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Annammeko 
riittävästi 
työpaikkatietoutta 

Päättymäisillään olevan juhlavuoden aikana on yhtiömme vai- 
heita ja toimintaa valotettu useasta eri näkökulmasta. Tukinulttaja- 
patsaan paljastuspäivänä tuotiin molemminpuolisesti esille lähei- 
sen ia luottamuksellisen kanssakäymisen merkitys sekä yhtiölle 
että Kuusankosken kauppalalle. Yhtiömme toimitusjohtaja. vuori- 
neuvos Kurt Swanljung totesi puheessaan. ettei paperiteollisuus 
ole siinä määrin altis työllisyysvaihteluille kuin monet muut teol- 
lisuudenalat. Siksi myös työsuhteet paperiteollisuuden piirissä ovat 
varsin vakaat. Enso-Gutzeit Osakeyhtiön haliintoneuvoston puheen- 
johtaja. kansleri Klaus Waris mainitsi tämän toisen 100-vuotiaan 
yrityksen pääjuhlassa. että vanhoilla tehdaspaikkakunnilla on yhä 
paljon sellaisia traditioita ja 'ilmastoa'. jossa teollisuus voi viih- 
tyä ja uudistua. 

Tällaisten vanhojen suurten yhtiöiden yhteydessä voidaan to- 
della puhua teoilisuusperinteistä. joilla on yhä merkitystä. Aina ei 
ehkä kuitenkaan osata tätä puolta tarkastella yhteiskunnalliselta 
kannalta. Parhaillaan eiinkeinoelämässämme ja väestörakentees— 
samme tapahtuu suuria muutoksia. Syrjäseudut autioituvat ja van- 
koissa maalaispitäjlssäkin muuttoliike aiheuttaa väestön vähene- 
mistä. Toisaalta taasen teollisuus-Suomessa tapahtuu ruuhkautu- 
mista ja siten sekä väestöä luovuttaville että sitä vastaanottavilla 
alueille kasautuu vaikeasti ratkaistavia ongelmia. Niiltä tällaiset 
vanhat elinvoimaiset teollisuusseudut säästyvät melkein kokonaan. 
Ne ovat suureksi osaksi omavaraisia työvoimaan nähden ja am- 
mattikoulutuskin on ylipäänsä varsin tyydyttävällä tasolla. Siten 
yhteiskunnallisten olojen kehittäminen voi tapahtua ennakolta tun- 
netuissa ja vakaissa oloissa. 

Vanhempi polvi. joka on kokenut huonojakin aikoja, ymmärtää 
antaa arvon vakaille työoioiile ja tasaisesti tapahtuvalle kotiseu- 
tumme kehitykselle. Sen sijaan nuoren polven asennoituminen on 
toisenlaista. Ammatillisen peruskoulutuksen saaneelle työhön pää- 
seminen ei tuota sanottavia vaikeuksia ja palkkaan päästään heti 
käsiksi. Nuoren ihmisen kohdalla tällaisella tehdasseudulla elä- 
misen alkuun pääseminen on siten helpompaa kuin ennen van- 
haan. 

Toisaalta on varsin luonnollista, että nuori henkilö työhön pääs- 
tyään muodostaa käsityksensä työstään, työpaikastaan. työtove- 
reistaan. esimiehistään ja koko yrityksestä niiden vaikutelmien 
perusteella. mitä hän kokee omassa työssään ja näkee työpai- 
kaltaan. Näin tietysti tuleekin olla meidän vapaassa yhteiskun- 
nassamme. Mutta samalla on varmaan aiheellista kysyä. onko 
nuorelle annettu tarpeeksi työpaikkakohtaista tietoa ja onko hä- 
neen osattu suhtautua oikein, jotta hänellä on riittävästi aineksia 
käsityksensä muodostamiseen. 

Koulutustason kohoamisen mukana nuorten asenteet myös 
työympäristööns'a' nähden muuttuvat kriittisemmiksi. Siksi nuorten 
henkilöiden totuttautuminen työpaikkaan tulee vastaisuudessa edel- 
lyttämään muutakin kuin välttämättömän työnopastuksen anta- 
misen. 



Tukinuittaja—patsas 
yhtiön lahjana 
Kuusankosken 
kauppalalle 

Lauantaina 16. päivänä syyskuuta paljastettiin Kuusankoskella 
kuvanveistäjä Matti Hauptin muovaama Tukinuittaja—patsas ja luo- 
vutettiln Kuusankosken kauppalalle Kymiyhtiön juhlavuoden lah- 
jana. Veistos sijoitettiin kauppalan keskustan läheisyydessä ole- 
valle ns. Punaisen ladon kumpareelle. jonka yhtiö oli lahjoittanut 
kauppalalle Kuusankosken kunnallisen itsenäistymisen 50-vuotls- 
juhlallisuuksien yhteydessä. Puistoalueen lahjoitukseen liittyi jo 
Tukinuittaja pienoisveistoksena ja lupaus sen pystyttämisestä mo— 
numenttlveistoksena. Kuvanveistäjä Haupt oli valattanut kolmatta 
metriä korkean Tukinuittaja-patsaan pronssiin Italiassa ja hänen 
ohjeittensa mukaan Kiviveistämö Oy Forsman oli tehnyt veistoksen 
jalustan Jyväskylän mustasta graniitista. 

Paljastuspuheen piti yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mika TII- 
vola ja taideteoksen otti vastaan kauppalanvaltuuston puheenjoh- 
taja Helkkl Hykkäälä. Musiikkia esitti tilaisuudessa Kuusankosken 
Työväen Soittajat. Vaikuttavan juhlatilaisuuden jälkeen siirryttiin 
Koskelaan. jossa yhtiö tarjosi lounaan kauppalanvaltuuston sekä 
-hallituksen jäsenille ja kauppalan johtaville virkamiehille. Tilaisuu- 
dessa oli läsnä myös yhtiön hallituksen jäseniä, virkamiehiä ja luot— 
tamushenkilöitä. Lounaalla puhuivat vuorineuvos Kurt Swanljung ja 
kauppalanjohtaja Eero Salmenoja. Tuklnuittaja-patsaan paljastus- 
tllaisuudessa ja lounaalla pidetyt puheet julkaisemme seuraavilla 
sivuilla kokonaisuudessaan. 



Pääjohtaja Mika Tiivola: 

Pronssinen Tukinuittaja pysyvä muisto 
paikkakunnalle yhtiön juhlavuodesta 

— Kuusankosken kunnallisen itse- 
näistymisen SCI—vuotisjuhlallisuuksien 
yhteydessä toukokuussa 1971 Kymin 
Osakeyhtiö lahjoitti Kuusankosken 
kauppalalle tämän puistoalueen, jo- 
hon me nyt olemme kokoontuneet. 
Lahjakirja sisälsi lupauksen, että Ky- 
miyhtiön IOO-vuotislahjana 1972 yh- 
tiö tulee tälle alueelle pystyttämään 
kuvanveistäjä Matti Hauptin muo- 
vaaman tukinuittajaa esittävän 
pronssiveistoksen. Taiteilija oli kyp— 
sytellyt idean jo niin pitkälle, että 
onnittelujen yhteydessä voitiin sa- 
malla luovuttaa kauppalalle tulevan 
veistoksen pienoisluonnos. Meille ylt- 
tiön edustajille tuotti erityistä iloa se, 
että kauppalan johto ilmoitti mieli- 
hyvin ottavan vastaan puistoalueen 
sekä sille myöhemmin pystytettävän 
veistoksen. 

