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100-vuotias juhli

Suomalaiseen merkkivuoden juhlaan kuuluvat kukkalaitteet, lah
jat ja fraseologian koristamat puheet. Yhtiömme 100-vuotisjuhlissa
puheet rajoittuivat vain muutamiin, valtiovarainministerin, läänin
maaherran, Kuusankosken kauppalan ja seurakunnan sekä eläke
läisten edustajain esittämiin. Lahjat supistuivat yhteen, hopeaan
kaiverrettuun Kuusankosken vaakunaan, millä tahdottiin osoittaa
sitä läheistä yhteenkuuluvuutta, mikä kauppalan ja yhtiön välillä
vallitsee. Viitattuaan yhtiön suorittamaan yhteiskunnalliseen toimin
taan sellaisilla työsaroilla, jotka nykyisin luetaan yhteiskunnan teh
täviin kuuluviksi, kauppalanjohtaja Eero Salmenoja totesi, että yh
tiön menestyksellisestä toiminnasta riippuu myös tämän paikka
kunnan kehitys ja eteenpäinmeno.
Lahjojen ja kukkien sijasta 100-vuotiaan toivomusta noudattaen
onnittelijat muistivat Sotainvalidien Veljesliiton Kuusankosken osas
ton ja Kuusankosken Seudun Vanhainhuoltoyhdistyksen tilejä rahalahjoituksin. Saajat puolestaan olivat ilmoittaneet käyttävänsä näin
saadut varat asuntojen hankintaan vaikeavammaisille sotainvali
deille sekä vanhuksille. Kun yhtiön hallitus juhlakokouksessaan
puolestaan päätti lahjoittaa huomattavan summan samaan tarkoi
tukseen, saadaan varmaan yli puolentoista sadan onnittelijan ja
yhtiön rahalahjan avulla hankituksi monta nykyaikaista asuntoa.
Tämä merkkivuoteen liittyvä toimenpide oli luonteeltaan sosiaa
linen ja sukua yhtiön aikaisempien merkkivuosien lahjoituksille.
Nykyajan kehittyneitä oloja ja näkemystä vastaa sen sijaan yhtiön
hallituksen ehdottama ja ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksymä
'Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö’, jonka peruspääomaksi lah
joitettiin 2,5 miljoonaa markkaa. Tavallaan sekin on hengeltään so
siaalinen, mutta ei tähtää peruspuutteiden poistamiseen, vaan ta
loudellisten edellytysten luomiseen yhtiöläisten opiskelun, vapaaajan harrastusten sekä tehdaspaikkakuntiemme yhdistystoiminnan
hyväksi. Päätöksen yhteydessä esitettiin periaate, ettei säätiöstä
myönnetä apurahoja tarkoituksiin, joiden katsotaan kuuluvan yhtiön
normaaliin toimintaan ja joilla jo ennestään on vakiintuneet muo
dot ja tavoitteet. Siten ei ole kysymys nykyisten tehtävien' siirtämi
sestä säätiölle vaan tukitoimenpiteiden laajentamisesta yhtiöläisten
ja tehdaspaikkakuntien yhdistysten hyväksi. Nykyajan hengen mu
kaista säätiössä on myös se, että päättämisvalta ja asioiden hoito
uskotaan edustajistolle, hallitukselle sekä paikallisille hallintokun
nille, joissa yhtiöläisillä on laaja edustus ja joihin valitseminen ta
pahtuu tuotantokomiteoissa. Peruspääoman reaaliarvon pienene
mistä ei uhkaa myöskään rahanarvon aleneminen, koska perus
pääomaa tullaan vastaavasti korottamaan.
Juhlavuoden ohjelman tultua julkistetuksi kuului arvostelevia
ääniä, joiden mukaan ohjelma vaikutti paisutetulta. Tähänastiset
kokemukset eivät tue tällaista arvostelua. Kaikilla tilaisuuksilla on
ollut vankat perustelunsa. Yhtiön toimintaa ja merkitystä on vain
tahdottu tarkastella laajemmasta näkökulmasta kuin ahtaasti teol
lisuusyrityksenä. Todellisuudessa teollinen toiminta, varsinkin siinä
laajuudessa kuin yhtiömme sitä harjoittaa, luo välttämättömän pe
rustan yhteiskunnalliselle ja kulttuurikehitykselle. Selvimmin se tu
lee esiin niillä paikkakunnilla, joissa yhtiön teollisuustoiminnalla on
sata vuotta tai jo enemmänkin takanaan.
Tärkeimpänä tavoitteena oli saada yhteisen juhlapöydän ääreen
päätehtailla palvelevat yhtiöläiset sekä jo eläkkeelle siirtyneet. Se
oli jo käytännössäkin valtava tehtävä, mutta kykenevän ja vaivo
jaan säästämättä toimineen organisaation avulla siitä selvittiin. Ja
tarkoitus myös saavutettiin. Juhlasaliksi muuttunut Voikkaan pape
rivarasto täyttyi viimeistä sijaa myöten yhtiöläisistä ja juhlavie
raista kunniavieraana itse Tasavallan Presidentti.
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Kymin Osakeyhtiön 100-vuotisjuh- taesitys. Hän lausui Hellaakosken
lapäivänä oli palkallinen vapaapäivä 'Junamatkan’, Kajavan 'Sepän' ja
kaikilla — lukuun ottamatta pientä Vartion
'Häät’.
Oopperalaulaja
päivystys- ja järjestelyhenkilökunnan Veikko Tyrväinen esitti kapellimes
ryhmää — Kuusankosken tehtaiden tari Hannu Bisterin säestämänä
palveluksessa olevilla henkilöillä. Schraderin 'Kesäyön’, Merikannon
Koska paperikoneet ja selluloosakeit- 'Vallinkorvan laulun’ sekä 'Volgalaulun’ Lehärin operetista 'Perintötimet oli pantu seisomaan jo juhla
päivää edeltäneiden helluntaipyhien ruhtinas'. Juhlapuheen piti yhtiön
aikana, oli yhtiöläisillä tiistaiaamuna hallituksen puheenjohtaja, pääjohtaja
Mika Tiivola. Hän selvitteli puhees
23. toukokuuta hyvää aikaa valmis
saan
metsäteollisuuden
osuutta
tautua ennakolta suurta mielenkiin
toa herättäneeseen pääjuhlaan.
maamme talouselämässä sekä puunja
Ja matkalle lähdettiin hyvissä lostusteollisuuden ympäristönsuojeluajoin: ensimmäiset vieraat saapuivat kysymyksiä. Puhe on julkaistu koko
modernin juhlajunan kuljettamina naisuudessaan toisaalla lehdessämme.
Voikkaalle klo ll:n aikaan ja pian
tämän jälkeen alkoi juhlapaikaFe
saapua vieraita tasaisena virtana eri
suunnilta. Suurin osa yhtiölaisistä tu
li Voikkaalle henkilöautoilla. Vilk
kaimmillaan yhtämittainen autojono
ulottui aina tehdasalueelta Kuusan
kosken keskustaan saakka. Klo 12.45
olivat yhtiöläiset puolisoineen asettu
neet omille paikoilleen tyylikkäästi
koristeltujen ja katettujen juhlapöyPääjuhlan kunniavierasta presidentti
tien ääreen. Valtaisassa paperivaras
Urho Kekkosta
tossa istui saman katon alla runsaat
olivat Voikkaan
7 000 henkilöä eli lähes kolmannes
paperivaraston
Kuusankosken kauppalan asukkaista.
edustalla vastassa
Tasan klo 13 saapui juhlapaikalle
— presidentistä
vas:lle — maa
100-vuotisjuhlan kunniavieras tasa
herra Esko E.
vallan presidentti Urho Kekkonen.
Peltonen,
Pääjuhla
alkoi
kapellimestari
kauppalanPertti Huuhkon johtamien Kuusan
valtuuston puheen
kosken Työväen Soittajien esittämäl
johtaja, kansan
edustaja Heikki
lä Meyrbeerin ’Kruunausmarssilla’.
Hykkäälä, yhtiön
Tervehdyspuheen piti yhtiön toimi
hallituksen
tusjohtaja, vuorineuvos Kurt Swanpuheenjohtaja,
Ijung. Hän käsitteli puheessaan yh
pääjohtaja Mika
tiön perustamisvaiheeseen liittyviä
Tiivola ja toimitus
johtaja, vuori
asioita sekä teollistumisen vaikutusta
neuvos Kurt
Kuusankosken kehitykseen. Terveh
Swanljung
dyspuhe on julkaistu kokonaisuudes
Juhlapuheen jälkeen seurasi tarjoi
saan tämän juhlaselostuksen yhtey
dessä.
Vuorineuvos
Swanljungin lun vuoro. Kaikille vieraille oli ka
puheen jälkeen Kuusankosken Työ
tettu valmiiksi juhla-ateria, joka si
väen Soittajat esittivät Marttisen sälsi savustettua lohta, parsasalaatilla
'Parnasso- juhlasoiton’, jota seurasi täytetyn kinkkurullan, sämpylän voinappeineen sekä olutta ja yhtiön juh
kuusankoskelaissyntyisen näyttelijät
tään Eeva-Kaarina Volasen lausun- lavuoden tunnuksella varustetun pie

nen snapsipullon. Jälkiruokana oli
kahvia leivoksen kera. Juhla-aterian
päätyttyä tarjoilusta huolehtineet kou
lutytöt ja ammatti tarjoilijat, joita oli
kaikkiaan lähes 400, jakoivat yhtä
läisille juhlavuoden mitalin ja kuva
teoksen. Jokainen vieras sai ottaa
mukaansa myös juhlakahvikupin sekä
snapsipullon.
Tarjoilun päätyttyä esittivät Ky
men läänin maaherra Esko E. Pel
tonen, Kuusankosken kauppalanvaltuuston puheenjohtaja Heikki H y k käälä ja Kuusankosken seurakunnan
kirkkoherra Antti Arppe tervehdyk
set juhlivalle yhtiölle. Juhlan päät

teeksi Sekakuoro Kaiku lauloi dir.mus. Hilkka Norkamon johdolla Pa
ciuksen 'Hymnin Suomelle’ ja Kuu
lan 'Meren virren’. Päätösnumerona
kuoro esitti puhallinorkesterin avus
tamana Klamin 'Laulun Kymelle’.
Juhla päättyi Maamme-lauluun.
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Vuorineuvos Kurt Swanljung:

Kiitollisuutemme kohdistuu edeltäjiimme
kokoontuneet
tänään
Olemme
viettämään yhtiömme 100-vuotisjuhlaa tähän valtavaan paperivarastoon,
joka huolellisen suunnittelun ja val
mistelun avulla on voitu muuttaa
juhlasaliksi. Tavallisesti tässä varas
tossa on tuhansia tonneja paperia
odottamassa lähtöään eri puolille
maailmaa, trukit kiidättävät paperi
rullia ja kuormaavat niitä satoja
tonneja päivittäin rautatievaunuihin
ja autoihin. Tänään tehtaiden koneet
ovat pysähtyneet, työn äänet ovat
hiljentyneet ja juhla on tullut työn
aherruksen tilalle. Toivon, että sa
malla tavoin kuin tämä arkinen työ
ympäristö on muuttunut ulkonaisesti
juhlapaikaksi, meidän ajatuksemme
vakaisi myös juhlamieli. Vietämme
100-vuotisen tehdastyön juhlaa aivan
tehtaan sydämessä.
4

Meille tuottaa erityistä iloa se, että
Te, Herra Tasavallan Presidentti,
kunnioitatte läsnäolollanne meidän
juhlaamme. Tämä on suuri huomaavaisuudenosoitus yhtiötämme ja sitä
työtä kohtaan, jota tällä teollisuus
paikkakunnalla on harjoitettu sadan
vuoden ajan. Toivotan Teidät, Herra
Tasavallan Presidentti, yhtiön ja yhtiöläisten puolesta mitä kunnioitta
vimmin tervetulleeksi.
Meillä on ilo nähdä keskuudes
samme läänimme Herra Maaherra,
Kuusankosken kauppalan ja seura
kunnan edustajat, yhtiömme perusta
miseen ja sen kehitykseen vaikutta
neiden johtajasukujen edustajat ja tytärtehtaittemme henkilökunnan edus
tajat. Olkaa sydämellisesti tervetul
leita tähän yhtiöläisten perhejuhlaan,
johon jokainen Kuusankosken teh

tailla palveleva on kutsuttu puoli
soineen. Hyvät yhtiöläiset. Minulle
tuottaa suurta mielihyvää, että te ha
luatte olla mukana tässä omassa työn
juhlassamme. Toivotan tervetulleiksi
myös esiintyjät ja muut läsnäolijat.
Tämän seudun 100-vuotiasta teol
lisuushistoriaa voimme lähestyä ja
tarkastella monesta eri näkökulmas
ta. Se muodostaa kansakuntammekin
vaiheissa yhden vahvan säikeen, joka
on ollut lujittamassa tämän maan
elinkeino- ja yhteiskuntaelämää ja
välillisesti myös kansallista kulttuu
riamme. Täällä on maamme tärkeintä
luonnonrikkautta, metsää, jalostettu
arvokkaiksi tuotteiksi, ennen kaikkea
paperiksi. Yhtiömme on alusta al
kaen ollut kehittämässä maamme pa
periteollisuutta, josta on tullut vien
titeollisuutemme huomattavin artik
keli. Tämän yhtiömme toiminnan
keskeisimmän tehtävän on taiteilija
Kauko Räsänenkin valinnut yhtiöm
me juhlavuoden mitalin aiheeksi: sii
nä huuhdotaan vaskoolissa — kullan
huuhtojan käyttämässä laakeassa as-

tiassa — Suomen vihreää kultaa.
Tällaisessa juhlassa jokainen meis
tä uhraa muutaman ajatuksen niille,
jotka ovat olleet perustamassa ja ra
kentamassa tänne tehtaita, käyttä
mässä niitä ja laajentamassa ja kehit
tämässä tuotantolaitoksiamme. Sata
vuotias yhtiömme on näiden aikai
sempien yhtiöläispolvien työn tulos.
Meidän kiitollisuutemme kohdistuu
kin edeltäjiimme, jotka kaiken lisäksi

ovat joutuneet tekemään työtä useas
ti varsin vaatimattomissa ja vaikeissa
oloissa. Liioittelematta voimme sanoa,
että heidän ponnistuksensa ovat koi
tuneet meidän hyväksemme.
Voisimme tuon sadan vuoden var
relta löytää monia merkkipaaluja.
Esimerkiksi
uuden
paperikoneen
hankkiminen on aina ollut merkittä
vä tapaus jo siitä syystä, että sellai
sen hankkiminen on vaatinut huomat-
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Voikkaan tehtaan suureen paperi
varastoon oli juhlavieraita varten
rakennettu Hallan tehtaalla kaksi kilo
metriä pöytiä ja neljä kilometriä
penkkejä. Alakuvassa nähdään erikois
junan kuljettamia yhtiöläisiä
saapumassa juhlapaikalle.

tavia pääomia. Samalla on tuotanto
kasvanut ja usein on myös voitu
laajentaa paperivalikoimaa, minkä

,
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runsaus on yhtiöllemme aina ollut
tunnusomaista.
Näkyviin erottuu
myös vaikeita taloudellisia kriisejä,
työnantajan ja työntekijäin välisiä
erimielisyyksiä ja tehtaita kohdan-

massa, mutta silloisissa oloissa» niiden
löytäminen edellytti mielikuvitusta
ja kaukonäköisyyttä ja niiden hyväk
sikäyttäminen rohkeata yrittäjäntiel
tä sekä myös pääomia. Kun rautatie

Pääjuhlan kunniavieras presidentti Urho
Kekkonen kohottaa maljan 100-vuotiaalle Kymin Osakeyhtiölle, oikdla yhtiön
hallituksen puheenjohtaja, pääjohtaja
Mika Tiivola ja vasilla yhtiön toimitus
johtaja, vuorineuvos Kurt Svvanljung.

*
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neita onnettomuuksia, mutta myös
menestyksen vuosia ja ratkaisevia
parannuksia työoloissa sekä tehdasyhdyskunnan sosiaalisessa kehityk
sessä.
Kohdistan näissä tervehdyssanois
sani ajatukseni kuitenkin vain kaik
kein keskeisimpään, tehtaittemme
syntymän ajankohtaan, siihen minkä
takia me tänään olemme kokoontu
neet juhlimaan. Meidän näkökulmas
tamme tehtaiden rakentaminen Kuu
sankosken äärelle sata vuotta sitten
tuntuu luonnolliselta. Hioma- ja pa
perikone oli jo keksitty, koskivoimaa
oli mielin määrin käytettävissä, puu
ta oli osattu uittaa aikaisemminkin
ja nyt höyrysahojen perustamisen tul
tua luvalliseksi uitto-oloja alettiin
järjestää oikein valtion toimesta.
Kaiken lisäksi vuonna 1870 valmis
tui Riihimäen— Pietarin rautatie, jo
ta pitkin tuotteet voitiin kuljettaa
Venäjän markkinoille.
Nämä edellytykset olivat siis ole6

vedettiin kulkemaan pitkin ulompaa
Salpausselkää, johtui se pelkästään
siitä, että moreeniharjanne tarjosi
luontaisen ratapenkereen. Minkään
laisia teollisia näkökohtia ei ollut
osattu ottaa huomioon. Kun kuiten
kin samanaikaisesti hiomakone teki
tuloaan Suomeen — muutama pieni
hiomo oli jo käynnissä — huomasi
vat Forssa-yhtiön patruuna Axel Wil
helm Wahren ja kreivi Carl Robert
Mannerheim Kuusankosken erinomai
sen sijainnin ja sopivaisuuden puu
hiomon paikaksi. Kumpikin perusti
oman yhtiön ja kumpikin päätti sa
manaikaisesti hiomon kanssa raken
taa myös paperitehtaan. Siinäkin suh
teessa he menettelivät samalla tavoin,
että saivat yrityksiinsä osakkeenomis
tajiksi turkulaisia kauppaporvareita,
virkamiehiä ja muita säätyläisiä.
Kevättalvella 1872 alkoi Kuusan
kosken äärellä ennennäkemätön työn
touhu. Tuskin oli rautatien rakenta
minen päättynyt, kun sadat ihmiset

saivat työtä tehtaiden ja asuinraken
nusten pystyttämisessä. Millainen in
to valtasi omistajat, siitä kertoo va
paaherra Samuel Werner von Troilin
vuonna 1872 laatima kuvaus Kuusankoski-yhtiön johtokunnalle:
”Seutu Kuusankosken ympärillä
tulee pian kasvamaan Tammerkos
keen verrattavaksi tehdasseuduksi. Jo
nyt tehdasnäkymä tekee vaikutuksen,
etenkin kun tietää, että paikka oli
vajaa vuosi sitten täydellistä erämaa
ta. Luonto on täällä suurenmoisen
kaunista ja huolimatta lukuisista töis
tä ja työläisjoukoista rakennuspaikal
la vallitsee hyvä järjestys ja siisteys.”
Pian alkoivat kuitenkin vastoin
käymiset. Hirsisistä tehdasrakennuk
sista kirvesmiehet kyllä selvisivät,
mutta koneiden hankkiminen ja asen
taminen tuotti paljon huolta, koska
kellään ei ollut kokemusta. Ulkomail
ta tullut paperimestari syytti suoma
laisia työmiehiä kykenemättömiksi,
johon Wahren suuttuneena vastasi:

”Olen pannut kolme tehdasta käyn
tiin melkein vain suomalaisin voimin
ja tiedän sen onnistuvan, jos ei vain
tuskastu.”
Mutta kun samanaikaisesti hiok
keen ja paperin hinnat romahtivat,
näyttivät vaikeudet kasautuvan yli
voimaisiksi. Saman ilmiön, minkä
tuotantokyvyn äkillinen lisääntymi
nen sekoittaa nykyisin tilanteen mark
kinoilla, joutuivat jo nämä aloitele
vat tehtaanomistajat kokemaan. Kymiyhtiön osakkaat alkoivat jo her
mostua ja olivat taipuvaisia luopu
maan koko yrityksestä, mutta Wahren valoi heihin jälleen uutta uskoa:
"Mielipiteeni Kymin liikkeestä ei
ole vielä koskaan horjunut vähää
kään. Konjunktuurit ovat olleet mei
tä vastaan aina siitä lähtien kun aloi
timme; oppi vuotemme eivät ole vie
lä loppuneet, mutta on aivan varmaa,
että liikkeellämme on avoinna tule
vaisuus ja että kuljemme parempia
aikoja kohti. Itse paikka on kaikissa
suhteissa parhaita, mitä koko maassa

on saatavissa ja mitä tämän raakaaineen jalostamiseen on valittu. Erä
maan muuttaminen teollisuusseuduksi
maksaa rahaa.”
Uudenaikaisen teollisuuden läpi
murto Kuusankosken äärellä ja nel
jännesvuosisata myöhemmin täällä
Voikkaalla sattui myös yhteiskunnan
kannalta mitä otollisimpaan aikaan.
Maamme väkiluku oli 1800-luvun
alusta 1870-luvulle tultaessa kasva
nut kaksinkertaiseksi eli kahteen mil
joonaan ja seurauksena oli ollut en
nen kaikkea maattoman yhteiskun
taluokan lisääntyminen. Nyt massaja paperitehtaat yhdessä höyrysaho
jen kanssa tarjosivat työtä, kylläkin
toisenlaista millaiseen oli maalaisky
lissä totuttu, mutta uutta myös siinä
suhteessa, että palkka maksettiin ko
konaan rahana.
Vaikka eläminen näissä uudentyyp
pisissä tehdaskylissä oli vaatimaton
ta — erityisesti asuminen oli ahdasta
— , tiesi se kuitenkin aikaisempaan
verrattuna elintason paranemista. Li-
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Näyttelijätär Eeva-Kaarina Volanen esit
ti pääjuhlassa kolme lausuntanumeroa.
Juhlan ohjelma päättyi Sekakuoro
Kaiun ja Kuusankosken Työväen Soit
tajien vaikuttavaan yhteisesitykseen,
jonka johti dir.mus. Hilkka Norkamo.
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saksi esimerkiksi sairaanhoitoon ja
koulunkäyntiin nähden oltiin Kuu
sankoskella ympäristöä paremmassa
asemassa. Erityisen tärkeätä oli tehdasväestön juurtuminen uuteen asuin
paikkaansa ja tottuminen tehdastyöhön. Työsuhteet ovat yhtiössä muo
dostuneet pitkäaikaisiksi, jopa polves
ta polveen periytyneiksi. Tämä on ol
lut yhtiön kannalta suureksi hyödyk
si ja toivoakseni se on koitunut myös
henkilökunnan parhaaksi.

