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Joulukuinen Kymintehdas kuvattuna 
ylävirran puolelta 

Perinteellisen jouluun liittyvän 
hartauskirjoituksen sijasta julkaisem— 
me piispa Osmo Alajan tervehdyk- 
sen, jonka hän esitti Kuusankosken 
seurakunnalle sen 50-vuotisjuhlassa. 
Piispan tervehdys saavuttakoon ko- 
ko lukijakuntamme, erityisesti kodit 
ja vanhemmat, joita piispa kehottaa 
huolehtimaan lastensa kasvatuksesta. 

Kuusankosken seurakunnan perus- 
taminen ja ensimmäinen vuosikym- 
men liittyvät läheisesti yhtiöömme, 
olihan yhtiön seuratalo tuolloin tila- 
päisenä kirkkona. Jälleen tämän seu- 
rakunnan juhlan yhteydessä tuli 
mieleen, miten aineellisia arvoja 
tuottava työ on välttämätön perusta 
yhteiskunnan kehitykselle muussakin 
kuin elintason kohottajana. Työ ja 
sen luomat olosuhteet ovat omiaan 
herättämään tekijöissään henkisiä ja 
hengellisiä tarpeita, joiden tyydyttä- 
miseksi tarvitaan kouluja, yhdistys— 
toimintaa, kunnallista itsehallintoa, 
omaa seurakuntaa, sosiaalisia laitok- 
sia ja kaikkea muuta kehittyneeseen 
kulttuuriyhteisöön kuuluvaa. Kuu- 
sankoskella samoin kuin muilla yh- 
tiömme vanhoilla tehdasseuduilla tä— 
mä teollisuuden heijastusvaikutus yh- 
dyskuntiinsa on erittäin selvästi ha- 
vaittavissa. 

Tämän numeron toimittamiseen 
yhtiöläisemme ovat kiitettävällä osal- 
listuneet suostumalla toimituksen 
haastateltaviksi. Eläkkeellä olevat ja 
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Kirjoitusten ja kuvien lainaaminen ilman lupaa kielletty 

eläkkeelle lähiaikoina siirtyvät ovat 
kertoneet omakohtaisia kokemuksia 
ikääntymisestään, työelämässä luotta- 
mustoimiin valitut esittäneet mielipi- 
teitään yhtiömme sisäisestä tiedotus- 
toiminnasta ja nuoret tuloksellisesta 
opiskelustaan työn ohella. Siten leh- 
destämme on tällä kertaa tullut ko- 
kemukseen perustuvista mielipiteistä 
kertova numero, jonka luulisi herät- 
tävän mielenkiintoa lukijoissa. 

Tehdaspaikkakuntiemme joukkoon 
liittyy vuodenvaihteessa uusi nimi; 
Hangon kaupunki. Yhtiömme on os- 
tanut Oy Aerator Ab:n osake-enem- 

mistön ja tehnyt yhteistyösopimuk- 
sen ruotsalaisen AB Bahcon kanssa. 
Yhtiön metalliteollisuudelle Aerato- 
rin mukaantulo merkitsee ilmastointi- 
alan tuotannon lisääntymistä ja tä- 
män tuotannonhaaran siirtämistä 
Heinolan tehtaalta Hankoon. LVI- 
Högfors—tuotteiden joukossa viimei- 
nen kirjain on tähän saakka ollut 
heiveröinen L:ään ja V:hen verrat- 
tuna. Nyt se on tarkoitus kasvattaa 
tasaveroiseksi tuossa tuotekolmikossa. 

Toivotamme teille, hyvät yhtiöläi- 
set ja eläkeläiset sekä muut luki- 
jamme, hyvää joulumieltä. 



piispa Hlajan 

teivekolys 
Kuusankosken 

seurakunnalle 

]uhliva seurakunta. ]os me k y -  
symme, niin kuin tällaisessa yhtey— 
dessä on aiheellista, mikä on mei— 
dän kirkkomme ja tämän seura- 
kunnan tehtävä aikamme keskellä, 
niin vastaus on selvä: 

Meidän tulee toimia kaikkien 
niin, että jumalan valtakunta tu- 
lisi meidän tykömme. Itsestään 
se ei tule. Päinvastoin menetämme 
sen siunauksen, mikä on kansam- 
me elämää kantanut läpi historian 
vaikeidenkin vaiheiden, ellemme 
tässä miespolvessa valvo ja pidä 
huolta siitä, että jumalan valta- 
kunta taas tulee vanhurskautena, 
rauhana ja ilona Pyhässä henges- 
sä meitä virvoittamaan ja yhdistä— 
mään. 

Tämä velvoittaa ensiksikin mei- 
a'ät vanhempina katsomaan, että 

' 



omassa uskon lampussamme on 
tulta. jos me elämme penseinä tai 
Herralle kerrassaan vieraina, niin 
vähän on toiveita siitä, että lap- 
semme kävisivät uskon jaloon tais- 
teluun. Meillä itsellämme, ainakin 
useimmilla meistä, on pyhiä muis- 
toja vanhemmista, jotka pelkäsi- 
vät ja rakastivat jumalaa. Ne 
ovat vuosien mittaan kirkastuneet 
ja tulleet johtotähdiksemme. N e  

ovat muodostuneet meille pala- 
viksi pensaiksi, joissa Herra on 
puhunut. Pitäkäämme huoli siitä, 
että oma kilvoituksemme myös 
näkyy ja tarjoaa lapsillemme pu- 
huvan esimerkin. 

Pelkästään sen varaan, että lap- 
set näkevät meidän uskomme, me 
emme kuitenkaan voi heidän us- 
konnollista kasvatustaan jättää. 
Meidän on toimittava sen hyväk- 
si, että jumalan valtakunta tulisi 
meidän tykömme. Väitteessä ”jo- 
kainen on omassa uskossaan au- 
tuas” ja ettei lasten ja nuorten us- 
konnolliseen kasvatukseen sen 
vuoksi pitäisi paneutua, on vihol- 
lisen agenttien tehokas propagan- 
da ja sellaisena valhe. Ellemme 
me kasvata lapsiamme, heidät 
kasvattavat muut eivätkä ohjaa 
heitä Herran pelkoon. Isät ja äi- 
dit, jotka ovat tämän oivaltaneet, 
eivät ole voineet jäädä toimetto- 
miksi. Kodin piiristä tällaisen sy- 
vän huolestumisen kuuluu levitä 
laajempiin yhteyksiin, muihin 
omaisiin, aate— ja työtovereihin. 
Me olemme veljien vartijoita. Pi- 
täkää huoli siitä, ettei kukaan jää 
osattomaksi ]umalan armosta. 

Mitä vaivaa me näemmekään 
hankkiessamme jäseniä yhdistyk- 
seen, johon kuulumme tai äänestä— 
jiä puolueelle, jonka ohjelmaa 

kannatamme. Suuremmasta asias- 
ta on meidän uskossamme kysy- 
mys. Siksi se vaatii meitä vastuu- 
seen ja vaivannäköön, jotta ]u- 
malan tahto saisi keskellämme ta- 
pahtua. 

Prof. Armas Lindgrenin piirtämä 
v. 1929 valmistunut Kuusankosken 

kirkko edus taa perinteellistä kirkko- 
arkkitehtuuria 

Kuusankosken seurakunta 50-vuotias 

Edellä julkaisemamme tervehdyk- 
sen piispa Osmo Alaja esitti I:nä ad- 
venttina Kuusankosken seurakunnan 
50-vuotisjuhlassa, joka oli samalla 
kirkon 40-vuotisjuh1a. Juhlapäivänä 
kirkossa oli kolme tilaisuutta: juhla- 
jumalanpalvelus, varsinainen juhla ja 

illalla vielä Kuusankosken Kirkko- 
kuoron adventtikonsertti. Ja kuten 
odottaa saattoikin kaikissa oli seura- 
kuntalaisia kirkon täydeltä. 

Jumalanpalveluksessa saarnasi piis- 
pa Alaja ja pääjuhlassa piti esitelmän 
kirkon sosiaalisihteeri, rovasti Pentti 
Hissa. Musiikkiohjelma oli runsas ja 
korkeatasoinen antaen vakuuttavan 
kuvan seurakunnan kanttorien Tapa- 
ni Rautasuon ja Arvo Kuorikosken 
taidosta ja kokoavasta innostuksesta 
sekä seurakuntalaisten kirkkomusiik- 
kia kohtaan tuntemasta harrastukses- 
ta. Seurakuntaelämälle Kuusankos- 
kella on tunnusomaista eri yhteiskun- 

tapiirien laaja kannatus. Tavallisis- 
sa jumalanpalveluksissakin on run- 
saasti kuulijoita ja seurakunta tekee 
monipuolista työtä lasten, nuorten, 
aikuisten ja vanhusten keskuudessa. 

Kuusankosken seurakunta syntyi 
aikanaan yhtiön aloitteesta ja tehtaa- 

Yhtiö 
auttoi myös seurakunnan alkuun pää- 
semistä. Ennen kirkon valmistumista 
jumalanpalvelukset pidettiin kirkoksi 

muutetussa yhtiön seuratalossa ja yh- 
tiö lahjoitti seurakunnalle hautaus- 
maan, kirkolle tontin sekä varoja kir- 
kon rakentamiseksi. Valettiinpa kir- 
konkellotkin Kymintehtaan korjaus- 
pajan valimossa valumestari V .  Hyy- 

johdolla. Kunnon 
päästyään seurakunta on rakentanut 
kaksi kirkkoa, pappilat ja seurakun- 
tatalot sekä keskustaan että Kymin- 
tehtaalle ja kesäkodin Iittiin Pellin- 
gin rannalle. 

laisten toiveiden mukaisesti. 

tiäisen alkuun 



Yhtiön lahjana seura- 
kunnalle maa-alue kirkon 
ympäriltä 

Kymiyhtiön lähetystönä onnitteli- 
vat Kuusankosken seurakuntaa toimi- 
tusjohtaja Kurt Swanljung, johtaja 
L. Räihä ja isännöitsijä Allan Aalto. 
Toimitusjohtaja Swanljung puhui ja 
johtaja Räihä luovutti omistuskirjan, 
jolla yhtiö lahjoitti kirkkoa ympäröi- 
vän puistoalueen seurakunnalle. Pu— 
heessaan toimitusjohtaja Swanljung 
mainitsi seuraavaa: 

Kuusankosken tehdasyhdyskunnan 
syntymähetkenä voimme perustellus- 
ti pitää ajankohtaa, jolloin tänne 
alettiin rakentaa tehtaita. Ne tarjo- 
sivat työtä ja uudenlaisia ansiomah- 
dollisuuksia. Seurauksena oli tänne 
suuntautunut muuttoliike ja maalais- 
kylistä poikkeavan yhdyskunnan kas- 
vaminen ruukkien ympärille. Aluksi 
elämä täällä oli perin alkeellista, 
mutta pian tehtaan johto alkoi har- 
joittaa työväkeensä kohdistuvaa so- 
siaalista ja sivistyksellistä toimintaa. 
Voinemme sanoa, että koneiden ja 
tehdastyön tuloksena ei syntynyt yk- 
sinomaan aineellisia tuloksia, massaa 
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Piispa Osmo Alaja esittämässä 
tervehdystään Kuusankosken seura- 
kunnalle 

ja paperia, vaan samalla olot alkoi- 
vat vakiintua ja asukkaiden sivistys— 
taso kohota. 

Vähitellen 
myös itse osallistua uuden kotiseutun- 

yhtiöläiset halusivat 

sa kehittämiseen perustaen yhdistyk- 

siä ja omaksuen uusia aatevirtauksia. 
Luonnollisesti tällaisessa nopeasti 
kasvaneessa tehdasyhdyskunnassa ei 
ristiriitoja voitu aina välttää, mutta 
varsin monet seikat puhuvat sen puo- 
lesta, että erityisesti paikkakunnan 
olosuhteiden kehittämistyössä työnte- 
kijät ja yhtiön johto ajattelivat sa- 
mansuuntaisesti. Niinpä työntekijöi- 
den taholta tehtiin yhtiön johdolle eh- 
dotuksia, joita myös se oli omassa 
mielessään suunnitellut. 

Tällainen yhteinen tärkeä asia oli 
säännöllisten jumalanpalvelusten ja 
hartaushetkien järjestäminen tehdas- 
kylissä. Ja kun yhtiö vuonna 1914 
teki virallisen esityksen Kuusankos- 
ken seurakunnan perustamisesta, vas- 
tasi se myös tämän paikkakunnan 
asukkaiden toiveita. Seurakunnan pe- 
rustamiseen liittyvät toimenpiteet ja 
edellytysten luominen uudelle seura- 
kunnalle tapahtuivat niin ikään hy- 

vaikka 
muutoin syvät ristiriidat tuohon ai- 
vässä yhteisymmärryksessä, 

kaan järkyttivätkin kansaamme ja 
myös tätä seutua. 

Seurakunnan perustaminen loi poh- 
jan Kuusankosken itsenäistymiselle ja 
oikeaan osuneena ja kaukonäköisenä 
ratkaisuna on pidettävä kirkon ra- 
kentamista tälle keskeiselle paikalle. 
Pitkään kirkko seisoi tässä yksinään, 
mutta nyt sen ympärille on kasvanut 
kauppalamme keskus, joka jatkuvasti 
voimistuu ja on merkkinä paikkakun- 
tamme kehityskelpoisuudesta. 

Varmaankin seurakunnan perusta- 
minen ei johtunut yksinomaan käy- 
tännöllisistä syistä, vaan täällä kai- 
vattiin myös syvempää uskonnollista 
elämää. Seurakunta onkin täällä saa- 
vuttanut keskeisen aseman ja vaikut- 
taa toimeliaana, elävänä ja siunausta 
tuottavana meidän kuusankoskelais- 
ten keskuudessa. Seurakunnan luotta- 
mustoimissa ja eri toimintamuotojen 

Seurakunnan yhtyneet lapsikuorot 
lauloivat kanttori Arvo Kuorikosken 
johdolla 



piirissä on mukana paljon yhtiöläi- 
siämme. Seurakunnan papit, kanttorit 
ja kuorot ovat usein nähtyjä vieraita 
ja esiintyjiä juhlissamme ja monella 
muulla tavoin seurakunnan ja yhtiön 
suhteet ja keskinäinen kanssakäymi- 

Tänä 50- 
Kymin 

nen on pysynyt läheisenä. 
vuotisjuhlapäivänä esitän 
Osakeyhtiön ja omasta puolestani 
lämpimät kiitokset ja onnentoivotuk- 
set Kuusankosken seurakunnalle ja 
toivotan menestystä sen vastaiselle 

Onnitteluihin liittyen 
Kymin Osakeyhtiö lahjoittaa kirkon 
toiminnalle. 

tonttiin liittyvän Ekholmintiehen ja 
Valtakatuun rajoittuvan puistoalueen, 
pinta-alaltaan n. 4 000 m2. 

Rovasti Pentti Hissa: 

Kuusankosken seurakunnan 
syntyvaiheita 

Juhlaesitelmässään rovasti Pentti 
Hissa, joka toimi Kuusankosken seu— 
rakunnan pappina 1945—55, aluksi 
nuorisopappina ja sitten virallisena 
apulaisena, piti mielenkiintoisen esi— 
telmän tehdasyhdyskunnan varhai- 
semmasta uskonnollisesta elämästä 
ja seurakunnan perustamisvaiheista. 
Seuraavassa esitelmä hieman lyhen- 
nettynä. 

V. 1900 Kuusankoskella asukkaita 
213 seurakunnasta  

Vuonna 1870, siis ennen tehtaiden 
perustamista, asui nykyisen Kuusan- 
kosken alueella vajaat puolitoista tu- 
hatta henkilöä. Vuoteen 1900 men- 
nessä väestön määrä oli kasvanut lä- 
hes 6000:een, 
aloittaessa toimintansa 1919 se oli jo 
yli 12 000. 

Kun maassamuutto vuosisatamme 

mutta seurakunnan 

alussa oli vielä sangen vähäistä ny- 
kyiseen verrattuna, syntymäpaikka- 
kunta osoittaa jokseenkin tarkasti 
väestön alkuperän. V. 1900, jolloin 
kokonaismäärä oli 5 724, valtaosa oli 

. 

emäpitäjissä syntyneitä: Iitissä 2 38.3 
ja Valkealassa 1 894. Näitä ympäröi- 
vät kunnat: Jaala, Mäntyharju, Savi- 
taipale, Luumäki, Sippola, Anjala, 
Elimäki, Lapinjärvi, Artjärvi, Ori- 
mattila, Nastola ja Heinola olivat 
antaneet yhteensä 630 henkilöä. Sel- 
västi suurin kaukomuuttosuunta oli 
Savo 348 henkilöineen. Mutta yleen- 
sä kaikki maamme läänit olivat edus- 
tettuina. Kokonaisuudessaan jakautui 
Kuusankosken alueen väestö v. 1900 
syntyperänsä puolesta 213 maamme 
kunnan kesken. Myöhemmältä ajan- 
kohdalta tehty tilasto todennäköises- 
ti vielä lisäisi tätä lukua. Tässä mie- 
lessä tuleva seurakunta oli todella 
sekalainen. 

Kauempaa muuttaneet toivat mu- 
kanaan kotiseudulta myös hengelli- 
siä vaikutteita ja perinteitä, mitkä 
tulivat antamaan panoksensa paikka- 
kunnan elämään ja eräissä tapauk- 
sissa, ellei suoraan niin ainakin vä- 
lillisesti, edistämään oman seurakun- 
nan perustamiseen tähtääviä toimen- 
piteitä. 

Toimitusjohtaja Kurt Swanljung esittä- 
mässä yhtiön onnittelua johtaja L. Räi- 
hän (vas.) ja isännöitsijä Allan Aallon 
kanssa. Vasemmalla seurakunnan edus-  
tajat kirkkohallintokunnan puheenjoh- 
t a j a  E i n o  Kiv inen ,  k i r k k o h e r r a .  asessori 
Antti Arppe ja kirkkovaltuuston vara- 
puheenjohtaja Aulis Nakari. 

Tehdasseutujen asukkaiden 
sielunhoito 

Kymiyhtiö oli eräs niistä teolli- 
suuslaitoksista, joita maahamme syn- 
tyi vuosisadan vaihteen molemmin 
puolin ja joiden ympärille muodostui 
uusia asutuskeskuksia, usein etäälle 
kirkonkylistä. Tämä ei jäänyt kir- 
konkaan taholta huomaamatta. V:n 
1913 kirkolliskokous anoi senaatil- 
ta apurahaa sielunhoidon järjestämi- 
seksi suuremmille tehdaspaikkakun- 
nille. Senaatti pyysi asiasta tuomio- 
kapitulien lausunnot. Tuomiokapitu- 
lit puolestaan pyysivät lausunnot ao. 
seurakuntien papistoilta ja piispain- 
kokouksen asettama valiokunta laati 
niistä yhteenvedon hiippakunnittain. 
Sekä Porvoon hiippakunnan, 
hin Iitti että Sa— 
vonlinnan jonka 

mi- 
silloin kuului, 

hiippakunnan, 
Valkeala puolestaan oli, 

osalta todettiin Kymiyhtiön tehdas- 
alueitten olemassaolo, 

aluetta 

mutta min- 
käänlaisiin konkreettisiin ehdotuk- 
siin ei päädytty. Valiokunnan asen- 
netta kuvaa seuraava ote sen lausun- 



nosta: ”Ei voi sanoa, että sielunhoi- 
to missään olisi niin täydellistä, ettei 
olisi paljon toivomisen varaa, mutta 
näyttää kuitenkin siltä, että yllä- 
mainitut työasemat eivät nykyään 
kaipaa erityistä toimenpidettä sielun- 
hoitoon nähden, seurakunnat ja pa- 
pisto kun itse ovat velkapäät tästä 
huolta pitämään ja myöskin yrittä- 
vät tehdä parhaansa”. 

Alatus oman seurakunnan 
perustamisesta syntyy 

Tehdaspaikkakunnallamme ajatel- 
tiin toisin. Jo käytännölliset seikat 
muodostivat vakavan esteen seura- 
kuntaelämään osallistumiselle. Emä- 
seurakuntien kirkot ja kirkkoherran- 
virastot olivat kaukana ja kulkuyh- 

Juhlaesitelmän Kuusankosken yhdys- 
kunnan varhaisemmasta uskonnollisesta 
elämästä ja seurakunnan perusta- 
misesta piti rovasti Pentti Hissa 

teydet olivat huonot. Tämä tuotti 
suuria hankaluuksia tehdasseudun 
väestölle. Taustalla lienee väikkynyt 
ajatus oman kunnan syntymisestä. 
Silloisen lainsäädännön mukaan ni- 
mittäin kirkollisen seurakunnan, jol- 
la oli oma alue, tuli automaattisesti 
muodostaa oma kunta. Silti ei ole 
syytä epäillä, etteikö huoli väestön 
hengellisen hoidon ja säännöllisen 
seurakuntaelämän järjestämisestä ol— 

Eihän voinut 
mitenkään pitää että 
emäseurakuntien papisto kävi kerran 

lut päällimmäisenä. 
riittävänä, 

pari kuukaudessa pitämässä hartaus- 
hetkiä tehdasalueella. 