— Italiassa pronssiin valettu Tu- 
kinuittaja-patsas on nyt lopullisella 
paikallaan ja yhtiön juhlavuoden oh- 
jelman mukaisesti suoritamme tänään 
sen paljastuksen. Näin haluamme jät- 
tää paikkakunnalle pysyvän muis— 
ton yhtiön juhlavuodesta ja samalla 
osoittaa kiitollisuuttamme Kuusan— 
kosken kauppalan ja sen asukkaita 
kohtaan. Näinä kahtena peräkkäi— 
senä juhlavuonna on useissa yhteyk— 
sissä kosketeltu teollisuuden ja yhteis— 
kunnan keskinäistä vuorovaikutusta 
täällä Kuusankoskella. Kun nämä 
puolen ja täyden sadan merkkivuodet 
ovat johdattaneet meitä tarkastele- 
maan tehtaittemme ja yhdyskuntaa)- 
me kehitystä perustamisvaiheista al- 
kaen, olemmekin voineet muodostaa 
luotettavan kokonaiskuvan. Vähek— 
symättä ja unohtamatta vaikeita ai— 
koja, joita täällä niin kuin koko 
maallamme on ollut kestettävänä. 
voimme teollistumisen ja itsenäisen 
kunnallistoiminnan kautta pitää tääl- 

lä Kuusankoskella edisrymisen ja 
vaurastumisen aikana. 

— Tältä entiseltä Punaisen ladon 
kumpareelta, joka vähäisestä korkeu- 
destaan huolimatta on aivan kuin kes- 
kipiste tässä korkeiden mäkien reu- 
nustamassa jokilaaksossa, me muuta- 
malla silmäyksellä saatamme nähdä, 
mitä täällä Kuusankoskella määrätie- 
toisen työn ja yritteliäisyyden, kau- 
konäköisen kunnallishallinnon ja kes- 
kinäisen luottamuksen avulla on saa- 
tu aikaan. Näemme tehtaat, jotka 
ovat jatkuvasti laajentuneet, nopeasti 
kaupunkimaiseksi kasvaneen keskus- 
tan, kirkon ja julkisia laitoksia. 
Saamme vaikutelman elinvoimaisena. 
teollisuudesta kasvuvoimansa saavasta 

jonka kaupungiksi 
muuttuminen on hyvin perusteltu ja 
kehityksen luonnollinen seuraus. Vilk- 

yhdyskunnasta, 

kaasta rakentamiseen huolimatta 
tältä paikalta avautuvissa Kuusankos— 
ken näkymissä on kuitenkin säilynyt 
harvinaisessa määrin avaruutta ja seu- 
dun alkuperäisiä luonnonpiirteitä. 
On pystytty luomaan tasapaino ih- 

miskäden aikaansaannosten ja luon— 
non välillä. Nämä kaikki seikat huo- 
mioon Ottaen ei ole ollut vaikeata 
löytää edustavaa paikkaa veistoksel- 
le. jonka nyt paljastamme. 

— Tämä kuvanveistäjä Matti 
Hauptin muovaama pronssiin ikuis— 
tettu veisros on jo luonnosasteella 
saanut aihettaan kuvaavan nimen. 
Näemme jäntevän mieshahmon. joka 
tukin päällä seisten hallitsee taitavas- 
ti tasapainon kosken pyörteiden kes- 
kellä. Tästä Tukinuittaja-patsaasta 
voimme löytää paljonkin meille ja 
tälle seudulle läheistä symboliikkaa. 
Tehtaiden perustaminen Kuusankos- 
kelle sata vuotta sitten ei olisi ollut 
mahdollista ilman uittoa ja yhä vielä 
tehtaiden pääraaka—aineen saaminen 
uittamalla on elintärkeä kuljetusmuo- 
to. Vesi on muutenkin tehtaittemme 
runtannollisen toiminnan alkulähde, 
voimanantaja ja välttämätön tekijä 
tehdasprosesseissa. Me voimme hel- 

Tukinuittajan tekijä kuvanveistäjä 
Matti Haupt (kesk.). pääjohtaja Mika 

Tllvola (vas.) ja vuorineuvos Kurt 
Swanljung tarkastelemaan juuri 

paljastettua veistosta 



posti lähestyä tätä veistosta myös 
toisenlaisesta näkökulmasta. Näemme 
tukinuittajassa määrätietoisuutta. roh- 
keutta, taitoa ja sitkeyttä, joita omi- 
naisuuksia on tarvittu runsain mää- 
rin siinä tuotannollisessa työssä, jota 
täällä on harjoitettu jo useiden mies- 
polvien ajan. 

— Tällaiset ideat ovat kuitenkin 
olleet vain eräänlaisia rakennusainek- 
sia, kun taiteilija on toteuttanut ja 
kypsyttänyt työtään. Hän on ennen 
kaikkea halunnut luoda taideteoksen, 
joka puhuttelisi meitä taiteellisilla ar- 
voillaan. Uskon, että tämä veistos 
avautuu katselijalle helposti myös 
tänä näkökulmasta. 
— Veistosmonumentin toteuttami- 

nen on kuvanveistäjälle aina suuri 
voiman ponnistus. Työ on nyt päätök- 
sessään ja esitänkin kuvanveistäjä 
Hauptille tilaajan Kymin Osakeyh- 
tiön parhaat kiitokset ja onnentoivo- 
tnkset onnistuneesta työstä. 

— Arvoisa kauppalanvaltuuston 
herra puheenjohtaja ja kauppalanjoh- 
taja, arvoisat kauppalanvaltuuston 
sekä —hallituksen jäsenet. Mieluisa 
tehtäväni on luovuttaa Tukinuittaja- 
patsas Kymiyhtiön lahjana Kuusan- 
kosken kauppalalle, tulevalle Kuusan- 
kosken kaupungille. 

Kauppalanvaltuuston puheenjohtaja Heikki Hykkä'älä: 

Tukinuittaja symbolisoi myös menneiden 
polvien työtä 

—— Kuusankoskihan on melko nuo- 
ri paikkakunta ja ehkä tästä johtuen 
täällä kuvanveistotaide on jäänyt 
varsin vähiin. Tästä sntä meitä 
kunnallismiehiä suuresti ilahdutti 
Kuusankosken kunnallisen itsenäisty- 
misen SO-vuotisjuhlan yhteydessä 
Kymin Osakeyhtiön edustajien ilmoi- 
tus. että yhtiö iGO-vuotisjuhlavuo- 
tensa aikana tulee pystyttämään ku- 
vanveistäjä Matti Hauptin Tukinuit- 
taja-patsaan tälle kumpareelle, sillä 
olihan tiedossa lisää arvokasta veis- 
tostaidetta kauppalamme keskustan 
kaunistamiseksi. Tänään on tämän 
patsaan paljastus tapahtunut ja nyt 
saamme nähdä Tukinuittaja-patsaan 
koko komeudessaan. 
— Kauppalan 50-vuotisjuhlien yh— 

teydessä runsas vuosi sitten paljastet- 
tiin läheisellä mäellä kuvanveistäjä 
Kimmo Pyykön Kolmoiskosket—nimi- 
nen veistos, jonka symboliikka erin— 
omaiselle tavalla kuvaa tämän seu- 
dun luontoa ja luonnetta, kolmea 
koskea, joiden ympärille Kuusankos- 

ken puunjalostusteollisuus nousi ja 
asutus kasvoi. Nyt paljastettu pat- 
sas puolestaan erittäin hyvin täyden- 
tää Kolmoiskoskien symboliikkaa ker- 
toessaan tukinuittajasta, jonka panos 
puunjalostuSteollisuuden raaka—aineen 
liikkeellepanijana on mahdollistanut 
mm. Kuusankoskella sijaitsevien 
puunjalostustehtaiden toiminnan. Nä- 
mä kaksi patsasta kuuluvat yhteen. 
Niiden symboliikkaan voitaneen vielä 
lisätä se, että täydentämään toisiaan 
ne kertovat myös Kymiyhtiön ja 
kauppalan keskeisistä hyvistä suh- 
teista. 

— Paljon on patsaita pystytetty 
kunnioittamaan menneiden polvien, 
raivaajien, työtä. Te, Herra halli— 
tuksen puheenjohtaja, mainitsitte tä- 
män patsaan symbolisoivan myös 
työtä. Näinhän asian laita tosiaan on. 
Mutta se kertoo myös erinomaisella 
tavalla juuri menneiden polvien työs- 
tä. sillä tukinuittaja on jäänyt pois 
melkein tyystin työelämän kuvasta. 
Puun kuljetus tehtaille tapahtuu tänä 
päivänä muilla keinoin, uittaenkin. 
Patsas kertoo työstä, jota täällä on 
tehty sadan vuoden ajan ja se sopii 
hyvin tälle joen läheisyydessä oleval- 
le kumpareelle ja tulee varmasti he— 
rättämään ansaitsemaansa huomiota 
ja säilymään pysyväisenä muistona 
vuodesta 1972, jolloin Kymin Osake- 
yhtiö täytti 100 vuotta. 