Kaukonäköinen
tehtaanpatruuna
Wahren oli ennusteluissaan oikeassa.
Erämaan muuttaminen teollisuusseuduksi on kyllä maksanut rahaa, mut
ta paikka on kaikissa suhteissa ollut
parhaita, yrityksellä on ollut tule
vaisuutta ja suomalaisista on kehitty
nyt taitavia ammattimiehiä.
Täällä Kuusankoskella on oman
maan raaka-aineesta ja suomalaisella
työllä saatu aikaan tuotteita, jotka
ovat saaneet varman jalansijan maail

manmarkkinoilla. Mutta tämän vuosi
sataisen työn me näemme ja koemme
myös läheisemmin ja omakohtaisemmin. Tämän teollisen toiminnan rin
nalla on täällä yhteisin voimin luotu
tämä teollisuusyhdyskunta, jonka ke
hittymisestä ja edistymisestä me jo
kainen tunnemme vilpitöntä iloa.
Herra Tasavallan Presidentti, hy
vät naiset ja herrat! Olkaa sydämel
lisesti tervetulleita tähän Kymin Osa
keyhtiön 100-vuotisjuhlaan.

Pääjohtaja Mika Piivola:

Metsäteollisuutemme kehittämisessä tarvitaan
osaratkaisujen sijasta kokonaisnäkemystä
Kymin Osakeyhtiön 100-vuotista
taivalta vietetään ajankohtana, jol
loin keskustelu ja ajatustenvaihto
metsäteollisuutta sekä sen tulevaisuut
ta koskevista kysymyksistä on var
sin vilkasta. Tämä keskustelu on
koskenut ja koskee mm. metsävaro-

jemme riittävyyttä, jota on pohdittu
ja joka on vaikuttanut lainsäädän
töön jo 1800-luvun alussa — siis pal
jon ennen sahateollisuuden läpimur
toa. Metsäteollisuuden yleinen toi
minta, sen tekniikka ja jalostusasteen
nostaminen, markkina-alueet ja kil

pailuedellytyksiä koskevat pulmat
ovat niin ikään olleet esillä. Viimeksi
mainitut liittyvät niihin syvälle luo
taaviin ratkaisuihin, jotka ovat syn
tymässä Euroopan Talousyhteisön
laajentamisneuvottelujen
edetessä
kohti päätöstään. Vakavaa huolta on
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Oopperalaulaja Veikko Tyrväinen lauloi
pääjuhlassa kapellimestari Hannu Bisterin säestämänä

herättänyt myös metsäteollisuusyhtiöiden kannattavuus, joka tämän het
ken suhdannevaiheessa on uhattuna
useissa yrityksissä. Epäilemättä kaik
ki tässä luetellut asiat ovat erittäin
keskeisiä metsäteollisuutemme tämän
hetken ongelmia, mutta ne eivät kui
tenkaan paljoakaan poikkea tämän
teollisuudenalan vuosien saatossa rat
kaistavakseen saamista kysymyksis
tä. Uusi ja vilkasta ajatustenvaihtoa
herättänyt kysymys on sen sijaan
metsäteollisuuden ympäristöä saas
tuttava vaikutus, josta on keskustel
tu jo jonkin aikaa ja jonka ongelmal
lisuus käsittääkseni erityisesti koros
tuu sen vuoksi, ettei ajatustenvaihtoa
lähestulkoonkaan aina käydä yksin
omaan asiallisin perustein ja ilman
sivutarkoituksia. Siihen on siten ollut
helppo liittää muuta kritiikkiä, jota
eri lähteistä ja eri syistä halutaan
suunnata metsäteollisuutta vastaan.
Hieman liioitellen voidaan sanoa,
että metsäteollisuus on tällä hetkellä
ikään kuin peittynyt eräänlaiseen kri
tiikin vaahtoon, joka epäilemättä vai
keuttaa oikean kuvan saamista tästä

meidän edelleenkin erittäin keskeises
tä teollisuudenalastamme. Vakavim
mat syytökset koskevat tietenkin sen
ympäristöä saastuttavaa vaikutusta.
Mutta myös metsävarojen paikoittain
liialliseksi arvioitu käyttö, hakkuiden
ulottaminen alueille, joilla voidaan
katsoa olevan esim, luonnon säilyttä
miseen liittyviä arvoja tai tällaisten
hakkuiden suunnitteleminenkin, mai
semia rumentavat avohakkuut ja mo
net muut tämäntapaiset seikat ovat
herättäneet arvostelua. Kritiikiltä ei

ole säästynyt metsäteollisuuden ny
kyinen luonnekaan; suuria pääomia
vaativana ja verraten vähän työpaik
koja tarjoavana prosessiteollisuutena
esim, paperiteollisuuden on katsottu
sopivan huonosti tämän päivän kan
santalouteemme, jolle on tunnus
omaista pääomien niukkuus ja runsast työvoiman tarjonta.
Eri tahoilta esitetyn arvostelun voi
mistuessa metsäteollisuus ja metsätalousmiehet ovat joutuneet uudella ta
valla asennoitumaan päivän kysy
myksiin, mikä varmaan on ollut hyödyllistäkin. Kun aikaisemmin on ver
raten suppeassa ammattimiesten pii
rissä puhuttu tuotannon laajentamis
mahdollisuuksista, tekniikan kehittä
misestä, uusien tuotteiden luomisesta
jne., on keskustelua nyt käyty laajal
la pohjalla ja monet varteenotettavat
näkökohdat on voitu saattaa sen pii
riin. Epäilemättä kehitystä syntyy
tälläkin tavalla ja ehkäpä tämä tulee
olemaankin yleinen tapa tulevaisuu
dessa, mutta samalla on olemassa il
meinen vaara siitä, että kiirehditään
osaratkaisuja, joista puuttuu koko
naisnäkemys metsäteollisuutemme ke
hittämiseksi.
Kassillisen tuliaisia eli kuvateoksen,
mitalin, kahvikupin ja snapsipullon
saivat yhtiöläiset mukaansa pääjuhlasta
(vasJIa ja alla)
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Uudessa tilanteessa on välttämä
töntä, että metsäteollisuuden taholta
osallistutaan käynnissä olevaan kes
kusteluun ja vastataan arvosteluun.
Puolustautumisen tarvetta tunnetaan
varmaan usealla taholla, vaikka
myönnetäänkin, että esim, ympäris
tön saastuminen johtuu todella myös
puunjalostusteollisuuden
jätevesien
laskemisesta luonnonvesiimme. Tilan
netta ei tietenkään muuksi muuta se
tosiasia, että tällä tavoin on näihin
asti tehty kaikkialla maailmassa, ja
vain teollisuuden laadusta tai teolli
suuden harjoittamisen kestosta ja voi
na ape räisyydestä johtuvia aste-eroja
on saastumisen osalta havaittavissa.
Yhteiskuntajärjestelmäänkään ei näy
tä olevan minkäänlainen vedenjaka
ja: sekä USA:ssa että Neuvostoliitos
sa katsotaan tärkeimmille joille ja
järville aiheutetun jo lähes korvaa
mattomia vahinkoja.
En pidä tarpeellisena syyttää enkä
puolustaa aikaisemman ajan metsä
teollisuuden harjoittajia, sillä katson,
että nämä ovat toimineet oman ai
kansa näkemysten, tietojen ja asentei
den mukaisesti. Totean vain, että täl
lä hetkellä Puunjalostusteollisuuden
Keskusliiton piiriin kuuluvilla yrityk
sillä on valmiit suunnitelmat noin 40
mekaanisen puhdistuslaitoksen raken
tamiseksi kahden vuoden aikana lä
hinnä selluloosatehtaillemme. Laitok
set tulevat maksamaan noin 130 mil
joonaa markkaa, minkä lisäksi teol
lisuudella on täksi ja ensi vuodeksi
suunnitteilla muita vesiensuojelulaitoksia 70 miljoonan markan edestä.
Vuoteen 1976 mennessä puunjalostus
teollisuus käyttänee noin 500 miljoo
naa markkaa vesiensuojeluin vestointeihin. Tällöin olisi ns. mekaaniset
puhdistamot rakennettu kaikkiin sel
luloosatehtaisiin ja vesiimme ajautu
va kiinteä jätekuorma vähenisi ny
kyisestään noin puoleen. Vuosikym
menen loppuun mennessä saataneen
alulle myös kemiallinen ja biologinen
puhdistus, jotka poistavat vesien
happea syöviä veteen liuenneita ai
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Juhlakahvit
7 000:lle vieraalle
keitettiin Karjalan
Prikaatin
lainaamissa
kenttäkeittiöissä,
joita 'töpinän
pojat' asian
tuntevasti hoitelivat

neita. Koko kuluvan vuosikymme
nen vesistöjemme suojelutoimenpiteet
maksanevat puunjalostusteollisuuden
osalta noin 700 miljoonaa markkaa.
Tämän hetken suuria pulmakysymyksiä on tietenkin se, mistä näin
mittavat varat saadaan. Vesien suo
jelu on epäilemättä välttämätöntä ja
kiireellistä, mutta tällaiset investoin
nit ovat liiketaloudellisesti ajatellen
tuottamattomia ja lisäävät jo enti
sestään korkeita tuotantokustannuk
sia. Eri tahoilla maailmaa on todet
tu, miten vaikeaa on löytää varoja
kohteisiin, joista niitä ei voida saa
da tavanomaisten tuottolaskelmien
mukaan takaisin. Näyttää sitä paitsi
ilmeiseltä, että jätevesien puhdistami
nen ja laskeminen tämän jälkeen ve
sistöihin ei sittenkään ole paras keino
tilanteen parantamiseksi. Kestävä rat
kaisu löytyy eräiden asiantuntijoiden
mukaan itse tuotantoprosessista. Olisi
toisin sanoen suunniteltava selluloo
san valmistusmenetelmä, jossa ei syn
ny nykyisiä määriä jätteitä, jolloin
ehkä voitaisiin jatkuvasti käyttää sa
maa puhdistusvettä laskematta sitä
lainkaan vesistöihin. Tämä lienee jo
nykyisen tietämyksen puitteissa mah
dollisuuksien rajoissa, mutta edellyt
tää edelleen intensiivistä tutkimustyö
tä ja huomattavia investointeja vaa
tivia, suuria tehdasyksiköitä toteutus
vaiheessa.

Tilanne on siten varsin pulmalli
nen, kun joudumme rakentamaan
puhdistuslaitoksia moniin verraten
pieniin ja vanhanaikaisiin tehtaisiin
eivätkä tulokset tämän vuoksi muo
dostu ensiluokkaisiksi. Vesien suoje
luun olisi kuitenkin saatava vauhtia
ennen kuin korvaamattomia vahin
koja pääsee tapahtumaan ja tässä
työssä haluaa maamme metsäteolli
suus varmasti olla mukana. Kestävät
ratkaisut ovat kuitenkin vielä pit
kän suunnittelutyön takana ja niiden
toteutuminen edellyttää rakentavaa
yhteistyötä ja ympäristön suojeluun
myönteistä asennetta kaikilla tahoil
la. Pelkkä irrallinen arvostelu ja asi
oiden pintapuolinen käsittely ei pa
ranna tilannetta, vaan on yksin
omaan omiaan kärjistämään vasta
kohtaisuuksia. On myös vedottava
julkiseen valtaan, jotta se merkittä
vällä panoksella osallistuisi vesistö
jen suojelun kustannuksiin sekä nyt
meneillään olevassa vaiheessa että
myöhemminkin esim, tutkimustyön
rahoittamisen muodossa.
Lienee paikallaan lyhyesti käsitel
lä myös metsävarojemme käyttöä ja
siihen kohdistettua kritiikkiä. On tot
ta, että valtakunnan metsien inven
tointien antamien tulosten mukaan
metsävaramme ovat nyt hieman vä
häisemmät kuin 1950-luvun alussa,
jolloin niitä eivät vielä rasittaneet

parin viime vuosikymmenen suuret
metsäteollisuuden laajennukset. Mut
ta tilanne ei toki ole kovin huoles
tuttava, varsinkin jos MERA-ohjelma pystytään täysimääräisenä toteut
tamaan. Parhailla kasvualueilla Ete
lä-Suomessa metsävaramme ovat täl
lä hetkellä ilmeisesti suuremmat kuin
koskaan ennen. Tilanne on siten ai
van toinen kuin runsaat 100 vuotta
sitten ja vielä Kymin Osakeyhtiön
perustamisen aikoihin. Silloin oli
kaskenpoltto Itä-Suomessa vielä var
sin yleistä, ja se kulutti tavattomasti

alaista.” Sittemmin Kymenlaakson
teollisuuden nousu perustui KeskiSuomen neitseellisten metsien käyt
töön Kymijoen uitto-ongelmien saa
tua ratkaisunsa.
Luulen tulkitsevani useimpien metsämiesten kannan, kun totean, ettei
vät viime aikoina paljon kohua he
rättäneet Koilliskairan hakkuusuun
nitelmat
ole
metsätaloudellemme
elintärkeä kysymys. Tämä alue voi
daan toki jättää hakkaamatta, jos si
tä pidetään luonnon säilyttämisen
kannalta välttämättömänä — raaka-
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Pääjuhlan tarjoilusta huolehtivat 350
koululaista 50:n ammattitarjoilijan oh
jaamina. Keittiöpuolen yleisjärjestelyistä
vastasi Oy Yhtyneet Ravintolat Ab.

metsiä. Kerrotaan eräästä saksalai
sesta liikemiehestä, joka saapui Suo
meen 1800-luvun puolivälissä tutki
maan mahdollisuuksia sahalaitosten
perustamiseen. Hän lienee liikkunut
juuri Saimaan vesistön kaskialueilla,
koskapa hän raportoi Saksaan, että
"tässä maassa asuu todellinen metsienhävittäjäkansa, joka jatkuvasti
polttaa metsiä, minkä vuoksi saho
jen perustaminen tänne on kyseen

puuhuoltomme ei siitä mainittavasti
kärsi. Mutta nykyistä luonnettaan
Koilliskaira ei missään tapauksessa
pystyne kauan säilyttämään. Muuta
man miespolven aikana sen puut kuo
levat ja peittävät maan niin, että
metsän uusiutuminen käy hiljalleen
mahdottomaksi. Lopulta Koilliskairasta ilmeisesti tulisi lähes kuollut
tundramainen alue. Järkevämpää oli
si sen vuoksi poistaa puusto pieniltä
alueilta kerrallaan ja auttaa kasvu
jälleen alkuun, millä estettäisiin
luonnon murhenäytelmä.
Jatkoa s:lla 40

Juhlakahvituksia yhtiön muilla
tehdaspaikkakunnilla

Yhtiön 100-vuotisjuhlapäivänä tar
jottiin kaikissa yhtiön tehdasyksiköissä juhlakahvit henkilökunnalle.
Samalla jaettiin myös juhlavuoden
johdosta lyötetty mitali. Kuvateos
jaettiin
painoksen
viivästymisen
vuoksi myöhemmin.
Juantehtaalla oli kahvitarjoilu jär
jestetty juhlapäivänä sekä työnteki
jäin kerholle että tehtaan konesaliin.
Seuraavana päivänä kahvitettiin vie
lä vapaavuorolla olleet yhtiöläiset.
Kahvilla kävi kaikkiaan 230 henki
löä. Hallan, tehtaalla oli pannu kuu
mana juhlapäivänä aamusta iltaan ja
yhtiöläiset kävivät Hallan seurata
lolle järjestetyssä kahvilassa pitkin
päivää. Seuratalolle poikkesi kaik
kiaan 400 Italialaista. Metsäosasto
järjesti omalle kenttähenkilökunnalleen
juhlakahvituksen Heinolassa
25. 5. pidetyn metsäretkeilyn yhtey
dessä. Tilaisuudessa oli läsnä 80 metsämiestä eri puolelta Itä-Suomea.
Karkkilan tehtaalla tarjottiin 23. 5.
juhlakahvit tehtaalaisille työmaaruo
kalassa, missä eri osastojen työntekijät
poikkesivat ennalta laaditun aikatau
lun mukaisesti. Kahvilla kävi kolmen
tunnin aikana 1100 henkilöä. Heino
lan tehtaalla juotiin juhlakahvit teh
taan ruokalassa 23. 5. Kahvitukseen
osallistui 550 henkilöä. Salon tehtaal
la oli juhlakahvitus järjestetty niin
ikään tehtaan ruokalaan, missä poik
kesi 350 yhtiöläistä. Hangon tehtaal
la kävi tehtaan ruokalassa pidetyssä
kahvitilaisuudessa
kaikkiaan
90
henkilöä. Santasalon tehtaalla Hel
singissä
järjestettiin juhlakahvitus
tehtaan kolmessa eri toimintapistees
sä juhlapäivän kuluessa ja kahvilla
kävi 120 henkilöä. Porvoon tehtaan
henkilökunta kahvitettiin juhlapäi
vänä kanttiinissa; saapuvilla oli 50
henkilöä.
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Merkittäviä päätöksiä tehtiin
yhtiön hallituksen juhlakokouksessa

