) Kalevi Räty Ka 1.44.40, 
4) Keijo Hokkanen Vo 1.48.50, 5) 
Teuvo Liukkonen Ka 1.55.15, 6) 
Mauno Ripattila Hau 2.21.05, 7) 
2.35.15. 

M 50—sarja: 1) Aake Sepponen Ky 
1.25.35, 2) Tauno Villikka Hau 

kujeet olivat samat kuin Vanhan Re- 
liininkin aikoina. Muuan tapaus tul- 
koon tässä kerrotuksi: 

Eräs viilarin tavallisimmista työ— 
kaluista, joka vieläkin tunnettaneen 
parhaiten kaavarin nimellä, oli tie- 
tenkin myös Iisakkalan kalupakissa. 
Kerran siitä kuitenkin särkyi varsi. 
Uuden saanti olisi käynyt nopeasti ja 
helposti, jo-s 'mallinikkareiltten, mes- 
tari Sal-min Matti olisi saanut asiasta 
tiedon. Iisakkala lainasi tuon varren 
kuitenkin kotoaan silloin jokaisen 
talouteen kuuluneesta ravistettavasta 
kahvinpaahtimesta eli rännälistä. Sen 
pitkä, puinen varsi sopi tosiaan erin- 
omaisesti myös kaavariin. 

Jollakin tavoin tuo omavaltainen 
varren ottaminen painoi kuitenkin 
Vihtorin tuntoa, sillä usein kaavaria 
käsitellessään hän puhkesi sanomaan: 
— Tuo eukon rännälin varsikin 

tarttis oikeastaan vierä kotiin. Ku se 
siitä jokapäivä motkottaa. — Vaan 
tuskinpa tuolla hengenhätää lienee. 

Kuvassa Timo Harju ja Unto 
Pöyhönen (alk.) 

1.26.50, 3) Pentti Suominen Sa 
1.46.25, 4) Arvo Bang Sa 2.01.05. 

Kahdessa ensiksi mainitussa sarjas- 
sa oli matkan pituus 10,1 km ja seu— 
raavissa 6,8 km ja 4,8 km. 