— Kauppalan puolesta on minulla 
mieluisa tehtävä ottaa tämä patsas 
vastaan ja kiittää Kymin Osakeyhtiö- 
tä arvokkaasta lahjasta, joka tuo 
uman lisänsä paikkakunnan harvalu- 
kuisiin kuvanveistoksiin ja erinomai- 
sella tavalla kaunistaa tätä viehättä- 
vää puistoa. 

Paljastuspuheiia kuunnellaan. Kuvan- 
veistäjä Matti Haupt eturivissä toinen 
oikzlta. 



Toimimsjobtaja Kurt Swanljung: 

Läheinen ja luottamuksellinen yhteistoiminta 
kauppalan ja yhtiön välillä välttämätöntä 

Koskelassa pidetyllä juhlalounaal— 
la yhtiön toimiusjohtaja, vuorineuvos 
Kurt Swanljung piti puheen, jossa 
hän käsitteli Kuusankosken kauppa- 
lan ja Kymiyhtiön välisiä suhteita ja 
läheisen yhteistoiminnan tarpeelli- 
suutta. Vuorineuvos Swanljung mai- 
nitsi puheessaan seuraavaa: 

— Kymin Osakeyhtiön ICO-vuoti— 
sen historian kohdistaminen vain lii- 
ketaloudellisen ja teknillisen kehityk- 
sen esittämiseen antaisi yhtiöstämme 
liian suppean kuvan. Tietenkin tällai— 
nen teollisuusyhtiö on ennen kaikkea 
liikeyritys, jolle tuotteiden valmista- 
minen, niiden markkinoiminen ja me- 
nestyksen saavuttaminen maailman— 
markkinoilla on ensisijainen päämää- 
rä. Siten ongelmat ovat luonnollises- 
ti olleet ennen kaikkea tuotannollisia 
ja kaupallisia, mutta niiden lisäksi on 
tarvittu paljon muuta, jota ei ahtaas- 
ti ajatellen yleensä katsota liiketoi- 

mintaan kuuluvaksi. Erityisen laajas— 
sa mitassa Kymiyhtiö on joutunut 
vastaamaan yhteiskunnallis'ista tehtä- 
vistä. Tällä on kyllä luonnollinen se- 
lityksensä. Kun ensimmäiset tehtaat 
rakennettiin Kuusankosken äärelle, 
oli tämä kahden pitäjän harvaan 
asuttua rajaseutua. Muutama vuosi 
aikaisemmin oli kyllä annettu asetus 
maaseudun kunnallishallituksesta ja 
erotettu maalliset asiat kirkollisen 
seurakunnan toimivallasta, mutta yh— 
teiskunnallinen herääminen ja kun- 
nallinen itsehallinto kehittyivät kui- 
tenkin käytännössä hitaasti. Siksi oli 
välttämätöntä. että tehtaiden johto 
alkoi oma-aloitteisesti hoitaa tehdas— 
kylissään yhteiskunnallisia ja sivis- 
tyksellisiä tehtäviä. Tämä loi edelly- 
tykset Kuusankosken kunnalliselle it- 
senäistymiselle. mikä tapahtui jo v. 
192]. Kun tiedämme, miten hankalaa 
nyky-Suomessa on kuntauudistuksen 

Verne on poistettu ja pääjohtala Mika 
Tilvola luovuttaa veistoksen Kuusen- 
kosken kauppalalle 

toteuttaminen, voitaneen Kuusankos- 
ken kunnan perustamista pitää erityi- 
sen mielenkiintoisena tapahtumana. 
Muodostettiinhan Kuusankoski kah- 
den kunnan alueista, jotka kaiken li- 
säksi kuuluivat kahteen eri lääniin. 
Samalla maahamme syntyi kunta. 
jonka asukkaista pääosa sai toimeen- 
tulonsa yhdestä yrityksestä. Maas- 
samme oli tuskin toista yhtä pitkälle 
teollistunutta kuntaa. 
— Tehtävien siirtyminen yhtiöltä 

uudelle kunnalle tapahtui kuitenkin 
hitaasti. Tällaista menettelyä pitivät 
sekä kunta että yhtiö oikeana. Vuo- 
den 1918 tapahtumien jälkeen yhteis- 
kunnalliset olot olivat ankeat. Myös 
vientiteollisuudella oli suuria vai- 
keuksia voitettavanaan. Yhtiön oli 
löydettävä tuotteilleen uudet markki- 
nat ja tuotantokoneiston uusiminen 
sekä laajentaminen vaativat suuria in- 
vestointeja. Varoja ei siten liiennyt 
Kuusankosken kunnallisen elämän 
nopeaan kehittämiseen ja siksi yhtiön 
ylläpitämät laitokset kuten koulut ja 
sairaala olivat hyvään tarpeeseen. 
Samalla kunnallisiile luottamushenki- 
löille tarjoutui tilaisuus kasvaa vaati- 
viin ja vastuunalaisiin tehtäviinsä. 

-— Sotien jälkeinen aika vaati Kuu- 
sankoskella jälleen yhteisiä ponnis- 
tuksia ja yhtiön sosiaalitoiminnassa 
pantiin pääpaino ennen kaikkea oma- 
kotirakmnustoiminnan tukemiseen ja 
kehittämiseen. Tämän asuntopolitii- 
kan tuloksena nyt yli puolet kuusan- 
koskelaisista yhtiön palveluksessa 
olevista asuu omissa asunnoissaan. Tä- 
mä vilkas asuntorakennustoiminta on 
tietenkin edellyttänyt kaavoitusta. 
teiden ja vesijohtojen sekä viemärei— 
den rakentamista ja siten läheistä yh- 
teistyötä kunnallisten elimien kanssa. 

— jos tarkastelemme Kuusankos- 
ken yhteiskunnallisten olojen varhai- 
sempia vaiheita nykyaikaisen lainsää— 
dännön valossa, saattaa menneisyys 
tuntua perin vanhanaikaiselta. Kt— 



avulla on hittyneen lainsäädännön 
pyritty tarkoituksenmukaiseen työn- 
jakoon yhteiskunnan sekä yritystoi- 
minnan välillä. ja yritysten voidaan 
katsoa suorittavan oman osuutensa 
verotuksen avulla. Pitäisin kuitenkin 
erehdyksenä, jos me täällä Kuusan- 
koskella näkisimme tämän rajan näin 
yksiviivaisen selvänä. Meidän on 
Otettava huomioon täällä vallitsevat 
erikoisolosuhteet ja sen, että Kymiyh- 
tiö on edelleen päätyönantaja paikka- 
kunnalla. 

—- Siten jo yksistään paikkakun- 
nan työllisyyden kannalta Kymiyh- 
tiön häiriötön tuotanto ja hyvä kil— 
pailukyky ovat ensiarvoisen tärkeitä 
tekijöitä. Tähänastisen pitkän koke— 
muksen perusteella voimme kuiten- 
kin todeta. että paperiteollisuus ei ole 
siinä määrin altis työllisyysvaihteluil- 
le kuin monet muut teollisuudenalat. 
Vaikka tuotannonrajoitukset huono- 
jen markkinoiden takia eivät suin— 
kaan ole paperikoneilla tuntematto- 
mia, ei lomautuksiin ole tarvinnut 
turvautua. Voimmekin katsoa, että 
paperiteollisuudessa työsuhteet ovat 
varsin vakaat. 