Kymin Osakeyhtiön hallitus päätti
juhlakokouksessaan, joka pidettiin 23.
toukokuuta pääkonttorissa Kuusan
koskella, lahjoittaa yhtiön 100-vuotisen toiminnan johdosta 100 000
markkaa sekä Sotainvalidien Veljesliiton Kuusankosken osastolle että
Kuusankosken Seudun Vanhainhuoltoyhdistykselle. Samassa kokouksessa
hallitus päätti ehdottaa kesäkuussa
kokoontuneelle ylimääräiselle yhtiö
kokoukselle, että yhtiön osakepää
omaa korotetaan 49,2 milj. markalla
eli 98,4 milj. markasta 147,6 milj.
markkaan. Tämän lisäksi hallitus eh
dotti ylimääräiselle yhtiökokoukselle,
että yhtiön 100-vuotisen toiminnan
johdosta perustetaan ’Kymin Osake
12

yhtiön 100-vuotissäätiÖ’. Kummatkin
ehdotukset hyväksyttiin Kymin Osa
keyhtiön ylimääräisessä yhtiökokouk
sessa, joka järjestettiin Helsingissä 9.
kesäkuuta.
Rahalahjoitus sotainvalidien
ja vanhusten asuntojen
hankintaa varten

Yhtiön hallituksen myöntämä ra
halahjoitus perustui siihen, että yhtiö
kehotti juhlavuoden alkupuolella nii
tä liiketuttaviaan ja ystäviään, jotka
halusivat esittää onnittelunsa yhtiöl
le, tekemään ne lahjoituksen muodos
sa edellä mainituille paikallisille yh
distyksille. Nämä puolestaan ovat il
moittaneet käyttävänsä kertyneet va

Hallituksen
juhlakokouksessa olivat
kaikki jäsenet paikalla, vas:lta toimitus
johtaja Aatos Erkko, vuorineuvos K. E.
Ekholm, varatuomari Tor-Erik Lassenius, vuorineuvos Kurt Svvanljung, hal
lituksen puheenjohtaja, pääjohtaja Mika
Tiivola, hallituksen sihteeri, varatuomari
L. Räihä, valtiot.maist. Johan Eric Dahl
ström, fil.tri C.-E. Olin ja pääjohtaja
Esko Rekola.

rat asuntojen hankintaan vaikeavam
maisille sotainvalideille ja vanhuksil
le. Kymiyhtiön hallituksen lahjoitus
kartutti siten näitä varoja 200 000
markalla. Yhtiötä onnitteli juhlavuo
den johdosta kaikkiaan 149 yritystä,
yhdistystä, seuraa ym. sekä 15 yksi
tyistä henkilöä, jotka samalla tukivat
lahjoituksen muodossa Sotainvalidien
Veljesliiton Kuusankosken osastoa tai
Kuusankosken Seudun Vanhainhuoltoyhdistystä.
Yhtiön osakepääomaa
korotettiin 50 %:lla

Osakepääoman korotus 98,4 milj.
markasta 147,6 milj. markkaan mer
kitsi n. 50 prosentin lisäystä. Korotus

hyväksyttiin suoritettavaksi siten, et
tä Kymin Osakeyhtiön osakkeita tar
jotaan merkittäväksi seuraavasti:
Neljää vanhaa osaketta kohden
merkitään kaksi uutta osaketta, joista
toinen on ilmainen ja toinen anne
taan nimellisarvoon eli 50 mk:n hin
taan kappaleelta. Merkintä alkaa 19.
kesäkuuta ja päättyy 31. lokakuuta
1972. Maksulliset osakkeet on mak
settava kahtena eränä eli puolet 31.
lokakuuta 1972 ja toinen puoli 30.
huhtikuuta 1973. Vapaaosakkeille
maksetaan täysi osinko v:lta 1972 ja
maksetuille osakkeille täysi osinko
v:lta 1973.
100-vuotissäätiön peruspääomaksi
lahjoitettiin 2,5 milj. markkaa

Yhtiön juhlavuoden johdosta pe
rustetun 100-vuotissäätiön peruspää
omaksi yhtiö lahjoitti 2,5 milj. mark
kaa. Tämän rahamäärän reaaliarvon
Kymin Osakeyhtiö sitoutuu turvaa
maan kartuttamalla peruspääomaa
niin suurella määrällä, että se vas
taa mahdolista vuotuista rahanarvon
alenemista.
Säätiön tarkoituksena on edistää
yhtiön palveluksessa olevien työnte
kijöiden ja toimihenkilöiden sekä
heidän perheenjäsentensä ammattiin
liittyvää, vapaa-aikana suoritettavaa
opintotoimintaa tai muuta sivistyk
sellistä ja aatteellista harrastustoi
mintaa, kehittää eläkkeellä olevien
yhtiöläisten vapaa-ajan harrastus- ja
virkistystoimintaa sekä tukea yhtiön
tehdaspaikkakunnilla toimivien yh
distysten, seurojen ja kerhojen toimin
taa.
Säätiö myöntää henkilö- ja yleisökohtaisia apurahoja sekä tunnustus
palkintoja. Henkilökohtaisia apura
hoja ovat oikeutetut saamaan yhtiön
vakinaisessa palveluksessa olevat hen
kilöt ja heidän perheenjäsenensä. Sää
tiön omaisuuden tuotosta on vuosit
tain käytettävä opintotoiminnan tu
kemiseen vähintään kolmannes. Sää
tiöstä ei myönnetä apurahoja tarkoi
tuksiin, joiden katsotaan kuuluvan

yhtiön normaaliin toimintaan ja joil
la jo ennestään on vakiintuneet muo
dot ja tavoitteet.
Säätiön päättämisvaltaa käyttävät

ja sen asioita hoitavat edustajisto,
hallitus ja paikalliset hallintokunnat,
joissa yhtiÖläisillä on laaja edustus.
Valinta tapahtuu tuotantokomiteoissa.

Kauppalan edustajat onnittelukäynnillä
Kuusankosken kauppalan edusta
jat kävivät välittömästi hallituksen
juhlakokouksen päätyttyä esittämäs
sä onnittelunsa juhlivalle Kymin Osa
keyhtiölle. Kauppalanjohtaja Eero
Salmenoja mainitsi puheessaan mm.
seuraavaa:
— Kymin Osakeyhtiön viettäessä
tänään 100-vuotisen toimintansa pää
juhlaa Kuusankoskella, on aiheellis
ta korostaa, ettei kysymys ole vain
teollisuuslaitoksen, vaan koko Kuu
sankosken juhlasta, sillä ensimmäiset
tehtaat täällä eivät ole luoneet
perustaa ainoastaan eräälle maan suu
rimmista teollisuusyrityksistä, vaan
myös sille kehitykselle, joka aikanaan
johti Kuusankosken kunnan, sittem
min kauppalan, ja ensi vuoden alus
ta kaupungin syntymiseen.
— Meidän kuusankoskelaisten on
syytä olla kiitollisia paitsi jatkuvas
ti kasvavasta teollisesta toiminnasta
myös siitä uraa uurtavasta työstä,
minkä yhtiö on tehnyt Kuusankos
kella niillä työsaroilla, jotka nykyi

sin luetaan yhteiskunnan tehtäviin
kuuluviksi. Voidaankin sanoa, että
Kymin Osakeyhtiön jo hyvin varhai
sessa vaiheessa antama panos paikka
kunnan asukkaitten terveyden- ja
sairaanhoidossa, sosiaalitoiminnassa,
koululaitoksen ylläpidossa ja kult
tuuritoiminnassa, loi aikanaan ne
edellytykset, jotka tekivät mahdolli
seksi Kuusankosken kunnan perusta
misen 51 vuotta sitten.
— Tästä kaikesta esitämme kaup
palan ja sen asujamiston kiitokset
Kymin Osakeyhtiölle sekä toivotam
me yhtiölle edelleen myönteistä ke
hitystä hyvin tietäen, että yhtiön me
nestyksellisestä toiminnasta riippuu
myös tämän paikkakunnan kehitys ja
eteenpäinmeno.

Kauppalansihteeri Jorma Lehtonen
luovuttamassa pääjohtaja Mika
Tiivolalle kauppalan vaakuna-aiheista
lahjaa. Vas:lla kauppalanjohtaja Eero
Salmenoja ja oik:lla vuorineuvos
Kurt Svvanljung.
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Juhlavuoden
jumalanpalvelus
Kuusankosken
kirkossa
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Yhtiön
juhlaviikko toukokuun
lopulla
aloitettiin
Kuusankosken
kirkossa toisena helluntaipäivänä pi
detyllä
juhlajumalanpalveluksella.
Runsain kukkalaittein koristeltuun
kirkkoon oli saapunut lukuisasti yhtiöläisiä sekä muita paikkakuntalai
sia. Tilaisuudessa olivat läsnä myös
yhtiön hallituksen jäsenet.
Juhlajumalanpalvelus alkoi kant
tori Tapani Rautasuon esittämällä
alkusoitolla, joka oli Heikki Kleme
tin 'Preludi G-duuri’. Yhteisesti lau
letun alkuvirren jälkeen esiintyivät
Kuusankosken ja Voikkaan kirkko
kuorot kanttori Arvo Kuorikosken
johdolla. Kuorot esittivät Johan
Ebelingin laulun 'Totuuden henki’.
J uhla jumalanpalveluksen liturgeina
toimivat rovasti Edvin / . Laurema ja
pastori ]uha Pesonen. He suorittivat
alkuliturgian ja lukivat päivän epistolatekstin, joka oli Apostolien teko

jen 10. luvun jakeet 42— 48.
Juhlasaarnan piti Mikkelin hiippa
kunnan piispa Osmo Alaja.' Hänen
saarnansa perustui päivän kirkkotekstiin, joka oli otettu Johanneksen
evankeliumin 3. luvun jakeista 16 —
21 ja joista ensimmäinen kuuluu:
"Sillä niin on Jumala maailmaa
rakastanut, että hän antoi ainokaisen
Poikansa, ettei yksikään, joka häneen
uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi
iankaikkinen elämä.”
Juhlasaarnan jälkeen kirkkokuorot
lauloivat Johan Sebastian Bachin
'Mun henken riemuitsee’. Laulua
seurasi kolehtivirsi, joka oli omistettu
kirkon katastrofirahastolle. Loppuliturgian jälkeen juhlajumalanpalvelus
päättyi kanttori Rautasuon esittä
mään loppusoittoon Johann Pachelbelin 'Toccata C-duuriin’. Juma
lanpalveluksessa laulettiin virret n:o
100, 113, 190, 527 ja 675.

Piispa Osmo Alajan
juhlasaarna
Kymin Osakeyhtiön
juhlajumalanpalveluksessa

Luettuani tämän pyhäpäivän kirkkotekstit tulin ajatelleeksi, että Ky
min Osakeyhtiö olisi saanut viettää
100-vuotisjuhliaan
vasta
vuoden
päästä. Silloin olisi näet ollut mah
dollista saarnata niistä 1. Korintto
laiskirjeen 12. luvun jakeista, joissa
Paavali vertaa seurakuntaa ihmisruu
miiseen, elimistöön erilaisine jäseni
neen. Sen sattuvampaa tekstiä tällai
seen juhlajumalanpalvelukseen tuskin
voisi hakemallakaan löytää. Tämä
vertauskuva on nimittäin sovelletta
vissa kaikkeen inhimilliseen yhteis
elämään, ei vain seurakunnalliseen ja
kirkolliseen, vaan myös kunnalliseen
ja valtiolliseen, ei pelkästään aatteel
liseen, vaan yhtä lailla teolliseen ja
kaupalliseen. Me puhummekin seura
kunnan ja yhdistysten ja järjestöjen
jäsenistä, mutta myös tehdas- ja lii
kelaitokset ovat elimistöjä, joiden toi
minta on hyvin suunnitellun, synkro
noidun, ohjatun ja valvotun jäsenis
tön yhteistyön varassa.
Kymin Osakeyhtiö on muutama
viikko sitten esitellyt juhlavuotensa
johdosta julkiselle sanalle ja sen vä
lityksellä suurelle yleisölle tulevai
suuden suunnitelmiaan. Olemme saa
neet kuulla, että se aikoo tällä vuo
sikymmenellä
kiinnittää erityistä
huomiota metalli- ja kemianteolli
suuden kehittämiseen. Minulta ym
märrettävästi puuttuvat edellytykset
lausua tästä mitään, mutta sen ym
märrän ja rohkenen sanoa, että tässä
niin kuin laitoksen muussakin tuotan
nossa täytyy olla keskeisenä pyrki

myksenä jäsentyminen mielekkäällä
tavalla koko maan talouselämään ja
lisäksi maailmanmarkkinoihin. Kymin
Osakeyhtiökään ei ole sillä lailla it
senäinen tuotantoyksikkö, että se voi
si muista välittämättä suunnitella toi
mintansa. Se on jäsen suuressa koko
naisuudessa, elimistössä, ja joutuu
tarkoin harkitsemaan, mitkä tehtä
vät sille sen puitteissa kuuluvat ja
ovat mahdollisia.
Ei ole salaisuus eikä meidän tar
vitse tämän juhlan yhteydessäkään
vaieta siitä, että ne tulonjakoa kos
kevat erimielisyydet, jotka kaatoivat
edellisen hallituksen ja johtivat edus
kunnan hajoittamiseen, tekivät työ
markkinajärjestöjen välisen sopimuk
sen syntymisen työlääksi ja aiheutta
vat lakkoja ja työsulkuja, on tunnet
tu ja tunnetaan täälläkin. Ne ovat
kappale karua suomalaista, jos yleismaailmallistakin arkipäivää, eikä ole
reaalista edes kuvitella, että niistä
joskus tulevaisuudessa tyystin vapau
duttaisiin. "Aikansa on joka asialla
taivaan alla”, Raamatun viisas Saar
naaja toteaa ja luettelee: "Aika on
istuttaa ja aika repiä istutus — — ,
aika on purkaa ja aika rakentaa
------- , aika on reväistä rikki ja aika
ommella yhteen ------- , aika on sodal
la ja aika rauhalla”. Me voisimme
jatkaa ja sanoa lisäksi: "Aika on la
koilla ja työsuluilla ja aika sopimuk
silla ja työrauhalla.” Nekin kuulu
vat elämän menoon, joka perustapahtumiltaan on vain vähän ihmisten
säädeltävissä.
Silti ei voi olla ajattelematta, et
teivätkö työelämän levottomuudet
varsin ratkaisevasti meilläkin johtui
si erään perusoivalluksen ilmeisestä
puutteesta. Me olemme — siltä tun
tuu — oikeasta tulonjaosta keskustel
lessamme ja riidellessämme yleensä
unohtaneet sen, ettei kysymyksessä
koskaan ole toisistaan muuten irral
listen osapuolien välinen ottelu, jossa
vahvempi voittaa ja nauttii sen jäl
keen saavutuksestaan ja hävinneen on
pakko nuolla haavansa. Kuuluttaes

sa jäseninä samaan elimistöön tämä
ei ole mahdollista. ”Jos yksi jäsen
kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät
sen kanssa”, Paavali huomauttaa
mainitussa 1. Korinttolaiskirjeensä
kohdassa. Elimistössä yhden jäsenen
estynyt ravinnon saanti ei merkitse
vain sen kuihtumista ja sen toiminto
jen häiriintymistä, vaan koetaan häi
riönä muissakin jäsenissä. Samaan
turmiolliseen lopputulokseen päädy
tään ymmärrettävästi myös siinä ta
pauksessa, että yksi jäsen tai muuta
ma ahnehtivat tarpeidensa tyydyttä
misessä toisten kustannuksella.
Myönnettävä tietysti on, ettei tä
mä mainio vertaus täydelleen kata
minkään inhimillisen yhteisön prob
lematiikkaa. Se jättää sanomatta juu
ri sen, mikä meidän olisi tähdellisin
tä tietää, nimittäin sen, miten oikea
mielinen kansantulon jako olisi suo
ritettava. Elimistössä kunkin jäsenen
tarve on valmiiksi mitoitettu. Inhi
millisessä yhteisössä jäsenten on se
itse yhä uudestaan yhteistuumin arvi
oitava ja määriteltävä. Se ei ole yk
sinkertainen tehtävä. Juuri sen täh
den on pakko todeta, että aina on
oleva aika lakoilla, työsuluilla, neu
votteluilla, sopimuksilla, työrauhalla.
Niissä ei kuitenkaan tarvitsisi tuhlata
niin paljon kallista aikaa, jos meille
selviäisi, että viime kädessä kaikki
elimistössä on yhteistä.
Saattaa jo tuntua siltä, kuin olisin
tehnyt eräänlaisen silmänkääntötempun ja saarnaisin kuin saarnaisinkin
tämän pyhäpäivän ensi vuodelle lan
keavasta tekstistä sillä varjolla, että
esittelen, miten erinomaisesti se olisi
sopinut tässä Kymin Osakeyhtiön
juhlajumalanpalveluksessa käsiteltä
väksi. Tarkoitukseni ei kuitenkaan ole
tyystin sivuuttaa tämän vuosikerran
evankeliumin tekstiä. Se ei kylläkään
pohdi niitä alati vaikeita kysymyksiä,
joiden tähden yhteiskuntaruumiissamme nytkin on tulehduspesäkkeitä,
mutta sen sanoma on tähdellinen täy
dennys sille, mitä 1. Korinttolaiskir
jeen perusteella on tähän mennessä
15

tullut todetuksi. Meille luonnostam
me itsekkäille, omaa etuamme etsi
ville, kotiin päin kaikessa vetäville
ihmisille ei näet riitä vielä se, että
oivallamme kuuluvamme jäseninä
suureen elimistöön, jossa toisen hyvä
aina vaikuttaa jotakin meidänkin hyväämme ja toisen menetys rasittaa ta
valla tai toisella meitäkin. Tämän
totuuden järkiperäinen tajuaminen
jättää ihmissuhteet kylmiksi, laskel
moiviksi. Me otamme huomioon toi
sen, koska se on meidän itsemme kan
nalta hyödyllistä, mutta me emme it
se asiassa sanottavammin ole tuosta
toisesta kiinnostuneita, me emme hä
nestä varsinaisesti välitä, me emme
rakasta häntä.
Ehkä puhe rakkaudesta tuntuu täl
laisessa yhteydessä turhan tunnepitoi
selta, sentimentaaliselta. Ei sen sitä
kuitenkaan tarvitse olla, sillä ei rak
kautta ole vain se tunne, jonka heh
kussa mies ja nainen antavat toisil
leen pyhät lupaukset, perustavat per
heen, rakentavat yhteisen kodin, hoi
vaavat jälkeläisiään, tai se viihtymys,
jota paitsi toveruus ja ystävyys eivät
olisi mahdollisia, tai se hetkellinen
haltioituminen, jonka me koemme,
kun esim, kuuntelemme kansanmies
ten ja -naisten nasevaa keskustelua
tai näemme heidän sitkeytensä ja tai
tavuutensa työssä ja huudahdamme:
”Minä rakastan tätä verratonta kan
saa!” Rakkautta on myös se lämmin
inhimillisyys, joka saa meidät yleen
sä myötätuntoisesti asennoitumaan
toiseen ihmiseen, eläytymään hänen
osaansa ja tukemaan häntä hänen elä
mänsä taistelussa. Sellaisesta rakkau
desta on nyt kysymys.
Ei tällainen veljesrakkauskaan, niin
kuin sitä Raamatussa kutsutaan, ole
ihmisen myötäsyntyinen ominaisuus,
ei ainakaan sanottavassa määrin. Sen
salaisuus on ilmaistu Raamatussa
näin: ”Me rakastamme, sillä hän
(Jumala) on ensin rakastanut meitä”
(Joh. 4: 19). Me ihmiset olemme,
niin kuin kansanomainen viisaus sat
tuvasti toteaa, kuin metsä, joka vas16

Pääjohtaja Mika
Tiivola ja vuori
neuvos Kurt
Svvanljung
laskemassa
seppeltä yhtiön
entisen toimitus
johtajan, vuori
neuvos Einar
Ahlmanin haudalle
Kuusankosken
uudella
hautausmaalla
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taa, mitä sinne huudetaan. Kohtele
lähimmäistäsi kovuudella, ja hänkin
kovettaa sydämensä ja on kova sinua
kohtaan. Jos sen sijaan jaksat olla
lähimmäisellesi hyvä, routa sulaa hä
nenkin sydämestään ja hän samoin on
sinulle hyvä. Vain rakastettuina me
osaamme ja jaksamme rakastaa.
Juuri tämän tähden meille ja
meidän niin helposti rikki meneville
suhteillemme toisiin ihmisiin on Ju
malan rakkauden kokeminen ratkai
sevan tärkeää. Ei meidän yhteisen
pyhän kristillisen uskomme ydin ole
käskyissä ja kielloissa. Nekin ovat
tarpeen. Tottakai koko elämän tie
vaatii sekin omat liikennemerkkinsä.
Keskeisintä kristillisen uskon sisällös
sä on kuitenkin evankeliumi, tämä
hyvä, lohdullinen ja rohkaiseva sa
noma: ”Niin on Jumala maailmaa
rakastanut, että hän antoi ainokai
sen Poikansa, ettei yksikään, joka
häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänel
lä olisi iankaikkinen elämä.”
Tätä tekstimme ydinlausetta on
tapana kutsua pienoisevankeliumiksi,
sillä niin kuin koko laki, kaikki käs
kyt voidaan tiivistää täksi yhdeksi
ainoaksi kultaiseksi ohjeeksi: ”Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäis
täsi niin kuin itseäsi”, niin koko

evankeliumin voidaan katsoa sisälty
vän pienoisevankeliumiin. Siitä on
luettavissa, että Jumalalla on meitä
kohtaan hyvä tahto, että hän, joka
on meille elämän suonut, pitää meistä
kaikissa sen vaiheissa armollisesti
huolta, että hän Kristuksen tähden
antaa meille joka päivä kaikki syn
nit anteeksi, että hän — siitä hellun
taina erityisesti iloitsemme — lahjoit
taa meille Pyhän Hengen, uskon syn
nyttäjän ja säilyttäjän, toivon elvyt
täjän ja rakkauteen johdattajan ja et
tä hän päiviemme päättyessä ottaa
meidät tykönsä taivaaseen.
Eivät ne pulmalliset kysymykset,
joiden eteen me yhä uudestaan jou
dumme, kun pitäisi ratkaista elämän
monisyisessä arjessa, mikä on välttä
mätöntä, mikä kohtuullista, mikä oi
kein, tietenkään vielä sillä poistu
päiväjärjestyksestä, että me pidämme
aina mielessämme, kuinka suuresti
Jumala meitä rakastaa ja kilvoitte
lemille rakastaaksemme puolestamme
häntä yli kaiken ja lähimmäistämme
niin kuin itseämme. Niiden kanssa
me ilman epäilystä saamme jatkuvasti
kamppailla. Uutta henkeä se inhimil
liseen yhteiselämään joka tapauksessa
luo, toinen toisensa huostaanottamisen ja yhteisvastuun henkeä.