Kysymys tehdasyhdyskuntien muo- 
dostamisesta omaksi seurakunnaksi 
oli eräiden tietojen mukaan tehtaan 
johdon taholla ollut harkittavana jo 
aivan vuosisadan alussa. Joka ta- 
pauksessa joulukuussa 1914 jätettiin 
asiasta yhtiön johtokunnan päätök- 
sen mukaisesti anomukset Porvoon 
ja Savonlinnan tuomiokapituleihin. 
Savonlinnan tuomiokapitulin asetut- 
tua kielteiselle kannalle seurasi pit- 
källinen prosessi valituksineen, lau- 
suntoineen ja kokouksineen, joka 
vihdoin johti senaatin 28. 12. 1917 
antamaan myönteiseen päätökseen. 
Mutta sen mukaan seurakunta sai al- 
kaa itsenäisen toimintansa vasta sit- 
ten kun sillä on oma kirkko, pappila 
ja sopimus emäseurakunnan papiston 
kanssa siitä, etteivät heidän palkka- 
etunsa tulisi loukatuiksi. 

Lähetystyö voimakasta 

Mutta asioiden virallisen käsitte- 
lyn ohella on kiinnitettävä huomiota 
tehdasseudun väestön vapaaehtoiseen 
uskonnolliseen toimintaan, joka hy- 
vin merkittävältä osalta muokkasi 
maaperää oman seurakunnan perus- 
tamisajatukselle. Tältä alalta on eri- 
tyisesti mainittava lähetystyö. Sen 
juuret ovat osaksi emäpitäjissä, mut- 
ta myös muualta muuttaneiden panos 
on ollut huomattava. Niinpä tiede- 
tään, että Tampereelta Voikaalle 
vuosisadan alussa tulleet työmiehet 
Frans Oskar Helenius ja Johan Nie- 
minen sekä heidän vaimonsa toivat 
suuren lähetysinnostuksen mukanaan 
ja tartuttivat sen toisiinkin. Tampe- 
reellahan oli erityisesti Finlaysonin 
tehtaan piirissä syntynyt vilkasta lä- 
hetystoimintaa. 
oli Maunukselan koulun opettajana 
1899—1912 toimineen Matti Saik- 
kosen panos. Sitä ennen oli paikka- 
kunnalla kuitenkin jo syntynyt lähe- 

Hyvin merkittävä 

tysompeluseuroja. Vanhin niistä on 
tehtaalaisvaimojen Kymintehtaalle 
v. 1893 perustama ja edelleen toi— 
miva ompeluseura. 

1900-luvun alku on pitkälti toisel— 
le vuosikymmenelle ilmeisesti ollut 
paikkakunnalla oikeata lähetyskaut— 
ta. Tällöin vietettiin mm. joka kesä 
suuria lähetysjuhlia, erikseen Kuu- 
saalla, Kymintehtaalla ja Voikkaal— 
la, mutta niihin osallistuttiin yhtei- 
sesti kaikista kolmesta keskuksesta. 
Lisäksi pidettiin ns. kuukausikoko— 
uksia. Voikkaalla v. 1908 pidetyillä 
juhlilla, joilla oli vieraana itse lä- 
hetysjohtaja Paasio, perustettiin *Ky- 
min, Kuusan ja Woikan Lähetysyh- 
distys'. Vielä v. 1915 kirjoitetaan 
Suomen Lähetyssanomissa ”Kymin, 
Kuusan jo Woikan L.y on maaseu- 
dun yhdistyksistä suurimpia ja sa- 

On syytä 
kiinnittää huomiota siihen, että lä- 
hetysharrastuksen synnyttämä yh- 
teys jo vuosisadan ensimmäisellä vuo— 

malla elinvoimaisimpia”. 

sikymmenellä ennakoi tulevaa seu- 
rakuntayhteyttä. 

Sekä Kymintehtaalla että Voik- 
kaalla oli rukoushuoneyhdistykset, 
joiden pyrkimyksenä oli rukoushuo- 
neen rakentaminen. Voikkaalla oli jo 
tonttikin keräysvaroin hankittuna, 
Kymintehtaalla niin ikään oli jo pii- 
rustuksetkin, mutta yhdistykset rau- 
kesivat sittemmin, kun ryhdyttiin 
ajamaan seurakunnan perustamista. 
Kymintehtaalla ja Voikkaalla toimi- 
vat myös Nuorten Kristilliset yhdis— 
tykset. 

1900-luvun ensimmäisellä vuosi- 
kymmenellä perustettiin maahamme 
lukuisia kristillisiä työväenyhdistyk— 
siä. Sellainen oli myös Kyminteh- 
taalla. Silloisissa oloissa kuuluminen 
kristilliseen työväenliikkeeseen mer- 
kitsi yleensä poisvetäytymistä po— 
liittisesta työväenliikkeestä. Tästä 
syystä kristilliset työväenyhdistykset 
eivät voineet antaa sanottavaa pa- 
nosta työväen piirissä. Myös Kymin- 
tehtaan kristillisen työväenyhdistyk— 
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Yhtiömme 
ilmastointiala 
laajenee 

Yhteistyöhön ruotsalaisen 

AB Bahcon kanssa 

Kaksi kolmasosaa ruotsalaisen 
ilmastointialan yrityksen AB 
Bahcon Suomessa toimivan tytär- 
yhtiön Oy Aerator Ab:n osakkeis- 
ta on siirtynyt Kymin Osakeyh- 
tiölle. Tämän seurauksena Aera- 
torin Hangossa sijaitseva ilmas- 
tointialan tehdas liitetään vuoden 
vaihteessa yhtiön metalliteollisuu- 
teen. Samalla Högfors-ilmastointi- 
laitteiden valmistus siirretään 
Heinolan tehtaalta Hankoon, jos- 
sa tuotantoa tullaan lähitulevai— 
suudessa laajentamaan. Aerator 
jatkaa toimintaansa ilmastointi- 
alan markkinointi— ja asennusliik- 
keenä. Omistajan vaihtuminen ei 
aiheuta henkilökunnassa supistuk- 
sia enempää Heinolan tehtaalla 
kuin Aeratorinkaan piirissä. 

Aeratorin joutuminen Kymin 
Osakeyhtiön omistukseen merkit- 
see yhtiön metalliteollisuuden voi- 
mistumista ilmastointialalla maas- 
samme. Yhtiömme ja Bahcon vä- 
linen sopimus avaa aivan uuden- 
laisia vientimahdollisuuksia tällä 
nopeasti kasvavalla teollisuuden 
alalla, minkä lisäksi yhtiömme 

pääsee osalliseksi Bahcon laajasta 
tutkimustoiminnasta ilmastointi— 
alalla. 

Aeratorin kauppa ja yhteistoi— 
mintasopimus yhtiömme ja Bahcon 
välillä allekirjoitettiin Hotelli Sa- 
voyssa 19. 11. järjestetyn tiedotus— 
tilaisuuden yhteydessä. Valtioval- 
taa edustivat teollisuusministeri 
Väinö Leskinen ja kansliapäällik- 
kö Bror Wahlroos sekä ylijohtaja 
Pekka Rekola kauppa— ja teolli- 
suusministeriöstä. Lisäksi tilaisuu- 
dessa oli läsnä Ruotsin Helsin— 
gin suurlähettiläs Gunnar Hägglöf 
ja lukuisia teollisuuden edustajia 
ja lehdistön sekä Yleisradion toi- 
mittajia. Ministeri Leskinen mai- 
nitsi puheenvuorossaan tämän toi- 
menpiteen merkitsevän Kymin 
Osakeyhtiölle uutta aluevaltausta 
ja olevan varmaan edullinen rat- 
kaisu kummankin osapuolen kan- 
nalta. Kymiyhtiön toimitusjohtaja 
Kurt Swanljung ja AB Bahcon 
toimitusjohtaja Ulf A. Styren va- 
lottivat puheissaan kauppaan joh- 
taneita syitä ja sen tarjoamia ke- 
hitys- ja vientiedellytyksiä. 

Oy Aerator Ab:n osake-enemmistöä 
koskeva kauppa ja yhteistyösopimus 
Kymiyhtiön ja AB Bahcon välillä alle- 
kirjoitettiin 19. 11. Hotelli Savoyssa jär- 
jestetyn tiedotustilaisuuden yhteydessä, 
josta molemmat kuvamme. 

Viereisellä sivulla AB Bahcon toimitus- 
johtaja Ulf A. Styren (toinen oik.) ja 
toimitusjohtaja Kurt Swanljung sopi- 
muskirjat edessään. Äärimmäisenä oik. 
AB Bahco Ventilationin toimitusjohtaja 
Gunnar Hybinette ja vas. yhtiömme 
metalliteollisuuden johtaja Tor Stolpe. 

Pöydän toisella puolella kaupan 'todis- 
tajina' teollisuusministeri Väinö Leski- 
nen (toinen oik.), hänen vasemmalla 
puolellaan suurlähettiläs Gunnar Hägg- 
löf ja kansliapäällikkö Bror Wahlroos, 
oik. ylijohtaja Pekka Rekola. 



Toimitusjohtaja Kurt Swanljung? 

Ilmastointiala kehittyy maassamme lähi- 
vuosina Ruotsin esimerkin mukaan 

Kun me etsimme vertailukohtaa 
maassamme tapahtuvalle kehitykselle, 
kohdistamme katseemme tavallisesti 

Tällä- 
kin kertaa on perusteltua menetellä 
läntiseen naapurimaahamme. 

näin. Ruotsissa on tapahtunut 1960- 
luvulla ilmastointialalla voimakas 
läpimurto. Ja on nimenomaan huo- 
mattava, että tämän alan tuotteiden 
markkinointi ei ole kasvanut pelkäs— 
tään lisääntyneen rakentamisen joh- 
dosta vaan myös siksi, että ihmiset 
asettavat entistä suurempia vaatimuk- 
sia huoneilmalle niin kodeissa, laitok- 
sissa kuin työpaikoilla. 

Ruotsi Euroopan johtavin 
ilmastoinlimaa 

Jos otetaan huomioon ilmastointi- 
kustannukset asukasta kohden, johtaa 
USA selvästi Ruotsin seuratessa toi- 
sena. Näiden maiden jälkeen tulee 
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koko joukko Euroopan teollisuusmai- 
ta; Länsi-Saksa, Englanti, Ranska, 
Tanska ja Norja ovat ilmastointilait- 
teiden markkinoiden laajenemisen 
kynnyksellä, jonka USA ja Ruotsi jo 
ovat sivuuttaneet. Ruotsilla on aikai— 
sen markkinoille tulon ansiosta ny- 
kyisin kaksi Euroopan suurinta il— 
mastointiyritystä. 

Ilmastointialalla täällä Suomessa 
ollaan nyt jokseenkin samalla tasolla 
kuin Ruotsissa oltiin 1960-luvun alus- 
sa. Voinemme melkoisella todennä- 
köisyydellä olettaa, että meillä il- 
mastointiala tulee lähivuosina kehit- 
tymään Ruotsin esimerkin mukaan, 
varsinkin jos rakentaminen maas- 
samme lisääntyy ennusteiden mukaan. 
Lisäksi on otettava huomioon, että 
ilmastointialan kehitys ei ole riippu- 
vainen yksinomaan ihmisen huoneil- 
malle asettamista vaatimuksista ja ra- 

kennustoiminnan vilkkaudesta, vaan 
tulevaisuuden alana saattavat olla eri- 
laiset ilman ja yleensä ympäristön 
saastumisen torjuntaan kehitettävät 
koneet ja laitteet. 

Aerator ja Kymiyhtiö 

Kymin Osakeyhtiön metalliteolli- 
suuden tuotanto-ohjelmassa ilmas- 
tointiala on varsin uusi. Se aloitettiin 
yhtiön Heinolan tehtaalla v. 1962 
eikä se tällä hetkellä ole yhtiön me- 
talliteollisuustuotteiden myynnistä 
kuin vain viitisen prosenttia. Kuiten— 
kin tämän alan laajentamista on yh- 
tiössämme pohdittu perusteellisesti ja 
nyttemmin ratkaisu eri vaihtoehtojen 
välillä on johtanut tulokseen, joka 
avaa yhtiömme ilmastointisuunnitte— 
lulle, -tuotannolle ja -markkinoinnil- 
le aivan uusia mahdollisuuksia ja nä- 
kymiä. 

Tässä tilaisuudessa tehtävällä kau- 
palla ostaa Kymin Osakeyhtiö ruot— 
salaisen AB Bahcon Suomessa toimi- 
van tytäryhtiön Oy Aerator Ab:n 
osake-enemmistön eli kaksi kolmas- 
osaa osakkeista. Siten tämä huomat— 
tava ilmastointialan yritys on siirty- 
nyt suomalaisiin käsiin. 

Aeratorilla on Hangossa ajanmu— 
kainen teollisuuslaitos, joka liitetään 
Kymin Osakeyhtiön metalliteollisuu- 
teen eli Högfors-ryhmään. Samalla 
Högfors-ilmastointilaitteiden valmis- 
tus siirretään yhtiön Heinolan teh- 
taalta Hankoon, jossa tuotantoa huo- 
mattavasti laajennetaan. 

Aerator jatkaa toimintaansa ilmas- 
tointilaitteiden markkinointi- ja 
asennusliikkeenä. Sen myyntikonttori 
sijaitsee Helsingissä ja sillä on toimi— 

Yhtiön 
palveluksessa on noin 250 henkilöä. 
Omistajan vaihtuminen ei aiheuta su- 
pistuksia eikä muutoksia henkilökun- 
nassa. 

pisteitä eri puolilla maata. 

Bahco ja Kymiyhtiö 

Tehtyyn kauppaan liittyy sopimus, 
jonka mukaan yhteistyö Bahcon 



kanssa jatkuu. Hangon tehtaan val- 
mistamia ilmastointilaitteita myydään 
sekä kotimaahan että Bahcon mark- 
kinoille Ruotsiin ja länsimaihin. Li- 
säksi Aeratorin markkinointitoiminta 
tulee suuntautumaan Itä-Euroopan 
maihin. 

Bahco aloitti ensimmäisenä Skan- 
dinaviassa ilmastointilaitteiden val- 
mistuksen ja on tällä alalla nykyisin 
yksi Euroopan johtavista yrityksistä. 
Bahcoon kuuluu Ruotsissa kolme ty- 

AB Bahco Ventilation 
valmistaa ilmastointilaitteita asuinra- 
täryhtiötä. 

kennuksiin ja erilaisiin laitoksiin, 

kiinteitä ja siirrettäviä öljylämmittei- 
siä lämminilmalaitteita sekä kotita- 
louksiin liittyviä laitteita. AB Bahco 
Verktygin valmistamat työkalut ovat 
kautta maailman tunnettuja, minkä 
lisäksi sen tuotanto käsittää paineil- 
malla ja hydraulisesti toimivia työka- 
luja. Kolmannen yksikön AB Mec- 
manin valmistusohjelmaan kuuluvat 
erityyppiset paineilman ja hydraulii- 
kan avulla toimivat säätölaitteet. 

Bahco harjoittaa laajaa tutkimus- 
toimintaa, jonka kohteina ovat viime 
vuosina olleet erityisesti ilmastointi- 
järjestelmien kehittäminen sairaaloita, 

teollisuutta sekä virasto— ja asuinra- 
kennuksia varten. 

Kymin Osakeyhtiön metalliteolli- 
suuden tuotantokyky on nykyisin ' 
noin 40 000 tonnia erilaisia LVI-alan 
tuotteita. Erityisesti yhtiöllä on pit- 
käaikainen kokemus lämpö—vesi— 
tuotteiden valmistajana, Oy Aerator 
Ab:n liittäminen yhtiön metalliteol- 
lisuuden organisaatioon parantaa yh- 
tiön edellytyksiä ilmastointilaitteiden 
valmistajana, antaa sen käytettäväksi 
pitkälle 
tuotekehittelyn tulokset ja avaa sille 

viedyn tutkimuksen sekä 

uusia markkinoita. 

Toimitusjohtaja Ulf A. Styren: 

Kymiyhtiön ja Bahcon 
vientiedellytyksiä 

AB Bahcon perustaja Bernt August 
Hjorth oli syntyjään suomalainen. 
Hän tuli Tukholmaan Taalintehtaal- 
ta. Hjorthin vuonna 1899 perusta- 
man yhtiön virallisena nimenä oli ai- 
na vuoteen 1954 saakka B. A. Hjorth 
& Co., joskin nykyinen lyhennetty 
nimi Bahco on ollut yrityksen monien 
tuotteiden tavaramerkkinä jo paljon 

yhteistyö parantaa 

kauemmin. Hjorth onnistui heti al- 
kuun saamaan myyntioikeudet kol- 
melle senaikaiselle keksinnölle: sprii- 
keittimelle, jolle hän rekisteröi Suo- 
messakin aikoinaan varsin tunnetun 
nimen Primus, jakoavaimelle sekä 
putkipihdeille. Näiden kolmen tuot- 
teen myynti antoi sysäyksen uuden 

kehitykselle. yrityksen suotuisalle 

Aeratorin tehdas sijaitsee Hangossa 

Myöhemmin Bahco otti tehtäväkseen 
myös näiden tuotteiden valmistuksen. 

Oy Aerator Ab:n kauppasopimuk- 
allekirjoitustilaisuudessa AB 

Bahcon toimitusjohtaja Ulf A. S t y -  
r e n mainitsi mm. seuraavaa: 

sen 

— Suomen markkinoilla on ollut 
Bahcon toiminnassa erityinen asema 
aina siitä lähtien, kun B.A. Hjorth 
perusti yrityksensä. Vaikka meillä on 
ollut täällä etunamme hyvät edusta- 
jat, olemme tehneet yhteistyötä pää- 
asiassa suomalaisten yritysten agen- 
tuuriliikkeiden välityksellä. Itsenäi- 
sen toiminnan aloitimme Suomessa 
vasta vuosien 1964—1965 vaihteessa, 



jolloin Oy Aerator Ab siirtyi omis- 
tukseemme. 

— 50-luvun aikana yhtiömme tuo- 
tannon painopiste siirtyi tuulettimis- 
ta  ilmastointilaitteiden valmistuk- 
seen. Vasta silloin alettiin oivaltaa, 
mikä merkitys oikein käsitellyllä il- 
malla on ihmisen viihtyvyydelle ja 
hänen terveydelleen. Samanaikaisesti 
ilman epäpuhtaudesta alkoi tulla en- 
tistä vakavampi ongelma. Me vasta- 
simme yhteiskunnan kasvaviin vaati- 
muksiin laajentamalla investointitoi- 
mintaamme ilmastointialalla sekä tut- 
kimus- ja kehitystyön alueella. 
— Viime vuosina olemme tunteneet 

erityisesti tarvetta sopeuttaa oikealla 
tavalla Aeratorin toiminta suomalai- 
siin olosuhteisiin. Ottaen huomioon 
ne suuret mahdollisuudet, jotka meil- 
lä on Suomen markkinoilla, olemme 
pyrkineet vahvistamaan Aeratorin 
asemaa sekä luomaan yritykselle no- 
peampia laajenemisen mahdollisuuk- 
sia. Näiden arvioiden valossa on tar- 
kasteltava nyt Kymin Osakeyhtiön 
kanssa solmimaamme yhteistyösopi- 
mustakin. 
— AB Bahco Ventilationin tär- 

kein tuotannonhaara on toimistojen, 
tavaratalojen, sairaaloiden ja asuin- 
rakennusten ilmastoinnissa tarvittavat 
laitteet. Lisäksi Bahco on laajentanut 
toimintaansa teollisen ilmankäsittelyn 
alueelle, jonka tärkeimpiä kohteita 
ovat savukaasujen puhdistus ja pölyn 
erottelu. 

—— Tutkimus- ja kehitystyömme 
ansiosta tiedämme, et tä yhä laajem- 
mat ja merkityksellisemmät tehtävät 
odottavat niitä, jotka työskentelevät 
ilmankäsittelytekniikan parissa. Näin 
ei ole asian laita ainoastaan Suomes— 
sa ja Ruotsissa, vaan eri tahoilla 
maailmaa. Kaikki viittaa myös sii- 
hen, että Kymin Osakeyhtiön ja Bah- 
con välillä aloitettu yhteistyö ei tule 
rajoittumaan pelkästään omiin mark— 
kinoihimme, vaan antaa meille mah- 
dollisuuden tehdä tuotteitamme tun— 
netuksi myös maittemme ulkopuo- 
lella. 

Aeratorin tehdas — 
yhtiömme uusin tuotantolaitos . 

Oy Aerator Ab perustettiin v. 1949 
ja se on kehittynyt yhdeksi maamme 
johtavista ilmastointialan yrityksistä. 
V. 1954 Aerator teki lisenssivalmis- 
tussopimuksen ruotsalaisen Ab Bahcon 
kanssa ja v. 1965 yhtiön osakekanta 
siirtyi Bahcon omistukseen. Nykyisin 
yhtiön palveluksessa on n. 250 hen- 
keä. Yhtiön toimitusjohtajana on ins. 
Bror Hjorth. Yhtiön pääkonttori si- 
jaitsee Helsingissä Lauttasaaressa ja 

sivukonttoreita on Porissa, Oulussa 
sekä Jyväskylässä. Viimeisen tilin- 
päätöksen mukaan yhtiön liikevaihto 
oli 14,7 miljoonaa markkaa. 