-— Tulevaisuutta varten yhtiössäm- 
me on varauduttu erittäin huolellises- 
ti ja perusteellisesti. Koko 1960—luku 
on ollut yhtiössämme sen olemassa- 

olon voimakkaintn investointikautta 
huipentuen vuosiin 1970—71. Siten 
olemme varautuneet nousukauteen, 
jonka alkamisesta on jo merkkejä ole- 
massa. Vaikka EEC—ratkaisun viiväs- 
tyminen aiheuttaa tiettyä epävar- 
muutta, olemme tehneet suunnitel- 
mamme vuosiksi eteenpäin ja siten 
katsomme vaivamme selviytyä me- 
nestyksellisesti tulevaisuudmsakin. 
Paperiteollisuus pysyy luonnollisesti 
edelleen yhtiön tärkeimpänä tuotan- 
nonhaatana, joskin kemian ja metal- 
liteollisuutta tullaan määrätietoisesti 
laajentamaan. Paperiteollisuuttamme 
laajennetaan niissä puitteissa, kun 
metsävaramme sallivat, mutta ennen 
kaikkea pyrkimyksenä on kohottaa 
paperiteollisuuden jalostusastetta. Si- 
ten rohkenen uskoa1 että yhtiön työl- 
lisyystilanne täällä Kuusankoskella 
tulee edelleen säilymään vakaana ja 
työpaikkojen määrä mahdollisesti hie- 
man lisääntymäänkin. 
— Teknillisen kehityksen mukana 

tehdastyön luonne on suuresti muut- 
tunut ja edellyttää nykyisin huomat— 
tavasti enemmän koulutusta kuin ai— 
kaisemmin. Onneksi meillä Kuusan- 
koskella on jo aikaisin ymmärretty 
ammatillisen koulutuksen tärkeys ja 
tältä pohjalta on hyvä jatkaa. Eri- 
tyisen suurella tyydytyksellä olemme 

Vuorineuvos Kurt Swanljung 
puhumassa Kuusankosken kauppalan 
edustajille iärjestetyllä Juhlalounaalla 

Koskelassa 

panneet merkille ne toimenpiteet, joi— 
ta kauppala on tehnyt ammatillisen 
koulutuksen tehostanuseksi. Yhtiöm- 
me edun mukaista ja suorasraan vält— 
tämätöntä on. että nuoret saavat 
kuntainliiton Kuusankoskelle perus- 
tettavassa ammattikoulussa hyvän 
peruskoulutuksen. Yhtiö puolestaan 
huolehtii omassa ammattikoulussaan 
erikoiskoulutuksen antamisesta sa— 
moin kuin jatko— ja uudelleenkoulu- 
tuksesta. Näkymät ammattikoulutuk— 
sen kehittämisestä Kuusankoskella 
vaikuttavat lupaavilta. 

— Maamme teollisuuden kasvua 
jarruttaa asuntojen puute. Se tunne- 
taan täällä Kuusankoskellakin. Yhte— 
nä syynä siihen on se, että yhtiön 
asuinrakennuksista melkoinen osa on 
vanhoja ja niin huonokuntoisia, ettei 
niitä kannata enää peruskorjata. Yh- 
tiö tukee edelleen omakotien taken- 
tamisra ja saman periaatteen mukaan 
on aikaansaatu myös rivi— ja kerros- 
taloja. Erityisen ilahduttavaa on to- 
deta Kuusankosken kauppalan ratkai- 
seva osuus vuokrakerrostalojen ra- 
kentamisessa. Kauppalan asuntotuo- 



tanto—ohjelmassa on muutenkin täh- 
dätty huomattavaan asuntojen lisää- 
miseen lähivuosina. Kauppalan ja 
yhtiön välillä on läheistä yhteistoi- 
mintaa asuntorakennustoiminnan alal- 
la. Sitä tarvitaan suunnittelun alku- 
vaiheista lähtien jo siitäkin syystä. 
että yhtiö on täällä huomattava 
maanomistaja. 
—- Kunnollinen asuminen on ensim- 

mäinen edellytys ajateltaessa viihty- 
vyyttä. Nykyaikaisessa yhteiskunnas- 
sa se ei kuitenkaan yksinään riitä. 
vaan paikkakuntien kehittyneisyyttä 
on yhä enemmän alettu mitata asuk- 
kaita palvelevien viihtyvyystekijöi— 
den perusteella. Tätä puolta on Kuu- 
sankosken kaltaisessa yhdyskunnassa 
erityisen tärkeätä korostaa. koska 
tehdastyön vastapainoksi on oltava 
kehittävää ja rentouttavaa vapaa- 
ajan toimintaa. Yhtiön henkilökunta- 
politiikassa tähän puoleen on kiinni- 
tetty paljon huomiota järjestämäl- 
lä yhtiöläisille lomanviettomahdolli- 
suuksia ja edistämällä kuntoliikuntaa. 
Erinomaisen tervetulleena on otettu 
vastaan kauppalan rakentama uima- 
halli ja lähiaikoina valmistuvasta ur- 
heiluhallista tulee varmaan yhtä suo- 
sittu. Pidämme urheilukeskuksen ai— 
kaansaamista ja siihen välittömästi 

Kauppalaniohtaja Eero Salmenoj'a: 

liittyvää koulukeskusta kaukonäköi— 
senä ja onnistuneena ratkaisuna. Yh- 
tiöllä puolestaan on velvollisuuksia 
tehdä voitavansa jo yksistään ympä— 
ristöä pilaavien haittatekijöiden pois- 
tamiseksi. Kuten varmaan tiedätte, 
lähivuosina rakennetaan paljon varo- 
ja vaativia jätevesien puhdistuslai— 
toksia. 

— Olen tässä käsitellyt yhtiömme 
yhteiskunnallista toimintaa ja viitan- 
nut eräisiin keskeisiin kysymyksiin, 
joiden ratkaisemisessa yhdyskunnan 
ja yhtiön intressit ovat yhteiset. Ha- 
luan vielä korostaa. että pidän lä- 
heistä ja luottamuksellista yhteistyötä 
kauppalan ja yhtiön välillä välttä— 
mättömänä ja kumpiakin osapuolia 
hyödyttävinä. Yhtiön organisaatiossa 
tähän seikkaan onkin kiinnitetty en- 
tistä suurempaa huomiota ja edelly— 
tyksiä tämän tärkeän tehtävän hoi- 
tamiseksi tullaan parantamaan. Kuu- 
sankoski on kauppalana oloaikanaan 
kehittynyt pitkin harppauksin eteen- 
päin ja on varsin todennäköistä, että 
kaupungiksi muuttuminen tulee jäl- 

antamaan uuden sysäyksen 
eteenpäin. Yhtiömme on valmis tu- 
kemaan Kuusankosken kaupunkia sen 
aloittaessa uuden tärkeän vaiheen 
paikkakunnan kehittämisessä. 

leen 

Hyvä palvelutaso ja viihtyisyys tärkeitä sekä 
yhtiön että kauppalan kannalta 

Vuorineuvos Swanljungin puhee- 
seen vastasi kauppalanjohtaja Eero 
Saimenojn. joka niin ikään korosti 
yhteistyön välttämättömyyttä ja 
esitti samalla kutsuvieraiden kiitokset 
yhtiön johdolle. Puhuja mainitsi seu- 
raavaa: 