Kymin Osakeyhtiön hallitus suo
ritti 100-vuotisjuhlaviikon alkaessa
20.— 22. toukokuuta seppeltenlaskun
yhtiön perustajajäsenien, hallituksen
entisten puheenjohtajien sekä aikai
sempien toimitusjohtajien haudoille.
Seppelten laskun suorittivat hallituk
sen puheenjohtaja, pääjohtaja Mika
Tiivola ja yhtiön toimitusjohtaja,
vuorineuvos Kurt Swanljung.
Tammelassa laskettiin seppeleet
Kymin Osakeyhtiön perustajajäsenien
tehtaanpatruuna Axel Wilhelm Wahrenin ja varatuomari Adolf Albert
Stdlströmin haudoille. Wahren (1814
—1885) oli Kymin Osakeyhtiön ohel
la myös Forssa Osakeyhtiön perus
taja.

tiön toimitusjohtajana v. 1908 —1913.
Helsingin läntisellä hautausmaalla
suoritettiin seppeltenlaskut kauppa
neuvos Gösta Björkenheimin, vuori
neuvos Rudolf Elvingin, vapaaherra
Gustaf Langenskiöldin, pankinjohta
ja Gustaf af Forsellesin ja kreivi
Carl Robert Mannerheimin haudoil
la. Kauppaneuvos Björkenheim (1866
—1918) toimi aluksi yhtiön väliai
kaisen hallintokunnan puheenjohta
jana ja sen ohella v. 1913 —1918
myös toimitusjohtajana. Vuorineuvos
Elving (1849—1928) oli Voikkaan
tehtaan perustaja sekä pääosakas ja
v. 1904 muodostetun nykyisen Ky
min Osakeyhtiön ensimmäinen johto
kunnan puheenjohtaja v:een 1908.

Yhtiön hallitus suoritti
kunniakäynnin haudoille

Turun
vanhalla hautausmaalla
laskettiin seppeleet kauppaneuvos
Carl Magnus Dahlströmin, toimitus
johtaja Ernst Dahlströmin, kauppa
neuvos Gustaf Adolf Lindblomin se
kä vapaaherra Samuel Werner von
Eroilin haudoille.
Kauppaneuvos
Dahlström (1817—1875) oli Kymin
Osakeyhtiön perustaja ja myös pää
osakas. Hänen kuoltuaan tuli yhtiön
kolmanneksi pääosakkaaksi hänen
poikansa Ernst Dahlström (1846—
1924), joka toimi Kymin Osakeyh
tiön ensimmäisenä toimitusjohtajana
v. 1874 —1904. Vapaaherra Samuel
Werner von Troil (1823—1900) oli
Kuusankoski Osakeyhtiön perustaja
jäsen.
Mäntässä hallituksen jäsenet suorit
tivat kunniakäynnin yhtiön entisen
toimitusjohtajan Gösta Serlachiuksen
haudalla (1876—1942). Hän oli yh-

Viereisessä kuvassa
yhtiön hallitus kun
niakäynnillä sanka
rivainajien haudalla
Kuusankosken
uudella
hautaus
maalla. Alakuvassa
pääjohtaja Mika Tii
vola ja vuorineuvos
Kurt Svvanljung las
kemassa seppelettä
vakaumuksensa
puolesta kaatunei
den haudalle Kuu
sankosken vanhalla
hautausmaalla.

Kreivi Mannerheim (1835—1914) oli
Kuusankoski Osakeyhtiön perustaja
ja ensimmäinen toimitusjohtaja.
Nastolassa suoritettiin kunniakäyn
ti Kymin Osakeyhtiön hallituksen
puheenjohtajan, varatuomari C. J.
Ernroothin haudalla. Hän toimi Ky
min Osakeyhtiön hallituksen puheen
johtajana vuosina 1945 —1967.
Kuusankoskella hallituksen jäsenet
suorittivat seppeltenlaskun yhtiön en
tisen toimitusjohtajan, vuorineuvos
Einar Ahlmanin (1872 —1937) hau
dalla. Vuorineuvos Ahlman oli toi
mitusjohtajana vuosina 1918 —1937.
Lisäksi laskettiin seppeleet sankari
vainajien haudalle sekä vakaumuk
sensa puolesta kaatuneiden haudalle.

I &
&

Jk

k rVjM

17

2300 eläkeläistä juhli yhtiön 100-vuotistaipaletta
Voikkaan paperivarastossa

.11

100-vuotisjuhlan jälkeisenä päivä
nä 24, 5. oli yhtiön Kuusankosken
tehtaiden eläkeläiset sekä Haukkasuon ja Verlan eläkeläiset puolisoi
neen kutsuttu viettämään yhtiön
merkkipäivää niin ikään Voikkaan
suureen paperivarastoon, joka oli ol
lut myös pääjuhlan mahtavana näyt
tämönä. Paperikoneet olivat tosin jo
lähteneet käyntiin ja juhlasalia oli
pienennetty noin neljänneksellä, kos
ka paperirullia oli jo alettu ajaa
varastoon, mutta tilaa oli siitä huoli
matta riittävästi kaikille 2 300 die
juhlavieraalle.
Linja-autolakon takia eläkeläiset
kuljetettiin juhlapaikalle ja kotiin
18

henkilöautoilla, joista 45 oli taksiau
toja ja 45 avuliaiden yhtiöläisten yk
sityisautoja.
Juhla alkoi klo 12 Juantehtaan
Soittokunnan alkumarssilla, jonka
jälkeen yhtiön hallinnollinen johtaja,
varatuomari L. Räihä piti tervehdyspuheen, joka lähes kokonaisuudes
saan on julkaistu jäljempänä. Ohjel
ma jatkui soittokunnan musiikkiesi
tyksillä ja oopperalaulaja Veikko
Tyrväisen laulaessa kolme laulua ka
pellimestari Hannu Bisterin säestä
mänä. Sen jälkeen näyttelijä Lauri
Leino valloitti yleisön Konsta Pylk
käsen hahmossa.
Ruoka- ja kahvitarjoilun jälkeen

hy

esiintyivät Kuusankosken yhtyneet
mieskuorot johtajana kanttori Arvo
Kuorikoski.
Mielenkiintoiseksi muodostui haas
tattelutuokio, jolloin näyttelijä Lauri
Leino haastatteli yhtiön entisiä työn
tekijöitä, paperisalin emäntä Siiri
Heimosta (83), paperityöntekijä Ida
Virtasta (71), varastonhoitaja Einari
Kytöä (79), silinterimies Juho Emil
Mäkeä (86), asemapäällikkö Vilho
Vileniä (77) ja varastonhoitaja Lauri
Mankkia (72). Jokaisella heillä on
takanaan lähes puolen vuosisadan
palvelusaika yhtiössä, Mäellä jopa 51
vuotta, joten paljon heille on muisto
ja kertynyt. Puheenaiheet liikkuivat *

Juhlapaikalle (vas.) tuotiin eläkeläiset
henkilöautoilla, koska linja-autolakko ei
ollut vielä päättynyt. Paperivaraston pilaririvistö tehosti juhlasalin mahtavuut
ta (alla). Esiintymislavan taustalla oli
kullanvärinen
juhlavuoden tunnus.
Taustaa rajoittivat syvänsiniset verhot.

oppaina ja järjestysmiehinä hoitaen
tehtävänsä erittäin ansiokkaasti ja
sujuvasti. Erityisesti heidän avuliai
suutensa ja ripeytensä tulivat esille
eläkeläisten juhlan aikana, kun he
ohjailivat juhlavieraita ja ojensivat

kulaisten hylkäämien, avun tarpeessa
olevien vanhusten ja vajavaisten si
joittamista vaivaistaloihin.
— Yhtiön piirissä kuitenkin jo v.
1882 eli kymmenen vuotta yhtiön
perustamisesta eräät valveutuneet

D
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pääasiallisesti takavuosien työoloissa
ja työtahdissa, kerrottiin palokuntatyöstä ja työväen yhdistyksen perus
tamisesta, vapaa-ajanvietosta sekä
yleisestä elämänmenosta.
Vapaan sanan aikana kunnallis
neuvos Einar Virtanen yhtiön enti
senä työntekijänä kiitti yhtiötä elä
keläisten puolesta. Hänen puheensa
on julkaistu jäljempänä lehdessämme
kokonaisuudessaan. Tilaisuuden lo
pussa esiintyi Kuusankosken Harmonikansoittajat ja juhla päättyi
Kymenlaakson lauluun.
Mainittakoon, että Kymintehtaan
ja Voikkaan palokuntalaiset toimivat
kaikissa juhlavuoden tilaisuuksissa

auttavan kätensä siellä, missä apua
tai neuvoja tarvittiin.

Hallinnollinen johtaja>
varatuomari L. Räihä:
Johtaja L. Räihä kosketteli pu
heessaan eläkekysymysten kehitystä
yhtiön piirissä 100 vuoden aikana
seuraavaan tapaan:
— Tehtaiden perustamisen aikoi
hin huolenpito vanhuksista ja työky
kynsä menettäneistä oli vielä sangen
alkeellista. Heistä ei kunnolla huo
lehtineet valtio, kunta, seurakunta
tai työnantaja, vaan voimassa oli ns.
köyhäinhoitolaki, joka tarkoitti su-

toimihenkilöt ja työntekijät ryhtyi
vät pohtimaan sairas- ja eläkekysy
mysten järjestämistä paremmalle to
lalle ja keräämään tarkoitukseen va
roja. Näin sai alkunsa tehtaiden en
simmäinen sairas- ja avustuskassa.
Seuraavana vuonna Kymiyhtiö ryh
tyi voimakkaasti tukemaan kassan
toimintaa. Ensimmäinen sairausavustus maksettiin kassasta jo v. 1883,
hautausavustus v. 1886 ja eläke v.
1890.
— Tästä kassasta kehittyi sitten
vuosien kuluessa silloisissa oloissa
poikkeuksellisen suurta turvaa työn
tekijöilleen antanut eläkelaitos, jon
ka varat kertyivät työntekijäin omis19

ta maksuista ja yhtiön vuotuisavus
tuksista. Kassalle annetuista ylimää
räisistä lahjoituksista mainittakoon
kauppaneuvos Björkenheimin v. 1917
omista varoistaan kassalle lahjoitta
mat 100 000 silloista kultamarkkaa
ja yhtiön 50-vuotisjuhlansa yhteydes
sä lahjoittamat 500 000 markkaa.
— Vasta 1930-luvulla ryhdyttiin
valtion taholta järjestämään vanhus
ten turvaa yli köyhäinhoidon tason.
V. 1937 säädettiin ensimmäinen kan
saneläkelaki. Sen mukaan jokaiselle
työntekijälle luvattiin työkyvyttö
myyden tai vanhuuden varalta eläke,
joka vastasi melkoisen suurta osaa
hänen palkastaan. Tämä järjestelmä
romutettiin v. 1956 määräämällä, et
tä palkoista kertyneet varat oli jaet
tava tasasuuruisina eläkkeinä kaikil
le työkyvyttömille tai 65 vuotta
täyttäneille riippumatta siitä, olivat
ko he osallistuneet varojen keruuseen
tai olivatko he eläkkeen tarpeessa.
— Työnantaja- ja työntekijäjär
jestöt sopivat v. 1961 uudesta työ
eläkejärjestelmästä, joka periaattees
sa on samankaltainen kuin ensimmäi
nen kansaneläkelaki. Se suo jokai
selle vuoden 1897 jälkeen syntyneel
le eläkkeen, joka on 40—60 °/o asian
omaisen viimeksi nauttimasta palkas
ta. Tämän sopimuksen mukaisesti
Kymiyhtiökin on järjestänyt omien
eläkelaitostensa puitteissa henkilö

kuntansa eläke-edut. Järjestelmä an
tanee turvan tunteen vanhuuden päi
vien varalle.
— Yhtiömme on ollut koko sata
vuotisen toimintansa aikana tietoinen
siitä velvoitteesta, mikä jokaisella

Taiteilija Lauri Leino (seisonnassa)
haastatteli eläkeläisiä. Istumassa vasJta
Juho Emil Mäki, Lauri Mankki, Siiri
Heimonen, Einari Kytö ja Vilho Vilen.
Kuvasta puuttuu Ida Virtanen.

polvella on aikaisempia sukupolvia
kohtaan, jotka työllään ovat luoneet
edellytykset seuraavan polven parem
malle tulevaisuudelle. Tämänkin juh
lan tarkoitus on osoittaa kunnioitus
ta teille työpäivänne lopettaneille
yhtiöläisille, joita kohtaan yhtiömme
tuntee suurta kiitollisuutta hyvin
suoritetusta työstä.

Kunnallisneuvos Einar Virtanen:
Tänään on meidän eläkkeellä ole
vien yhtiön useinkin pitkäaikaisten
palvelijain vuoro juhlia satavuotiaan
yhtiömme aikaansaannoksia ja toi
mintaa. Meille on jo nuoruuden ai
kaisten koulujen kansantalousoppitunneilla päntätty päähän, että tuo
tannontekijät ovat luonto, työ ja
pääoma. Näissä Kymin Osakeyhtiön
100-vuotisjuhlissa ovat nämä kaikki
tärkeät tekijät myös näinä päivinä
olleet osallisina: kaunis keväinen
luonto ennustamassa Suomen kesän
tuloa ja antaen uskoa talvisten ja
usein ankarienkin päivien jälkeen,
pääoman edustajana yhtiön johto
työnantajan ominaisuudessa ja toi
minnan ylläpitäjänä ja me työnteki
jöinä, tänään jo entisinä päivätyön
suorittaneina, ryhmänä, jolle tämä
päivä on erityisesti järjestetty.
Juantehtaan Soittokunta viihdytti ylei
söä reippailla esityksillään. Soittokuntaa
johti kapellimestari Olavi Hartikainen.
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Työ on se osa tuotannon tekijöistä,
joka muokkaa luontoa ja sen tuottei
ta ja luo uusia pääomia, joiden tur
vin nämä toiset tuotannontekijät
voivat kehittyä edelleen. Edustaessamme pitkäaikaista työpanosta ja
uskoen työn tuottavuuteen, on meil
läkin täysi syy ottaa osaa näihin juh
lallisuuksiin. Emme tarvitse pitää it
seämme yhteiskunnan painolastina,
koska olemme tehneet velvollisuu
temme. Olemme myös voineet näihin
tekijöihin nojaten kutoa omasta elä
mästämme sen kirjokankaan, jota ku
kin kohdallamme tänään katselem
me. Pysyen vielä muistojen maail
massa voimme ajatella myötätunnol
la niitä teollisuusmiehiä, jotka tä
män prosessin ja tämänpäiväisen rul
janssin — kuten nuoriso sanoo -—
panivat alkuun. He uskalsivat aset
taa rahansa niin sanoaksemme likoon
täällä köyhässä pohjolassa, uskoen,
toivoen, taistellen, kuten runonteki-

na ja paikkakunnan elämälle eloa ja
väriä antaen, olemme nähneet valta
van kehityksen. Sitä on tapahtunut
kaikilla aloilla, myös sosiaalisella,
jolle me tänä päivänä annamme eri
tyisen arvon. Kymin Osakeyhtiö on
myös laajentanut toimintaansa mui
hin maihin, mutta pääpaikka on
edelleen Kuusankoski, tuleva kau
punki.
Nykypäivien teollisuuden työnte
kijöillä on jo paljon edullisemmat
olosuhteet ja näköalat kuin meidän
aloittaessamme. On parempi koulu
tus ammattiin, työturvallisuus, ter
veydenhuolto, sosiaaliset olot ja hy
väksytty
luottamusmiesjärjestelmä,
kehittyvä asuntokanta, viihtyisyys ja
laajempi vapaa-ajan viettomahdollisuus. Tähän kehitykseen ovat olleet
vaikuttamassa
kansansivistystason
nousu, työnantajapuolen kaukonäköi
syys, lainsäädäntö ja emme voi suin
kaan väheksyä järjestyneen työväen-

yhtiön toimintaa mielenkiinnolla yh
tiön henkilökuntalehdestä ja sanoma
lehdistä. Me ikään kuin elämme vie
läkin mukana, vaikka emme osallistukaan päivittäiseen työhön. Joukos
samme on tosin varmaan useita, jot
ka eivät ole tai voi olla osaansa tyy
tyväisiä, kuten on asianlaita koko
maassakin. Tiedämme kuitenkin, et
tä maailma kehittyy jatkuvasti ja
teollisuuden eläkeläisillä eivät olot ole
kaikkein huonompia.
Nykyajassa
käytävät eläkepoliittiset keskustelut
ovat todistuksena tämänhetkisestä
asiantilasta. Omamme ja jälkeläistemmekin edun vuoksi toivomme me
täysinpalvelleet vilpittömästi, että
Kymin Osakeyhtiön toiminta menes
tyisi. Tiedämme sen olevan elinehdon
tälle paikkakunnalle ja niille yhdys
kunnille, missä yhtiön teollisuuslai
toksia sijaitsee. Paitsi ahkeruutta ja
yritteliäisyyttä, se vaatii onneakin
menestyäkseen. Tätä onnea me toivo-

jä kauniisti sanoo. He uskoivat kan
samme sitkeyteen ja ahkeruuteen.
Tähän luottaen ja parempia päiviä
etsimään tulivat myös työntekijät.
Samoin tulevat vieläkin monet on
neansa etsimään. Valtaosa meistä
eläkeläisistäkin on tullut muilta seu
duilta, jos kohta on joukossa paljasjalkaisiakin. Sadassa vuodessa se on
mahdollista. Nykyisin voimme vain
ajatella, mikä olisi elintasomme tänä
aikana ilman voimakasta vientiteol
lisuuttamme, josta puunjalostus on
tärkeimpiä. Me, joista useat ovat
viettäneet parhaat vuotensa ikään
kuin Kymiyhtiön kalustoon kuuluva-

liikkeen osuuttakaan.
Tässä tilaisuudessa on minulle an
nettu erittäin mieluisa mahdollisuus
meidän eläkkeennauttijoiden puolesta
kiittää yhtiön johtoa tämän arvok
kaan juhlatilaisuuden järjestämisestä
samoin kuin jatkuvasta huolehtimi
sesta vuosien varrella. Onhan enti
nen työnantajamme täten tahtonut
tunnustaa tämän ryhmän palveluk
set yhtiölle suuriarvoisiksi. Samoin
kiitämme sosiaaliosastoa niistä tilai
suuksista ja monista erittäin mielui
sista juhlista, joita meille on vuosit
tain järjestetty.
Meistä monet seuraavat nykyisin