Yhtiö urakoi sekä teollisuus- että 
huoneilmastointia. Ilmastointikana- 
vien ja kierresaumaputkien valmistus 

tapahtuu yhtiön Hangossa sijaitsevas- 
sa tehtaassa. Niiden valmistus on pit- 
källe koneistettu ja automatisoitu. Sen 
sijaan ilmastointiin tarvittavat lait- 
teet tuodaan Ruotsista AB Bahcon 
tehtailta. 

Aeratorin viimeisistä ilmastointi- 
urakoinneista mainittakoon Akatee- 
misen Kirjakaupan uusi kirjapalatsi, 
Temppeliaukion kirkko, Keski-Poh— 
janmaan keskussairaala sekä Mylly- 
puron sairaskoti itäisessä Helsingissä. 

A e r a t o r i n  tehtaassa  o n  i lmas to in t i -  
k a n a v i e n  v a l m i s t u s  p i t k ä l l e  kone i s te t tu  

j a  a u t o m a t i s o i t u .  P e l t i s e p p ä  A n t o n  
Vinberg leikkaamassa peltiä. 



Käyttöiminööri Pauli Virtanen: 

Voikkaan höyryvoimalaitoksen uusi 
öljyä polttoaineena käyttävä höyrykattila 

Lokakuun alkupuolella otettiin Voikkaan tehtaan höyryvoimalai- 
toksella käyttöön uusi höyrykattila Vo K 3 apulaitteineen. Kattila 
liittyy osana voimalaitoksen uudishankintaohjelmaan, jonka ensim- 
mäisenä vaiheena nousi kattilalaitoksen viereen vuoden 1968 lopulla 
uusi 10 000 m3zn öljysäiliö. Kattilalaitoksen laajennus tuli ajankohtai- 
seksi paperitehtaan PK 18 tilauksen yhteydessä. Tutkimuksen jälkeen 
päädyttiin tulokseen, että niissä olosuhteissa hankittaisiin kattila, joka 
voisi hoitaa uuden paperikoneen aiheuttaman höyrynkulutuksen kasvun 
sekä turvata lauhdevoiman tuotantomahdollisuuden koko Voikkaan 
konekapasiteetin osalta. Näin ollen kattila tulisi aluksi olemaan tyy— 
pillisesti huippukattila. 
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Voikkaan höyryvoimalaitoksen käyttö- 
insinööri Pauli Virtanen 

Ennestään laitoksella on kaksi van- 
haa ketjuarinakattilaa, joiden yhtei- 
nen höyryteho tunnissa on noin 60 
tonnia 33 ilmakehän paineista höy— 
ryä. Ne ovat nykyisin pelkästään 
varakattiloina. 
olevat kaksi muuta kattilaa kehittävät 

Jatkuvassa käytössä 

tunnissa yhteensä noin 180 tonnia 64 
ilmakehän paineista höyryä, jonka 
lämpötila on 4900 C. Uusi kattila Vo 
K 3 hankittiin samalle höyrynpai- 
neelle ja lämpötilalle. Sen teho on 60 
tonnia tunnissa. Polttoaineena on ras- 
kas polttoöljy ja se toimii ylipaine- 
lämmityksellä. Siten Vo K 3 on yh— 
tiön ensimmäinen pelkästään öljyä 
polttoaineena käyttäväksi suunniteltu 
suurtehokattila. Vaikka öljy on sinän- 
sä kallis polttoaine, öljykattilalaitos 
on hankintakustannuksiltaan halpa. 
Lisäksi se on helppokäyttöinen, jol- 
loin pitkälle viety automatisointi ja 

Leikkauskuva uudes ta  Tampella—Bab- 
cock  & Wilcox-kattilasta: 1) palamis- 
ilmapuhallin. 2) palamisilman esilämmi- 
tin, 3) öljypolttimet, 4) tulipesä. 5) tulis- 
tin, 6) ekonomaiseri,  7) savupiippu, 8) 
höyrylieriö, 9) tulistetun höyryn jäähdy- 
tin. 10) syöttövesipumput. 



kauko-ohjattavuus ovat mahdollisia. 
Huippukattilan kohdalla näillä teki- 
jöillä on huomattava merkitys. 

Kattila apulaitteineen, syöttövesi— 
järjestelmä sekä mittaus- ja säätölait- 
teet suunnitteiuineen kuuluivat kaikki 
Oy Tampella Ab:n kokonaistoimituk- 
seen. Kattila on yleisrakenteeltaan ta- 
vanomainen ripustettua rakennetta 
oleva luonnonkiertoinen säteilykatti- 
la, joka on valmistettu Suomessa eng- 
lantilaisen Babcock & Wilcox Ltd:n 
lisenssillä. 

Kattila on sijoitettu kattilahuoneen 
vanhimpaan osaan joen puoleiseen 
päähän. Kattilan käyttö sekä valvon— 
ta tapahtuvat rakennusryhmän toi— 
sessa päässä olevasta ohjaamosta. 
Vo K 3 :n suunnittelussa lähdettiin sii- 

Kattila kuvattuna öljypoltinten ja tuli- 
pesän korkeudel ta .  Tämän  Voikkaan  

tehtaan uuden voimanlähteen teho o n  
60 t o n n i a  höy ryä  t u n n i s s a  j a  s e  o n  

yhtiön ensimmäinen pelkästään 
öljyä polttoaineenaan käyttävä 

höyrykattila. 

Raskaan öljyn pumppuasema sijaitsee 
kattilan alapuolella kellarikerroksessa. 
Kuvassa 3. l ämmit tä jä  Leo A l a n n e  
avaamassa kiertoventtiiliä. 

tä, että käynnissä olevan kattilan 
kaikki käyttötilanteet ja -toimenpi— 
teet voidaan hoitaa ohjaamosta käsin 
lukuun ottamatta öljypoltinten ja 
-suodattimien puhdistusta. Edelleen 
pyrkimyksenä oli, että kattilan auto- 
matiikka sekä ohjaus- ja suojalaitteet 
hoitaisivat tavallisimmat häiriötilan- 

Tähänasti- 
nen koekäyttö on osoittanut, että täl— 
teet turvallisella tavalla. 

tä osin on onnistuttu. Kuitenkin on 
todettava, että koneistojen säännölli— 
nen tarkkailu paikan päällä on pit— 
källekin automatisoidussa laitoksessa 

että 
käyttövarmuus riippuu suuresti sen 
välttämätön ja automatiikan 

huollosta. 
Muutamissa suhteissa uusi Vo K 3 

edustaa kattilatekniikan viimeisintä 
kehitysvaihetta. Näistä merkittävim- 
piä on tulipesän ja ensimmäisen esi— 
lämmitinsolan seinärakenne. Se on ns. 
kalvoseinä, 63,5 

Put- 
kiin on valmistusvaiheessa kiinnitetty 

muodostuu 
mm:n läpimittaisista putkista. 

joka 

vastushitsaamalla kapea lattarauta, 
ns. evä. Kattilanvalmistajan konepa— 
jalla 
muodostamaan sopivan levyisiä pa- 

eväputkia hitsataan toisiinsa 

neeleita, joihin kiinnitetään valmiiksi 

jakokammiot. Paneelin koon määrää- 
vät kuljetusolosuhteet. Voikkaan kat- 
tilan tapauksessa paneelit olivat lähes 
kaksi metriä leveitä ja seitsemän, 
kahdeksan metriä pitkiä. Asennuspai— 
kalla paneelit nostettiin kohdalleen ja 
hitsattiin yhteen, jolloin muodostui 
täysin kaasutiivis kalvoseinä. 

Koska kattilassa on ylipainelämmi- 
tys, kaasutiiveys onkin ehdottomasti 
vaadittava ominaisuus koko savukaa- 
sun koskettamalle osalle kattilaa. Yli- 
painelämmitys tarkoittaa sitä, että pa- 
lamiskaasut poistetaan tulipesästä pa- 
lamisilmapuhaltimen antaman ylipai- 
neen avulla. Lisänä on savupiipun an- 
tama veto, joka pienillä kuormilla 
riittää pitämään vetoa tulipesässä. 
Suurimmillaan kaasujen paine tulipe- 
sässä on n. 200 mm:n vesipatsasta. 
Tulipesä on mitoitettu kestämään 
noin 1200 mm:n vesipatsaan paineen. 

Kattila on 
Babcock & Wilcoxin öljypolttimella. 

varustettu neljällä. 

Polttimissa öljy sumutetaan n. 10 il— 
makehän paineisen höyryn avulla. Jo— 
kaisella polttimella on nestekaasulla 
toimiva sytytin. Kaikki poltinten sy- 
tytykseen ja sammutukseen liittyvät 
toiminnot tapahtuvat sähkö—pneu- 
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maattisen poltinautomatiikan ohjaa- 
mina. Poltinautomatiikan tehtävänä 
on toisaalta huolehtia oikeasta toi- 
mintajärjestyksestä, toisaalta estää 
poltinten käyttö niiden toiminnalle 
epäedullisten olosuhteiden vallitessa. 
Vo K 3:ssa on polttolaitteisiin ja pol- 
tinautomatiikkaan kiinnitetty koros- 
tetusti huomiota. Siihen antoi aiheen 
samanlaisessa kattilassa viime kevää- 
nä tapahtunut tulipesäräjähdys. Yh- 
teistyössä parhaiden saatavissa ollei- 

den asiantuntijoiden kanssa täyden- 
nettiin laitteita sekä lisättiin automa- 
tiikkaan osa, jolla lämmittäjälle osoi- 
tetaan automatiikan aikaansaamat 
toiminnot valvomon ohjauspulpetissa 

Kunkin 
polttimen liekkiä tarkkaillaan mittaa— 
olevilla merkkilampuilla. 

malla liekissä syntyneen ultravioletti— 
säteilyn voimakkuus. 

kattilan 
toimintaan liittyvät säädöt ovat pneu- 

Kattila-automatiikka eli 

maattiset ja sinänsä tavanomaiset lu- 

Höyryvoimalaitoksen päävalvomosta kä- 
sin hoidetaan sekä uuden että toisen 
vanhemman kattilan käyttö ja valvonta. 
Ohjauspulpetin ääressä vuoromestari 
Nils Aberg (vas.) ja päälämmittäjä Eino 
K a u p p i l a .  

| 

kuun ottamatta sitä, ettei ylipainekat— 
tilassa tarvita tulipesän vedonsäätöä. 

Uudella kattilalla ei 
lämmittäjää. 

ole erillistä 
Päävastuu kattilan 

käynnistä on ohjaamossa olevalla 
päälämmittäjällä. Kattilan tarkkailun 
ja sen aiheuttamat työt hoitaa kier- 
tävä lämmittäjä. Kattilan koekäyttö- 
ja viritysvaihe on myös opettelua 
varten. Se että siinä vaiheessa on 
vältytty suuremmilta häiriöiltä, osoit- 
taa että kokenut käyttöhenkilökunta 
on hyvin oppinut käyttämään uusia 
laitteita. 

Kattilaan kuuluu kaksi sähkökäyttöistä 
syö t töves ipumppua ,  m o l e m m a t  o n  
varustettu hydraulisella kytkimellä. 

Toisen pumpun lukemia tarkastamassa 
1 .  l ä m m i t t ä j ä  P e n t t i  R a u t i o .  



sokeritehtaalta tehtiin 11. 
11. raskaita venttiilejä koskeva ti- 
laus. Samalla sovittiin, että venttiilit 

Salon 

luovutetaan varastosta klo 18 men- 
nessä. Sokeritehtaan kuorma-auto 
saapui tehtaan pihaan klo 18, jolloin 
osasto 31:n työnjohtaja määräsi käy- 
tössä olevan nestekaasulla toimivan 
trukin siirtämään venttiilit pihalla 

Trukin ajaessa 
avonaisesta palo-ovesta sisälle kes- 

yllättäen 

odottavaan autoon. 

kusvarastoon se törmäsi 
ovenpieleen ja syttyi silmänräpäyk- 
sessä palamaan. Koko trukki oli het- 
kessä liekkien peitossa ja kuljettajan 
onnistui vaikeasta palovammasta huo- 
limatta pelastautua viime hetkessä 
roihuavalta istuimeltaan. Oviaukkoon 
jäänyt trukki esti palo-oven sulkeu- 
tumisen ja sai siten aikaan sen, että 
sekä tarvike- että messinkivaraston 
hyllyt syttyivät tuleen. Työnjohtaja 
hälytti työntekijät huutamalla ja pa- 
lokunnan lähimmällä puhelimella. 

Tässä lyhyesti Salon tehtaan palo- 
harjoituksen tilanneselostus. 

Minuutin kuluttua harjoitustilan- 
teen alkamisesta tehtaan palokunnan 
miehet aloittavat sammutustyön 30 
kilon hiilihapposammuttimella. Klo 
18.05 saapuu Salon VPK:n viisi pa- 
loautoa ja sammutustyö voi palopääl- 
likön johdolla jatkua tehokkaasti. 
Miehillä on käytettävissään piente- 

Klo 18.06 on en- 
simmäiset letkut jo suunnattu tulikes- 
hosammuttimet. 

kukseen ja klo 18.10 kaikki letkut 
käytössä. Palokeskuksen vaikean si- 
jaintipaikan vuoksi tuli saattaa levi- 

Teh— 
taan pohjakaavio on nimittäin T- 
tä kolmeen eri tehdashalliin. 

mallinen ja palo syttyi varsin lähellä 
tehdashallien yhtymäkohtaa. Tuli le— 
viää alussa nopeasti, mutta saadaan 
tehokkailla 
koulutetulla miehistöllä nopeasti tu- 
kahdutetuksi. Klo 18.32 tilanne on 
ohi ja palo sammutettu. 

sammutusvälineillä ja 

Koko harjoitukseen käytettiin ai- 
kaa 32 minuuttia. Sammutustöihin 
osallistui tehtaan oman palokunnan 
lisäksi 44 miestä Salon VPK:sta. Ti- 
lanteen oli suunnitellut Teollisuusva- 
kuutus. 

Sammutustöiden jälkeen seurasi 
harjoituksen arvostelu. Tuomariston 
muodostivat everstiluutnantti Otto 
Holm ja palopäällikkö Matti Siven 
Teollisuusvakuutuksesta sekä aluepa- 
lopäällikkö Toivo Tarkkanen Salosta. 

Tilaisuuden alkajaisiksi isännöitsijä 
Rauno Renko toivotti palomiehet jäl- 
leen kerran tervetulleiksi tehtaalle ti- 
lanneharjoitukseen, jonka avulla on 
mahdollisuus tositilanteen varalle saa- 
da paljon hyödyllistä oppia. Eversti- 
luutnantti Holm esitti arvostelussaan 
palon kulun sekä VPK:n toiminnan 
eri vaiheet. Hän kiitti palomiehiä hy- 
västä suorituksesta. Huomautuksen 

Holm teki ensiapuryhmän 
puuttumisen johdosta. Palotarkastaja 
eversti 

Vaszlta Salon VPK:n palomiehet 
Jorma Peltonen ja Pentti Kuusisto 
sekä aulomaattikoneenhoitaja Jarmo 
Heinonen TPKzsla 

Salon tehtaalla 
paloharjoitus 

Siven kiitti puolestaan palopäällik— 
köä harjoituksen hallitusta johtami- 
sesta ja tuloksellisesta tiedustelusta 
palon aikana. Tilaisuuden päätteeksi 
esitettiin opetuselokuva puisen asuin— 
rakennuksen sammutustoimenpiteistä. 

Salon VPK:n ja tehtaan palopääl- 
likön, työnjohtaja Pentti Suomisen 
mielestä tällaiset harjoitukset ovat en- 
sisijaisesti ennalta ehkäisevää tulen— 
torjuntaa. Tavoitteena on, että teh- 
taan omat paloryhmät samoin kuin 
Salon VPK oppisivat tuntemaan teh— 
taan arat paikat mahdollisimman tar— 
koin, jotta tositilanteen tullen sammu— 
tus ja suojelutoimenpiteet olisivat 
mahdollisimman tehokkaat. kertoi 
palopäällikkö Suominen. 

Tehtaan palokuntaan kuului aluk— 
si yksinomaan VPKm miehiä. Tämä 
ratkaisu osoittautui ajan mittaan kui- 
tenkin riittämättömäksi, joten mo- 
lemmille työvuoroille muodostettiin 
oma paloryhmä. Näiden johtamises- 
ta vastaavat nykyisin työnjohtajat 
Arvo Bang ja Jaakko Leppävuori. 
Tehtaan palokuntaan kuuluvat tällä 
hetkellä seuraavat miehet: Antti Lai— 
ho, Onni Suominen, Aarne Kotamä- 
ki, Risto Lehti, Timo Laine, Juhani 
Jalonen, Viljo Oksanen, Mauri Laak- 
sonen, Markku Paijola, Viljo Virta— 
nen, Eero Suomi, Kosti Paijola, Teu- 
vo Sassi, Reino Raunio, Vieno Laine, 
Antti Karanen, Esko Tuominen ja 
Viljo Sinivuori. 
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Sisäisestä 
tiedottamisesta 
yhtiössämme 

Karkkilan tehtaan pääluottamus- 
mies A l e k s i  A a l t o :  

Tiedottaminen työpaikalla on edel— 
leen valtaosaltaan yksipuolista käsky- 
jen jakamista. Siihen ei liity neuvot- 
telua eikä selvitystä, miksi työ on 
suoritettava juuri näin. Viime aikoi- 
na on kuitenkin alkanut näkyä merk- 
kejä toisenlaisesta 
nimenomaan insinöörien suhtautumi- 

asennoitumisesta 

sessa työntekijöihin. Työasioista saat- 
taa syntyä keskustelu, jossa työnteki- 
jäkin voi esittää ammattimiehen 
osaa. 

Erittäin hyödyllisiä olisivat työ- 
osastoilla silloin tällöin pidettävät 
tiedotustilaisuudet. Niitä on joillakin 
osastoilla pidettykin ja tulokset ovat 
olleet lupaavia. Mitä pawmmin työn- 
tekijät tuntevat ainakin oman osas— 
tonsa asiat, asetetut tavoitteet ja nii- 
den toteuttamismahdollisuudet, 
paremmin työt varmaan sujuvat. Ja 
epäilemättä olisi myös työnjohdolle ja 
insinööreille suureksi avuksi, jos he 
olisivat selvillä työntekijöiden käsi- 

sitä 
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Tiedottamisesta on tullut yksi nykyajan toistuvasti käytetyistä is- 
kusanoista. Useasti puhutaan informoinnista ja informaatiosta ikään 
kuin se antaisi asialle enemmän pontta. Tiedottamisen tarpeellisuutta 
ja menetelmiä on tutkittu tieteellisesti ja ehkä juuri siitä syystä kes- 
kustelua tästä tärkeästä asiasta rasittaa usein liika teoreettisuus. Äärim- 
milleen vietynä se samoin kuin toinen paljon viljelty sana organisaatio 
tulevat ikään kuin itsetarkoituksiksi. Todellisuudessa kummatkin ovat 
vain välikappaleita ja järjestelmiä tärkeiden päämäärien saavuttami- 
seksi julkisissa yhteisöissä, yrityksissä, kansalaistoiminnassa ja ylipäänsä 
kaikessa inhimillisessä toiminnassa. Tiedotustoimintaa on suunnatto- 
masti meidän aikanamme helpottanut tiedotusvälineiden kehittyminen. 
Välttämätön edellytys on myös ollut sivistystason kohoaminen, joskin 
samalla asenteet ovat muuttuneet kriittisemmiksi. 

Yrityksen piirissä puhutaan tavallisesti ulospäin suuntautuvasta ja 
sisäisestä tiedotustoiminnasta. Raja ei kylläkään ole selvästi vedettä- 
vissä. Yhtiön sisäinen tiedottaminen kantautuu usein toistenkin kuulu- 
viin ja yhtiön sisällä reagoidaan herkästi siihen, mitä ulkopuolella yh- 
tiöstä sanotaan. Joka tapauksessa yhtiömme palveluksessa olevia kiin- 
nostaa erityisesti yrityksemme sisäinen tiedotustoiminta. Se on jokai- 
selle tärkeä yksistään varsinaisen työnteon kannalta, mutta sen avulla 
me luomme myös kuvan osastostamme, tehtaastamme, yhtiöstämme ja 
sen asemasta maamme talouselämässä. Aloitamme lehtemme tässä nu- 
merossa yhtiömme sisäistä tiedotustoimintaa koskevan kirjoitussarjan 
ja ensimmäiseksi kerromme kentän mielipiteistä. 

tyksistä, kokemuksista ja mielialoista. 
piirteenä on 

ikään pidettävä tuotantokomitean 
toiminnan vilkastumista. Aikaisem- 
min pidettiin vain lain määräämät 

tavallisesti 
kuin 

Myönteisenä niin 

vähimmäiskokoukset ja 
ne eivät kestäneet tunnin. 
Niistä sai sen käsityksen, että tar— 
koituksena oli vain pelkkä lain kir- 
jaimen toteuttaminen. Viime aikoina 
sen sijaan tuotantokomiteoiden ko— 
kouksia on pidetty jopa kuukausittain 
ja niissä on saatu kuulla seikkaperäi- 
siä selostuksia, jotka ovat synnyttä- 
neet keskustelua, kyselyjä ja mielipi— 
teiden vaihtoa. 