— Kuusankosken kauppalanval— 
tuuston ja kauppalanhallituksen ni- 
missä kiitän Kymin Osakeyhtiötä ys- 

tävällisestä kutsusta lounaalle. Niin 
mieluisaa kuin Teidän suurenmoisen 
keittiönne valmistaman aterian naut- 
timinen meille onkin, tärkeämpänä 
kuitenkin pidämme sitä kädenojen- 
nosta. jollaisena näemme Kymin 
Osakeyhtiön johdon yhteydenoton 
Kuusankosken kauppalan päättäviin 
elimiin. Ainakin kauppalan puolelta 
on, huolimatta melko hyvästä yhteis- 
toiminnasta Kymin Osakeyhtiön 

kanssa, toivottu. että sitä voitaia 
vielä nykyisestään kehittää. Rohke- 
nemmekin uskoa, että tämä käden- 
ojennus on ilmaus myös siitä, että 
myös Kymin Osakeyhtiön puolella 
tunnetaan tarvetta saada entistä 
enemmän yhteyksiä kauppalaan. On- 
han niin, että kun on kysymys Ky- 
min Osakeyhtiön suuruusluokkaa ole- 
vasta yrityksestä Kuusankosken ko- 
koisessa kauppalassa, on melkein kai- 
kella sillä, mitä yhtiö tekee tai teke- 
mättä jättää. ainakin välillinen vai- 
kutuksensa tämän yhdyskunnan elä- 
mään. koskipa se sitten tuotanto-, 
työvoima-, rakennus-, asunto-, so- 
siaali—. terveydenhoito— tai muuta yh— 
tiön toimintaa. Toisaalta voitaneen 
myös sanoa, ettei Kymin Osakeyh- 
tiöllekään liene yhdentekevää, mitä 
kauppalan piirissä tapahtuu. Kaavoi- 
tuskysymykset tulevat varmasti edel- 
leen kiinnostamaan yhtiötä suurena 
maanomistajana samoin kuin koulu— 
tuskysymysten järjestely työvoiman 
vastaisra tarvetta ajatellen. Kun työ- 
voiman saanti teollisuuslaitoksiin saat- 
taa vielä tällä vuosikymmenellä riip- 
pua siitäkin, pystyykö asianomainen 
kunta riittävästi tarjoamaan erilaisia 
palveluksia ja luomaan viihtyisän 
työ- ja elinympäristön, on varmasti 
merkitystä sillä, että teollisuus voi 
tavalla tai toisella olla mukana näi- 
den suunnitelmien laatimisessa ja to- 
teuttamisessa. Lieneekin niin. että 
menestyäkseen tässä kilpailuyhteis- 
kunnassa elinkeinoelämä ja kunta tu- 
levat entistä enemmän tarvitsemaan 
toisiaan. Näin on. varmasti asianlaita 
myös Kuusankoskella. Senpä vuoksi 
rohkenen nyt, kun sekä Kymin Osa- 
keyhtiön että Kuusankosken kauppa- 
lan johtoa on näin paljon yhtäaikaa 
saapuvilla, toivoa, samalla kun vielä 
kerran kiitän pöydän maukkaista an- 
timista. että tämä lounas yhtiön 100- 
vuotisjuhlien merkeissä olisi samalla 
alku entistä tiiviimmälle ja hedelmäl- 
lisetnmälle yhteistyölle Kuusankosken 
kauppalan ja Kymin Osakeyhtiön 
välillä. 



Tuotantokomiteolden yhteiskokous 
pidettiin ammattikoulun juhlasalissa 

Yhtiön kaikki 
tuotantokomiteat 
Kuusankoskella 
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"Yhtiömme satavuotisohjelma on 
ollut erittäin tiivis. On haluttu kään— 
tyä jokaisen yhtiöläisen. eläkeläisen ja 
myös yhtiön asiakkaiden sekä pai- 
kallisten ja valtion viranomaisten 
puoleen. Tänä kauniina syyspäivänä 
olemme tulleet tärkeälle loppusuoral- 
le yhtiön halutessa osoittaa arvostuk— 
sensa piirissään toimiville tuotanto- 
komiteoille ja niiden toiminnalle. 
Yhtiön historiassa voimme pitää mer— 
kittävänä tapahtumana, kun yhtiön 
kaikki neljätoista tuotantokomitean, 
johon kuuluu yhteensä 125 henkilöä, 
kokoontuvat tänään yhteiseen ko- 
koukseen." 

Näillä sanoilla yhtiön juhlavuoden 
päätoimikunnan puheenjohtaja. apu- 
laishallinoojohtaja Olof Hernberg 
lausui tuotantokomiteoideu jäsenet 
tervetulleiksi vierailupäivän ja yh- 
teiskokouksen alkajaislounaalle, joka 
pidettiin Koskelassa. 

Tätä tuotantokomiteoiden yhteistä 
päivää vietettiin Kuusankoskella 
6:ntena lokakuuta juhlavuoden oh- 
jelman viimeisenä tilaisuutena. Lou- 
naan jälkeen tutustuttiin juhlavuoden 
näyttelyyn yhtiön keskusarkistossa ja 

samassa yhteydessä maisteri Veikko 
Talvi esitelmöi satavuotiaasta Kymi. 
yhtiönä. Tehdaskäynnit tapahtuivat 
kolmessa eri ryhmässä isännöitsijöiden 
Magnus Wangelin, Allan Aallon ja 
Krister Brommelsin sekä asianomais- 
ten paikallisten tuotantokomiteoiden 
jäsenten toimiessa oppaina. Kauppa— 
lakierroksen ja uimahallissa käynnin 
jälkeen kokoonnuttiin ammattikoulun 
juhlasaliin, jossa yhtiön hallituksen 
puheenjohtaja, pääjohtaja Mika Tii- 
vola loi katsauksen tämän hetken ta- 
loudelliseen tilanteeseen ja aiheeSta 
tuotantokomiteoiden toiminta tänään 
käyttivät valmistellun puheenvuoron 
työvoimapäällikkö, varatuomari Ro- 
bert Brotherus, paperikoneenhoitaja 
Markku Vanhala Voikkaalta ja telt- 
nikko Antti Valonen Karkkilasta. 
Ammattikoululta siirryttiin illallisil- 
le Koskelaan. Pääjohtaja Tiivola 
toivotti illallisvieraat tervetulleiksi 
ia tuotantokomiteoiden edustajana 
pääluottamusmies Olavi Degerstedt 
esitti lämpimin sanoin kiitokset. 
Muualta tulleet majoitettiin Verlaan 
ja seuraavana aamuna he tutustuivat 
tehdasmuseoon. 



Pääjohtaja Mika Tiivola: 

Taloudellisen elpymisen yleiskuva toistaiseksi 
epäyhtenäinen 

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja, 
pääjohtaja Mika Tiivola lausui ilonsa 
sen johdosta, että häntä oli pyydetty 
kertomaan yhtiön tuntantokomiteoi- 
den yhteisessä tilaisuudessa nykyises- 
tä taloudellisesta tilanteesta. 

Aluksi puhuja loi lyhyen katsauk- 
sen johtavien talousmaiden taloudelli- 
seen kehitykseen. Taloudellista elpy- 
mistä on havaittavissa, joskin suh- 
dannekehitys on epäyhtenäinen. Yh— 
dysvalloissa, jonka merkitys koko 
maailman talouteen on merkittävä, 
on noususuhdanne tosiasia. Kokonais- 

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja. 
pääjohtaja Mika Tiivola selvittell 
nykyistä taloudellista tilannetta 

tuotannon kasvuvauhti on noussut lä- 
hes 6 "foziin ja teollisuustuotannon n. 
8 ”Ionin. mutta kuluttajahintojen nou- 
su on jäänyt vajaaseen 3 "fuziin. Eu- 
roopassa kasvun merkit on selvästi 
havaittavissa Ranskassa, Hollannissa 
sekä Belgiassa. Näissä maissa teolli- 
suustuotanto on kasvanut, joskin 
inflaatio on myös ollut suuri. Länsi- 
Saksassa on havaittavissa taloudellic 

sen aktiviteetin varovaista elpymistä. 
Englannissa lakot ovat heikentäneet 
tuotantoa ja myös Italia on kärsi- 
nyt voimakkaasta lakkoliikehdinnäs- 
tä. Skandinaviassa on noususuhdan- 
teen merkit selvimmin havaittavissa 
Norjassa. Tanskalla on ollut maksu- 
tasevaikeuksia. jotka nyt kuitenkin 
ovat helpottumassa. Ruotsissa on 
odotettu taloudellista nousua kauan. 
Invesmintitoiminta on pysynyt la- 
massa, mutta työllisyystilanne on kui- 
tenkin viime kuukausina kääntynyt 
myönteisempään suuntaan. Yleisar— 
viona voidaan Länsi-Euroopasta ja 
samoin Skandinaviasta sanoa, että el- 
pymistä on havaittavissa, mutta tois- 
taiseksi kokonaiskuva on epäyhte- 
näinen. 