Eläkeläisten juhlan pääpöydässä istui
vat väsätä sorvaaja Väinö Vilen, kun
nallisneuvos Einar Virtanen, rva Ester
Becklin, vuorineuvos K. E. Ekholm, rva
Maire Virtanen, johtaja Lars Räihä, rva
Hilda-Maria Vilen, laitosmies Emil
Becklin, rva Gunvor Räihä, varastomies
Fabian Friman ja varastoekspeditööri
Kosti Hymander.

tamme tietäen sen tulevan kansamme
ja suomalaisen yhteiskunnan hyväksi.
Juhlan päätyttyä eläkeläisille jaet
tiin 100-vuotismitali. Lisäksi he sai-,
vat ottaa mukaansa juhlakahvikupin
ja snapsipullon. Yhtiön uuden kuva
teoksen eläkeläiset saavat myöhem
min.
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Yhtiön 100-vuotisjuhIaviikon

lähestyessä loppuaan muutettiin

alkuviikosta juhlasalina toiminut Voikkaan tehtaan paperivarasto
jättiläismäiseksi tanssisaliksi. Aivan koko komeudessaan varaston
tiloja ei voitu enää käyttää hyväksi, sillä puolet siitä oli otettu jo
tässä vaiheessa normaaliin tuotannolliseen käyttöön. Tilaa jäi kui
tenkin riittävästi kaikille niille 5 500 ihmiselle, jotka yhtiöläistansseihin saapuivat. Tosin tässä määrässä olivat mukana vain varttu
neemmat yhtiöläiset,

sillä nuorelle polvelle oli järjestetty omat

tanssiaiset Kallioniemen lavalle, missä laskettiin juhlijoiden mää
räksi runsaat 3 000 nuorta. Molemmissa tilaisuuksissa oli tanssin
lomassa erilaista ohjelmaa

ja luonnollisesti myös ilmaistarjoilua,

johon Voikkaalla sisältyi vaihtoehtoisesti joko keskiolutta, nakkeja
tai kahvia. Kallioniemessä

tarjottiin nuorille kutsukooissa olleita

lipukkeita vastaan virvoitusjuomia ja makkaroita.
Reijo Franck esitti yhtiöläistanssiaisissa kansanlauluja ja
työväenlauluja

Juhlaviikko päättyi yhtiöläistanssiaisiin
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Varsin monikäyttöiseksi osoittautu
neessa Voikkaan paperivarastossa jär
jestetyt yhtiöläistanssiaiset 27. touko
kuuta jäivät epäilemättä kaikkien
läsnäolijoiden mieliin yhtä lähtemät
tömästi kuin muutamaa päivää aikai
semmin tässä samassa salissa pidetyt
100- vuotisjuhlat. Tilaisuuden luonne

?

ken Työväen Soittajien tarjoilemien
tanssikappaleiden lomassa oli tilai
suuteen järjestetty myös muuta oh
jelmaa. Alkuillasta kuultiin 100-vuotis juhlatoimikunnan puheenjohtajan,
varatuomari Olof Hernbergin ter
vehdys :
— Olen iloinen siitä, että te olet

Myöhemmin illalla lavalle astui
valtaisien suosionosoitusten saattele
mana näyttelijä Leo Lastumäki, jon
ka esitys jäi kuitenkin useimmilta
kuulematta, sillä salin äänentoisto
laitteet eivät silkeistä yrityksistä huo
limatta suostuneet toimimaan. Parem
pi onni oli sitävastoin taiteilija Rei
jo Franckin kansanlauluilla ja työ
väenlauluilla, jotka kaikuivat salissa
täydellä tehollaan. Samat taiteilijat
poikkesivat suorittamaan ohjelmaan
sa myös nuorten tanssiaispaikalla
Kallioniemessä, missä tanssimusiikista
vastasi nuorison suosima huippuyhtye Pepe Willberg & Paradise. Viimei
nen valssi soitettiin niin Voikkaalla
kuin Kallioniemessäkin klo 1.55.

5

oli nyt vain muuttunut: vaihdettiin
mielipiteitä juhlaviikon tapahtumista,
tanssittiin minkä ehdittiin, käytettiin
hyväksi puffetin antimia tai sitten
pidettiin muuten vain hauskaa.
Tanssiaistilaisuus alkoi klo 20
Humppa-Veikkojen kajauttamalla alkumarssilla, minkä jälkeen seurannei
den humppasävelten aikana saattoi
vat jo rohkeimmat tanssiaisvieraat
astua kokeilemaan paperivaraston be
tonilattian luistoa. Useimmat vieraat
tyytyivät kuitenkin tanssiaisten tässä
vaiheessa tarkkailemaan tilannetta
puffetin puolelta. Mutta vähitellen
alkoi tulla eloa myös tanssilattialle,
sillä juhlavieraita saapui tanssiaissaliin jatkuvana virtana. Jo klo 22
voitiin vieraiden määrä arvioida tu
hansiksi ja tuntia myöhemmin tie
dettiin, että salissa oli yhteistä iltaa
viettämässä yli 5 000 henkilöä.
Humppa-Veikkojen ja Kuusankos

te näin runsaslukuisasti saapuneet yhtiÖläistanssiaisiimme, sillä
onhan
tarkoituksenamme viettää tänään
iloista perhejuhlaa. Viime tiistaina
järjestetty pääjuhla oli arvokas ja
juhlatunnelma oli sekä herkkä että
aito. Tänään tapaamme leppoisemmissa merkeissä iloisesti karkeloiden
ja vapaasti seurustellen.
— Juhlavuosi monine tapahtumineen on vaatinut valtaisan järjeste
lytyön, jonka läpivieminen ei olisi
ollut mahdollista ilman satojen yhtiöläisten panosta. Tässä yhteydessä
onkin voitu todeta, että kanssakäy
minen eri yhtiöläisryhmien kesken on
tullut vapaammaksi ja välittömäm
mäksi. Olemme oppineet tuntemaan
toisemme paremmin ja monet epä
luulot ovat poistuneet. Tässä näenkin
yhden juhlavuoden myönteisimmän
puolen ja siitä lankeaa kiitos teille
kaikille, sanoi tuomari Hernberg.

Yläpuolella poseeraavan näyttelijä Leo
Lastumäen esiintymistä odotettiin
Voikkaalla suurella jännityksellä. Kun
hän astui lavalle, puhkesi tuhatpäinen
yleisö raikuviin suosionosoituksiin.
Huonoksi onneksi vain äänentoisto
laitteet eivät olleet samalla aalto
pituudella tämän suositun televisiokoomikon kanssa, joten suurin osa
hänen tarinoistaan meni ohi korvien.
Mutta hauskaa tuntui yleisöllä kaikesta
huolimatta olleen, kuten vasemmalla
olevasta kuvasta voi havaita.
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Juhlavuoden johdosta järjes
tettiin 9. kesäkuuta yhtiön kotija ulkomaisille liiketuttaville se
kä valtiovallan, ammattijärjestö
jen ja viranomaisten edustajille
juhlaillalliset Ravintola Kalasta
jatorpalla Helsingissä. Juhlaan
osallistui kaikkiaan 400 henki
löä. Paria päivää myöhemmin
juhlaan osallistuneet ulkomaiset
vieraat tekivät retkeilyn Kuusan
koskelle, missä heille esiteltiin
mm. yhtiön uusinta hienopaperi
konetta sekä Verlan tehdasmu
seota. Kaukaisimmat ulkomaiset
vieraat olivat saapuneet aina
Etelä-Afrikasta ja Yhdysvalloista.

Vuorineuvos
Kurt Svvanljungin
vierustoverina
illallispöydässä
istui teollisuus
ministeri Seppo
Lindblom (vas.)

Yhtiön koti- ja ulkomaisille liiketuttaville
järjestettiin illallistilaisuus Helsingissä

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja, pää
johtaja Mika Tiivola toivottamassa vuo
rineuvos Juuso VValdenin tervetulleeksi
juhlaillallisille. Alakuvassa ovat keskus
teluun syventyneinä suunnittelujohtaja
P. G. Michelsson (vas.), vuorineuvos
K. E. Ekholm ja mr. Samuel Efron.
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Helsingin juhlan osanottajat ko
koontuivat ennen illallistilaisuuden
alkua Ravintola Kalastajatorpan ran
tapuistoon, minne oli järjestetty coctail-tarjoilu. Vilkkaan seurustelutuokion jälkeen juhlavieraat siirtyivät
ravintolasalin puolelle. Illallistilai
suuden pääpöytään, jossa toimi isän
tänä yhtiön hallituksen puheenjohta
ja, pääjohtaja Mika Tiivola, ohjat
tiin vuorineuvos Jacob von Julin,
pääjohtaja Olavi Mattila, SAK:n
puheenjohtaja Niilo Hämäläinen,
valtiovarainministeri Mauno Koivis
to, kansanedustaja Heikki Hykkäälä, tohtori Giinther Vahlbruch, vuo
rineuvos Paavo Honkajuuri, johtaja
Heikki Vaivanne ja johtaja Jens Lange-Lycbe. Illallistilaisuuden yhteydes
sä piti yhtiön puolesta vieraille pu
heen pääjohtaja Mika Tiivola. Val
tiovallan tervehdyksen juhlivalle Ky-

min Osakeyhtiölle esitti valtiovarain
ministeri Mauno Koivisto. Juhlaillallisille osallistui kaikkiaan 400 valtio
vallan, viranomaisten, työmarkkinaym. järjestöjen, Kymiyhtiön. tytäryh
tiöiden ja eri tehtaiden sekä ulko
maisten ja kotimaisten liiketuttavien
edustajaa.
Juhlavieraiden pöytäänopastajina
toimivat tunnetut kaunottaret Satu
Östring ja Harriet Eriksson yhdessä
neljän apulaisensa kanssa. Viihdemu
siikkia juhlassa esitti kapellimestari
George de Godzinskyn orkesteri.
Rouvien iltatilaisuus
Ravintola Savoyssa

Juhlaillallisille osallistuneiden ul
komaisten vieraiden rouville järjes
tettiin Ravintola Savoyssa samanai
kaisesti Kalastajatorpan juhlan kans
sa oma iltatilaisuus, jonka emäntinä
toimivat rouvat Kirsti Tiivola ja
Louise Swanl']ung. Tilaisuuden ohjel
maan kuului mm. mannekiiniesitys.
Ulkomaisten vieraiden retki
Kuusankoskelle ja Verlaan

Puolisensataa Helsingin juhlaan
osallistunutta yhtiön ulkomaista lii
ketuttavaa eri puolilta maailmaa teki
sunnuntaina 11. kesäkuuta retkeilyn
Kuusankosken
tehtaille.
Vieraat
otettiin vastaan Koskelassa, missä
heille esiteltiin yhtiön toimintaa ja
näytettiin
uusi
värilyhytelokuva
’Puu Kymin paperina maailmalle’.
Tämän jälkeen vieraat tutustuivat

Yläkuvassa isännöitsijä Magnus Wangel
(vas.) esittelemässä tekn.joht. Olli Reenpäälle ja toimitusjohtaja Raymond G.
Auvvarterille yhtiön omalle tuotteelle
painettua menu-listaa. Alempana val
tionvarainministeri Mauno Koivisto, joka
esitti juhlassa valtiovallan tervehdyk
sen, seurustelemassa illallisvieraiden
kanssa.

ryhmissä yhtiön keskusarkistossa ole
vaan juhlavuoden arkisto- ja valoku
vanäyttelyyn sekä yhtiön uusimpaan
paperikoneeseen, PK 7:ään Kuusaanniemen tehdasalueella.
Tutustumiskäyntien jälkeen vieraat
palasivat Koskelaan, missä heille tar
jottiin juhlalounas. Lounastilaisuuden
isäntänä toimi vuorineuvos Kurt
Swanljung. Myöhemmin iltapäivällä
vieraiden matka jatkui Verlaan, mis
sä heille esiteltiin tehdasmuseota sekä
yhtiön henkilökunnan lomakylää.
Museoesittelyn yhteydessä vierailla
oli tilaisuus nähdä myös dokumentti
elokuva ’Näin tehtiin Verlassa käsipahvia’. Illalla vieraat palasivat ta
kaisin Helsinkiin.
Ulkomaisille liiketuttaville järjestettiin
Helsingin juhlan jälkeen retkeily
Kuusankosken tehtaille. Vieraat
tutustuivat myös Verlan tehdasmuseoon, mistä viereinen kuvamme.

V
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Kahdeksan vuotta sitten lakkautettu Verlan vanha puuhiomo ja
pahvitehdas on herännyt uudelleen eloon, sillä 14. toukokuuta
Verlan satavuotias ruukki vihittiin tehdasmuseoksi. Tilaisuus liittyi
Kymin Osakeyhtiön juhlavuoden tapahtumiin. Lämminhenkisen
vihkiäisjuhlan tervehdyspuheen piti museotoimikunnan puheen
johtaja, isännöitsijä Magnus Wangel. Juhlapuhujana oli opetus
neuvos Veikko Talvi. Selänpään soittokunnan ja Kultakurkut-kvartetin musiikkiesitysten lisäksi vanhat verlalaiset kertoivat sosiaalipäällikkö Keijo Jokirannan haastattelemina ruukin työmenetelmistä
ja tehdaskylän elämästä. Tilaisuudessa kuultiin lisäksi Kymen lää
ninhallituksen, Suomen Kotiseutuliiton, Kymenlaakson Maakunta
liiton sekä Jaalan ja Valkealan kuntien tervehdykset. Tehdasmuseon toteuttajia kiitti yhtiön hallituksen puolesta pääjohtaja
Mika Tiivola.

Verlan vanha puuhiomo ja pahvitehdas
vihittiin toukokuussa tehdasmuseoksi
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Isännöitsijä Magnus VVangelin
tervehdyspuhe Verlan
tehdasmuseon vihkiäisissä

Olemme
tänään
kokoontuneet
Verlaan viettämään Verlan tehdas
museon vihkiäisjuhlaa. Iloitsen siitä,
että kutsuamme on noudatettu näin
runsaslukuisasti. Lausun teidät kaikki
museotoimikunnan puolesta sydämel
lisesti tervetulleiksi.
Tässä tilaisuudessa on paikallaan
kertoa Verlan tehdasmuseoajatuksen
kehitysvaiheista ja itse museon to
teuttamistyöstä.

Muistitiedon ja tehdastyön muistiinmerkitsemisen ohella eri työvai
heet valokuvattiin tarkoin ja tehtaan
ollessa viimeisiä päiviä käynnissä
metsänhoitaja Tauno Kapari sekä
maisteri Veikko Talvi filmasivat eri
työvaiheet ’ja tuotantomenetelmät.
Tämän harvinaislaatuisen elokuvan,
jonka nimenä on 'Näin tehtiin Verlassa käsipahvia’, saamme nähdä täs
sä museojuhlassamme.
Marraskuussa 1966 maisteri Veikko
Talvi esitti Kymin Osakeyhtiön joh
dolle kirjallisen ehdotuksen Verlan
tehtaan säilyttämiseksi ja kunnosta
miseksi tehdasmuseoksi, josta tulisi

kesäkuussa 1969 Kymin Osakeyhtiön
hallituksen vieraillessa Verlassa, jossa
jo silloin toimi yhtiön lomakeskus,
yhtiön hallitus suhtautui myönteisesti
i

Verlan museotoimikunnan
puheenjohtaja,
isännöitsijä
Magnus Wangel
piti vihkiäis
tilaisuudessa
tervehdyspuheen

Vihkiäistilaisuuden
puhujana esiintyi
opetusneuvos
Veikko Talvi

Aikanaan Verlan tehtaan konttori
päällikkö T. M. A. Ilmonen paneutui
Verlan seudun ja tehtaan historiaan
laatien Kymiyhtymä-lehteen kaksi
ansiokasta kirjoitusta. Vuonna 1951
vastikään Kymiyhtymä-lehden vas
taavaksi toimittajaksi tullut maisteri
Veikko Talvi esitteli Verlan tehdasta
ensimmäisen kerran museaalisesta nä
kökulmasta ja vuosien mittaan Ver
lan tehtaan museaalinen arvo tuli yhä
ilmeisemmäksi. Verla alkoi saada
huomiota osakseen ja niinpä vuonna
1964, jolloin tehtaan toiminta heinä
kuussa lakkasi, mm. Paper Trade
Journal julkaisi siitä laajan artik
kelin.

julkinen museonähtävyys. Peruste
luissaan hän mainitsi mm., että Ky
menlaaksossa on ennestään kaksi teh
dasmuseota, Strömforsin vasarapaja
Ruotsinpyhtäällä ja Karhulan lasimuseo. Sen sijaan Kymenlaaksosta,
puunjalostusteollisuuden keskuksesta,
puuttuu tätä maamme tärkeintä teol
lisuudenalaa esittelevä museo. Tähän
tarkoitukseen Verlan tehdas, jossa
menetelmät olivat pysyneet alkupe
räisinä ja rakennukset sekä koneet säi
lyneet entisellään, olisi mitä kiitollisin
nähtävyys
puunjalostusteollisuuden
alkuvaiheista.
Ajatus tehdasmuseosta jäi muuta
maksi vuodeksi kypsymään, kunnes

museosuunnitelmaan.
Välittömästi
hallitus nimitti museotoimikunnan,
johon tulivat allekirjoittanut puheen
johtajaksi, varatuomari Olof Hernberg sihteeriksi ja muiksi jäseniksi
sosiaalipäällikkö Äke Launikari sekä
maisteri Veikko Talvi. Museotoimikunta sai tehtäväkseen laatia entistämissuunnitelman, kustannusarvion
sekä konkreettisen ehdotuksen teh
taan muuttamiseksi museoksi. Toimi
kunnan ehdotus hyväksyttiin ja sitä
varten myönnettiin tarvittavat varat.
Museotoimikunta sai arvokasta
asiantuntija-apua
valtionarkeologi
Nils Cleveltä ja Muinaistieteellisen
toimikunnan arkkitehdiltä Heikki
Havakselta, jotka kumpikin pitivät
tehtaan ja siihen liittyvän miljöön
säilyttämistä museonähtävyytenä ai
van erinomaisena ajatuksena. Niin
ikään museotoimikunta on voinut
käyttää hyväkseen Suomen Museoliiton edustajan maisteri Jorma Hei
nosen asiantuntemusta.
Tehdasrakennusten korjaustyöt suo
ritti kesän 1970 aikana Rakennus- ja
27
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Sosiaalipäällikkö Keijo Jokiranta (vas.)
haastatteli tehtaan entisiä työntekijöitä.
Haastateltavat vas:lta Jalmari Seppälä,
Lempi Mustonen, Yrjö Tuominen,
Lempi Niemi ja Emil Pessa.
Tehdasmuseon vihkiäistilaisuus pidettiin
tehtaan yläpihassa, joka on aivan kuin
vanha linnan piha (alla)