Myös työntekijöiden asenteissa on 
havaittavissa muutosta parempaan 
päin. Kun aikaisemmin jokin tehtävä 
määrättiin suoritettavaksi siten, että 
työntekijät pitivät sitä oman koke- 
muksensa valossa huonona ratkaisuna 
— olivat sitä mieltä, että menee päin 
mäntyä — eivät he ryhtyneet asiaa 
oikaisemaan. Mitä se meihin kuuluu, 
tehdään niin kuin herrat käskevät. 

Nyt sen sijaan jo ääneen manataan, 
mitä pahusta tämä nyt näin pitää 
tehdä, kun sen voisi toteuttaa pa- 
remminkin ja varmaan myös taloudel- 
lisemmin. 

Toivottavasti nämä myönteiset oi- 
reet ovat lupauksia avomielisemmän 
tiedottamisen ja molemminpuolisen 
luottamuksellisemman suhtautumista- 

Yksin— 
kertainen tehtävä se ei ole, sillä en- 
nakkoluulot ovat syvällä niin puolin 
kuin toisin. Ei ole suinkaan harvi— 

van nopeasta edistymisestä. 

naista, että työntekijän hyvässä tar- 
koituksessa esittämän mielipiteen esi- 
mies saattaa helposti käsittää häneen 
kohdistuvaksi arvosteluksi. Edistymi- 
sen esteenä on myös alituinen kiire 
ja usein tärkeäänkin kysymykseen 
saa vastauksen, ettei minulla ole nyt 
aikaa syventyä sellaiseen. Toistaisek- 
si tiedotuskanavat ovat ainakin käy- 
tännössä lyhyet ja ahtaat. Läheskään 
aina ei olla selvillä edes oman työ- 
osaston organisaatiosta. Siitä varsin 
tuore esimerkki: 



Kaksi jo kauan tehtaan palveluk— 
sessa ollutta naista tiedusteli työnjoh- 
t a ja l taan  vastausta erääseen työhön 
liittyvään pulmaansa. Esimies ei kui— 
tenkaan katsonut voivansa ratkaista 
sitä vaan käski heitä hoitamaan 
asiansa eteenpäin sanomatta kuiten- 
kaan, kenen puoleen heidän piti 
kääntyä. Neuvottomina naiset kään- 
tyivät pääluottamusmiehen puoleen 
tiedustelemalla, ketä työnjohtaja 
mahtoi tarkoittaa ja miten he voisi- 
vat saada kysymykseensä vastauksen 
ja ratkaisun. 

Ja lopuksi toivomus Kymi-Yhty— 
män ja Tiedotuslehden sisältöön näh- 
den. Toivoisimme niiden palstoilla 
paljon enemmän tehdastamme ja 
yleensä koko yhtiön metalliteolli- 
suutta koskevia tiedotuksia, uutisia ja 
kuvauksia. Meitä yhtiön metalliteol- 
lisuuden piirissä työskenteleviä on 
paljon, lähes kolmannes koko yhtiön 
henkilökunnasta. 

Karkkilan tehtaan tuotantokomitean 
ja'xen H i l j a  P e l t o l a :  

Olen ollut nyt päättyvän kaksivuo- 
tiskauden Karkkilan tehtaan tuotan— 
tokomitean jäsen. Minulle henkilö- 
kohtaisesti tuotantokomiteassa olemi- 
nen on ollut erittäin antoisaa. Vaikka 
olenkin ollut tehtaalla koko aikuis- 

ikäni, en ole tiennyt tehtaasta juuri 
mitään. Tehdas on niin miesten hoi- 
dossa, että puheenjohtajallekin tuotti 
vaikeuksia muistaa, että mukana oli 
myös nainen. Olen mielenkiinnolla 
seurannut tehtaan johdon ja eri alo- 
jen asiantuntijoiden esityksiä teh— 
taan asioista. Olen myös saanut tu- 
tustua Heinolan tehtaaseen ja van- 
haan Verlan tehtaaseen, joka minua 
kovasti viehätti. Myönteisenä seikka- 
na pidän myöskin vilkasta keskuste- 
lua ,  jota käydään  komitean kokouk- 
sissa. Sen avulla päästään keskinäi- 
seen vuorovaikutukseen. Jokapäiväi— 
sessä työelämässä tällainen on ollut 
ja on edelleenkin harvinaisempaa. 

Nykyisten sopimusten ja neuvotte— 
lujen aikakaudella konttorihenkilö- 
kunta — nimenomaan naiset — ovat 
jääneet unohduksiin. Naiset tekevät 
annetut tehtävät. Useille nämä työt 
ovat samoja päivästä toiseen. Ei ole 
mahdollisuutta tutustua edes ”omaan, 
tehtaaseen, vielä vähemmän muihin. 
Työn viihtyvyyteen liittyvistä asiois- 
ta ei juuri keskustella. Puuttuu roh- 
keutta ja pelätään, että toivomuksista 
puhumalla annetaan itsestä negatii- 
vinen kuva. Niin, ja kenelle puhuisi? 
Mielestäni juuri naisten kohdalla jää 
henkistä pääomaa käyttämättä. 

Tietenkin monet työpaikan asiat, 
kun niitä ei tiedoteta, eikä niistä 
avoimesti voida keskustella, vuotavat 
ja lähtevät huhuina liikkeelle, ja niil— 

Karkkilan tehtaan 
pitkäaikainen 

pääluottamusmies 
j a  t uo t an to -  

komitean jäsen 
Aleksi Aalto 

Nti Hil ja  P e l t o l a  
työsken te lee  
Ka rkk i l an  t e h t a a n  
konttorissa ja on  
a inoa  naisedustaja 
t e h t a a n  t uo t an to -  
komiteassa 

le käy kuin tarinalle kolkkien leikis- 
sä: Miten huhu syntyy?: Kerroin en- 
simmäiselle pojalle pienen tarinan ja 
tämän piti kertoa se seuraavalle jne. 
kunnes viimeinen (kahdestoista) ker- 
toi sen sitten koko ryhmälle, jolloin 
tarinalla ei enää ollut alkuperäisen 
kanssa juuri mitään yhteistä. 

En muista, että konttorihenkilö- 
kunnalle olisi järjestetty tiedotustilai- 
suuksia. Viime vuosina pidetyt tilan- 
nekatsaukset on ymmärretty enem- 
män teknisen kerhon tilaisuuksiksi, 
vaikka konttorihenkilökunnallakin on 
ollut mahdollisuus mennä niihin. 

Tämän, vuoden alussa konttorissa 
järjestettiin kahvitilaisuus, jossa joh- 
tajamme puhui meille. Mielestäni se 
oli miellyttävä alku työvuodelle. 

Huolimatta vajavaisestakin teh- 
taan ja yhtiön tuntemuksesta luulisin 
jokaisen pitkän aikaa yhtiössä palvel- 
leen ainakin osittain samaistavan it- 
sensä siihen. Omalta kohdaltani voin 
sanoa, että kun kuulen radiossa tai 
televisiossa mainittavan Kymin Osa- 
keyhtiön, tulen tarkkaavaiseksi. Esi- 
merkiksi tieto yhtiön toiminnan laa- 
jentamisesta on  mieluisaa kuul tavaa,  
kun sen sijaan uutiset lakoista ja 
muista häiriöistä tuntuvat kovin ikä- 
viltä. 
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Voi/ekaan Paperiammattiosaston 
puheenjohtaja T e u ' v o  P ö y s ä  : 

Töiden suorittamisen ja myös mie- 
lialan kannalta olisi useassa tapauk- 
sessa eduksi, jos niukkasanaisen käs- 
kyn sijasta asiaa selviteltäisiin laa- 
jemmin ja samalla tarjoutuisi tilai- 
suus kysymysten esittämiseen. Monet 
väärinkäsitykset voitaisiin tällöin 
välttää. Varsinkin kun on tulossa 
uudistuksia ja muutoksia, ovat työn- 

Kiillotuskalanterin käyttäjä Teuvo 
Pöysä on ammattiosaston puheen- 
johtaja ja valittiin Voikkaan tehtaan 
pääluottamusmieheksi V:ksi 1970 

tekijät herkkiä epäilemään. Tällöin 
kannattaisi pitää työpaikalla pieni 
neuvottelu, kutsua miehiä kokoon, 
kertoa heille asioista ja antaa aikaa 

Silloin saataisiin tar- 
peeton kärjekkyys taitettua. Erityi- 
sesti rationalisointikysymyksissä täl- 
lainen menettely olisi eduksi. 

Monien helpostikin ratkaistavien 
työsuhteisiin liittyvien asioiden kä- 

miettimiseen. 
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sittelyä vaikeuttaa se, että esimiehil— 
lä on alituinen kiire. Voikkaan kal- 
taisesta suuresta tehtaasta on esimer- 
kiksi insinööriä vaikea tavoittaa. Ei- 
kö olisi asialle eduksi, jos joku insi- 
nööreistä saisi osatehtäväkseen jon- 
kinlaisen työasiamiehen vakanssin ja 
saisi valtuudet ainakin pienten asioi- 
den ratkaisemiseen. Aina ei työnteki- 
jöiden suinkaan vaadita 
myönteistä päätöstä, vaan halutaan 

puolelta 

tietää, millaisen ratkaisun kysymys 
saa. 

Erittäin suuria puutteita esiintyy 
myös työntekijäpuolen omassa tiedo- 

Miehestä 
kulkeva tieto muuttuu nopeasti ja ai- 
tustoiminnassa. mieheen 

heuttaa usein harmillista sekaannus- 
ta. Huhumylly on pahinta ja. 
se syntyy miehiltä yhtä hyvin kuin 
naisilta. Ammattiosastolla on kyllä 
monistuskone, mutta monisteetkaan 
eivät aina saavuta jokaista. Osaston 
ja työhuonekuntien kokoukset ovat 
tärkeitä. Kokoustiloista on kuitenkin 

kokouspaikan 
menettämisen jälkeen on kokoonnut— 
puutetta. Ytjönojan 

tu Voikkaan työväentalon suojissa, 
mutta niidenkin saaminen on talon 
kovan käytön takia rajoitettua. Osas- 
ton opintokerholla on tilaisuus ko- 
koontua yhtiön seuratalossa ja toi- 
voisin, että sitä saataisiin käyttää 
myös osaston kokousten pitoon. 

Palkkakiistoissa vedetään mieles- 
täni keskusliitot liian herkästi mu- 
kaan. Pitäisi kyetä ratkaisemaan 
asiat paikallisella tasolla. Väliin tun- 
tuu siltä kuin lopullista päätöksente- 
koa väistettäisiin ja haluttaisiin jät- 
tää kiista ulkopuolisten ratkaistavak- 
si. Se herättää tarpeetonta kohua ja 
on vahingoksi tehtaalle, niin työnan- 
tajalle kuin työntekijäpuolelle. 

Viime vuosina on tehtaan tiedo- 
tustoiminnassa tapahtunut kuitenkin 
ilahduttavaa kehitystä. 
ottaa tärkeissä kysymyksissä jo aikai- 

Isännöitsijä 

sin yhteyden työntekijäin edustajiin. 
Esimerkiksi meille on jo kerrottu, mi- 
ten ensi kesänä käyntiin lähtevän uu- 
den kiillotuskalanterin miehitys on 

ajateltu järjestää ja kehotettu miet- 
timään asiaa työntekijäin näkökul- 
masta. On lukuisia tapauksia, joissa 
tehtaan johdon taholta on pyritty 
vahvistamaan luottamuksellisen ilma— 

Vastakkain aset- 
telua ei tietenkään voida välttää. Mo— 
piirin syntymistä. 

lemmat osapuolet luonnollisesti pitä- 
vät kiinni oikeuksistaan ja käsityk- 
sistään. Mutta ratkaisua etsittäessä ei 
kuitenkaan saa unohtaa, että täytyy 
löytyä keskitie, joka hyödyttää mo- 
lempia. Tehtaan menestys on luon- 
nollisesti välttämätön edellytys kum- 
mallekin osapuolelle. 

Sekä Kymi-Yhtymä että Tiedotus- 
lehti ovat tarpeellisia ja täydentävät 
toisiaan. Tiedotuslehti 
tarkkaan, myös henkilöasiat. Näiden 
yhtiön julkaisujen avulla saadaan 

tutkitaan 

tervetullutta tietoa myös yhtiön muil— 
ta tehtailta. Lehtien ilmestymistä 
odotetaan myös perheissä. Itse olen 
säästänyt monta vuosikertaa ja tie- 
tojen verestämiseksi olen joutunut nii- 
tä selaamaan jälkikäteenkin. 

Haluaisin esittää erään toivomuk- 
sen ja varmaan ammattiyhdistysväki 
siihen yhtyy: Toivoisin, että Tiedo- 
tuslehdessä alettaisiin julkaista järjes- 
töpalstaa, jossa ilmoitettaisiin tär- 
keimpien kokousten — osaston val- 
mistavan ja varsinaisen vuosikokouk- 
sen — ajasta ja paikasta ja lyhyessä 
kokousuutisessa mainittaisiin kokouk- 
sessa valittujen virkailijoiden nimet. 

Toimihenkilöiden pääluottamusmies 
R a u n i  H e n t t o n e n :  

Työnjohtoon kohdistuva tiedotus- 
toiminta on viime vuosina huomat- 
tavasti parantunut. Useita vuosia on 
Kymin paperitehtaalla työnjohtaja- 
kunnalle järjestetty kuukausikokouk- 
sia, joissa insinöörit selostavat työsaa- 
vutuksia, mahdollisia ostajien teke- 
miä valituksia, kertovat uudistuksis- 
ta ja ylipäänsä tehtaan asioista. Ko- 
kous ei jää muodolliseksi ja yksipuo- 
liseksi tiedottamiseksi, vaan monesti 
levitetään piirustukset pöydälle ja ni- 

toivotaan menomaan työnjohdon 



Mestari Rauni Henttonen Kymin paperi- 
tehtaalta on Kymintehtaan toimihenki- 
löiden Iakisääteinen pääluottamusmies 

kannanottoja, jotta ei syntyisi tar— 
Näissä ko- 

kouksissa vältetään liikaa virallisuut— 
peettomia jälkipuheita. 

ta ja ehkä niiden onnistumista osal— 
taan auttaa se, että niitä on alettu 
pitää tehtaan ulkopuolella. Koska 
vuorotyön takia kaikki eivät pääse 
yhdellä kertaa, pidetään kokous 
kahdesti. 

Tultuani kaksi vuotta sitten toimi- 
henkilöiden lakisääteiseksi pääluotta- 
musmieheksi tuotti minulle aluksi vai- 
keuksia se, etten tiennyt, kenen hen- 
kilön puoleen missäkin asiassa kään- 
tyisin. Vähitellen on organisaatio sel- 
vinnyt ja erityisesti minulla on ollut 
apua tänä syksynä julkaistusta orga- 
nisaatiokaaviosta. 

Kymin paperitehdas on joutunut 

n e  

entistä kiinteämpään yhteistyöhön 
Kuusankoskella toimivien muiden 
tuotantolaitosten kanssa. Tämän 
kosketuksen toivoisi eri tehtaiden ja 
osastojen työnjohtajien kesken kehit— 
tyvän henkilökohtaisemmaksi kuin 
mitä se tällä hetkellä on. Sen sijaan 
kunnossapidon uudelleenorganisoin- 
nin ansiosta käyttöpuolen ja korjaus— 
mestareiden keskinäinen yhteistoimin— 
ta on parantunut. 

Työnjohdon ja työntekijöiden suh- 
teet täällä 
ovat mielestäni läheiset, eikä niitä ra— 

Kymin paperitehtaalla 

sita turhanpäiväinen tärkeily. Työ— 
tehtäviä jaettaessa pyritään ottamaan 
huomioon työntekijäin mielipiteet. 
Tämä on tärkeätä jo senkin takia, 
että työnjohtaja, varsinkin nuori, saa 
pätevältä ja kokeneelta ammattimie- 
heltä 
Työnjohto—opiston antama työnjoh— 

arvokasta ammattitietoutta. 

dollinen koulutus on ollut erittäin 
antoisaa ja kehittävää. 

Muualta tehtaaseen tuleva uusi 
työnjohtaja pääsee nykyisin melko 
hyvin tehtaaseen ”sisälle,, mutta kon— 
taktien saamisessa muihin osastoihin 
on olemassa vaikeuksia. 

Erityisen tervetulleena oivalluk— 
sena pidän päällystyslaitoksen tiedo— 
tuslehti-monistetta. Siinä tämän uu— 
den tuotanto-osaston väki saa tarkan 
kuvan onnistumisista, epäonnistumi— 
sista ja monenlaisia osastoa koskevia 
tärkeitä tietoja täsmällisessä ja hel- 
posti luettavassa muodossa. Seuratta- 
vaksi kelpaava esimerkki. 

Lehtemme edustajalle tarjoutui ti- 
laisuus seurata Kymin paperitehtaan 
tiedotustilaisuutta, joiden järjestämi- 
sestä mestari Henttonen edellä ker- 
toi. Osanottajina oli puolet tehtaan 

Toi- 
nen puoli oli kokoontunut muuta- 
insinööreistä sekä mestareista. 

maa päivää aikaisemmin. 
Tehtaan teknillinen johtaja Len- 

nart Gräsbeck selosti kunkin paperi- 
koneen ajo-ohjelmia v. 1970 aikana, 
käyttöpäällikkö Aulis Koikkalainen 
uudishankintoja, insinööri Keijo 
Kaartinen kunnossapitoasioita ja toi- 
mistopäällikkö Torsten Oljemark esi- 
merkin valossa käyttöraporttia. Jo- 
kaisesta asiasta syntyi keskustelua, jo- 

Tieto ja 
kokemukset kulkivat, kuten tällaisis- 
pa hyvinkin analysoivaa. 

sa tapauksissa pitääkin, molempiin 
suuntiin. Lopuksi levitettiin pöydälle 
Kuusanniemen rakenteilla olevan pa- 
peritehtaan piirustukset ja dipl.ins. 
Gräsbeck kertoi tästä yhtiömme hie- 
nopaperin tuotannon suuresta laajen- 
nuksesta. Se tulee aiheuttamaan muu- 
toksia myös Kymin paperitehtaan 
toiminnassa. 

Tilaisuus oli esimerkillinen näyte 
sisäisestä tiedottamisesta. Siihen tar- 
vitaan hyvää halua, avomielisyyttä, 
pyrkimystä päästä yhteisvoimin hy- 
vään tulokseen eikä jäykkää vanhan- 
aikaista asenteellisuutta. 

Kymin paperitehtaan insinöörejä ja 
mestareita tiedotustilaisuudessa 
Koskelassa 
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Kymintehtaan Mestarikerho, joka 
keväällä 1968 menetti tulipalossa ker— 
hotalonsa, on päässyt muuttamaan 
uuteen kerhon käyttöön varta vasten 
suunniteltuun huoneistoon. Se sijait- 
see Rakennusliike T. Potinkara Oy:n 
rakentamassa vastavalmistuneessa os— 
toskeskustalossa Kuusankosken kes- 
kustassa. 

Huoneiston pinta-ala on runsaat 
350 m2. Erillään olevia kirjastoa ja 
keittiötä lukuun ottamatta muu tila 

voidaan pitää joko yhtenäisenä tai 
jakaa puulistoista tehdyillä paljesei- 

Siten 
siitä saadaan edustava juhlahuoneis- 
nillä neljään erilliseen osaan. 

to tai siitä voidaan muodostaa viih- 
tyisiä kokous— ja 
Huoneiston takaosaa hallitsevat kak— 

seurustelutilo j a. 

si kunnostettua biljardipöytää. Kau— 
niiden mutta samalla käytännöllisten 
kalustoryhmien, ikkunaverhojen ja 
erilaisten rakennusmateriaalien avulla 
on saatu syntymään viihtyisä vaiku— 

Kymintehtaan 
Mestarikerholla 
uus i  huoneisto 

Isännöitsijä Allan Aalto luovuttaa 
yhtiön puolesta huoneiston mestari- 

kerhon käyttöön ja suorittaa virallisen 
avauksen katkaisemalla parkettilattian 

yli pingoitetun na run  

Biljardinpeluu on  suosittu harrastus. 
Vihreän veran ääressä paremmuutta 
koettelemassa vasemmalta Olli Aho. 
Eero Eriksson, Kasper Verho ja 
Oiva Sutinen. 
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telma ja epäilemättä huoneisto on la- 
jissaan koko Pohjois-Kymenlaakson 
edustavimpia. Sisustussuunnitelman on 
laatinut Oy Fiskars Ab:n sisustusark- 
kitehti Heikki I. Karjalainen. 