Suomessa noususuhdanteen merkit 
on selvemmin havaittavissa viennissä. 
Tänä vuonna viennin arvo lisäänty- 
nee edelliseen vuoteen verrattuna 
n. 20 %. Tuonti on kasvanut 11. 
17 %, jozen suhde viennin ja tuonnin 
välillä on parantunut. Asuntotuotan- 
toa lukuun ottamatta investointitoi- 
minta on kuitenkin edelleen vähäistä, 
vaikka rahatalouden ja työvoiman 

kannalta edellytyksiä voidaan pitää 
hyvinä. Syitä tähän pidättyvyyteen 
on monia. Vuosina 1969—1970 
maamme teollisuuden laajentaminen 
oli ennätysmäistä. Kaikkea uutta ka— 
pasiteettia ei ole kuitenkaan saatu 
vielä käyntiin täydellä teholla. Epä— 
tietoisuutta on aiheuttanut se, millais- 
ta talouspolitiikkaa Suomi tulee har- 
joittamaan vastaisuudessa. On pääs- 
tävä selville, mitä markkinoita varten 
investoidaan. Lisäksi maan poliittiset 
olot olivat pitkään selkiintymättömät, 
kunnes vihdoin saatiin aikaan poliit- 
tinen hallitus. Samanlainen odonava 
tilanne on vallinnut Ruotsissa. Puhu- 
ja sanoi kuitenkin suhtautuvansa op- 
timistisesti investointien käynnistymi- 
seen maassamme lähiaikoina. Se vai- 
kuttaisi myös lisäävästi kulutukseen, 
minkä kasvu on tänä vuonna ollut 
varsin vähäistä. Investointitoiminnan 
vilkastumisella olisi myös tervehdyt— 
tävä vaikutus nykyiseen vaikeaan 
työllisyystilanteeseen. 

Kymin Osakeyhtiön taloudellinen 
tulos oli viime vuonna edellistä hei— 
kumpi, eikä tulos tämäkään vuonna 
parane. Pääjohtaja Tiivola mainitsi 
kuitenkin suhtautuvansa yhtiön tule- 
vaisuuteen myönteisin odotuksin. Yh- 
tiössä on suoritettu huomattavia in- 
vestointeja, sen palveluksessa on am- 
mattitaitoinen henkilökunta ja yh- 
tiön taloudellinen pohja on vakaa. 

Työvoimapääilikkö Robert Brotherus: 

Molemminpuolinen tiedotustoiminta tuotanto- 
komiteoiden päätehtävä 

Kun puhutaan tuotantokomiteain 
toiminnasta tänään, on syytä luoda 
katsaus taaksepäin tuotantokomitea- 
järjestelmän syntyyn ja kehitykseen 
ja hakea sieltä selvitystä siihen, mik- 
si ja miten on tähän päädytty. 

Kun ensimmäinen tuotantokomi— 
tealaki annettiin 21. 6. 1946, oli neu— 
vottelukoketnus ja keskinäinen kans- 
sakäyminen työmarkkinakentässä 

käytännöllisesti katsoen kyntämi- 
töntä satkaa. Tosin olivat keskuslii- 
tot SAK ja STK tammikuun 24. päi- 
vänä 1940 tehneet sopimuksen nen- 
vottelusuhteiden avaamisesta keskus- 
liittojen välillä. mutta sotatilanteen 
jatkuessa lykkääntyi neuvottelusuh— 
teiden tosiasiallinen alkaminen vuo- 
desta tuiseen. Vasta noin vuosi sen 
jälkeen kun sota Suomen osalta oli 



päättynyt eli vuoden 1945 lopulla, 
pääsivät alakohtaiset työehtosopi- 
mukset vauhtiin. Ensimmäinen sopi- 
mus paperi- ja puumassateollisuuden 
alalla solmittiin joulukuun 10. päi- 
vänä 1945 ja metallialalla saman 
joulukuun 19. päivänä. Runsas kuu- 
kausi ennen tuotantokomitealain an- 
tamista eli toukokuun 15. päivänä 
1946 solmivat keskusliitot STK ja 
SAK ns. yleissopimuksen, jona sitten 
ovat kehittyneet näiden liittojen mo- 
net ja monipuoliset sopimukset. 

Kun tuotantokomitealaki annettiin, 
ei toimihenkilöjärjestöillä vielä ollut 
työehtosopimuksia ja niinpä laki pe- 

toimihenkilöt rusteluissaan rinnasti 

Kokouksen loisena aiheena oli 
'tuotantokomlteoiden toiminta tänään'. 
lota selviteltiin kolmessa valmistellusta 
puheenvuorossa 

työnantajien edustajiin verrattaviksi 
ja täten mm. tultiin voimasuhteisiin, 
joissa työnantajan ja toimihenkilöi- 
den edustajien yhteinen lukumäärä 
on yhtä suuri kuin työntekijäin edus- 
tajien lukumäärä. Ensimmäinen tek- 
nisiä toimihenkilöitä koskeva keskus- 
liittojeu välinen työnantajia koskeva 
sopimus solmittiin helmikuussa 1947 
ja ensimmäinen toimistohenkilökun- 
taa koskeva vastaava sopimus kesäl- 
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lä 1948, mutta sovellutusohjeet viime 
mainittuun saatiin vasta v. 1952. 

Lain syntymisajankohta poikkesi 
muutenkin perusteellisesti meidän ny— 
kyiseStä ajastamme. Hävitty sota oli 
miltei käden ulottuva ja sen aika- 
na syntynyt puute niin elintarvik- 
keiSta kuin kaikista muistakin elämi- 
seen tarvittavista tarvikkeista jatkui 
edelleen. Sodassa tuhoutuneiden asun- 
tojen ja tuotantolaitosten jälleenra- 
kentaminen, sodan aikana rappeutu- 
maan päässeen tuotantokoneiston 
korjaaminen, yhteen kymmenesosaan 
koko kansasta nousevan siirtoväen 
asuttaminen ja lopuksi eikä kaikkein 
vähiten voittajalle maksettavan an- 

maksaminen, k a r a n  s o t a k o r v a u k s e t !  

muodostivat valtavan urakan silloisel- 
le yhteiskunnalle. Ei ole ihme, että 
näissä oloissa oli yhteinen vahva 
pyrkimys saada tuotantotoiminta jäl- 
leen vauhtiin ja silloin ajateltiin, että 
viemällä saman pöydän ääreen työ— 
kentän eri osapuolet keskustelemaan 
tuotantoon liittyvistä kysymyksistä 
saataisiin tämä tärkeä asia hoidetuk— 
si. Työehtosopimuskenttä oli vähän 
aikaisemmin kartoitettu, minkä vuok- 
si palkat ja muut työehtosopimuksin 
säännöstellyt kysymykset jätettiin 
pois tuotantokomiteain toimipiiristä 

u .  käsiteltaväksi työehtosopimusta mu- 
kaisessa järjestyksessä. Täytynee kai 
tuotantokomiteajärjestelmästä todeta, 
että se oli yritysdemokratiaa sellai- 
sena kuin kysymys silloin nähtiin. 

Laki voi olla hyvä tai huono tai 
järjestelmä voi olla hyvä tai huono, 
mutta hyväkään laki tai hyväkään 
järjestelmä ei pelaa, elleivät ihmiset 
ole oppineet sitä käyttämään. Niin- 
kuin aluksi mainitsin, oli neuvottelu— 
kokemus ja kokemus saman pöydän 
ääressä istumisesta tuotantokomitea— 
lain voimaan tullessa täysin kyntä- 
mätöntä sarkaa. Eri osapuolet ujone— 
livat toisiaan ja tottumattomina täl- 
laiseen kanssakäymiseen suhtaudut- 
tiin varauksin myös tuotantokomitea- 
lakiin ja sen tulkintaan. Myös siksi, 
että järjestelmä oli luotu poliittisin 
voimin eikä työmarkkinajärjestöjen 
keskinäisellä sopimuksella. Ennen pit- 
kää tunnettiin myös pettymystä siitä, 
että laille asetetut odotukset toisaal- 
ta tuotannon nousun suhteen ja toi- 
saalta päätÖSten tekoon osallistumi- 
sen suhteen näyttivät jäävän saavut- 
tamatta. 