Louhintatyö Lunkka & Eloranta
Kouvolasta. Kunnostustyön aikana
todettiin, että tehdas oli päässyt pa
hasti rappeutumaan ja voidaankin
sanoa, että korjaustyöt tehtiin sopi
valla hetkellä. Suurin entistämistyö
oli kuorimon 1950-luvun alkupuolella
tulipalossa tuhoutuneen kahden pää
dyn uudelleen rakentaminen. Kattoja
jouduttiin osittain uusimaan ja kor
jaamaan, samoin puusiltoja ja käytä
viä. Kattojen korjaukseen osallistui
Kouvolan Peltityö. Yhtiön puolesta
toimi rakennusvalvojana ylirakennus
mestari Aarne Pajula.
Tehtaan koneiston suojaamissuunnitelman teki teknikko Ossi Mälkiäinen Voikkaan tehtaalta ja suojaustyöt suoritettiin Voikkaan paperi
tehtaan kunnossapitoryhmän toimes
ta kesällä 1971. Samanaikaisesti si
sätilat maalattiin ja tehdas siistittiin.
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Maalaustyön urakoi Maalausliike
Valkinen & Kohonen. Värisävyt
määräytyivät seinistä ja pilareista
löydettyjen alimmaisten värien mu
kaan, joten ne vastaavat alkupe
räisiä.
Koska tehtaan pysäyttämisen yh
teydessä hiomapuut käytettiin melko
tarkasti loppuun ja pahviarkkejakaan

ei jäänyt riittävää määrää museaalis
ta näytteillepanoa ajatellen, on tarvit
tu sekä raaka-aine- että pahvitäydennystä. Tarvittavat kuoritut hiomapuut, pahviarkit ja paalit on hoi
dettu Voikkaan puuhiomolta käsin
ja näistä hankinnoista ovat vastan
neet ylimestari Esko Eloranta sekä
teknikko Keijo Salonen. Niin ikään
piiriesimies Väinö Ahlrothin asian
tuntemusta on käytetty puuasioissa
hyväksi.
Erittäin innostuneesti Verlan teh
taan entistämisessä ovat olleet muka
na Verlan tehtaan eläkeläiset ja hei
dän avullaan tehdas onkin kyetty
kunnostamaan ja saattamaan mahdol
lisimman entiselleen. Erittäin aktiivi
sen panoksen käytännön järjestelyis
sä on antanut sosiaalipäällikkö Keijo
Jokiranta.
Verlan tehdasta museoksi järjestet
täessä on johtavana periaatteena ollut
päätös, että ainoastaan Verlan teh
taan käytössä olleet laitteet ja koneet
ovat näytteillä. Muualta tuotuja esi
neitä ei siten ole museossa. Kutakin
työvaihetta selventämään on asetet
tu valokuvasuurennoksia ja muuta
kuva-aineistoa. Suurennokset on teh-
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nyt Mainosvalokuvaamo Pietinen,
kuvien taiton taiteilija Topi Valko
nen ja liimauksen näyttelylevyille yh
tiön kirjapainon sitomo.
Rakennuksista on purettu ainoas
taan pahvien kesäkuivaamo, koska se
oli lahoamaisillaan ja koska sen kun
nostaminen olisi siten tullut kalliiksi.
Mutta tämäkin rakennus on tallen
nettu pienoismallina, jonka on yksi
tyiskohtia myöten alkuperäisen mu
kaisesti tehnyt metsäteknikko Urpo
Markkanen.
Kaikki Verlan tehtaan kunnosta-

Selänpään
Soittokunta
esiintyi
vihkiäisjuhlan
alkajaisiksi
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Juhlan yleisöä
kuvattuna
haastattelu
tilaisuuden aikana.

Opetusneuvos Veikko Talven
juhlapuhe Verlan
tehdasmuseon vihkiäisjuhlassa

mis- ja entistämistöihin osallistuneet
ovat osoittaneet suurta kiinnostusta ja
huolellisuutta tässä erikoislaatuisessa
tehtävässä. Käytän tässä tilaisuutta
hyväkseni ja lausun museotoimikunnan puolesta parhaat kiitokseni kai
kille, jotka ovat myötävaikuttaneet
Verlan museon aikaansaamiseen.
Kun tehdas nyt avaa ovensa tä
män juhlan kutsuvieraille ja tänä il
tana myös yleisölle, toivon että suo
ritettu työ saisi kaikkien hyväksymi
sen. Toivon myös, että Verlan tehdas
pystyisi näyttämään tämän päivän
museossa kävijöille ja tuleville pol
ville, millainen oli puunjalostuksen
alku maassamme.
Arvoisat juhlavieraat. Verlan en
simmäisen hiomon toiminnan alkami
sesta on tullut kuluneeksi sata vuotta

ja sata vuotta sitten alettiin rakentaa
tehtaita Kuusankosken äärelle. Tänä
Kymin Osakeyhtiön juhlavuonna vi
himme Verlan tehtaan museoksi.

Kun 23-vuotias insinööri Hugo
Neuman saapui rohkeine unelmineen
vuonna 1871 Verlankosken äärelle,
hankki hän omistukseensa Jaalan —
silloisen Iitin — puoleiselta rannalta
huonokuntoisen kotitarvemyllyn sii
hen kuuluvine maa-alueineen sekä
koskiosuuksineen. Mylly oli ikimuis
toisista ajoista kuulunut neljälle ta
lolle, yhdelle Palojärven ja kolmelle
Jaalan kylän talolle. Mylly on mer
kitty karttoihin vuosina 1773 —75 ja
isojaon sekä osajaon asiakirjoissa sii
tä käytetään nimeä Wörlä, Wäärälä
ja Wärälä kvarnplan. Paikannimien
tulkitseminen on houkuttelevaisuu-

SöUVENIRS
POSTI

Entisessä keilapaviljongissa toimi
juhlan aikana
postitoimisto ja
matkamuistomyymälä. Etenkin
tehdasmuseota
kuvaavat postikortit
tekivät kauppansa,
kun lähtevä posti
lisäksi leimattiin
Verlan erikois
leimalla.
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destaan huolimatta vaivalloista ja
erehtymisen mahdollisuus suuri, mutta
tässä tapauksessa voisi kyllä olettaa,
että nimi oli alun perin Väärälä tai
Värälä. Se olisi saanut nimensä vir
ran juuri kosken kohdalla tekemästä
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Kutsuvieraiden joukossa oli runsaasti
Verlan tehtaan eläkeläisiä. Vas:lta
Anna Lahti sekä Aino Tanner ja
hänen veljensä vaimo Aino Tanner
katselemassa entisiä työpaikkojaan
tehtaassa. Museossa on esillä useita
valokuvasuurennoksia (oik.), jotka
esittävät tehtaan työläisiä sekä eri
työvaiheita.

mutkasta tai olisi sitten alun perin
henkilönimi. Etelämpänä Kymijoen
varrella Elimäellä on Kustaa III :n
sodan rauhanteosta tunnettu Värälä,
joka kylläkin Elimäen murteen mu
kaan on Värrälä, joka tapauksessa sukulaisvivahteinen nimi Verlan van
hoille nimiasuille. Olettaisin, että
30

Verla-muoto ei ole alkuperäinen,
vaan paikkakunnan murretta tunte
mattoman maanmittarin
tekemä,
joka sitten ruukin nimeksikin sopi
paremmin kuin jokin Väärälä tai
Värälä.
Jaalan
jakokunnan 1830-luvun
alussa tehdyssä tiluskartassa myllytontti erotettiin jakokunnan muista
ympärillä olevista tiluksista yhtä
suureksi tontiksi kuin se on ollut teh
taan aikanakin. Samalla määrättiin,
kuinka suuren osan tontista kukin
talo omisti, mutta myös sanottiin, et
tä tonttialue jäisi osakkaitten yhtei
seen nautintaan. Se erotettiin raja
linjalla asianmukaisesti vahvistetulla
kartalla vuonna 1849. Teollisuuden
käyttöön jouduttuaan myllytontti
lohkaistiin erityiseksi koskitilaksi
vuonna 1883. Sittemmin siitä on kä
räjöity kuten melkein kaikista Suo
men koskista, joihin on perustettu
teollisuuslaitoksia tai vesivoimaloita.
Päätöksellään 1909 Turun hovioikeus
ratkaisi kosken Jaalan puoleisen vesi
voiman käytön Verlan Puuhiomo- ja
Pahvitehdas Osakeyhtiön hyväksi.
Kosken itärannan myllytontti koskiosuuksineen on edelleenkin Selänpään
kylän yhteistä omaisuutta.
Verlan puuhiomo ei ollut ensim
mäinen teollisuuslaitos näillä seuduil
la. 1700-luku oli Kymenlaaksossa ve-
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Tehtaan alapihan kautta siirryttiin
kokoojakoneilta kuivaamoon. Vas:lta
pääjohtajat Aatos Erkko, Mika Tiivola
ja Esko Rekola.

sisahojen eli sahamyllyjen kukoistus
kautta.
Keskuspaikaksi muodostui
nykyinen Myllykoski, jossa sijaitsivat
Ummeljoen ja Viialan sahat. Ne ei
vät laskeneet lähelleen yläjuoksulle
muita sahoja, mutta tänne pohjoi
seen Kymenlaaksoon ja eteläiseen Sa
voon niitä syntyi. Verlankoskesta
pohjoiseen Siikakoskella ja Voikoskella toimi vesisaha, aika ajoin kos
kien kummallakin rannalla, kulkihan
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valtakunnan raja pikkuvihan päät
tymisestä vuodesta 1743 aina vuoteen
1812 tätä vesistöä myöten. Valkealan
ja Mäntyharjun rajalle erämaahan
perustettiin vielä niinkin myöhään
kuin vuoden 1830 tienoilla Tervarummun vesisaha. Nämä aivan kannattavuussäteen reunamilla toimineet
vesisahat kuuluivat Haminan ja Lo
viisan porvareille. Talolliset rahtasivat lankut ja laudat näihin satama
kaupunkeihin ja vähäinen rahtimak
su saatiin tavallisesti joko suolana tai
rautana.
Neumanin yritys oli kuitenkin ai
van uudenlainen tuotantolaitos ja se
käytti raaka-aineenaan siihen saakka

min. Hän laajensi myllyrakennustaan
kaksikerroksisella, korkeiden pilareiden varaan pystytetyllä hirsiraken
nuksella ja siirsi Selänpään kylästä
ostamansa vanhan riihen hiokearkkien kuivaamoksi. Mutta eivät muut
kaan hiomot olleet vielä tuohon ai
kaan komeita laitoksia. Ne raken
nettiin järjestään hirsistä ja lattiat se
kä välipohjat tehtiin lankuista järeitten parrujen päälle. Rakennukset ka
tettiin tavallisesti päreillä. Niinpä
Kuusankoski-yhtiön
ensimmäisessä
tehtaassa Myllysaaressa oli ainoas
taan pahvikuivaamo katettu asfalttihuovalla. Kymintehdas oli sen sijaan
kauttaaltaan katettu huovalla, mutta
Tehtaassa on kaksi
v:lta 1903 olevaa
pystyakselista,
nykäyssyöttöistä
hiomakonetta.
Oik:lla Jalmari
Seppälä, joka
palveli Verlan
tehtaassa 48
vuotta.

Vuorineuvos Kurt
Swanljung
tarkastelemassa
turpiinin hammas
pyörää. Taustalla
hymyilee vara
tuomari Olof
Hernberg.

jokseenkin arvotonta kuusipuuta.
Käyttövoimansa hiomo sai koskesta
vesiturpiinin välityksellä ja hiomakoneen lisäksi Neumanin pienessä
tehtaassa oli ainakin yksi silinterikokoojakone, käsin väännettävä puris
tin ja katkaisusirkkeli. Koneet saat
toivat olla kotimaista valmistetta,
sillä Suomessa opittiin varsin pian
valmistamaan sekä vesiturpiineja et
tä hiomakoneita. Tehtaassa työsken
teli kaksi hiojaa, kaksi ylösottajaa,
kaksi sirkkelimiestä ja muutama se
katyömies.
Neumanin hiomo oli maamme 12
ensimmäisestä hiomosta vaatimatto

sitä pidettiinkin maan parhaiten ra
kennettuna laitoksena alallaan.
Neumanin yritys kuljettaa massakollit vesitse kirkkoveneen kaltaisil
la suurilla veneillä Parikan- ja Puolakankosken kautta Pyhäjärveen ja
Kymijoen suvantojärvien kautta lä
helle Kausalan asemaa osoittautui
liian hankalaksi. Ainakaan vuonna
1873 ja sen jälkeen ei Kausalan ase
man kautta lähetetty yhtään massapaalia. Neuman siirtyi yksinomaan
hevoskuljetukseen valiten lähetysase
maksi Utin, jonne Verlasta oli mat
kaa noin kolme ja puoli peninkul
maa, talvikelillä hieman vähemmän.

Verlan toistamiseen rakennetun teh
taan alettua vuonna 1882 toimintan
sa rahdattiin paalit vuonna 1875 pe
rustetulle Kouvolan asemalle, jossa
tehtaalla oli rautatien alueella oma
varastorakennus.
Savon rautatien
valmistuttua vuonna 1889 ajomatka
tehtaalta Selänpään asemalle lyheni
seitsemään kilometriin.
Selänpään talolliset saivat nyt jäl
leen rahdinajoa, tällä kertaa lankku
jen ja lautojen sijasta massakolleja,
joita mahtui ajoneuvoihin enintään
kaksi tai kolme. Mutta huonoilla il
moilla ja kelirikon aikaan talolliset
eivät olleet halukkaita lähtemään.
Niinpä patruuna Kreidl joutui useas
tikin kirjoittamaan konsuli Dippelille Viipuriin tähän tapaan: ”Kun hiomamestari Kronholm itse eilen kol
mannen kerran viikon sisään teki
kiertomatkan kylissä, sai hän joka
talossa vastaukseksi, etteivät talol
liset lähde liikkeelle, vaikka kuor
masta maksettaisiin 5 markkaa.”
Siksi tehtaan olikin ryhdyttävä hank
kimaan itse hevosia, mihin sillä Ojaselan suuren tilan siirryttyä tehtaan
omistukseen vuonna 1896 olikin ai
kaisempaa paremmat mahdollisuudet.
Markkinoilla vallinneen lamakau
den takia ei 1870-luvun loppupuolel
la maahamme perustettu yhtään uut31
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ta puuhiomoa. Sitävastoin 1880-luvun
alusta lähtien alkoi toinen puuhiomoiden perustamiskausi. Teknillisiä pa
rannuksia ei tuolloin vielä sanottavastikaan tapahtunut, mutta koke
musta ja taitoa oli jo enemmän käy
tettävissä.
Varsinkin Verla joutui ammattitai
toisiin käsiin. Kun Gottlieb Kreidl
vuonna 1881 osti Neumanilta vuon
na 1876 tulipalossa tuhoutuneen hio
mon jäännökset ja myllytontin, sai
hän
yhtiökumppaneikseen
Louis
Haenelin ja Wilhelm Dippellin.
Kreidl oli itävaltalainen paperimesta
ri, joka oli houkuteltu Kuusankoskiyhtiön paperitehtaaseen. Haenel oli
taasen hänen virkaveljensä Kuusan
kosken toisella rannalla Kymintehtaalla. Kreidl oli ostanut Verlasta
tehtaanpaikan hyvin otolliseen ai
kaan, sillä kuukausi kaupanteosta
Kuusankoski-yhtiön tehdas paloi ja
Kreidl olisi joutunut etsimään itsel
leen toista työpaikkaa, koska Kuusankoski-yhtiöllä ei ollut mahdolli
suutta rakentaa uutta paperitehdas
ta. Haenelin osallistumista Verlan
yritykseen ei katsottu suopein silmin
32

ja niinpä hän joutuikin eroamaan
Kymiyhtiöstä. Konsuli Dippell oli
varakas ja hänen kauppahuoneellaan
oli erinomaiset edellytykset hoitaa
Verlan tehtaan tuotteiden myynti.
Verlan tehdas alkoi menestyä.
Omistajat myös luottivat yritykseen
sä. Muutoin he eivät olisi rakentaneet
tehdasta 1890-luvulla niin perinpoh
jaisesti ja aivan erityistä huolta teh
taan ulkonäköön kiinnittäen. Kun
sahamyllyjen tavoin muut PohjoisKymenlaakson pienten koskien ran
noille rakennetut tehtaat — täällä
niitä on ollut useita — ovat toimin
nassa olevaa Voikosken tehdasta lu
kuun ottamatta vaipuneet unohduk
siin ja niiden ulkonaiset jäännökset
kin alkavat hävitä, on Verlan tehdas
sen sijaan säilynyt ja herännyt uudel
leen eloon. Tosin meidän on myös
tässä tapauksessa todettava, että se
kin alkoi jäädä unohduksiin. Raken
nusten kauneutta ei enää nähty ja
koneiden sekä valmistusmenetelmien
historiallinen merkityskin alkoi hä
märtyä. Näin käy usein. Tulemme
sokeiksi sille, minkä näemme keskel
lämme ja minkä katsomme aikansa

Verlan tehtaan kuivaamo-osan
monumentaalinen seinä oli yleisöjuhlan
koristeellisena taustana

eläneeksi. Siksi maassamme onkin
parhaillaan käynnissä kilpailu 'Suo
men seitsemän ihmeen’ löytämisestä.
Verla on yksi tällainen ihme ja sen
ihmeellisyys tulee ajan mukana vain
kasvamaan.
Toistaiseksi me olemme hoitaneet
vasta osan Verlan tehdasperinteen tal
lentamisesta. Tällä tehdaskylällä on
myös aivan erikoislaatuinen yhteis
kunnallinen menneisyytensä. Tuskin
pa voimme kuvitella paremmin säily
nyttä patriarkallisesti johdettua ruukkikylää kuin tämä Verla. Se on ollut
aivan kuin umpio, jossa on eletty
omalla tavallaan, ajateltu omalla ta
vallaan, annettu töille ja esineille
omat nimensä, seurattu tarkkaavaises
ti kanssaihmisten edesottamuksia, sa
nalla sanoen oltu verlalaisia ja eletty
verlalaisittain. Tämä enemmänkin
henkinen ruukkiperinne olisi myös
■nopeasti saatava talteen täydentä
mään tehdasmuseon rinnalla kuvaa
vanhasta Verlasta.
Jatkoa sivulla 40
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Yhtiön hallituksen jäsen
fil.tohtori

Yhtiön markkinointijohtaja
varatuomari

Yhtiön talousjohtaja
ekonomi

Carl-Eric Olin
70-vuotias

Carl-Erik Hortling
50-vuotias

Olof Westerlund
50-vuotias

Yhtiön hallituksen jäsen, fil.tohtori
Carl-Eric O l i n täytti 70 vuotta 15. 6.
Hän on syntynyt Porissa. Hän tuli yli
oppilaaksi 1920, valmistui fil.kandidaa
tiksi 1925 ja väitteli tohtoriksi 1933.
Hänen väitöskirjansa aihe käsitteli puu
tavaran tuotantoa ja kauppaa. Hän toi
mi 1928 —1938 Abo Akademin kauppa
korkeakoulun kauppaopin opettajana,
1928 —1933 Abo Underrättelserin kaup
paosaston toimittajana ja 1933 —1938
lehden päätoimittajana sekä Turun sa
nomalehti- ja kirjapaino Oy:n toimitus
johtajana. Suomen Teollisuusliiton apu
laisjohtajana hän oli 1938 —1942 ja toi
mitusjohtajana 1946 —1962. Oy Vuok
senniska Ab:n Imatran Rautatehtaan
isännöitsijänä hän toimi 1942 —1944.
Helsingin Osake-Pankin pääjohtajan
virkaa hän hoiti 1944 —1946 ja 1962 —
1967. Hän oli lisenssiasiain valvontaneuvoston jäsen 1953, Vakuutusyhtiö
Fennian hallintoneuvoston puheenjoh
taja 1946 —1959 ja myöhemmin vara
puheenjohtajana sekä toimi myös Hen
kivakuutusyhtiö Patrian hallintoneuvos
ton, Ekonomiska Samfundetin, Sigrid
Juseliuksen ja Helsingin arvopaperi
pörssin pörssikomitean puheenjohta
jana. Kymin Osakeyhtiö on käyttänyt
hyväkseen hänen monipuolista talous
elämän tuntemustaan. Yhtiön hallituk
seen hän on kuulunut v:sta 1962 lähtien.