Mestarikerho esitteli uuden huo- 
neistonsa kutsuvieraille perjantaina 
marraskuun 21 päivänä. Seuraavana 
iltana oli varsinainen tupaantuliais- 
juhla. Kerhon puheenjohtaja raken— 
nusmestari Erkki R i i  p i  toivotti yli 
200:aan nousevan juhlayleisön terve- 
tulleeksi. Hän selosti kerhon tähän- 
astisia vaiheita ja uuden huoneiston 
saantia, kiitti yhtiötä sen osoittamas- 
ta myötämielisyydestä kerhoa koh- 
taan ja kohdisti kiitoksensa niille hen- 
kilöille, jotka ovat olleet edesautta- 
massa hankkeen toteutumista. Pu- 
heessaan hän mainitsi: ”Kyminteh- 
taan Mestarikerho ei edusta vain it- 
seään. Se on samalla kerho, joka 
edustaa myös Kymin Osakeyhtiötä, 
vaikkakin epävirallisesti. Kerhos- 
samme käy vieraita ja me itse vie- 

Mestarikerhon 
p u h e e n j o h t a j a  
Erkki Riipi 
ottamassa vastaan 
Voikkaan  Mestari- 
kerhon onnittelun, 
jonka esittivät 
puheenjohta ja  
Toivo Tolvanen 
(kesk . )  j a  vara- 
puheenjohtaja 
Eero Viljakainen 

Me 
teemme tunnetuksi itseämme, yhtiö— 
railemme aina Kemiä myöten. 

tämme ja Kuusankoskea.” 
Vapaan sanan aikana isännöitsijä 

Allan Aalto onnitteli mestarikerhoa 
ja luovutti yhtiön puolesta huoneis- 
ton kerhon käyttöön. Onnitteluja 
esittivät myös Voikkaan Mestariker— 
hon, yhtiön virkailijakerhon ja Ra- 

kennusliike Potinkaran edustajat. Il- 
lan ohjelmassa oli vahvistetun mesta- 
rikuoron lauluesityksiä, viulutaiteili- 
joiden Judith ja Ilkka Talven viulu- 
duettoja säestäjänään kanttori Tapa- 
ni Rautasuo, viimeksi mainitun lasten 
lauluesityksiä ja kerhon jäsenen Oiva 
Sutisen hauska pakina kerhon aikai- 
semmista vaiheista. Illallisen jälkeen 
karkeloitiin. 

Kerhohuoneiston avajaisten yleisöä 
seuraamassa arvokasta juhlaohjelmaa 

Kymintehtaan Mestarikerhon nykyinen 
johtokunta uudessa kerhohuoneistos- 
saan :  vas. Esko Mattila, Kasper Verho, 
Jorma Heino (sihteeri), Aulis Pulkkinen 
(varapuh.joht.), Erkki Riipi (puheenjoh- 
taja). Eero Virén (kerhomestari), Tapani 
Anttila (rahastonhoitaja). Hugo Hänni- 
nen, Olavi Rinne ja Eero Eriksson. 
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Lehtemme marraskuun numerossa 
oli kirjoitus ikääntyvien ihmisten on- 

joita selvittelivät 
Tällä kertaa tarkaste- 

lemme samoja asioita ikääntyvien it- 

gelmista, useat 
asiantuntijat. 

sensä kertoessa elämästään ja ajatuk- 
sistaan. Haastattelimme yhtiön eläke- 
läisiä sekä pian eläkkeelle siirtyviä 
yhtiöläisiä. Haastattelun aihe rajoit- 
tui pääasiassa asumiseen ja vapaa- 

käyttöön. Aluksi kuitenkin 
käännyimme yhtiön sosiaaliosastolla 
ajan 

työskentelevän sosiaalitarkastaja Toi- 
ni I i v  a n a i s e 11 puoleen, joka hoi- 
taa Kymintehtaalla eläkkeelle siirty- 
vien yhtiöläisten asioita ja joka on 
heihin yhteydessä monasti vielä sen 

Lisäksi 
vanhusten asuntotilanteesta Kuusan- 
jälkeenkin. saimme tietoja 

sankosken kauppalan hankintapäälli- 
költä Eino K i v i s e l t ä .  

' I ,  

Suhtautuminen eläkkeelle 
siirtymiseen muuttunut myönteiseksi 

— Työntekijäin suhtautuminen 
eläkkeelle siirtymiseen on muuttunut 
ratkaisevasti myönteiseen suuntaan si- 
tä mukaa kuin heidän taloudellinen 
toimeentulonsa on sopimusten ja la— 
kien avulla tullut entisestään turva— 

kertoi 
Toini Iivanainen. Aikaisemmin, jol— 
tummaksi, sosiaalitarkastaja 

loin lapset olivat ensisijaisesti vas— 
elättämisestä 

heidän vanhuudenpäivinään, koetti 
tuussa vanhempiensa 
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jokainen olla työssä niin kauan kuin 
kynnelle kykeni, koska lasten huoleh- 
timinen elatusvelvollisuudesta oli 
usein vähän niin ja näin. Työnantaja 
oli vasta toissijaisesti velvollinen huo- 
lehtimaan työntekijänsä toimeen— 
tulosta, jos tämä vanhuuden, sairau— 
den tai vamman takia menetti työky— 
kynsä. Mitään määräyksiä ei ollut 
siitä, minkä ikäisenä olisi eläkkeelle 
siirryttävä, joten 50 vuoden palvelus- 
ajat eivät siihen aikaan olleet harvi- 
naisia. Teollisuuden alkuaikoina pe- 
rustui työhön kykenemättömien työn— 
tekijöiden toimeentulosta huolehti- 

minen lähinnä yleisestä vaivaishoidos- 
ta annettuun asetukseen. Merkittävän 
muutoksen sai aikaan 1922 köyhäin- 
hoitolaki, jossa työnantajalle säädet- 
ty elatusvelvollisuus on ollut perusta- 
na työnantajan pyrkiessä kehittämään 
eläkejärjeStelyjään nykyisten työelä- 
kelakien voimaan tuloon saakka. 
— Maamme eräät teollisuusyhtiöt 

— mm. Kymiyhtiö — tekivät 1936 
päätöksen maksaa työntekijöilleen elä- 
kettä ns. huoltoapulain 5 5:n perus- 
teella samansuuruisena jokaiselle vä- 
hintään 20 vuotta palvelleelle palve- 

määrästä lusvuosien riippumatta. 

Kunnon asunto, ihmisläheisyys ja harrastukset 
lieventävät ikääntymisen ongelmia 

(4 

Kuusankoskella Rekolassa on viiden 
vanhusten talon ryhmästä valmistunut 
kolme, joista kaksi on yksinäisten ja 

kolmas pariskuntien käytössä. 
Rekolassa 'vapaaherran' päiviä viettävä 

Einar Kytö on saanut vieraakseen 
sosiaalitarkastaja Toini Iivanaisen. 



Kansaneläkelaki vuodelta 1937 pa- 
ransi osaltaan vanhusten toimeentu- 

Uudet työeläke- 
lait, jotka astuivat voimaan 1. 7. 
1962, 
edistivät huomattavasti työsuhteessa 

lomahdollisuuksia. 

muuttivat perusteellisesti ja 

olevien henkilöiden eläketurvaa. 
—- Yhtiön eläkejärjestelyissä otet- 

tiin 1. 1. 1956 lähtien työntekijöiden 
osalta käytäntöön 65 vuoden van— 
huuseläkeikä. Virkailijoiden suhteen 
sitä oli noudatettu jo aikaisemmin. 
Tästä määräyksestä johtui mm. se, et- 
tä jokainen työntekijä tiesi varmuu- 
della jäävänsä eläkkeelle saavutet- 
tuaan määrätyn iän ja voi jo edeltä 
käsin valmistautua tähän elämänmuu- 
tokseen. 

Kuusankosken kauppalan hankintapääl- 
likkö Eino Kivinen: Yhteistyötä eri yh- 
teisöjen kesken tarvitaan eiäkeikäisten 
asuntokysymyksiä ratkottaessa 

— Nykyisin ei enää suhtauduta 
pelolla eläkevuosiin, koska eläke tur- 
vaa jokaiselle kohtuullisen toimeen- 
tulon. Aikaisemmin oli ikääntyvän 
pääasiallisin ja vaikein ongelma toi- 
meentulon turvaaminen ja muista on- 
gelmista ei juuri puhuttu, tuskin niitä 
tiedostettiinkaan. Nyt suurin ongel- 
ma on yksinäisyys, siteiden katkea- 
minen työtovereihin ja muihin ihmi- 
siin. Sen jälkeen tulevat taloudelliset 
vaikeudet, sairaudet ja erittäin kipeä 
kysymys asumisesta. 

— Monet yhtiön työntekijät hank- 
kivat itselleen hyvissä ajoin oman 
asunnon, joko omakotitalon tai osa- 

kehuoneiston, joka ratkaisee heidän 
kohdaltaan asumiskysymyksen. 

Sosiaalitarkastaja Toini Iivanainen 
kertoi lopuksi eläkeläisiin kohdistu- 
vasta virkistys- ja vapaa—ajan toimin- 
nasta seuraavaa: 

—— Erityisiä kerhoja ei yhtiön puit- 
teissa Kuusankoskella eläkeläisiä var- 
ten ole, kuten on esimerkiksi Hallan 
tehtaalla. Yhtiö järjestää täällä eläke- 
läisilleen kevätjuhlan tai teatterikäyn- 

Lisäksi eläke- 
läiset ovat viettäneet lyhyitä ilmaisia 
nin sekä joulujuhlan. 

virkistyslomia Vuolenkosken lomako- 
dissa. 

Vanhusten asuntojen tarve on  
otettu huomioon Kuusankosken 
kauppalan rakennusohielmassa 

Kuusankosken kauppalan hankinta- 
päällikkö Eino Kivinen kertoi, että 
kauppala on ottanut rakennusohjei- 
maansa myös asuntojen rakentamisen 
vanhuksille. Kaiken kaikkiaan uusia 
asuntoja on valmistunut 48, joista 22 
on kesällä Rekolassa valmistuneissa 
vanhusten taloissa, 14 Voikkaalla ja 
Vuorilaaksossa olevissa kerrostaloissa 
ja 12 ns. Impilinnassa lähellä van- 
hainkotia. Vanhainkotiin voidaan si- 
joittaa 180 henkilöä, joista yleiselle 
osastolle 110 ja sairasosastolle 70. 
Yksityisten asuntojen kysyntä on ta- 
vattoman suuri ja myös vanhainkoti 
on jatkuvasti täynnä. Vaihtuvuus on 
lisäksi varsin vähäistä, koska ihmiset 
elävät nykyisin vanhoiksi. 
— Yleensä ihmiset haluavat asua 

omissa oloissaan niin kauan kuin 
suinkin mahdollista ja vasta viime hä- 
dässä turvaudutaan esimerkiksi ns. 

Vanhainkodin 
tapaisiin laitoksiin suhtaudutaan to- 
kotiavustajan apuun. 

sin nykyään jo aikaisempaa ennakko— 
luulottomammin, mutta sinne halu- 
taan tulla vasta kun kaikki muut 
mahdollisuudet on käytetty, mainitsi 
hankintapäällikkö Kivinen. 
— Eläkeikäisten pyrkimys itsenäi— 

seen asumiseen otettiin huomioon Re- 
kolan vanhustentaloja suunniteltaes- 
sa. Viiden talon rakennusryhmästä on 

nyt valmiina kolme, joista kaksi on 
yksinäisten ja kolmas pariskuntien 

Rakennustöiden käytössä. jatkami— 
nen riippuu määrärahoista. Kaup- 
pala osallistuu rakennuskustannuksiin 
2/3zlla ja seurakunta noin kolman- 
neksella. ' 

— Rekolan asunnot käsittävät huo— 
neen ja keittokomeron. Pinta—ala on 
26 m2 yksinäisten ja vähän enemmän 
pariskuntien asunnoissa. Asukkailla 

Vuokrakustan- 
nuksista kauppala maksaa asumistu— 
on yhteinen sauna. 

kea saavien osalta 45—50 %. 
Hankintapäällikkö Kivisen mieles- 

tä ihanteellisin ratkaisu eläkeikäisten 
asuntojen sijoittamisessa olisi niiden 
sijainti yhdyskunnan keskellä muiden 
ihmisten joukossa. Uusia taloja raken— 
nettaessa olisi otettava huomioon 
myös vanhusten tarpeet. Sopiva asu- 
mismuoto on myös palvelutalo sekä 
Rekolan vanhusten talojen tyyppiset 
asutusalueen keskellä sijaitsevat ra— 
kennusryhmät. Valinnan mahdolli- 
suuksia pitäisi olla enemmän. Eläke— 
ikäisten asuntokysymysten ratkaise— 
misessa pitäisi pyrkiä yhteistoimin- 
taan kuntien, seurakuntien ja teolli- 
suusyhtiöiden kesken. 
— Vanhusten vapaa-ajan viettoon 

liittyvää toimintaa ei kauppalalla 
ole, mainitsi hankintapäällikkö Kivi— 
nen keskustelun päätteeksi. 

Rekolassa asuu tyytyväisiä 
eläkeläisiä 

Rekolan asuntoalue on parin kilo— 
metrin päässä Kuusankosken keskus- 
tasta. Siellä on omakotiasutusta sekä 
kerrostaloja, joiden vieressä tasaisella 
peltoaukealla sijaitsevat vanhusten ta- 
lot. Ne ovat yksikerroksisia punatii— 
lisiä rakennuksia ja asunnot on si— 
joitettu rakennusten läpi kulkevan 
käytävän molemmille sivuille. Jokai- 
sesta huoneen ja keittokomeron käsit— 
tävästä asunnosta on lisäksi ovi ulos. 

Viihtyisässä uudessa asunnossaan 
tapasimme 37 vuotta yhtiötä palvel— 
leen nti Lempi K 0 p 0 5 e 11, joka oli 
kahdeksan vuotta sitten jäänyt eläk— 

21 



keelle vaikean reumatisminsa takia. 
Hän aikoinaan yhtiön 
puutarhassa ja Kauppa Oy:n kukka- 

työskenteli 

kaupassa. Nti Koponen asui aikai- 
semmin yhtiön omistamassa talossa, 
jossa ei ollut mukavuuksia. Kun hä- 
nen terveytensä heikkeni ja erityises- 
ti liikkuminen kävi reumatismin takia 
vaivalloiseksi, olisi ainoana mahdol- 
lisuutena ollut vanhainkotiin siirty- 
minen, ellei hän olisi onnistunut saa- 
maan asuntoa Rekolasta. Nyt koti- 
avustaja käy hänen luonaan autta- 
massa kerran viikossa, joten hän tulee 
toimeen hyvin. 

— Vaikka tässä talossa asuu pelk- 
kiä naisia, sopu on ollut hyvä. Jokai- 
nen saa olla omissa oloissaan ja jos 
kaipaa seuraa, sitä löytää naapurista. 
Yhteinen seurusteluhuone olisi kenties 

Meillä on täällä 
niin hyvä olla, ettei sitä aina usko 
mukava olemassa. 

todeksi, tuumaili nti Koponen. 
-— Koska liikkumiseni on vaikeata, 

vietän aikana lueskellen, televisiota 
katsellen ja käsitöitäkin teen jonkin 
verran. Muut asukkaat lähtevät iltai- 
sin kuntolenkille ja palattuaan tans- 
sivat jopa letkajenkkaa käytävässä, 
joten kaikki eivät ole niin huonokun- 
toisia kuin minä. Lukemisesta on puu- 
tetta, kun en kykene lähtemään kir- 
jastoon ja lehtien tilaushinnatkin ovat 
niin korkeita, ettei eläkeläisen kan- 
nata niitä maksaa. 

Nti Koposella on paljon tuttavia 
ja ystäviä, jotka käyvät häntä tapaa— 
massa, joten yksinäisyyttä hän ei po- 
de, kuten tuskin kukaan muukaan Re- 
kolan vanhaintalojen asukkaista. 

Yhtä tyytyväisinä tapasimme yh- 
tiön leskieläkettä nauttivan rva Alma 
J o k e l i n i n ,  jonka luona oli ilta- 
päiväkahvilla vastapäisessä asunnossa 
asuvarvaAnnaHämäläinen.He 
osallistuvat seurakunnan vanhusten- 
kerhon toimintaan ja harrastavat ul- 
koilua ja käsitöiden tekemistä. Rva 
Hämäläinen ehti palvella yhtiötä lä- 
hes 33 vuotta ennen eläkkeelle siirty- 
mistään. Tyytyväisinä molemmat va- 

erinomaisesti kuuttivat viihtyvänsä 
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Lempi Koposen 
elämänasenne o n  
i lo inen ja va lo isa  

l i ikkumista 
rajoittavasta 

reumatismista 
huolimatta 

uusissa kodeissaan. Molemmat rouvat 
ovat hyväkuntoisia ja pitsin virkkaa- 
minenkin kuulemma käy vielä, joten 
näkökään ei tee haittaa. 

Rekolan ainoa ,po lkamies '  

Einar K y t ö  on ainoa yksinäinen 
mieshenkilö Rekolan vanhustenta- 
loissa. Ensimmäisellä käynnillä em- 
me häntä tavanneet kotoa, mutta jo 
toisella. Totesimme, että Kytö taitaa- 
kin olla niitä meneviä miehiä. 

— Minä olen aina ollut kova poika 
reissaamaan, vaikka kyllä minä nyt 
olen vähän rauhoittunut, kun muutin 
tähän uuteen asuntoon. En ole tänä 
vuonna käynyt kuin kuusi kertaa 
Kuopiossa, kolme kertaa Helsingissä 
ja neljästi Imatralla, haasteli Einar 

Viime 
vuonna minä sentään ajelin junalla 

tyhjäksi, 
puolisensataa 

Kytö leikinpilke silmissään. 

seitsemän matkakorttia 
että tulipa 

lähdettyä matkalle. 
niistä oli osa Voikosken matkoja ke- 

niin 
kertaa Tosin 

sämökille. Aika mukavaa, kun val- 
tionrautatiet antavat 50 prosentin 
alennuksen 65 vuotta täyttäneille. 
Kun radio- ja televisiomaksuistakin 
saisi alennuksen tai miksei, että ko- 
konaankin vapautuisi niistä, niin se 
helpottaisi kovasti eläkeläisen raha- 
huolia. Kyllä se tuo televisiokin on 

niin mukava ajanviete iltasella, vaik— 
ka minua tuppaa nukuttamaan kes— 
ken ohjelman, jos ei tule oikein mie— 
lenkiintoista. Tässä kun kiikkutuolis— 
sa istuu ja itseänsä hiljalleen kiikutte- 
lee, niin uni tulee helposti ja olenpa 
joskus kesken kaiken nukahtanutkin. 

Kydön uudessa kodissa oli parhail- 
laan kotiavustaja lopettelemassa suur— 
siivousta. Isännän kanssa he kanteli- 
vat sänkyvaatteita sisälle, kun tulim- 
me yllättäen vierailulle. 

— Seuraavan kerran siivotaankin 
vasta ennen joulua ja sitten laitetaan 
toiset matot lattialle, puheli isäntä. 

Einar Kytö, nyt jo 76—vuotias, pal— 
veli yhtiötä 42 vuotta. Kymin sellu- 
loosatehtaalla hän oli keittäjänä yli 
30 vuotta ja klooritehtaalla triin val- 
mistajana kymmenkunta vuotta. Vii- 
meksi ennen eläkkeelle siirtymistään 
1958 hän toimi mittarikorjaamon va- 
rastonhoitajana. Hän kertoi asuneen- 
sa yli 37 vuotta yhtiön asunnossa 
Aronpellolla ja lähtevänsä joka päi- 
vä kuntolenkille, joka ulottuu sinne 
saakka. Entiseen kotipihaan tuli ai- 
koinaan istutettua koivu, josta on 
kehkeytynyt komea puu ja sitä pitää 
käydä katsomassa. Samalla lenkillä 
sopii piipahtaa Puistomaassa miniän 
luona kahvilla. 

— Liikunta on vanhalle ihmiselle 



kovin tärkeätä. Heti tuntuu jäsenet 
kankeilta, jos joskus syystä tai toises- 
ta jää lenkki tekemättä. Samalla 
matkalla teen kaupasta ostokset, kun 
keskustassa on paremmat valikoimat 
ja halvemmat hinnat kuin täällä. Pi- 
täisi saada kauppoja lisää tänne Re- 
kolaan. 

— Itse minä valmistan ruoan. 
Olen ollut aikoinani kaksi purjehdus- 
kautta laivassa kokin apulaisena ja 
siinä tuli opittua. Punsankin keitän 
itse ja hyvää tulee .]00, ei tässä mi- 
tään vaikeuksia ole, niin että voitte 
kirjoittaa ”hän on päättänyt elää nyt 
lopullisesti yksinään”. 

Huo- 
mautus oli sikäli olosuhteisiin sopiva, 

Huumormiehiä tämä Kytö. 

että hän asuu ainoana poikamiehenä 
Rekolan taloissa 15 naisihmisen kes- 
kellä. 

40-vuolisen palveluksen iälkeen 
jää ja mielellään eläkkeelle 

Lamminrannassa, nelisenkymmentä 
taloa käsittävällä vanhalla asunto- 
alueella aivan Kymijoen töyräällä on 
omakotitalo, jossa asuu Kymin sellu— 
loosatehtaassa sihtimiehenä työskente- 
levä Väinö T y n  y 5. Hän on palvel- 
lut yhtiötä yli 40 vuotta ja jää eläk- 
keelle ensi tammikuun lopussa. 