Tuotantokomiteat näyttivät aluksi 
epäonnistuneen. Kuitenkin ne alusta 
lähtien ovat suorittaneet erästä erit- 
täin tärkeätä pioneerityötä: ne ovat 
totuttaneet työkentän eri osapuolia 
käsittelemään yhdessä asiallisesti ja 
rauhallisesti päivän kysymyksiä ja 
opettaneet heitä huomioimaan ja 
kunnioittamaan toistensa näkökohtia. 
Vuosien mittaan on tuotantokomite- 
oiden tehtäväkenttä vähitellen hah- 
moittunut kiinteämpiin muotoihin. 
Tavoitteena ei enää ole ensisijaisesti 
välitön vaikuttaminen tuotannon ko- 
hottamiseksi, vaan lähinnä henkilös- 
töä ja tuotantoa koskevien tietojen ja 
näkökantojen selvittäminen siten, et- 
tä näiden selvitysten avulla voidaan 
luoda edellytykset tuottavuuden ja 
työssä viihtyvyyden kehittämiseksi, 
tai ainakin raivata esteitä pois nii— 
den tieltä. Tämä yritystä ja sen heu- 
kilöstöä koskeva keskinäinen molem- 
minpuolinen tiedotustoiminta on tä- 



nään tuotantokomitcain päätehtävä 
ja tulee varmasti sen päätehtävänä 
säilymäänkin. Riittävä ja ymmärret- 
tävään muotoon puettu tiedottaminen 
on tuotantoelämän tärkeimpiin kuu- 
luva toiminta. Tämä jouduttiin mo- 
neen kertaan toteamaan siinä työryh- 
mässä, jonka tuotantokomiteain va- 
litsemat yhteistyöelimet olivat aset— 
taneet tiedon kulkua kartoittamaan. 

On aivan ilmeistä, että tuotanto- 
komiteat -— millä nimillä niitä tule- 
vaisuudessa kutsuttaneenkin — tule- 
vat saamaan tämän lisäksi muitakin 
tehtäviä. milloin, minkälaisia ja mil— 
lä tavalla suoritettavia, sitä en yritä- 
kään ruveta arvaamaan, mutta eräs 
merkittävimpiä niistä tehtävistä tu- 
lee varmasti olemaan se kulttuuriteh- 
tävä, jonka yhtiön lOO-vuorissäätiön 
varojen hoito ja jako tulevat muo- 
dostamaan. 

K onemboita ja Marle/eu Vanhala: 

desta ja tuotannosta tekemiä ky- 
symyksiä, 
harkita, millä tavoin tuotantoa 
voitaisiin edistää, 
kohottaa, työmenetelmiä ja työn 
järjestelyä parantaa sekä edistää 
työkurin ylläpitämistä ja estää 
tuotantoa tai työtä vahingoitta- 
via toimenpiteitä, 

3. tarkkailla poltto- ja raaka-ainei- 
den sekä koneiden ja työvälinei- 
den tehokkuutta, 

4. suunnitella toimenpiteitä työnte— 
kijäin ja toimihenkilöiden varus- 
teiden ja elintarvikkeiden saan- 
nin helpottamiseksi, ammatillisen 
kehityksen ja teknillisen sivistyk- 
sen edistämiseksi sekä vapaa-ai- 
kojen vieton järjestämiseksi, 

5. käsitellä kysymyksiä, jotka kos- 
kevat työntekijäin ja toimihenki- 
löiden asuntoja, työturvallisuu- 
den, terveydellisten olojen ja viih— 
tyneisyyden parantamista työpai- 
kalla sekä ammattitarkastajien ja 
luottamusmiesten ohella valvoa 
työturvallisuutta koskevien mää- 
räysten noudattamista. sekä 

6. toimia ensiasteisena elimenä työn- 
antajan sekä työntekijöiden ja 
toimihenkilöiden välillä syntynei- 
den erimielisyyksien sovittelemi- 
seksi ja muutoinkin edistää työ- 
rauhan säilymistä. 

Tämän lain 35:n oleellisin kohta oli 
määräys tuotantokomitean toimimi- 
sesta neuvoa antavana elimenä. 

|
.
)
 

tuotantotchoa 

Tuotantokomiteoiden tulee edistaa 
henkilöstöpolitiikan kehittämistä 

Kun laki tuotantokomiteoista 30. 
joulukuuta 1949 annettiin, määritel- 
tiin sen tehtäviksi: 
l .  käsitellä teollisuuslaitoksen tai 

muun yrityksen johdon tiedotuk- 
sia, jotka on annettava komiteal- 
le vuosineljänneksittäin, sekä ko- 
mitean jäsenten yrityksen talou— 

Kun nyt neljännesvuosisata tuo- 
tantokomitealain antamisesta tarkas- 
telemme tätä vaikeina sodanjälkeisinä 
vuosina syntynyttä lakia, toteamme 
sen sisällöltään edistykselliscksi ja 
kauaskantoiseksi. 

Myös Kuusankosken tehtaille muo- 
dostettiin tuotantokomitean Työnte- 

kijöiden toiveet tuotantokomiteoiden 
alkuvaiheissa olivat varsin korkealla, 
mutta jostakin syystä. ehkä ennak- 
koluuloista johtuen, tuotantokomi- 
teat alkoivat potea näivetystautia ja 
muodostuivat toiminnaltaan tehotto- 
miksi. 

Kymin Osakeyhtiön Kuusankosken 
tehtailla ryhdyttiin v. 1968 torju- 
maan tätä näivetystautia ja kehittä- 
mään tuotantokomiteoiden toimintaa. 
Toiminnan tehostamiseksi perustet- 
tiin useampia komiteoita ja niiden 
kokoonpanoa muutettiin siten, että 
jokainen komitea muodostettiin 
osastoittain ja jäsenet valittiin kysei- 
seltä työosastolta. Voidaan sanoa toi- 
minnan elpyneen. Esityslistalla on 
runsaasti erilaisia asioita ja niitä 
pohdiskellaan hyvinkin laajasti. 

Tuotantokomiteoiden tehtäviä ja mer- 
kitystä selvittelivät työvoimapäälllkkö 
Robert Brotherus (ylh. vas.). koneen- 
hoitaja Markku Vanhala (ym.) ja tek- 
nikko Antti Valonen 
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Mainittakoon työnantajan tiedotuk- 
set, joita nykyisin on annettu niin 
hyvistä kuin huonoistakin asioista. 
Toimikuntien käsittelemät työnanta- 
jan tiedotukset on nyt ymmärret- 
ty paikkansa pitäviksi ja ne ovat 
saapuneet kentälle ajoissa, minkä 
näen positiivisena. Tiedon kulkua 
ovat myös edistäneet tuotantokomi- 
teoiden yhteiskokoukset, joissa toimi- 
tusjohtaja on antanut yksityiskohtai— 
sen selvityksen tapahtuneesta, samoin 
eri komiteoille on työnantajan toi- 
mesta valotettu tulevaisuuden suun- 
nitelmia ja mahdollisuuksia. Kauas- 
kantoisina kysymyksinä ovat esiinty- 
neet tiedotukset tuotantotoiminnasta 
itsenään sekä markkinointi— ja raa- 
ka-ainekysymyksistä. Nämä tiedot- 
teet on otettu kiitollisuudella vas- 
taan ja näihin on luotettu. Ne ovat 
kulkeneet henkilöstön tietoon paljolti 
tuetantokomitean kautta. 

Keskeisimmän osan kokouksissa 
muodostavat kuitenkin henkilöstöpo- 
liittiset kysymykset, kuten tiedotus- 
toiminta, työterveystoiminta, työtur— 
vallisuustoiminta, asuntopoliittiset 
kysymykset. erilaiset sosiaaliset kysy— 
mykset ja koulutustoiminta. Näistä 
kysymyksistä ovat asianomaiset vir— 
kamiehet pyydettäessä auliisti käy— 
neet kertomassa. 