Yhtiön markkinointijohtaja, varatuo
mari Carl-Erik H o r t l i n g täyttää 50
vuotta 8. 7. Hän on syntynyt Helsin
gissä ja tuli ylioppilaaksi 1939 Nya
Svenska Läroverketistä. Ylemmän oi
keustutkinnon hän suoritti Helsingin
yliopistossa 1947 ja Master of Interna
tional Law-tutkinnon New Yorkin yli
opistossa 1953. Varatuomarin arvon hän
sai 1950. Suomen Paperitehtaitten Yh
distyksen palvelukseen hän tuli 1947 ja
nimitettiin apulaisjohtajaksi 1957. V:sta
1958 hän toimi Hampurissa Finnpapier-,
Finnkarton- ja Druckpapier-Agentur-yhtiöiden johtajana. Kymin Osakeyhtiön
palvelukseen myyntijohtajaksi hän tuli
1967 ja nimitettiin markkinointijohtajaksi
1969. Hän kuuluu yhtiön sisäiseen joh
tokuntaan, PTS-toimikuntaan ja -työ
valiokuntaan. Hän on ollut v:sta 1971
lähtien myös Kymin Osakeyhtiön LänsiSaksassa olevan tytäryhtiön Kymmene
Papier GmbH:n toimitusjohtajana. Kot
ka VVoodexportersin hallitukseen hän
on kuulunut v:sta 1969 lähtien ja toimi
nut puheenjohtajana v. 1971. Hän on
Suomen Paperitehtaitten yhdistyksestä
eri osastojen hallituksien jäsen tai vara
jäsen, kuten myös Suomen Kartonkiyhdistyksessä ja Convertassa. Hän on
niin ikään Scanfinin luottamusneuvoston jäsen ja sen puuvapaan ryhmän 1.
varapuheenjohtaja.

Yhtiön talousjohtaja, ekonomi Olof
W e s t e r l u n d täyttää 50 vuotta 27. 7.
Hän on syntynyt Helsingissä. Eko
nomiksi hän valmistui Kauppakorkea
koulusta 1946. Hän toimi 1946 —1948
Wihurichart
Oy
konttoripäällikkönä
Ab:n, 1949 —1950 Suomi Riggingin ja
1950 —1951 G. Wuorio & Kumppanin
palveluksessa. Yhtiömme palvelukseen
tilintarkastajaksi hän tuli 1951. Kustan
nuslaskennan esimieheksi hänet nimi
tettiin 1956 ja kirjanpito- ja laskenta
päälliköksi 1961. Nykyiseen tehtäväänsä
yhtiön talousjohtajaksi hänet nimitettiin
1969. Hän kuuluu yhtiön sisäiseen joh
tokuntaan, PTS-toimikuntaan ja PTStyövaliokuntaan. Hän toimii useiden yh
tiöiden ja julkisten laitosten HTM-tilintarkastajana. Hän on seuraavien yhtiöi
den hallituksen jäsen: Oy Finnish Peroxides Ab, Kymmene Papier GmbH ja
Oy Aerator Ab. Helsingin Ekonomien
Liikkeenjohdon kerhon jäsen hän on
ollut v:sta 1951 ja Kymenlaakson Eko
nomit ry:n varapuheenjohtajana vuo
den. Kuusankosken verolautakunnan
varajäsen hän on ollut v:sta 1960 ja
Kiinteistö Oy Eläketalon hallituksen
puheenjohtaja 1956 —1969. Hän on
PYP:n Kuusankosken konttorin valvoja.
Hän on ollut useiden vuosien ajan Kuu
sankosken Lions-klubin jäsen ja osal
listunut aktiivisesti sen toimintaan.
33
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PÄÄKONTTORI
VALTO KYLÄ JOKI
metsätyönjohtaja
Kymen
tarkastusalueen Karkkilan piiristä täyttää 60
vuotta 18. 7. Hän on syntynyt Pusulassa
ja asuu nykyisin omalla tilallaan Kark
kilan Vuotinaisissa. Yhtiön palvelukseen
hän tuli 1929 metsätyömieheksi. Hänet
nimitettiin 1935 vakinaiseksi työnjohta
jaksi. Hänen pääasiallisin työnsä on
ollut oman piirinsä metsien hoito sekä
hakkuu- ja ajotöiden valvonta. Lukuisat
taimistot ovat hänen perustamiaan ja
kertovat hänen työnsä tuloksista. Luon
teeltaan ahkerana ja tasapuolisena hän
on saavuttanut esimiestensä sekä alais
tensa luottamuksen. Hän on aktiivisesti
osallistunut paikallisen kalastuskunnan
toimintaan.

Eino Voutilainen

Valto Kyläjoki

Yhtiön palvelukseen Kymintehtaan poli
klinikalle hän tuli 1963. Helsingissä
oloaikoinaan hän harrasti kilpasoutua,
nykyisin hänen harrastuksensa koh
teena ovat kielet.

KUUSANKOSKI
KALLE LUUKKONEN

EINO VOUTILAINEN
traktorinkuljettaja metsäosastolta täytti
50 vuotta 25. 5. Hän on syntynyt Varpaisjärvellä. Yhtiön palvelukseen Eero
lan kartanoon hän tuli 1959.
EEVA KALSO
sairaanhoitaja Kymintehtaan poliklini
kalta täyttää 50 vuotta 3. 8. Hän on
syntynyt Rautjärvellä ja tuli ylioppi
laaksi Jyväskylän tyttölukiosta 1941.
Sairaanhoitajaksi hän valmistui Helsin
gin kaupungin Sairaanhoitajakoulusta
1948 ja erikoistui leikkausosastolla
1948 —1949. Hän toimi Marian sairaa
lan leikkausosastolla 1949 —1953, jonka
aikana hän oli puolen vuoden opinto
matkalla Ruotsissa. Kuusankosken alue
sairaalassa hän työskenteli 1953 —1954.

Eeva Kalso
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kuljettimien huoltaja Kymin selluloosatehtaalta täytti 60 vuotta 2. 7. Yhtiön
palvelukseen Haukkasuolle hän tuli
1944. Työskenneltyään eri osastoilla
hän siirtyi 1966 Kymin selluloosateh
taalle. Hänen vapaa-ajan harrastuksiaan
ovat kuntoliikunta, valokuvaus ja auto
matkailu.
ARVO SKINNARI
korjausmies Kuusanniemen selluloosatehtaan kunnossapitoryhmästä täytti
60 vuotta 2. 7. Hän on syntynyt Iitissä
ja tuli yhtiön palvelukseen 1929 tukinuittajaksi Kuusaan sahalle. Hän on työs
kennellyt myös mm. ulkotyöosastolla ja
rakennusosastolla erilaisissa tehtävissä.
Nykyiseen tehtäväänsä hän siirtyi 1964.
Hän harrastaa kalastusta.

Kalle Luukkonen

Johannes Partala

JOHANNES PARTALA
rakennustyöntekijä
rakennusosastolta
täyttää 60 vuotta 8. 7. Hän on syntynyt
Salmissa ja tuli yhtiön palvelukseen
1946 Hallan tehtaalle. Kuusaan sahalle
lämmittäjäksi hän siirtyi 1947 ja työs
kenteli siellä sahan toiminnan lopetta
miseen vuoteen 1954 saakka. Sen jäl
keen hän siirtyi rakennusosastolle. Har
rastuksista mainittakoon omakotitalon
hoito ja lehtiasiamiestoiminta.
ARVO NIILOLA
puhelinasentaja Kymin sähkökorjaamolta täyttää 60 vuotta 17. 7.
VEIKKO PERÄTALO
voitelija Kymin paperitehtaan kunnossa
pitoryhmästä täyttää 60 vuotta 28. 7.
Hän on syntynyt Iitissä ja tuli yhtiön
palvelukseen 1929. Työskenneltyään eri
osastoilla hän siirtyi 1945 voitelijaksi
Kymin paperitehtaalle.
VEIKKO HAUTANIEMI
spriin tislaaja spriitehtaalta täyttää 60
vuotta 1. 9.
TOIVO KORHONEN
varastonhoitaja Kuusanniemen

Arvo Nlllola

varas-

Veikko Perätalo

Toivo Korhonen

tosta täyttää 60 vuotta 10. 9. Yhtiön pal
velukseen hän tuli 1936. Hän on toimi
nut useita vuosia yhtiön Toimihenkilöi
den Eläkekassan tilintarkastajana ja
tuotantokomitean jäsenenä. Nuoresta
pitäen hän on osallistunut yhteiskunta
elämään kiinnostuksen kohteena mm.
kuorolaulu, teatteritoiminta, opinto- ja
kerhotoiminta sekä maanpuolustustyö.
Lisäksi hän on toiminut ammattijärjes
tössä ja res.aliupseeriyhdistyksessä.
Sotilasarvoltaan hän on ylivääpeli.
INTO SUOMINEN
ylimestari Kymin paperitehtaan Yankeeosastolta täyttää 60 vuotta 20. 9. Hän
on syntynyt Lohjalla. Yhtiön palveluk
seen Kymin paperitehtaalle prässipojaksi hän tuli 1929. Koneenhoitajaksi
PK 2:lle hänet nimitettiin 1936. Valmis
tuttuaan teknikoksi 1946 Tampereen
Teknillisestä oppilaitoksesta hänet 1947
nimitettiin vuoromestariksi ja 1957 yli
mestariksi.
AHTI PESSA
kirvesmies
Voikkaan paperitehtaan
kunnossapitoryhmästä täyttää 50 vuotta
17. 7. Hän on syntynyt Valkealassa ja
tuli yhtiön palvelukseen 1949 varamie

Niilo Vikman

Matti Iiskola

heksi Voikkaan puuhiomolle. Hän siir
tyi 1951 Voikkaan rakennusosastolle ja
on työskennellyt v:sta 1959 lähtien kirvesmiehenä.

VILJAMI MONONEN
lataaja Voikkaan paperitehtaan kunnos
sapitoryhmästä täyttää 50 vuotta 26. 7.
EINO BJÖRNINEN

MATTI IISKOLA
kattilamuurari Kymin selluloosatehtaan
kunnossapitoryhmästä täyttää 50 vuotta
20. 7. Hän on syntynyt Jaalassa ja tuli
1948 yhtiön palvelukseen Voikkaan sel
luloosatehtaalle. Seuraavana vuonna
hänestä koulutettiin kattilamuurari. V:sta
1964 hän on työskennellyt Kymin sellu
loosatehtaalla. Vapaa-aikoinaan hän on
toiminut muurarina omakotitalojen ra
kennuksilla. Nykyisin kalastus on hänen
ensisijainen harrastuksensa.

NIILO VIKMAN
merkkaaja Kymin paperitehtaan PK 7:ltä
täyttää 50 vuotta 25. 7. Hän on syntynyt
Iitissä ja tuli yhtiön palvelukseen 1950
rullapakkaajaksi Kymin paperitehtaan
Fourdrinier-osastolle. V:sta 1969 lähtien
hän on toiminut merkkaajana ensin
Fourdrinier-osastolla ja v:sta 1971 läh
tien PK 7:llä. Vapaa-aika kuluu oma
kotitalon ja kalastuksen parissa.

Eino BJörnlnen

Kelfo Kokkola

pituusleikkurin apumies Voikkaan pape
ritehtaalta täyttää 50 vuotta 6. 8. Hän
on syntynyt Kangasniemellä. Yhtiön pal
velukseen hän tuli 1939 maatalousosas
tolle, missä työskenteli kahdeksan vuot
ta. V:sta 1956 lähtien hän on työsken
nellyt yhtäjaksoisesti ensin ulkotyöosastolla ja v:sta 1969 Voikkaan paperiteh
taalla erilaisissa tehtävissä. Vapaa-aika
kuluu omakotitalon ja puutarhanhoidon
merkeissä.
LAURI LEHTINEN
voimalaitoksen päivystäjä Verlan vesi
voimalaitokselta täyttää 50 vuotta 9. 8.
Hän on syntynyt Jaalassa ja tuli yhtiön
palvelukseen Voikkaan selluloosateh
taalle 1960. Nykyiseen työhönsä hän
siirtyi tämän vuoden huhtikuussa. Har
rastuksista mainittakoon kalastus.
KEIJO KOKKOLA
lajittelija Voikkaan puuhiomolta täyttää
50 vuotta 11. 8. Hän on syntynyt Säkkijärvellä ja tuli yhtiön palvelukseen ensi

Pentti Kääriäinen
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Kalervo Kanerva

kerran 1950 Voikkaan rakennusosastol
le. Voikkaan puuhiomolle hän tuli 1970
ja siirtyi 1971 nykyiseen tehtäväänsä.
Vapaa-ajat kuluvat oman asuntoviljelys
tilan hoitamisessa.
PENTTI KÄÄRIÄINEN
kuorimomies Voikkaan puuhiomolta
täyttää 50 vuotta 11.8. Hän on syntynyt
Kuusankoskella ja tuli yhtiön palveluk
seen ensi kerran 1938. Voikkaan puu
hiomolle hän siirtyi 1961. Hänen vapaaajan harrastuksiaan ovat puutarhan
hoito ja kalastus.
URHO ARONEN
pituusleikkurin käyttäjä Kymin paperi
tehtaan Fourdrinier-osastolta täyttää 50
vuotta 15. 8. Hän on syntynyt Kuusan
koskella ja tuli yhtiön palvelukseen
1941 Kymin paperitehtaalle. Työsken
neltyään muutaman vuoden massankäsittelyosastolla hän siirtyi 1955 pituusleikkurille Ja 1958 nykyiseen tehtä
väänsä.
KALERVO KANERVA
muurari rakennusosastolta täyttää 50
vuotta 16. 8. Hän on syntynyt Kuusan
koskella ja tuli yhtiön palvelukseen ra

Klaara Nieminen
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Jorma Vahter

kennusosastolle 1945. Ammattiyhdistys
toiminnassa hän on ollut kiinteästi mu
kana toimien mm. paikallisen osaston
puheenjohtajana ja sihteerinä. Hän on
tehnyt useita opintomatkoja ja ollut
mm. Suomen Muurarien liiton edusta
jana UNESCO :n järjestämällä stipen
dimatkalla Unkarissa. Kansallis-OsakePankin Voikkaan konttorin valvojana
hän on toiminut v:sta 1968 lähtien. Vapaa-aikansa hän viettää kesämökillä ja
kirjallisuuden parissa.

Aune Tapiola

JARL ROSENQVIST
lipeälinjan varamies Kuusanniemen sel
luloosatehtaalta täyttää 50 vuotta 9. 9.
Hän on syntynyt Porvoossa ja tuli yh
tiön palvelukseen 1960 massanmättäjäksi Voikkaan selluloosatehtaalle. Kuusannremen selluloosatehtaalle asennusaputyömieheksi hän siirtyi 1963 ja 1964
nykyiseen tehtäväänsä. Hän harrastaa
kalastusta.

HALLA
JORMA VAHTER
sähköasentaja Kymin paperitehtaan
kunnossapitoryhmästä täyttää 50 vuotta
19. 8. Hän on syntynyt Kuusankoskella
ja tuli yhtiön palvelukseen 1937. Am
mattikoulun käytyään hän työskenteli
Kymin sähköosastolla ja siirtyi 1968 Ky
min paperitehtaan kunnossapitoryhmään. Hän on mukana ammattijärjestötoiminnassa eri luottamustehtävissä.

UUNO KARHUNEN
vartija täyttää 60 vuotta 13. 7. Hän on
syntynyt Kymissä. Yhtiön palvelukseen
hän tuli ensi kerran 1927 merkkipojaksi
lautatarhalle. V:sta 1931 lähtien hän on
työskennellyt yhtäjaksoisesti sahalla ja
lautatarhalla erilaisissa tehtävissä. Ny
kyisessä tehtävässään hän on ollut v:sta
1959 lähtien.
LISE TILLI

HELGE RONKAINEN
varastonhoitajan apulainen kuljetusosastolta täyttää 50 vuotta 20. 8. Hän
on syntynyt Rantasalmella. Yhtiön pal
velukseen kuljetusosastolle hän tuli
1951.

naulaaja jalostustehtaalta täyttää 50
vuotta 22. 7. Hän on syntynyt Kymissä.
Yhtiön palvelukseen hän tuli ensi kerran
1940 jalostustehtaalle. V:sta 1945 läh
tien hän on työskennellyt erilaisissa
tehtävissä jalostustehtaalla.

Lauri Syväperä

lukseen ensi kerran kesätöihin metsä
osastolle jo 14-vuotiaana. Vakinaiseen
työhön metsäosastolle hän tuli 1933.
Tehtaalle hän siirtyi 1936 ja työskenteli
sahalla ja rakennusosastolla erilaisissa
tehtävissä. Nykyisessä tehtävässään
hän on ollut v:sta 1967 lähtien. Vapaaajan harrastuksista tärkein on metsäs
tys. Hän on toiminut parin vuoden ajan
riistanvalvojana ja ollut metsästysseu
ran johtokunnan jäsen ja varajäsen.
Vilho Kaarnasalml

Eskll Lindgren

MATTI TAPIO

SALO

kirvesmies rakennusosastolta täyttää 50
vuotta 8. 8. Hän on syntynyt Rovanie
men maalaiskunnassa. Yhtiön palve
lukseen hän tuli 1971.

KARKKILA

LAURI SYVÄPERÄ

AARNE NIEMINEN
pistehitsaaja täyttää 60 vuotta 12. 9.
JORMA VANDELIN
hiekankuivaaja täyttää 60 vuotta 12. 9.
ANNI OJALA
siivooja täytti 50 vuotta 1. 7.

korjausmies
tehdaspalveluosastolta
täyttää 60 vuotta 21. 9. Hän on syntynyt
Salossa ja tuli yhtiön palvelukseen laitosmieheksi 1968. Hän toimi tarkasta
jana ja korjausmiehenä ennen nykyi
seen tehtäväänsä siirtymistä. Vapaaaika kuluu puutarhanhoidon ja ulkoilun
merkeissä.
KLAARA NIEMINEN

TAITO NURMI
puutavarahöylääjä
18. 8.

AUNE TAPIOLA
pesijä messinkikoneistamolta täyttää 60
vuotta 8. 8. Hän on syntynyt Siilinjär
vellä ja tuli yhtiön palvelukseen 1964.
Hän harrastaa kuntoliikuntaa.

täyttää

50

vuotta

MATTI MÄKINEN
konekaavaaja täyttää 50 vuotta 24. 8.
Tehtaan palvelukseen hän tuli 1955.
Hänen vapaa-ajan harrastuksiinsa kuu
luvat kalastus ja palokuntatoiminta.

automaattikoneen käyttäjä automaattisorvaamosta täyttää 50 vuotta 7. 7. Hän
on syntynyt Somerolla ja tuli revolverisorvaajaksi yhtiön palvelukseen 1940.
Hän harrastaa liikuntaa.

JUANKOSKI

VILHO KAARNASALMI
kirvesmies täyttää 50 vuotta 19. 8. Hän
on syntynyt Salmissa ja työskenteli
1938—1939 Pitkäranta Osakeyhtiössä.
Kymin Osakeyhtiön palvelukseen met
säosastolle hän tuli 1945. Juantehtaalle
hän tuli työhön 1948, työskenteli ensin
puuhiomossa ja v:sta 1956 rakennus
osastolla kirvesmiehenä. Hän on ollut
kunnan rakennus-, kansakoulu-, vesi-,
terveydenhoito- ja sosiaalilautakunnan
jäsen. Hän kuuluu vanhainkodin johto
kuntaan ja toimi aikaisemmin puheen
johtajana. Hän on Paperiteollisuuden
Työntekijäin liiton Juankosken osaston
puheenjohtaja. Vapaa-aika kuluu kalas
tellen ja omakotitalon piirissä.