Hän tuli 1920—luvulla Luumäeltä 
Kuusankoskelle, osti Lamminrannasta 

talon ja hakeutui yhtiön töihin 1928. 
Siitä elämä sitten alkoi vakiintua, 
löytyi elämäntoveri ja aikoinaan per- 
heeseen syntyi kaksi tytärtä. V:sta 
1934 lähtien Tynys on toiminut sel- 
luloosatehtaassa sihtimiehenä. Nykyi- 
sin hän asuu yksin talossaan, sillä 
vaimo siirtyi rajan tuolle puolen ne— 
lisen vuotta sitten. 
— Ei tässä mitään hätää ole ollut 

elellessä, sillä taloustoimiin totuin jo 
vaimon eläessä. Hän kävi myös työssä 
ja niin ollen katsoimme olevan paikal- 
laan jakaa taloudenpitoon liittyvät 

Nyt ne hyödylliset taidot 
ovat tarpeen. Itse minä laitan ruoan, 
askareet. 

Kaksi tyytyväisiä 
rekolalaista: Anna 
Hämäläinen (vas.) 
vierailulla Alma 
Joke l in in  luona 

siivoan ja pyykinpesukin käy, kertoi— 
lee Tynys. 

— Millään tavalla minua ei huo- 
Lähden 

mielelläni, sillä kyllä näin pitkä päi- 
leta eläkkeelle siirtyminen. 

vätyö meikäläiselle riittää. Eläkekin 
on nykyisin sellainen, että kyllä sen 
yhdelle ihmiselle luulisi piisaavan ja 
kun nämä asuntoasiatkin ovat järjes- 
tyksessä, ei sitten muuta kuin alan 
vain nauttia vapaudestani. Luulisi- 
kin, että nimenomaan vapaus tulla ja 
mennä kellosta välittämättä onkin 
suuri nautinto eläkeläiselle. Terveys 
on minulla ollut aina hyvä ja toivot- 
tavasti se myös kestää. 

— Vapaa-ajan ongelmia minulle ei 
ainakaan kesällä tule, sillä puutarha 

antaa työtä riittämiin ja lisäksi ka- 
lastelen. Lappeenrannassa asuvan 
tyttäreni perhe joka 
kesä kolmen kuukauden ajaksi 10- 

Talon yläkerrassa heillä on 
valmiina oma huushollinsa. 

tulee tänne 

malle. 
Kouvo- 

lasta tulee toinen tytär perheineen 
useasti saunomaan, niin että kesäai- 
kana täällä on kovasti väkeä. 
— Talvella täytyy keksiä jotakin 

tekemistä. Televisiota katselen vähän, 
mutta radiota kuuntelen mielelläni, 
varsinkin musiikkia. Talvella olisi 
aikaa vaikkapa matkustella. Voisin- 
han käydä ulkomailla asti. 

— En minä varmaankaan tule teh- 
taaseen kaipaamaan. Työpaikassa on 
löytynyt hyviä tovereita ja ystäviä- 
kin ja kanssakäymistä on ollut myös 
työn ulkopuolella. Sehän jatkuu tie- 
tenkin entiseen tapaan. Noihin van- 
husten kerhoihin en ainakaan heti 
mene; on seuraa löytynyt vielä muu- 
tenkin, naureskeli Väinö Tynys. 

Eläkelälsasunto rllllävän etäälle 
työpaikasta 

Ylifaktori Paavo Ä 5. r y n e n asuu 
kerrostalon 

kerroksessa ja lisäksi Kouvolan kor- 
keimmalla kohtaa. Olohuoneen ikku- 
nasta hän kirkkaalla ilmalla erottaa 

uuden seitsemännessä 

synnyinkaupunkinsa Kotkan tehtai- 
den piiput. Siellä satamakaupungissa 
hän Kotka Nyheterin kirjapainossa 
sai poikasena alkuopin, jatkoi sitä 
Porissa ja käväisi Tukholmassakin 
taitoaan kartuttamassa, mutta tuli 
sitten 21-vuotiaana Kouvolaan pai- 
najaksi. Täällä yhtiömme kirjapai- 
nossa hän on tehnyt yli 43 vuotta 
kestäneen päivätyön kohoten fakto- 
riksi, sitten ylifaktoriksi ja hoitaen 
lopulta koko kirjapainon asiat. Vii- 
me lokakuun lopussa tuli 65 vuot- 
ta täyteen. kyllä 
sivullinen huomannut. Samanlaisella 
hellittämättömällä vauhdilla 
koko pitkän toimikautensa hän hoi- 

Sitä ei olisi 

kuin 

teli työnsä aina siihen hetkeen saak- 
ka, jolloin kirjapainolaiset kutsuivat 
hänet painosaliin ottamaan vastaan 
lahjan, adressin, lämpimät kiitokset 
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ja menestyksen toivotukset eläkeläis- 
vuosien nyt alkaessa. 

Pelkäsimme, että tämä äkillinen 
elämänmuutos olisi käynyt ylifakto- 
ri Ääryseen kipeästi. Eihän hänessä 
ollut havaittavissa mitään kalkkeu- 
tumisen oireita: loppuun saakka sa- 
ma aulius asiakkaita kohtaan, työ- 
puolen langat tiukasti käsissään ja 
herpaantumaton mielenkiinto graafi- 
sen alan nopeata kehitystä kohtaan. 

— Olisi tämä ero voinut ottaa lu- 
jillekin, jos en olisi pari vuotta sit— 
ten muuttanut pois kirjapainon talos- 
ta omaan osakkeeseen. Kun työpaik- 
ka ja koti olivat samassa talossa, niin 

se kirjapaino tahtoi muuttua samalla 
kodiksi. Vuoden verran vieroksuin 
tätä uutta asuntoa, mutta sitten to- 
tuin. Nyt olen tyytyväinen, tyytyväi- 
nen myös siksi, ettei painokoneen jy- 
rinä kuulu tänne saakka. 

— Kirjapainoalasta tuli minulle 
suorastaan harrastus. En olisi osan- 
nut kuvitella itseäni minkään muun 
alan ammattimieheksi. Vaikka help- 
po ei graafinen ala suinkaan ole. 
Asiakaspalvelu on vaativaa: sekä nii- 
den kanssa, jotka tuntevat alaa että 
niiden, joille työ on suunniteltava 
toisinaan jopa tekstiä myöten. Virhe- 
mahdollisuus on suuri ja väijyy joka 
työvaiheessa. Vaatimukset ovat kas- 
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43 vuotta Kouvolan 
Kirjapainossa pal- 
vellut ylifaktori Paa- 
vo Äärynen viimei- 
senä työpäivänään 
tarkastamassa 40 
vuotta  samassa ta- 
lossa palvelleen pai— 
naja Aatos Hailan 
kanssa  ' H e i t u k a s s a '  
pa ine t t avaa  m o n i s -  
tuspaperikäärettä 

Vasemmalla: 
Väinö Tynys 
Kymin selluloosa- 
tehtaalta jää 
eläkkeelle ensi 
tammikuun lopussa 

vaneet ja monivärityöt yleistyneet. 
Toimitusajat ovat lyhyet, eikä muu- 
tenkaan sovi hidastella, sillä silloin 
työstä tulee tappiollinen, siinä mää- 
rin kilpailu on kirjapainoalallakin 
nykyisin kova. 
— Tulen tietysti seuraamaan graa- 

fisen teollisuuden kehitystä. Tuollai- 
nen uteliaisuus on minulla veressä. 
Mutta on minulla muitakin harras- 
tuksia. Ääneni ei ole vielä sortunut 
ja niinpä laulan edelleen Kouvolan 

Kalastus — 
verkoilla pyytäminen ja onkiminen 
Mieskuoron riveissä. 

-—- on minulle mieluisaa puuhaa. Ke- 
sämökkimme sijaitsee Iitissä Kirkko- 
järven rannalla ja kyllä siellä ensi 
kesänä kalassa pysytään, kun ei ole 
ajasta puutetta. Lapsista ja lasten- 
lapsista on paljon iloa. Kotiimme 
kokoontuvat muutkin lähisukulaiset 
ja tämä läheinen yhdessäolo tuottaa 
vaimolleni ja minulle paljon iloa. 

”Eläkevuodet olleet minulle 
onnellista aikaa” 

— Kun kymmenisen vuotta sitten 
siirryin eläkkeelle 44 palvelusvuoden 
jälkeen, 
uuden vaiheen elämässäni. Olin teh- 

tunsin aloittavani aivan 

nyt työtä 9-vuotiaasta asti. Jouduin 
nuorena naimisiin, mutta sitä ei kes- 
tänyt kuin viisi vuotta, sillä. mieheni 

Jäin yksin meni kansalaissodassa. 

kolmen lapseni kanssa. Itkuhan siinä 
tuli, mutta tarmokas äitini sanoi an— 
karaan tapaansa, että mitäs siinä tur- 
hia 'mörhämään', mene töihin, niin 
kyllä selviät. Pääsin tehtaan puutar- 
haan ja pian valimoon, jossa tein kai— 
kenlaista. Pisimmän aikaa työskente- 
lin puhdistamon kolinassa ja pölyssä. 
Opin tuntemaan tehtaan systeemit ja 
usein jouduin neuvomaan toisia työn- 
teossa. Eivät siitä kaikki työnjohta- 
jat oikein pitäneet, eivät siellä vali— 
mossa muutenkaan oikein arvosta 
naisten työtä, vaikka yhtä kovia ovat 
naiset tekemään kuin miehetkin. Kos- 
kaan en myöhästynyt enkä sairauden 
takia ollut pois kuin kolme viikkoa, 
jolloin makasin keuhkokuumeessa. 

Näin 
N u  r m i ,  jonka kotiin olimme tul- 

kertoi 75—vuotias Taimi 

leet häntä tervehtimään. Hän on asu- 
nut neljä vuotta Karkkilan kauppa- 
lan rakentamassa rivitalossa. Asunto 
on pieni, mutta hyvin suunniteltu ja 
mukavuuksilla varustettu. Taimi 
Nurmi on siihen erittäin tyytyväinen 
samoin kuin halpaan vuokraan. Kaup- 
pala saa häneltä kiitosta eikä syyttä. 
Kauppala on rakentanut vanhojen 
karkkilalaisten asunnoiksi neljä ajan- 
mukaista rivitaloa ja sijoittanut ne 
varsinaisen kauppala—asutuksen pii— 
riin eikä johonkin syrjäkulmalle. 



Vaikka emme olleet etukäteen il- 
Taimi 

kaikki erinomaises- 
moittaneet tulostamme, oli 
Nurmen kodissa 
sa järjestyksessä. Tavanomaisen ka- 
lustuksen lisäksi oli kukkia, kirjoja, 
lehtiä, televisio, radio, lahjaksi saa- 
tuja muistoesineitä, lasten ja lasten- 
lasten valokuvia ja seinällä Ilmari 
Huitin kaunis taulu, taiteilijan par- 
haalta kaudelta. Kaikesta näkyi, että 
tämän kodin haltija elää onnellista 
vanhuutta. Tulimme tästä sitäkin va- 
kuuttuneemmaksi, kun Taimi Nurmi 
selvitteli elämänkatsomustaan ja jo- 
kapäiväistä elämäänsä. 
— Eläkkeelle lähtiessäni en ottanut 

tehdasta mukaani. En ole käynyt 

sitä edes katsomassa ja vain kerran 
olen nähnyt siitä unta. En ymmärrä 
sellaisia, jotka eläkkeelle päästyään 
rupeavat sekoamaan, kun ei ole enää 
asiaa töihin. Minulle nämä kymme- 
nen vuotta ovat olleet onnellista ai- 
kaa. Tosin minua vaivaa astma — 

Sa- 
moin työpaikan melu heikensi kuu- 
liekö muistona puhdistamosta. 

loani. Mutta muutoin on kuntoni hy- 
vä ja pidän siitä myös huolta. Aamui- 
sin voimistelen televisiosta oppimani 
ohjelman mukaisesti, otan suihkun, 
kävelen terveydekseni ja valmistan 
vaihtelevaa ruokaa. Eläkkeeni ei ole 

suuruudella pilattu, mutta olen elä- 
mäni aikana tottunut tulemaan vähäl- 
lä toimeen. 
on minulle paljon iloa. Posti tuo mi- 

Televisiosta ja radiosta 

nulle monta lehteä ja lisäksi luen kir- 
joja. 
säännöllisesti ja usein myös kirkossa. 

Kultaisen iän kerhossa käyn 

Elämässäni on vaihtelua eikä koskaan 

Karkkilan kauppala 
o n  raken tanu t  

neljä nykyaikaista 
rivitaloa 

vanhuksille 

T a i m i  Nurmi  
Karkkilasta: 
Minulle eläkeläis— 
vuodet ovat ol leet  
onnellista aikaa 

:?:—530 g r . .  - . - — " - r  - ' . ; -  < 

toimettomuus ole päässyt minua yl- 
lättämään. 
— Ruumiini on tietenkin jo raih- 

naan puoleinen, mutta sydämeltäni 
tunnen itseni nuoreksi. Iloitsen myös 
kanssaihmisistäni ja haluan olla hei- 
dän kanssaan sovussa. Muistan olla 
aamuin illoin kiitollinen jokaisesta 
minulle suodusta hetkestä enkä unoh- 
da pyytää itselleni nöyrää sydäntä. 

Vuoden päästä eläkkeelle 

Karkkilan tehtaan valimossa 'kuu- 
malla” ammelinjalla yritimme vaihtaa 

hiekansekoittaja 
Tuskin 

olimme päässeet alkuun, kun sekoit- 
taja meni tukkoon ja Nurmisen oli 
painuttava luukusta koneen alle la- 
pion avulla tilannetta selvittämään. 
Työporukan miehet tulivat jo katso- 

muutaman  sanan 

Anton N 11 r m i s  e n kanssa. 

maan, mistä keskeytys johtui ja loi- 
vat epäileviä katseita haastattelijaan. 
Tarpeettomia viivytyksiä ei saisi ta- 
pahtua, sillä ammeilla on nykyisin 
menekkiä normaalia enemmän. Niin- 
pä tällä kertaa paiskitaan töitä kah- 
dessa yhdeksän tunnin pituisessa työ- 

vuorossa yhden vuoron urakan olles- 
sa 119 ammetta. 

Anton Nurmisella on ikää jo 64 
vuotta, mutta siitä huolimatta hänen 
liikkeensä ovat nopeita ja tarkoituk- 
senmukaisia kuten vuosikymmenien 
työn koulimalta saattaa odottaakin. 
Hän kertoi tulleensa tehtaan töihin 

jo v. 1921. Pula-aikana hän joutui 
vuoden verran etsimään töitä muual- 
ta, mutta muutoin on Karkkilan teh- 
das ollut hänen työnantajansa. Pit- 
kään hän työskenteli maakaavaajana. 

Nurminen sanoi, että työ kyllä 
vielä käy häneltä, mutta että mielel- 
lään hän lähtee eläkkeelle, kun vuo- 
den päästä saavuttaa eläkeiän. Kyllä 
tämä ihmisen työpäiväksi riittää. Ai- 
kansa hän ei luule käyvän pitkäksi. 
Parikymmentä vuotta sitten hän ra- 
kensi omakotitalon, jossa on mukava 
perheineen asua ja jossa riittää puu- 
haa ja kunnostamista. 

Anton Nurminen valimosta: Mielelläni 
lähden eläkkeelle ja ryhdyn omakoti- 

taloni talonmieheksi 



Rehtori Martti Kalmari: Opiston kirjois- 
sa on tällä hetkellä 1080 opiskelijaa. 

Johtokunnan puheenjohtaja Lauri Nur- 
minen: Nuoriso on oivaltanut opiston 

tarjoamat opiskelumahdollisuudet. 

Rouva Irja Salmelainen: Kauppaopisto- 
kurssin opiskeleminen on vaatinut 

lähes kaiken vapaa-aikani, mutta nyt 
opintojen päätyttyä en voi olla muuta 

kuin tyytyväinen. 

Yhtiöläisillä hyvät opiskelumahdollisuudet 
Kuusankosken Työväenopistossa 

Kuusankosken Työväenopistossa 
on meneillään 50. työvuosi. Kuluva 
vuosi on samalla virstanpylväs koko 
kansalliselle työväenopistoliikkeelle 
kahdessakin mielessä: ensinnäkin on 
kulunut 70 vuotta maan ensimmäisen 
työväenopiston perustamisesta Tam- 
pereelle ja toiseksi Kansalais- ja työ- 
väenopistojen Liitto on tänä vuonna 
tullut toimineeksi puoli vuosisataa. 

Suurimmat muutokset työväenopis- 
totoiminnassa ovat tapahtuneet nyt 
päättymässä olevan vuosikymmenen 
aikana, mikä johtuu osaksi vuonna 
1963 voimaan astuneesta uudesta opis- 
tojen valtionapua koskevasta laista ja 
osaksi siitä, että nuorten ja vanhojen 

lisääntynyt 
Selvimmän käsityksen 

opintotoiminnan laajenemisesta antaa 

jatko—opiskelutarve on 
tuntuvasti. 

opistojen lukumäärän suuri kasvu: 60- 
luvun alussa kansalais- ja työväen- 
opistoja oli 114 ja tällä hetkellä 229, 
yksinomaan tämän vuoden aikana on 
perustettu 13 uutta opistoa. 

— Kuusankoskelainen työväen- 
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opistotoiminta on kolmen viimeisen 
tarjonnut 

mahdollisuuden lisäopintoihin varsin 
vuosikymmenen . aikana 

monilla tiedon aloilla. Nykyisin opis- 
ton toiminnassa on ulospäin suuntau- 
tuva toiminta alkanut saada entistä 
enemmän sijaa. Tämän rinnalla on 
varsinaisessa opintotyössä kehittynyt 

opiskelumuoto, 
kertoi Kuusankosken Työväenopiston 
rehtori Martti K a 1 In a r i. 

— 40—luvun lopulla ja 50-luvun 

ns. tavoitteellinen 

alussa opiston toiminta oli selvästi yh- 
teiskunnallisesti virittynyttä. Tänä ai- 
kana myös esteettiset harrastukset al- 
koivat laajemmin kiinnostaa opisto- 
laisia. 60-luvun taitteessa opiskelija- 
määrien kasvu pysähtyi ja tilanne 
jatkui aina vuosikymmenen puolivä- 
liin saakka. 
siin vaikutti television tulo. 

Osaltaan näihin vuo- 
Tilan- 

ne muistuttaa paljolti radion leviä- 
mistä kolme vuosikymmentä aikai- 
semmin, jolloin meidänkin opistomme 
oppilasluvuissa alkoi tapahtua jopa 
laskua. Tosin kummankaan tiedotus- 

välineen vaikutus opintotoiminnan 
pysähtymiseen ei ole näin itsestään 
selvä, mutta selittää asiaa helpom- 
min kuin monet muut tekijät. 

— Tällä hetkellä radio ja televisio 
ovat taas vaikuttajia niin koko yh- 
teiskunnassa kuin opistossammekin. 
Varsinkin television kantaaottavat 
ohjelmat ovat silminnähtävästi herät— 
täneet aktiivisuutta oppilaissa. Onpa 
televisio antanut suoranaisia luento- 
jen aiheitakin. Monasti opiston joh— 
dolle on esitetty toivomus myös yh- 
teisen 
käyttämisestä hyväksi opetuksessa. 

— Opiston opetusohjelmien suun- 

television hankkimisesta ja 

nittelussa pyrimme nykyisin entistä 
enemmän kurssimuotoisten ja tiivii— 
den luentosarjojen aikaansaamiseen. 
Lisäksi tarkoituksemme on järjestää 
erilaisia lyhyitä kursseja entistä 

Niiden järjestämiseen on 
tällä hetkellä paremmat mahdolli- 
suudet kuin aikaisemmin, sillä koulu- 

enemmän. 

hallituksen suhtautuminen niihin on 
olennaisesti muuttunut viime aikoina. 
Valitettavasti kurssien aiheita koske- 
via aloitteita saamme liian vähän. 
Muistutettakoon myös tässä yhtey— 
dessä, että yksityisillä henkilöillä ja 
järjestöillä on samanlainen oikeus 
esittää meille luento- ja kurssitoivo- 
muksia kuin opistolaisillakin. 

— Kun jatko-opiskelun tarve li— 
sääntyy, on meilläkin huomattavissa 
selvää pyrkimystä 
opiskeluun. Suoranaisia tutkintoja ei 
opistossamme voi 

tavoitteelliseen 

suorittaa muita 



kuin kauppaopistokurssin. Sitä opis- 
kelevilla on 2,5 vuoden hyväksytyn 
luento— ja tenttikauden jälkeen mah- 
dollisuus saada merkonomin arvo. 
Kurssin luennot pidetään opiston 
omin opettajavoimin ja tentit suori- 
tetaan Kouvolan kauppaoppilaitok- 
sen opettajille. Nyt vuoden lopulla 
valmistuva 6 opiskelijan kurssi on 
järjestyksessä toinen. Niiden kestäes- 
sä on havaittu, että joidenkin ainei- 
den kohdalla työssä käyvät opiskeli- 
jat tarvitsisivat ylimääräistä lukuai- 
kaa, joten heidän olisi hyvä saada 
työnantajalta lyhyt lukuloma. Esi- 
merkiksi Hollannissa on yleistä, että 
jatko-opiskeluun saadaan työnanta- 
jilta lukulomaa. Olisi toivottavaa, 
että Suomessakin tähän vähitellen 
päästäisiin, totesi rehtori Kalmari. 

Etumies Lauri N u r m i s e l l a ,  
joka työskentelee Kymin korjauspa- 
jassa, on pitkäaikainen kokemus työ- 

Aktiivisen 
luentopiirissä toimimisen lisäksi hän 
on ollut lähes 20 vuoden ajan työ- 

väenopistotoiminnasta. 

väenopiston johtokunnan puheenjoh- 
taja. 
— Työväenopisto palvelee laajassa 

mittasuhteessa. niin yhtiöläisiä kuin 
muitakin kauppalalaisia. Siellä oppii 

Laborantt i  T imo  
Nyberg: Työväen- 
opistossa e i  t u n n e  
olevansa k o u l u n -  
penk i l l ä .  

Junamies  Unto 
Seppälä:  Kynäily- 
piirissä olemme 
t e h n e e t  novelleja,  
r u n o j a ,  esi telmiä 
j a  esseitä. 
Olemmepa 
koettaneet myös 
näytelmän tekoa. 

tuntemaan eri yhteiskuntapiireistä 
lähtöisin olevia ihmisiä ja heidän aja- 
tuksiaan. Opiston piirissä voidaan 
rauhallisesti selvitellä hyvinkin vas- 
takkaisten näkemysten ja ajatussuun- 
tien oikeutusta ja paremmuutta. Ja 
tämän tekee mahdolliseksi nimen- 
omaan se, että opisto on avoinna kai- 
kille, jotka katsovat sitä tarvitsevan. 
— Mielestäni työväenopistoliik- 

keellä on edelleen selvä päämäärä 
suomalaisessa yhteiskunnassa. Opisto 
on ollut ja on vieläkin monelle hyvä 
pohjakoulu erilaisiin jatko-opintoihin, 
esimerkiksi teknillisiin oppilaitoksiin. 
Oppiaineitten lisäämisen tarve ei enää 
ole suuri, sillä ainevalikoima on tällä 
hetkellä erittäin laaja. 

— Tulevassa toiminnassamme mei— 
dän on entistä enemmän otettava 
huomioon se, että paikkakunnan nuo- 
riso on vähitellen oivaltanut opiston 
tarjoamat opiskelumahdollisuudet. 
Meillä on tällä hetkellä oppilaina yh— 
tä hyvin tietojaan paikkailevia oppi— 
koululaisia kuin työssä käyviä nuo— 
ria. Konekirjoituskurssit ovat kerän- 
neet runsaasti nuorta väkeä, mikä 

Neiti  Ri tva  I n k e r o i n e n :  Mikäl i  työväen-  
opistossa olisi kauppaopistokurssin 

lisäksi mahdollisuus jonkin muun 
kurssin suorittamiseen. lähtisin kyllä 

mukaan. 

lienee osoitus siitä, että konekirjoitus 
pitäisi ottaa nykyisin huomioon jo 
peruskouluasteen opetuksessa. Suun— 
nitteilla on myös lisää vanhuksille ja 
eläkeläisille tarkoitettua toimintaa. 
Heidän harrastuspiirinsä koetamme 
mahdollisuuksien mukaan sijoittaa 
toimivaksi päiväsajaksi, koska iltai- 
sin meillä ei ole enää vapaita tiloja 
käytettävissä. 

Rouva Irja S a l m e l a i n e n  työs- 
kentelee jalostusteollisuuden myynti- 
osastolla. Hän aloitti työväenopistos- 
sa syksyllä 1967 kauppaopistokurssin, 
jonka viimeiset tentit ovat olleet jou— 
lukuussa. 

— Halu jatko-opintoihin syntyi 
lähinnä siitä, että tahdoin saada 
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vaihtelua vapaa-aikaan ja toisaalta 
päästä eteenpäin työssäni. Aikaisem- 
min minulla ei ollut mahdollisuutta 
lukea työn ohella, mutta kun pari 
vuotta sitten tarjoutui tilaisuus, käy- 
tin sen luonnollisesti hyväkseni. 

—— En kiellä, etteikö tämä opiskelu 
olisi vaatinut myös paljon sitkeyttä. 
Illat ovat kuluneet miltei tyystin tä- 
män kahden ja puolen vuoden aikana 
kirjojen ja kotitehtävien parissa. Voi 
melkeinpä sanoa, että olen joutunut 
eristäytymään täksi ajaksi kokonaan 
ulkomaailmasta; tiiviistä mukanaolos- 
ta  ja keskitetystä luentojen seuraami- 
sesta huolimatta suurin työ on jäänyt 
kotona tehtäväksi. 
— Opiskeluni luonteesta johtuen 

en ole joutunut pyytämään vapaata 
työstä juuri nimeksikään, sillä olen 
voinut vähentää 'opiskelupäivät' ke- 
sälomastani. Nyt opintojen päätty— 
misvaiheessa en voi olla muuta kuin 

Niiden 
ansioksi on ilman muuta laskettava 
tyytyväinen ja helpottunut. 

se, että pääsin siirtymään kiinteistö- 
osastolta ensin kemian teollisuuden 
myyntiin ja sieltä edelleen jalostus- 
teollisuuden myyntiosastolle. 

Neiti Ritva I n k e r o i n e n  Voik— 
kaan paperitehtaan konttorista suo- 
rittaa työväenopistossa samaa kaup- 
paopistokurssia. 
— Tulin lähteneeksi mukaan tälle 

kurssille saadakseni yksinkertaisesti 
jotakin konkreettista aikaan. Ei mi— 
nulla ollut mitään tarkkaa tavoitetta 
kurssin alussa, mutta sen kestäessä 
päätin, etten ainakaan kesken lopeta, 
kun kerran olen aloittanut. 
— Tämän opiskelumuodon yhtenä 

hyvänä puolena on ainakin minun 
kannaltani se, ettei jokaisella tunnilla 
ole aivan pakko olla mukana, eihän 
siihen aina olisi edes mahdollisuutta— 
kaan. Huonoihin puoliin laskisin taas 
sen, että tällä tavoin opiskeltaessa 
kauppaopistokurssi tulee tuntuvasti 
kalliimmaksi kuin koulussa lukien. Ja  
lisäksi tämä sitoo vapaa-ajan lähes 
kokonaan. 

— Työaikaani en ole joutunut 
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käyttämään opiskeluun muulloin 
kuin nyt tenttivuonna, jolloin olen 
saanut järjestymään vapaan iltapäi- 
vän ennen nelituntista iltatenttiä. 

— Oppimistuloksista en osaa kiit— 
tää muita kuin hyviä opettajiani. Mi- 
nusta heillä on ennen kaikkea kyky 
aktivoida oppilaitaan. Joillakin luen- 
noilla saattaa syntyä koulumaisen 
jäykkää asennoitumista opetukseen, 
mutta sekin on kuitenkin vähäistä. 

— Mikäli 
mahdollisuus 

täällä Kuusankoskella 
olisi tämänkaltaiseen 
jatko—opiskeluun myöhemminkin — 
vaikkapa jonkin muun kurssin muo- 
dossa — olisin valmis lähtemään mu- 
mukaan. En kuitenkaan vielä ensi ke- 
väänä, mutta syksyllä kylläkin. 

Tutkimuslaobratoriossa laborantti- 
na työskentelevä Timo N y b 6 r g 
aloitti opiskelunsa työväenopistossa 

Aluksi 
hän oli mukana englannin kielen pii- 
jo keskikoulua käydessään. 

rissä, mutta myöhemmin vakituisesti 
matematiikan piirissä. 

— Minulla on tarkoituksena suo— 
rittaa matematiikassa lukion oppi- 
määrää vastaava kurssi. Jouluun men- 
nessä pääsemme toivottavasti kuuden- 
nen luokan tehtävät lävitse ja ensi 
kevääseen mennessä ryhmämme koet— 
taa selviytyä kahdesta viimeisestä 
luokasta. Vaikka emme tavoitettam- 
me saavuttaisikaan, aion silti pyrkiä 
teknilliseen opistoon, joka on ollut 
päämääräni koko opiskelun ajan. 

— Työväenopistossa on sikäli mu- 
kava opiskella, että siellä ei tunne 

koulunpenkillä. 
Opettajat ovat pikemminkin jonkin- 
olevansa lainkaan 

laisia neuvojia kuin vanhan tyylin 
Tästä kaiketi joh- 

tuukin, että ryhmän työskentely on 
koulumestareita. 

tiivistä ja mielenkiintoista. Monet ai- 
van turhaan pelkäävät sitä, että työ- 
väenopistossa opiskellessaan joutuu 
arvostelun ja tarkkailun kohteeksi. 
Minusta opisto on ainakin itseopiske- 
lijalle ainoa mahdollinen jatkokoulu. 
— Koko tänä viiden vuoden aika— 

na, minkä olen opistossa viettänyt, 
ei minulle ole tullut mieleenikään 

ajatus, että jättäisin kesken. Se olisi 
itsensä pettämistä ja myös jollakin 
tavoin muiden. Ryhmässämme on 7— 
8 opiskelijaa ja miltei kaikilla on ta- 
voitteenaan jatko-opinnot jossakin 
teknillisessä oppilaitoksessa. 

Junamies Unto S 6 p p ä l ä kulje- 
tusosastolta on toiminut työväenopis— 
tossa jo useamman vuoden ajan. 
Aluksi hän oli mukana psykologian 
ja kirjallisuuden piirissä, mutta vuo- 
desta 1963 lähtien yksinomaan kynäi- 
lypiirissä. 

—— Kynäily oli aluksi aakkosten 
oppimista; lähdimme kieliopista ja 
siirryimme vähitellen kirjoittamaan. 
Saimme otsikoita, joista piti tehdä 
juttu. Myöhemmin olemme koetelleet 
mm. novellien ja runojen tekemistä 
sekä laatineet asiaproosan ohella esi- 
telmiä, pamfletteja, esseitä, ja välistä 
olemme muokanneet toisten tekstiä 
harjoitusmielessä. 

— Olen myös koettanut näytelmän 
tekoa. Vuonna 1965 Kouvola Seura 
julisti Kouvola—aiheisen näytelmäkil- 
pailun, jossa sain hämmästyksekseni 
ensimmäisen sijan. No, tulos ei tieten- 
kään ole niin kehumisen arvoinen, 
koska osanottajia oli vain neljä. 

— Osallistuin myös seuraavana 
vuonna samaan kilpailuun, joskaan 
sijoitus ei ollut yhtä hyvä. Kolman- 
nen näytelmäni olen antanut työ- 
väenopiston näytelmäpiirin käyttöön 
ja toivottavasti voin sen joskus näh- 
dä myös valmiina esityksenä. Aiheen 
tähän pienoisnäytelmään sain viime 
kesäisestä esperantistien kokouksesta, 
jossa olin mukana. 

— Kynäily on ollut harrastukseni 
jo pikkupojasta lähtien, mutta en ole 
vain uskaltanut aikaisemmin kenelle- 
kään valmista tekstiä esittää. Vasta 
ensimmäisen näytelmäni ja siitä saa- 
mani palkinnon jälkeen olen antanut 

Tähän on 
epäilemättä opistolla ollut osuutensa. 

— Toistaiseksi en ole mitään tyy- 
lisuuntausta pyrkinyt noudattamaan. 

tekstejäni arvioitavaksi. 

Kirjoitan miltei aiheesta kuin aihees- 
ta. Mitä lukemisharrastukseen tulee, 



niin se on tahtonut jäädä television 
tuijottamisen varjoon. Sen verran 
kuitenkin täytyy aina uusia kirjoja 
seurata, että tietää kulloisenkin vir- 
tauksen suunnan. Ja eihän sitä enää 
voisi samalla tavalla kirjoittaa kuin 
muutama vuosikymmen sitten. Ei tu- 
lisi mitään, ei taitaisi olla lukijoita, 
eikä varmasti kustantajaakaan . . . 

Prässipoika 
Kymin paperitehtaalta on ollut työ— 
väenopistossa 

Risto M a n n i n e n  

viisitoistavuotiaasta 
lähtien. Hän kuuluu näytelmäpiiriin. 

— Työväenopiston näytelmäpiiri 
tuli puheeksi joskus ammattikoulu- 
aikana. Ajattelin, että menen katso- 
maan minkälaista siellä oikein on, ja 
kolmas vuosi on nyt menossa. 

— Tärkeintä minusta koko tässä 
teatteriharrastuksessa on se, et tä pää- 
see tekemisiin uusien ihmisten ja asi- 
oiden kanssa. Muutaman kerran vuo- 
dessa on piirin puitteissa mahdolli- 
suus vierailla muilla paikkakunnilla 
joko kilpailujen, näytelmäpäivien tai 
teatteriretkien mukana. 

— Mielenkiintoista näytelmäpii- 
piirissä on eri tyyppisten roolien ko— 
keilu ja itse näytelmien sisällön sel- 
vittäminen. Itse en halua näytellä 
sellaisessa kappaleessa, jonka tarkoi- 
tusperät ovat minulle hämärät. Siitä 
syystä olenkin lähinnä perinteellisen 
juoninäytelmän kannalla. 

— Nykyisin tämä näytteleminen on 
vähitellen muuttumassa harrastukses- 

ta jonkinlaiseksi tottumukseksi. Ei 
oikein osaa lopettaakaan. Hyvistä ja 
juuri meidän ryhmällemme sopivista 

Siksi 
aiommekin nyt vähän aikaa kokeilla 
näytelmistä on kova puute. 

kynäilypiirin jäsenten teksteillä, joita 
on ollut luettavana muutamia. 

— Mitään mieliroolia on vaikeata 
työkaudella 

Brechtin 
viime 
Bertolt 

) R o u v a  Carrarin kivääreissä' minusta 

nimetä, mut ta  
esittämässämme 

oli mukava näytellä Josén osaa. Ja 
muutenkin nuo vakavamman puolei— 
set roolit tuntuvat luontuvan parhai- 
ten. Ei silti, kyllä me kevyttäkin 
näyttelemme, mutta se on kuitenkin 
erilaista. 

Kuusankosken seurakunnan  . . . 

jatkoa s:lta 5 

sen toiminta näyttää pian sammu— 
neen. 

Joka tapauksessa on katsottava, 
että monimuotoinen kristillinen yh- 
distystoiminta paikkakunnalla syntyi 
korvaamaan puuttuvaa seurakunnal- 
lista aktiivisuutta. Yhdistysten piiris- 
tä tulivat suureksi osaksi ne henki- 
löt, jotka tavataan seurakunnan pe- 
rustamispuuhissa. 

Sigfrid Sirenius ja Kuusankoski 

Aloitteet oli siis tehty paikallisel- 
ta taholta, vilkas yhdistystoiminta oli 
valmistanut maaperää omalle seu- 
rakunnalle. Mutta vielä tarvittiin 
eräs sysäys. Sen antajaksi Jumala 
oli valinnut nuoren pappismiehen 
Sigfrid Sireniuksen. Helsingissä oli 
lokakuussa 1915 pidetty yleinen yk- 
sityinen pappeinkokous. Tässä ko- 
kouksessa oli pastori Sirenius pitänyt 
esitelmän evankelioimistyön järjestä— 

tehdaspaikoilla misestä ja muissa 
taajaanasutuissa väestökeskuksissa. 
Sen seurauksena valittiin toimikunta, 
joka sittemmin muodostui Teollisuus- 
seutujen Evankelioimisseuraksi (nyk. 

Kristillis-Yhteiskunnallinen Työkes- 
kusliitto). 

Toimikunta, jonka sihteerinä oli 
pastori Sirenius, kohdisti ensiksi huo- 
mionsa Kymin Osakeyhtiön tehdas- 
alaueisiin. Uudenvuodenpäivänä 
1916 Voikkaan palokunnantalolla 
pidetyllä jumalanpalveluksella ja si- 
tä seuranneella puhetilaisuudella al- 
koi pastori Sireniuksen tänne suun- 
tautunut toiminta, joka seuraavina 
vuosina jatkui monina kokoussarjoi- 
na ja huipentui hänen papilliseen 
palvelukseensa täällä kesällä 1918. 
Silloin luotiin pohjaa tulevalle seu- 
rakuntaelämälle. Sirenius itse ajoi 
tarmokkaasti seurakunnan perusta- 
misasiaa kutsumalla koolle paikka- 
kuntalaisten kokouksia, neuvottele- 
malla yhtiön johdon, emäseurakun- 
tien, tuomiokapitulien ja valtioval— 
lan edustajien kanssa. 

Seurakunta perustetaan 

Pastori Sirenius saattoi viipyä 
Kuusankoskella vain kesän ja syksyl- 
lä tuli hänen seuraajakseen pastori 
Niilo Mustala. Mutta asiat olivat 
saaneet vauhtia. Joulukuun 29 pnä 
1918 pidetty Kuusankosken seura- 
kunnan ensimmäinen virallinen kir- 

konkokous oli monessa mielessä rat- 
kaiseva. Kokoukselle jätettiin ilmoi— 
tus, että Kymiyhtiö oli päättänyt si- 
sustaa omistamansa Kuusankosken 
seuratalon kirkoksi ja antaa sen tie- 
tyin ehdoin seurakunnan käytettä- 
väksi. Niin ikään ilmoitettiin, että 
yhtiö oli päättänyt luovuttaa jo ai- 
kaisemmin hankkimansa ns. vanhan 

Yhtiö 
oli lisäksi monin muin tavoin, mm. 
hautausmaan seurakunnalle. 

rahalahjoituksin ja antamalla papeil- 
le maksuttomat asunnot helpottanut 

seurakunnan perustettavan pääse- 
mään jaloilleen. Palkkauskysymys 
emäseurakuntain papistonkin kanssa 
saatiin järjestykseen. 

Kuusankoskella 9. 2. 1919 pidetty 
kirkonkokous anoi ja sai valtioneu- 
vostolta luvan Kuusankosken kir- 
kollisten olojen järjestämiseen siten, 
että seurakuntaa hoitamaan määrät- 
tiin väliaikainen pappi ja hänelle 
apulainen Voikkaalle, kunnes kirk- 
koherran virka voidaan julistaa haet— 
tavaksi. Saman vuoden elokuussa 
pastori Arvi Malmivaara saatiin seu- 

Apulaisenaan 
hänellä oli pastori Niilo Mustala. 
Pastori Malmivaara valittiin sitten 
15. 10. 1922 ensimmäiseksi kirkko- 
herraksi. 

rakunnan apulaiseksi. 
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Pitkäaikaisesti 
palvelleita 

KUUSANKOSKI 

YRJU RIUTTALA 
sähköasentaja Kymin paperitehtaan 
kunnossapitoryhmästä tuli 28. 10. ol- 
leeksi 40 vuotta yhtiön palveluksessa. 
Hän on syntynyt 23. 4. 1913 ja tuli yh- 
tiön palvelukseen 1929. Koskelassa pi- 
detyssä juhlatilaisuudessa hän vastaan- 
otti yhtiön 40-vuotisansiomerkin pape- 
ritehtaan teknillisen johtajan Lennart 
Gräsbeckin kiittäessä häntä pitkäaikai- 
sesta palveluksesta. 

TAUNO TUOMINEN 
mestari teknilliseltä osastolta tuli 11. 11. 
olleeksi 40 vuotta yhtiön palveluksessa. 
Jo koulupoikana hän oli kesäisin yh- 
tiön palveluksessa Saksanaholla haapo- 
ja vuolemassa. Ammattikoulusta pääs- 
tyään hän tuli työhön Kuusaan sahalle. 
josta parin vuoden kuluttua siirtyi Ky- 
min rakennusosastolle. Suoritettuaan 
asevelvollisuutensa hän tuli työhön Ky- 
min paperitehtaalle 1933. Siellä hän 
työskenteli toistakymmentä vuotta ja 
siirtyi sen jälkeen metsäosastolle työn- 
johtajaksi. Käytyään Sippolan metsä- 
koulun ensimmäisen työnjohtajakurssin 
hän toimi työnjohtajana tehtaan piirissä 
vuoteen 1951, jolloin siirtyi uudelleen 
Kymin rakennusosastolle. V:sta 1952 
lähtien hän on toiminut mestarina ja 
hoitanut perustutkimuksia ja kartoitus- 
töitä. Teknilliselle osastolle hän siirtyi 
1968 toimien edelleen samoissa tehtä- 
vissä. Koskelassa pidetyssä juhlatilai- 
suudessa 12. 11. johtaja P-G. Michels- 
son kiitti häntä pitkäaikaisesta palve- 
luksesta yhtiössämme ja ojensi hänelle 
yhtiön 40-vuotisansiomerkin. 