PORVOO
ESKIL LINDGREN
prosessimies täytti 50 vuotta 24. 6.
Hän on syntynyt Sipoossa. Yhtiön pal
velukseen Porvoon tehtaalle hän tuli
1971. Harrastuksista mainittakoon palokuntatyö ja omakotitalon hoito. Svartbäck —Spjutsundin FBK:ssa hän on toi
minut yli 30 vuotta.

Manan majoille

MARTTI TOSSAVAINEN
ANNIKKI SJÖHOLM
tehdaskonttoristi täyttää 50 vuotta 15.9.

Erkkl Tähtimö

vartija täyttää 60 vuotta 3. 8. Hän on
syntynyt Nilsiässä ja tuli yhtiön palve-

Paavo Mesiäinen

Huhtikuun 24. pnä kuoli huoltomies
E r k k i T ä h t i m ö Voikkaan paperi
tehtaan kunnossapitoryhmästä. Hän oli
syntynyt 17. 5. 1926 Kuusankoskella ja
tuli yhtiön palvelukseen 1942. Palvel
tuaan useissa eri ammateissa hän siir
tyi 1969 huoltomieheksi Voikkaan pape
ritehtaan kunnossapitoryhmään.
Toukokuun 11. pnä kuoli huoltomies
P a a v o M e s i ä i n e n Voikkaan pa
peritehtaan kunnossapitoryhmästä. Hän
oli syntynyt 10. 10. 1929 Mäntyharjussa
ja tuli yhtiön palvelukseen 1956. Pal
veltuaan Voikkaan paperi- ja selluloo
satehtailla useissa eri ammateissa hän
siirtyi 1964 huoltomieheksi kunnossa
pitoryhmään.
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Verlan tehdasmuseon vihkiäisjuhla alkoi vellikellon soitolla laitosmies Esko Pukkilan (oik.)
vetäessä nyöristä

Museon juhlapäivänä toimi ent. keilapaviljongissa postitoimisto (yllä), jonka sisustuksen oli
suunnitellut taiteilija Topi Valkonen. Marja
Nurminen ja Paavo Virtanen (oik.) Voikkaan
rakennusosastolta valmistelivat postitoimiston
käyttökuntoon. Maalari Veikko Kukkola (yllä)
juhlavalmisteluissa maalaamassa kaidetta val
koiseksi.

Kirvesmiehet Einar Joutjärvi ja Karl
Willigsman (oik.) penkkien tekopuuhissa
tehtaan yläpihalla

1i

Kuva 50 vuoden takaa:
pääkonttorin asiapojat
ja -tytöt vas:lta
Unto Lamminpää,
Yrjö Rajala, Uuno
Frilander, Martta Mört,
Sanni Haukivuori,
Aili VVikstön, Raakel
Väisänen ja Lempi
Simola. Pojille tehtiin
50-vuotisjuhlan
kunniaksi uudet puvut
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Juhlat on juhlittu. Tämä lehtemme on
alusta loppuun saakka yhtiön 100-vuotisjuhlallisuuksien eri tilaisuuksien ku
vausta eikä Susakaan halua poiketa
teemasta, vaan tarjoilee lukijoilleen
oman juhla-aukeamansa.
%
Tässä päivänä muutamana poikkesi
toimituksessa Yrjö Rajala, joka on ny
kyisin jo eläkkeellä palveltuaan yhtiötä
yli 48 vuotta. Uransa hän aloitti pää
konttorin juoksupoikana ja oli tässä
tehtävässä yhtiön 50-vuotisjuhlien ai
kana 1922. Juhlan kunniaksi räätäli Ru
tanen, joka asui Mörkölinjalla, teki upseerikankaasta pääkonttorin asiapojille
uudet, tyylikkäät puvut. Tapaus oli niin
sykähdyttävä, että Einar Weckman, joka
toimi pääkonttorissa taitavana yleis-

■

miehenä mekaanikosta valokuvaajaan,
otti kuvan pojista uusissa puvuissaan
ja pääsiväthän mukaan myös asiatytöt,
vaikka heille ei uusia pukuja oltu han
kittukaan.
“#■
Maailman suurimmassa lounastilaisuudessa — lainatakseni Kymen Sanomia
— eli yhtiön 100-vuotisjuhlissa napos
teltiin lähes 10 tonnia sapuskaa. Mutta
olihan ruokavieraitakin kahdessa juh
lassa yhteensä n. 9700.
*
Juhlatanssiaiset olivat luku sinänsä.
Vanhempi yhtiöläisväki tanssi Voikkaan
paperivarastossa 6000 hengen voimalla
ja nouseva yhtiöläispolvi helloineen
täytti Kallioniemen lavan. Heitäkin oli
n. 3200. Voikkaan tanssit eivät ainakaan
olleet kuivat hipat, sillä keskikaljaa ja
virvokkeita juotiin 12 000 pullollista.

edustava. Iltajuhla meni vähän pipa
riksi, sillä ilma muuttui varsin koleaksi
ja tanssit jäivät miltei tanssimatta.
Tehtaan alapiha on kuin tehty juhlia
varten ja vanhan ruukin romanttiset sei
nät olisivat oivalliset kulissit vaikka his
toriallisille näytelmille.

-MKun kuukausi oli kulunut tehdasmu
seon avaamisesta, oli siihen tutustunut
n. 2 300 henkeä. Viikonloppuisin on kä
vijöiden määrä useita satoja. Maanan
taisin museo on suljettu, mutta muina
päivinä se on avoinna klo 12 —16.
susa
100-vuotisju liiallisuuksien kokopäivätoimisena
'ohjelmapäällikkönä’ oli teknikko ja muusikko
Seppo Hammar (oik.). Pääjuhlan yleisöä (alla)
vas:lta ylimestari Torsti Hopea, rva Eeva
Rämä, korjaamopäällikkö Matti Rämä, rva
Irma Leivo ja mittariteknikko Ossi Leivo.

r

(2II

Odotuksen jännitystä 100-vuotisjuhlapaikan
pääovella (yllä)
Eläkeläisten juhlassa (oik.) oli mukana myös
vanha tuttu Aatami Nisonen
'Kyökin puolella’ Karjalan prikaatin varus
miehet kiehauttivat 12:ssa soppakanuunassa
juhlakahvit (äärimm. oik.)
■M
Kun presidentti Kekkonen saapui
juhlaan, oli se niin innostava hetki, että
useat — etenkin naispuoliset ihailijat
— nousivat penkille seisomaan nähdäk
seen tämän korkea-arvoisen vieraan
edes kerran elämässään.

*

Verlan tehdasmuseon vihkiäisjuhla
14. 5. oli erittäin lämminhenkinen ja

1
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Metsäteollisuutemme

kehittämisessä . . .

Jatkoa s:lta 11
On myös kysyttävä, ovatko viime
aikojen arvostelun herättämät kysy
mykset muiltakaan osin metsäteolli
suuden kohtalonkysymyksiä tällä het
kellä. Omasta puolestani vastaan, et
tei näin ole asianlaita. Metsäteolli
suus on luontainen teollisuutemme
ala. Sillä on raaka-ainevarat omasta
maasta ja sen tekniikan me myös ko
neenrakennuksen osalta hallitsemme
ehkä parhaiten maailmassa. Se on toi
sin sanoen teollisuutemme ydin ja
sampo, jolla on taottu varoja myös
muiden alojen alkuun panemiseen ja
tukemiseen, kuten esimerkiksi tämän
yrityksen piirissä metalli- ja kemial
liseen teollisuuteen. Teollisuutemme
runko on pidettävä edelleenkin ter
veenä, kehitys- ja kilpailukykyisenä,
ja juuri tässä katson metsäteollisuu
den keskeisen tehtävän tälläkin het
kellä olevan.
Haluan esittää muutamia lukuja,
jotka havainnollisesti osoittavat, mi
ten ratkaiseva metsäteollisuuden osa
on ollut ja edelleen on talouselämäs
sämme sekä ihmisten toimeentulon
turvaajana että valuuttatulojen hank
kijana. Tosin tilastoja viime vuosi
sadan puolelta Kymin Osakeyhtiön
syntymisen ajoilta on varsin vähän.
Kuluvan vuosisadan alkaessa metsä
teollisuuden, siis puu- ja paperiteolli
suuden, palveluksessa oli vajaat
36 000 henkilöä eli runsas kolmannes
koko teollisuuden silloisesta työvoi
masta. Ensimmäisen maailmansodan
aattona vuonna 1913 työvoiman mää
rä oh jo noussut noin 53 000:een ja
juuri ennen toista maailmansotaa
vuonna 1938 noin 90 000:een. Vii
meksi mainittuna vuonna miltei joka
kolmas teollisuuden palveluksessa ol
lut suomalainen sai toimeentulonsa
metsäteollisuudesta. Viime vuosikym
menen puolivälissä vuonna 1965 met
säteollisuus työllisti
hieman yli
100 000 henkilöä eli viidenneksen
teollisuuden työvoimasta ja tilanne
40

on säilynyt suunnilleen samana tä
hän päivään asti. Lukuihin eivät si
sälly metsätyöntekijät, jotka talvi
kausina kaksinkertaistaisivat ko. työ
voiman.
Viennin osalta, siis ulkomaisten
valuuttojen ansaitsijana välttämättö
mien tuontitavaroiden hankkimista
varten, metsäteollisuuden asema on
ollut ja on vielä keskeisempi. Vuon
na 1900 metsäteollisuuden osuus ko
ko vientimme arvosta oli noin 58 °/o,
vuonna 1913 63 % ja vuonna 1938,
jolloin paperiteollisuus jo oli ohitta
nut puuteollisuuden merkittävimpänä
valuuttatulojen hankkijana, peräti
82 °/o. Toisen maailmansodan jälkeen
metsäteollisuuden osuus pysyi edelleen
miltei 1950-luvun lopulle saakka
erittäin korkeana, parhaimmillaan
jopa lähes 90 %:na,
kunnes
teollisuutemme
monipuolistuminen
EFTAan liittymisen jälkeen alkoi
saada vauhtia. Vaikka myös metsä
teollisuus absoluuttisesti jatkuvasti li
säsi vientiään, kasvoi eritoten metal
liteollisuuden, mutta myös muiden
ns. uusvientialojen vienti vielä voi
makkaammin, ja metsäteollisuuden
osuus aleni vuonna 1965 noin 69
°/o:iin ja viime vuonna edelleen 55
°/o:iin. Osuuden supistumisesta huoli
matta vieläkin siis enemmän kuin jo
ka toinen markka vientituloistamme
on peräisin metsäteollisuuden tuottei
den myynneistä ulkomaille. Selosta
mani kehitys on myönteinen, mutta
todistaa samalla metsäteollisuuden ja
sen kehityksen tarpeesta ja voimasta.
Luetteloa metsäteollisuuden merki
tyksestä voisi toki jatkaa pitemmäl
lekin. Mainittakoon vain sen panos
esim, energian tuotannossa, ammatti
koulutuksen järjestämisessä, asunto
jen rakentamisessa jne. Nämäkin esi
merkit riittänevät osoittamaan, mi
ten suurista arvoista koko kansanta
loudellemme ja kansallemme metsä
teollisuudessa on kysymys. Siksi sen
kehittämisen ja kilpailukyvyn turvaafnisen kansainvälisillä markkinoilla
tulee edelleen olla eturivissä talous

politiikassamme. Tässä tehtävässä
tarvitaan kokonaisnäkemystä ja har
kintaa yli tavallisten mittojen ja si
tä varmasti löytyy myös tämän päi
vän Suomesta kaikista arvostelun
pärskeistä huolimatta.

Verlan tehdasmuseon vihkiäiset
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Suomen Kotiseutuliiton hallituksen
puheenjohtaja Olli Vuorinen:
On suuri ilo tänään todeta, että
Verla ei ole vaiennut, vaan päinvas
toin heräämässä uuteen eloon. Suo
men Kotiseutuliiton puolesta pyydän
esittää onnittelut ja tunnustuksen tä
män museon perustamisen johdosta.
Uhrautuvan ja ansiokkaan keruutyön tuloksena on Suomen talonpoi
kaiskulttuurin pääpiirteet saatu tal
lennetuksi.
Yhteiskunnan
nopea
muuttuminen on kuitenkin synnyttä
nyt uutta, yhtä arvokasta kulttuuriaineista, joka liittyy teollistumiseen.
Sen aineksen tallentaminen on mei
dän aikakautemme tärkeä ja velvoit
tava tehtävä. Usein tämä kulttuuriaines on luonteeltaan sellaista, ettei
sen tallentaminen ole
mahdollista
yksityiselle ihmiselle. Siinä tarvitaan
yhteiskunnan ja yhteisöjen tukea.
On erittäin suuriarvoista ja valta
kunnallisestikin esimerkillistä, että
Kymin Osakeyhtiö on rakentamalla
tämän museon osoittanut arvosta
vansa vanhaa suomalaista teollisuuskulttuuria ja halunnut tallentaa sitä
myöhemmälle ajalle. Kun tämän teh
dasmuseon täydennyksenä ovat eri
puolilla maata tehtaalaisten elämää
ja oloja kuvaavia museoita, muodos
tuu näin vähitellen yhtenäinen koko
naiskuva maamme puunjalostusteol
lisuuden varhaiskaudesta.
Museaalisesti Verlan tehdas ja ko
ko sitä ympäröivä yhdyskunta on
erittäin omaleimainen ja arvokas.

Rakenteellisesti erittäin kauniin ja
suurella huolella ja asiantuntemuk
sella entistetyn museon merkitys on
suuri myös suomalaisen tekniikan
historian kannalta. Sillä tulee ole
maan myös yhä kasvava matkailul
linen merkitys
Pyydän onnitella Kymin Osakeyh
tiön johtoa ja tämän museon aikaan
saajia kulttuuriteosta, jolla on kauas
tulevaisuuteen ulottuva merkitys.
Uskon, että tämä museo tulee täyt
tämään ne toiveet, joita sen perusta
jat ja rakentajat siihen ovat kohdis
taneet.

Valkealan kunnanjohtaja
Ilpo Mäkinen:
Vanhalla ja tunnetulla kansan
edustajalla Heikki Kämäräisellä oli
tapana huudahtaa, kun hän totesi
jotakin uutta ja mielenkiintoista ta
pahtuneen "kehitystä olla pitää,
piiasta pitää tulla emäntä ja emän
nästä immeinen”. Me Jaalan ja Val
kealan kunnan edustajat tunnemme
tapahtuneen jotakin varsin mielen
kiintoista ja että odotettavissa on
Kymiyhtiön "hyvän työn" takia ke
hitystä Pohjois-Kymenlaaksossa ja
nimenomaan sen matkailussa — Jaa
lan ja Valkealan kunnissa. Tunnem
me, että entinen rauhallinen rajaky
lämme Verla on nyt saamassa uudel
leen merkittävän aseman vuosikym
menen kestäneen hiljaisen kauden
jälkeen. Emme enää totea tehtaan
savua, emme ruokakellon kuminaa,
emme työhön rientävän askelten
kaikua, emme työn ääniä, vaan ne
vaihtuvat nyt ihmetteleviin katsei
siin, kuiskauksiin, vertailuihin ja to
teamuksiin juhla- tai urheiluasussa
paikalle rientävän vieraan — ei verlalaisen — esittäminä. Toteamme,
että muutaman kymmenen vuoden
takaiset rytmikkäät ja täsmälliset
samansuuntaiset liikkeet työpöytien
ääressä, automatiokautta edeltäneet
koneet ja laitteet, työsalit, kuljetuslaitteet ym. ovat tuoreinta historiaa

tänään, mutta sellaista historiaa ja
nähtävää, jota nuoresta iästään huo
limatta on varsin vähän tallennetta
vissa. Lukemattomissa tapauksissa on
tuhottu uskomattoman paljon nuo
rinta, mutta säilyttämisen arvoista
historiaamme,
kansanelämäämme,
perinnöttämme ja kulttuuriamme. On
myyty purettavaksi muutamalla sata
sella, kympilläkin rakennuksia, lait
teita yms., joiden arvoa ei enää jäl
kikäteen osata muutaman vuoden ku
luttua arvioida eikä ainakaan myö
hemmin enää jälleenrakentaa. Tällä
sukupolvella on varsin vähän perin
nöksi annettavaa ja meitä varmasti
siitä aikanaan nuhdellaan — onnek
semme emme enää ole sitä moitetta
kuulemassa. On siis tervehdittävä
mitä suurimmalla mielihyvällä Ky
min Osakeyhtiön "hyvää työtä” —
antaa Verlan elää uudella tavalla —
nostaa sen patinoituneet koneet ja ra
kennukset niille kuuluvaan arvoonsa.
Tehdasmuseo on meidän mielestämme
Kymin
Osakeyhtiön juhlavuoden
suurin ja näkyvin tapaus ja sen arvo
mitataan aivan toisin muutaman
kymmenen vuoden kuluttua, kuin
nyt tajuamme. Sen arvo nousee. Jaa
la jaj Valkeala ovat kiitolliset Kymiyhtiölle ei niinkään siitä, että voisim
me odottaa tällä yhtiön tempauksel
la suuria tuloja, turistijoukkoja, ai
neellista hyvää ja verotuloja — ei
— vaan me olemme paljon enemmän
kiitolliset siitä, että Kymin Osake
yhtiö on tallentanut merkittävän osan
kumpaisenkin kunnan historiaa vii
meisten vuosikymmenien ajalta. Jaa
lan ja Valkealan kuntien kuntalais
ten — lähinnä verlalaisten — työ,
mennyt työ, kiitetty tai moitittu työ,
on nyt saanut pysyvän arvon. Me
olemme siitä iloiset ja kiitolliset. —
Toivoisimme, että tämä Kymiyhtiön
'hyvä työ’ ei jäisi ainoaksi Suomen
maassa, vaan että se olisi haaste mo
nille muille teollisuuslaitoksille, jotta
ne vuosikymmenjuhliensa puitteissa
tarkastelisivat löytyisikö niiden si
jaintipaikalla jokin teollisuusraken

nus, myllylaitos, sähkölaitos, saha,
kone tms., josta tulisi' yksi eletty osa
nuoren kulttuurihistoriamme vahvis
tukseksi.
Meillä Jaalalla ja Valkealalla on
erittäin sopuisat välit ja me olemme
hyviä naapureita. Me katselemme
tätä Verlaa yhteisenä kylänä. Me
myös pyrimme kehittämään tätä
Verlan uutta vaihetta tämän tehdasmuseon ympäristössä.
Me pyydämme esittää kuntiemme
vilpittömän kiitoksen Kymin Osake
yhtiölle tehdasmuseon rakentamisesta,
sen avaamisesta yleisölle ja erään
kuntahistoriamme osan taltioimisesta.
Kiitollisuutemme näkyvänä tunnuk
sena ja tämän päivän lahjana luovu
tamme kuntiemme viralliset kunnallisvaakunat Verlan tehdasmuseolle.
Vaikka olemmekin hyvät naapuruk
set, emme aivan yhtäaikaa niitä
ojenna, vaan Jaala ensin ja sitten
Valkeala — ensin isäntä, sitten ren
ki. Menestystä tälle museolle, menes
tystä Kymin Osakeyhtiölle.

Kymenlaakson Maakuntaliiton
toiminnanjohtaja
Kauko V . Niinisalo:
Tuon tähän tilaisuuteen Kymen
laakson Maakuntaliiton tervehdyksen
ja onnittelut. On erittäin arvokasta,
että Kymenlaakso on nyt teollisuu
tensa 100-vuotisjuhlavuonna saanut
Kymin Osakeyhtiön toimenpiteiden
ansiosta pysyväksi muistomerkiksi
Verlan tehdasmuseon. Tämä museo
on itse asiassa elävä kappale maakun
nan teollista historiaa. Kymin Osa
keyhtiön suorittama toimenpide —
toimintansa lopettaneen laitoksen
uudelleen kunnostaminen ja säilyttä
minen museona — on todellinen kult
tuuriteko ei vain omaa maatamme,
vaan kansainvälisestikin ajatellen.
Emme ehkä vielä edes tajua tämän
myönteisen saavutuksen täyttä arvoa,
joka aivan varmasti tulee jatkuvasti
kasvamaan.
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