VÄINÖ SJÖHOLM 
koneenhoitaja Kymin selluloosatehtaal- 
ta tuli 27. 11. olleeksi 40 vuotta yhtiön 
palveluksessa. Koskelassa järjestetyssä 
tilaisuudessa hän vastaanotti yhtiön 40- 
vuotisansiomerkin ja selluloosatehtaan 
käyttöpääl l ikkö Lars Stählström ki i t t i  
häntä pitkäaikaisesta ja uskollisesta 
palveluksesta yhtiössämme. 

OSVALD PAAVOLA 
koneenhoitaja Voikkaan paperitehtaalta 
tuli 29. 11. olleeksi 40 vuotta yhtiön pal- 
veluksessa. Hän on syntynyt Iitisssä 
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11. 11. 1912 ja tuli yhtiön palvelukseen 
Voikkaan paperitehtaalle 1928. Siellä 
hän on palvellut koko ajan. Koneen- 
hoitajaksi hänet nimitettiin 1955. Hän 
toimii nykyisin PK 11:n hoitajana. 

LAURI TIIRIKKA 
päivämestari Voikkaan paperitehtaalta 
tuli 29. 11. olleeksi 40 vuotta yhtiön 
palveluksessa. Hän on syntynyt Sorta- 
valan maalaiskunnassa. Hän tuli Läske- 
län tehtaan palvelukseen 1928 ja siir- 
tyi sieltä Voikkaan paperitehtaalle 1934 
silinterimieheksi. Koneenhoitajaksi hä- 
net nimitettiin 1939 ja päivämestariksi 
1967. 

HALLA 

TAUNO RÄSÄNEN 

kuivaamomies kuivaamolta tuli 21. 10. 
olleeksi 40 vuotta yhtiön palveluksessa. 
Hän on syntynyt Kymissä 9. 7. 1909 ja 
tuli yhtiön palvelukseen ulkotyöosastol- 
Ie 1929 siirtyen seuraavana vuonna he- 
vosmieheksi. Talonmiehenä hän toimi 
1987—1946 ja  sen jälkeen kuivaamalla, 
lämmittäjän apulaisena kattilahuoneella 
ja kuivaamolla nykyisessä ammatis- 
saan v:sta 1966 lähtien. Isännöitsijä 
Börje Carlson ojensi hänelle yhtiön 40- 
vuotisansiomerkin hänen kunniakseen 
järjestetyssä tilaisuudessa kiitokseksi 
pitkäaikaisesta ja uskollisesta palve- 
luksesta. 

ENOK HÄMÄLÄINEN 
etumies lautatarhalta tuli 23. 11. olleek- 
si yhtiön palveluksessa 40 vuotta. Hän 
on syntynyt Kymissä. Yhtiön palveluk- 
seen sahalle hän tuli 1929 ja palveli 
siellä kaksi vuotta. Uudelleen hän tuli 
1932 sahalle, josta siirtyi 1936 lautatar- 
halle tasaajaksi. V. 1952 hän siirtyi 
työnjohtajan tehtäviin lautatarhalle ja 

Tauno Tuominen 

sieltä 1963 kuljetusosastolle työnjohta- 
jaksi. V:sta 1964 lähtien hän toimi palo- 
vartijana, kunnes 1969 siirtyi nykyiseen 
tehtäväänsä etumieheksi Iautatarhalle. 
Seuratalossa pidettiin kahvitilaisuus 
24. 11.. jol loin isännöitsijä Börje Carl- 
son ojensi hänelle 40-vuotisansiomerkin 
kiittäen häntä pitkäaikaisesta palveluk- 
sesta. 

JUANKOSKI 

VÄINÖ HEIKKINEN 
silinterimies tuli 25. 10. olleeksi 40 
vuotta yhtiön palveluksessa. Hän tuli 
tehtaalle työhön 1928. Aluksi hän työs- 
kenteli ulkotyöosastolla j a  siirtyi 1929 
puuhiomoon ja joitakin vuosia myöhem- 
min kartonkitehtaalle. Siellä hän toimi 
paalaajana ja voitelijana sekä v:sta 
1950 lähtien nykyisessä tehtävässään. 
Toimihenkilökerhossa vietetyssä juhla- 
tilaisuudessa isännöitsijä L. Timgren 
ojensi hänelle yhtiön 40-vuotisansio- 
merkin ja kiitti häntä pitkäaikaisesta, 
uskollisesta ja hyvin suoritetusta työstä 
yhtiön ja tehtaan hyväksi. 

Jaakko Mynttinen 



Osvald Paavola 

Merkkipäiviä, 

KUUSANKOSKI 

PAAVO LAAKSO 
nostur inhoi ta ja Kymin sel luloosatehtaal- 
ta täyttää 60 vuotta 25. 1. Hän on syn— 
tynyt litissä. Yhtiön palvelukseen hän 
tu l i  1925 j a  työskentel i  er i  osastoi l la, 
kunnes 1954 siirtyi Kymin selluloosa- 
tehtaal le paalaajaksi.  Nosturinkul jetta- 
jana hän on  toiminut v:sta 1964. 

VILJO PASI 
varakoneenhoitaja Kymin selluloosateh- 
taalta täyttää 60 vuotta 25. 1. 

JAAKKO MYNTTINEN 
ulkotyöntekijä kuljetusosastolta täyttää 
60 vuot ta 3. 2. Hän on  syntynyt I i t issä 
ja tuli 1925 yhtiön palvelukseen vaunu- 
jen voitelijaksi ulkotyöosastolle. Työs- 
kenneltyään väl i l lä  muual la hän tu l i  
1926 raitiotieosastolle ratatyömieheksi 
ja oli tässä työssä kolmisen vuotta. Sen 
jälkeen hän o l i  jäl leen muiden työnan- 
taj ien palveluksessa. V. 1930 hän palasi 

,'.— 
Tauno Räsänen Enok Hämälälnen 

yhtiön palvelukseen rautatieosastolle. 
Purkajana j a  puutavaran mittamiehenä 
hän on toiminut v:sta 1960 lähtien. 

VÄINÖ LEHTINEN 
vi i laaja kor jauspajal ta täyttää 60 vuotta 
10. 2. Hän on  syntynyt I i t issä. Hän tu l i  
1923 yht iön palvelukseen j a  työskenteli 
er i  työosastoi l la vuoteen 1930. Apumie- 
henä ja valajana hän toimi v:sta 1932 
läht ien ensin Kymin j a  myöhemmin 
Voikkaan korjauspajan valimossa. Vali- 
motoiminnan päätyttyä hän on  v:sta 
1966 lähtien työskennellyt viilaajana. 

PAULI VUORELA 
vi ivaaja Kymin paperitehtaan Fourdri- 
nier-osastolta täyttää 60 vuotta 20. 2. 
Hän on syntynyt Hovinmaalla. Yhtiön 
palvelukseen puutarhaan hän tuli työ- 
hön 1926 ja siirtyi sieltä samana vuonna 
Kymin paperitehtaalle. Hän työskenteli 
paperikonei l le vuoteen 1945 saakka, 
jo l lo in si i r tyi  nykyiseen tehtäväänsä. 

KALLE JYLHÄNSALO 
vanhempi sähköasentaja Voikkaan säh- 
kökor jaamol ta täyttää 50 vuotta 25. 12. 
Hän on syntynyt Valkealassa. Hän tuli 
yht iön palvelukseen 1960 Voikkaan säh- 
kökorjaamol le.  Aikaisemmin hän työs- 

Väinö Heikkinen 

kente l i  e r i  sähköl i ikkeiden palvelukses- 
sa  saavuttaen laajan asiantuntemuksen 
ammattialallaan. 

AKSELI HEIKURINEN 
pituusleikkurin apumies Voikkaan pa- 
peritehtaalta täyttää 50 vuotta 1. 2. Hän 
on syntynyt Vuokselassa ja tuli 1950 
yhtiön palvelukseen Voikkaan selluloo- 
satehtaalle, josta 1954 siirtyi Voikkaan 
rakennusosastolle j a  1968 nykyiseen 
tehtäväänsä. 

HUGO HÄNNINEN 
mestari Kymin selluloosatehtaalta täyt- 
tää 50 vuotta 4. 2. 

PAAVO OJAN EN 
kirvesmies Voikkaan paperitehtaan 
kunnossapitoryhmästä täyttää 50 vuotta 
6. 2. Hän on syntynyt Valkealassa ja tuli 
yht iön palvelukseen Ojaselan kartanoon 
1937. Sieltä hän siirtyi Verlan tehtaalle 
1939 j a  to imi  voi tel i jana puuhiomossa 
1947 lähtien. Voikkaan rakennusosas- 
to l le  hän si i r ty i  apumieheksi 1959 j a  
Voikkaan paperitehtaan kunnossapito- 
ryhmään kirvesmieheksi 1968. 

TAUNO LAINlO 
voitel i ja Kymin selluloosatehtaalta täyt- 
tää 50 vuotta 8. 2. 

Väinö Lehtinen Kalle Jylhänsalo Er ik Karling Kalle Lukkarinen 
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Paavo Koskinen 

VILHO LAAKSONEN 
sähkö- ja instrumentti-insinööri Kuusan- 
niemen selluloosatehtaalta täyttää 50 
vuotta 11. 2. Hän on syntynyt Artjär- 
vellä. Hän tuli yhtiön palvelukseen 1935, 
kävi Tampereen Teknillisen opiston 
1945—1948 ja toimi 1949 Voikkaan sel- 
luloosatehtaalla varavuoromestarina 
siirtyen samana vuonna Kymin sellu- 
loosatehtaalle vuoromestariksi. Mittari- 
teknikkona hän työskenteli 1952—1963. 
jonka jälkeen hän siirtyi Kuusanniemen 
selluloosatehtaan suunnitteluryhmään. 
Tehtaan valmistuttua hänet 1964 nimi- 
tettiin instrumentti-insinööriksi ja vuo- 
den 1969 alusta myös sähköinsinöö- 
riksi. 

KARKKILA 
LAILA SALMI 
siivooja valimon puhdistamosta täyttää 
60 vuotta 8. 2. Hän on syntynyt UI. Py- 
häjärvellä. Yhtiön palvelukseen hän tuli 
1947. Oltuaan väillä kaksi vuotta poissa 
hän palasi takaisin 1950 siivoojaksi 
puhdistamoon. 

ERIK KARLING 
valtiot.maisteri konttorista täyttää 60 
vuotta 23. 2. Hän on syntynyt Turussa, 
tuli ylioppilaaksi 1929, valmistui Äbo 
Akademista valtiotieteiden kandidaatik- 
si 1935 ja vihittiin maisteriksi 1948. 
Opiskeluaikanaan hän oli useaan ottee- 
seen P. 0. Rettig & Co:n palveluksessa 
Turussa. Valmistuttuaan hän oli jonkin 
aikaa ruotsinkielisten maalaiskuntien 
keskusliiton palveluksessa ja tuli 1936 
yhtiömme palvelukseen Kuusankoskelle, 
jossa hän työskenteli mm. tilasto-, osto-, 
myynti- ja metsäosastoilla. Juankosken 
tehtaalle osto- ja myyntiasioita hoita- 
maan hän siirtyi 1940 ja Karkkilan teh- 
taalle konttoripäällikön apulaiseksi 
1945. Konttoripäälliköksi hänet nimitet- 
tiin 1950. V:sta 1968 lähtien hän on 
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hoitanut tehtaan kiinteistöasioita ja yh- 
teyksiä kuntien ja valtion viranomaisiin. 
Maisteri Karling on työnsä ohella hoi- 
tanut lukuisia luottamustehtäviä. Hän 
on toiminut tehtaan avustuskassan ja 
Lohjan—Kytäjän Eläkerahaston hoita- 
jana. Hän on o l lu t  kauppalanhall i tuksen 
ja tutkijalautakunnan jäsen sekä usean 
vuoden ajan valt ionverolautakunnan 
puheenjohtaja. Hän on toiminut myös 
Karkkilan KOP:n valvojana, Högforsin 
Tehtaan Virkamieskerhon puheenjohta- 
jana ja Luoteis-Uudenmaan Kauppa- 
kamariosaston hallituksen puheenjoh- 
tajana. Juantehtaalla ollessaan hän toi- 
mi sotilas- ja työvoimapiirin nimeämänä 
kuljetus- ja työvoimapäällikkönä. Va- 
paa-aikoinaan hän harrastaa puutar- 
hanhoitoa sekä kalastusta ja vesillä 
liikkumista Turun ulkosaaristossa. 

KALLE LUKKARINEN 
keernantekijä valimosta täyttää 50 vuot- 
ta 6. 1. Hän on syntynyt Varpaisjär- 
vellä. Tehtaan työhön valimoon hän 
tuli 1963 ja toimi siellä kaavaus- ja 
valutöissä. Nykyisin hänen tehtävänään 
on keernojen valmistus. 

LEA SALONEN 
konttoristi lähettämästä täyttää 50 vuot- 
ta 7. 1. Hän on syntynyt Karkkilassa. 
Tehtaan työhön konttoriin hän tuli 1941 
ja toimii siellä edelleenkin lähettämön 
erilaisissa konttoritehtävlssä. 

PAAVO KOSKINEN 
puuseppä malliosastolta täyttää 50 
vuotta 15. 1. Hän on syntynyt Lopella. 
Toimittuaan aluksi maa- ja metsätöissä 
yhtiön Salmion piirissä hän tuli tehtaan 
lämpökeskukseen työhön 1949. Tästä 
työstä hän erosi 1953. mutta palasi ta- 
kaisin tehtaan malliosastolle 1960 puu- 
sepäksi. Hän on toiminut erilaisissa teh- 
tävissä metalliammattiosastossa ja on 
osastonsa luottamusmies. 

Mlkko Kuoppa 

ATRI VALONEN 
malliviilaaja valimosta täyttää 50 vuotta 
7. 2. Hän on syntynyt Tammelassa. Teh- 
taan työhön-hän tuli 1935. Hän on toi- 
minut valimossa, emalilaitoksella ja 
keernaosastolla. Malliosastolle hän siir- 
tyi 1957 ja työskentelee siellä edelleen- 
kin valumallien valmistajana. Hän on 
toiminut Sotainvalidien Veljesliiton 
Karkkilan seudun osaston sihteerinä ja 
rahastonhoitajana v:sta 1947 alkaen. 
Karkkilan Linja-autoasema Oy:n johto- 
kunnan sihteerinä hän on ollut v:sta 
1959 alkaen. Hän on ottanut osaa kun- 
nalliseen toimintaan ja hänellä on Iu- 
kuisia luottamustoimia. Hän oli UI. Py- 
häjärven kunnanvaltuuston jäsen toi- 
mien myös kunnanhallituksen puheen- 
johtajana 1959—1964. Lautakuntien jä- 
senyydestä mainit takoon vero-. kir jasto- 
ja terveydenhoitolautakunnat. Hän on Ii- 
säksi toiminut Pyhäjärven Sähkölaitok- 
sen, Helsingin Yliopistollisen Keskus- 
sairaalan, Helsingin Lastenlinnan ja 
Lohjan ammattikoulun liittovaltuuston 
jäsenenä useita vuosia. 

TYYNE VÄRE 
kattilan eristäjä kattilaosastolta täyttää 
50 vuotta 20. 2. Hän on syntynyt Vih- 
dissä. Tehtaan työhön radiaattoriosas- 
tolle hän tuli 1947. Nykyisin hänen teh- 
täviinsä kuuluu keskuslämmityskattiloi- 
den eristystyöt ja ruiskumaalaus. 

HEINOLA 

MIKKO KUOPPA 
portinvartija Heinolan tehtaalta täyttää 
60 vuotta 7. 1. Hän on syntynyt Inkerissä 
ja tuli tehtaan palvelukseen 1963. Hän 
on harrastanut laulua eri kuoroissa 
v:sta 1927 lähtien ja lisäksi hänellä on 
kirjallisia harrastuksia. Myös yleisurhei- 
lua hän on harrastanut n. 35 vuotta ja 



Toivo Viinikainen 

saanut Suomen Urheilun hopeisen an- 
siomitalin sekä puolustusvoimain kul- 
tamitalin keihäänheitossa ja hopeami- 
talin pituushypyssä. Kirjallisista an- 
sioistaan hänelle on myönnetty usei- 
ta tunnustuspalkintoja. Sotilaallisista 
ansioistaan hän on myös saanut kun- 
niamerkkejä. Venäjänkielen opiskelu 
kuuluu hänen harrastuksiinsa. Mainitta- 
koon, että hän on säveltänyt ja sanoit- 
tanut Laatokka—Iaulun, jonka Heinolan 
Mieslaulajat esittivät kevätkonsertis- 
saan. 

METSÄOSASTO 

TOIVO VIINIKAINEN 
työnjohtaja täyttää 60 vuotta 19. 2. 
Kangasniemen Rauhalahdella. Hän on 
syntynyt Pieksämäellä. Yhtiömme palve- 
lukseen hän tuli aputyönjohtajaksi 1935. 
Käytyään Suomen Sahateollisuuskoulun 
Viipurissa 1938 hän jatkoi yhtiömme 
palveluksessa työnjohtajana vuoteen 
1943 saakka, jolloin siirtyi Mikkelin 
Seudun Metsänhoitoyhdistykseen työn- 
johtajaksi. Hän palasi takaisin yhtiön 
palvelukseen 1945, josta lähtien työ- 
suhde on jatkunut keskeytyksettä Hir- 
vensalmen, Haukivuoren ja Mikkelin 
piirien alueilla. Hän on toiminut puu- 
tavaran osto- ja hankintatehtävissä sekä 
omien metsien hoitotöissä. Työssään 
hänet tunnetaan tunnollisena ja taita- 
vana metsäammattimiehenä. Savolaisen 
huumorin sävyttämänä. vaatimattomalla 
ja ystävällisellä Iuonteenlaadullaan hän 
on luonut hyvät ja luottamukselliset 
suhteet sekä työtovereihinsa että alal- 
siinsa. Työnsä ohella hän on osallis- 
tunut kunnallisiin Iuottamustehtäviln, 
joista mainittakoon työvoimatoimlkun- 
nan ja vaalilautakunnan jäsenyys yli 10 
vuoden ajan. Vapaa-ajan harrastuksista 
mainittakoon kalastus. 

Tolvo Välimäki Hllja Kekäläinen 

HALLA 
TOIVO VÄLIMÄKI 
lajittelija sahalta täyttää 60 vuotta 5. 1. 
Hän on syntynyt Lapualla. Yhtiön pal- 
velukseen Iautatarhalle sekatöihin hän 
tuli 1934. V. 1935 hän siirtyi selluloosa- 
tehtaalle, 1941 rakennusosastolle ja 
1942 sahalle erilaisiin tehtäviin. Lajitte- 
Iijana hän on työskennellyt tämän vuo- 
den alusta lähtien. 

ONNI VIRKKI 
lajittelija sahalta täyttää 60 vuotta 14. 1. 
Hän on syntynyt Koivistolla. Yhtiön pal- 
velukseen sahalle tyvitasaajaksi hän 
tuli 1934. Hän on työskennellyt tehtaan 
eri osastoilla erilaisissa tehtävissä. V. 
1941 hän siirtyi sahalle tasaajaksi ja 
toimii nykyisin lajittelijana. 

Insinööriliiton ansiomitali 
Insinööri Uuno Salorannalle 

Pohjois-Kymen Insinöörien kokouk- 
sessa Kuusankoskella luovutettiin insi- 
nööri Uuno Salorannalle Insinööriliiton 
hallituksen myöntämä hopeinen ansio- 
mitali tunnustuksena ansiokkaasta toi— 
minnasta teollisuuden, insinöörikunnan, 
Insinööriliiton ja erityisesti Pohjois-Ky- 
men Insinöörien hyväksi. Ins. Saloranta, 
joka työskentelee kiinteistöosastolla 
Kuusankoskella, on yhdistyksen perus- 
tajajäsen, toiminut johtokunnassa 13 
vuotta, josta ajasta puheenjohtajana 
viisi vuotta ja varapuheenjohtajana yhtä 
pitkän ajan. Kuvassa ins. Saloranta 
(vas.) vastaanottamassa ansiomitalia. 
jonka hänelle ojensi ins. Leevi Tolva- 
nen. 

Kaarlo Järvinen 

HILJA KEKÄLÄINEN 
pintojen lajittelija sahalta täyttää 50 
vuotta 1. 1. Hän on syntynyt Kymissä. 
Yhtiön palvelukseen hän tuli 1965. 

Manan majoille 

Lokakuun 19 pnä kuoli maakaavaa— 
mon työnjohtaja Kaarlo J ä r v i n e n  
Karkkilan tehtaalta. Hän oli syntynyt 
Kotkassa 10. 2. 1911. Metallimiehen 
ammattiin hän valmistui Hietalahden 
Laivatelakalla. jossa hän työskenteli 10 
vuotta. A. Ahlströmin Oy:n Varkauden 
tehtaalle hän siirtyi 1936 ja työskenteli 
sen jälkeen mm. Suomi-valimossa Hel- 
singissä ja Valmetin Rautpohjan teh- 
taalla. Vuonna 1951 hän siirtyi Widingin 
moottoripajalle Hämeenlinnaan vastaa- 
vaksi työnjohtajaksi ja 1959 valimon 
työnjohtajaksi Karkkilan tehtaalle. 