Erityisen tärkeänä näen tuotanto- 
komiteoiden osallistumisen asuntopa- 
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litiikkaan, tiedottamiseen sekä kou- 
lutustoimintaan. Voikkaalle nousee 
parhaillaan kaksi kerrostaloa, joihin 
aloite on tullut tuotantokomitealta. 

Osoituksena tapahtuneesta toimin— 
nasta haluan lukea seuraavan otteen 
Voikkaan paperitehtaan tuotantoko— 
mitean toimintakertomuksesta: 

"Keskeisimpinä kysymyksinä ovat 
olleet tuotantotoimintaan ja markki— 
nointiin liittyvät asiat ja raaka-aine- 
kysymykset. Komitealle on selostettu 
tuotantotuloksia koneittain, yleisiä 
suhdannenäkymiä, uudishenkintoja, 
muutostöitä, paperin ja hiokkeen laa- 
tukysymyksiä jne. Tuotantokomitean 
työntekijäjäsenen aloitteesta tutustui 
140 tehtaan työntekijää neljään eri 
kirjapainoon, joissa heille selvitettiin 
paperille asetettavia laatuvaatimuksia 
erityisesti painajan kannalta katsot- 
tuna. Lisäksi kokouksissa on käsitel- 
ty myös seuraavia kysymyksiä: selos- 
tettu tietokoneen käyttöä paperipro— 
sessissa, käsitelty asunnonjakoa työn- 
tekijöille ja järjestetty työntekijöiden 
edustajalle mahdollisuus osallistua 
asunnonjakokokouksiin, keskusmlu 
koneiston korjaus- ja uudistustoimien 
hitaudesta tehtaalla sekä myrkkyjen 
käytöstä, minkä seurauksena turval- 
lisuustarkastaja suunnitteli myrkkyjä 
koskevan tiedotussarjan koko tehdas- 
ta silmiilläpitäen jne. 
suorittanut yhdessä Kymin paperi- 

Komitea on 

tehtaan tuotantokomitean kanssa ret— 
kiä muille Kymin Osakeyhtiön teol— 
lisuuspaikkakunnille ja tutustunut 
mm. Haminan ja Kotkan satamien 
toimintaan. Samoin vieraina on ol- 
lut muita tuotantokomitcoita." 

Jo tämä katsaus riittää osoitta- 
maan, että tuotantokomitea on tar- 
peellinen henkilöstöpolitiikan kehit— 
tämisessä. Myös meillä työntekijöillä 
on ollut epäluuloja näitä elimiä koh- 
taan ja nyt odotetaan yritysdemokra- 
tiaa kuin viisasten kiveä ratkaise- 
maan kaikki yhteistyön esteet. Mutta 
jos nyt jäädään odottamaan yritys- 
demokratialakia, ollaan se aika toi- 
minnallisessa tyhjiössä, mikä ei aina- 
kaan ole työntekijäpuolen eduksi. 

Mikä on sitten vienyt siihen, että 
tuotantokomiteat eivät nauti tarvit- 
tavaa arvostusta? Laki itsessäänhän 
antaa huomattavat toimintaedelly— 
tykset. 

Kuten alussa mainitsin, työnanta- 
jan puolelta pyrittiin ensin lakia tor- 
pedoimaan. Siten ei saatu tarvittavaa 
luottamusta ja kestää kauan ennen 
kuin täydellinen luottamus saavute- 
taan. Käsittääkseni myös se, että tuo- 
tantokomitea määrättiin neuvoa an— 
tavaksi elimeksi, vei siltä työnteki— 
jöiden jatkuvan kiinnostuksen. Nyt 
tarvitaankin tervehdyttävä ruiske, 
joka antaa uutta uskoa kentälle. 

Kysynkin: Eikö tuotantokomite- 
oille voitaisi tehdä omaa budjettia, 
joka toisi vastuuta ja antaisi tarkoi- 
tuksenmukaisen virikkeen toiminnan 
kehittämiseksi ja parannusten toteut- 
tamiseksi? Esimerkkinä mainitsen pe- 
rustetun juhlavuoden rahaston, joka 
on jo nyt herättänyt kiinnostusta eri 
intressipiireissä ja joka voisi olla eräs 
osa tuotantokomiteoiden toimialoja, 
tavoitteena ammatillisen sivistystason 
kohottaminen. 

Karkkilan tehtaan pääluottamusmies 
Olavl Degerstedt esitti päättäjäis— 
pälvälllsillä Koskelassa yhtiön johdolle 
tuotantokomiteoiden kiitokset yhteisen 
tilaisuuden jädeslämlsestä ]a 
vlereanveralsuudeeta 



Teknikka Antti Valonen: 

Tuotantokomitealaki toimihenkilmden kannalta 
osin vanhentunut 

Muistellessani ensimmäistä edus- 
tuskauttani Karkkilan tehtaan tuo- 
tantokomiteassa 1960—luvun puolivä- 
lin paikkeilla on mieleeni jäänyt vai- 
su kuva lyhyehköistä rutiininomaisis— 
ta tapaamisista, jotka pääasiassa oli- 
vat työnantajapuolen tiedotustilai— 
suuksia. Toisella kaudella 1970— 
197], jolloin jouduin varajäsenenä 
heti kauden alussa mukaan, totesin 
että komiteatyö oli huomattavasti 
monipuolistunut ja kehittynyt enti— 
sestään. Mukaan oli tullut komitean 
toimesta suoritetut erilaiset selvityk- 
set, kuten työntekijöiden vaihtuvuu— 
teen johtavat syyt, työntekijöiden 
poissaolojen syiden selvitys, toimin- 
taolosuhteet yhtiön muiden tehtaiden 
työmaaruokaloissa ja muita tämänta- 
paisia tärkeitä, jokaista Osapuolta si- 
vuavia asioita. Merkillepantavaa on 
erityisesti ollut työllisyystilanteen 
seikkaperäinen informointi työnanta- 
japuolen edustajan toimesta, joka on 

tapahtunut varsinkin aina jonkin mer— 
kittävämmän työvoimajärjestelyn yh— 
teydessä. Valitettavasti vain viime 
aikoina on ollut todettavissa, että 
muutokset ovat pääasiassa johtuneet 
tuotteiden menekkivaikeuksista. 

Eräänä huomattavimpana tuotan- 
tokomiteoiden valvonnassa tehtynä 
työnä pidän tiedoitussopimuksen seu- 
rauksena syntynyttä kirjasta "Tiedon 
kulku Kymin Osakeyhtiössä'. kunhan 
vain sen antamat oivallukset saate— 
taan kentällä käyttöön. Myös en 
malta olla mainitsematta meillä 
Karkkilassa joulukuussa 1971 sosiaa- 
lipäällikkö Erkki Mattssonin aloitteen 
pohjalta tehtyä päätöstä. jonka mu- 
kaan aloitetaan julkaista erityIStä 
Tuotantokoniitea tiedottaa -lehtistä. 
Kyseinen lehtinen tavoittaa porteilla 
jaettuna jokaisen sitä haluavan tuo- 
tantokomiteatiedoillaan. Tämä tiedo- 
te on merkittävällä tavalla helpotta- 
nut tuotantokomitean tiedoittamistar- 

Maisteri Veikko Talven esitelmiä 100- 
vuotlaasta Kymiyhtlöstä kuunnellaan 

juhlanäyttelyssä kaskusarklsloasa 

vetta sekä tiedoittamisvelvollisuutta 
kentälle. Se on samalla edistänyt suu- 
ren yleisön keskuudessa tietoisuutta 
tuotantokomiteasta ja sen toiminta- 
muodoista. 

Mielestäni tämän päivän tuotanto- 
komitean toiminnan kuvaa on Kark- 
kilassa muokannut mielekkäämpään 
suuntaan tehtaalla hyvällä menestyk- 
sellä toimivat osastokomiteat. Tällöin 
yksilöidyt osastokohtaiset asiat ovat 
jääneet pois ja ne on yleensä voitu 
hoitaa osastopäälliköiden vastuu— 
alueilla joustavasti ja nopeasti. 

Monesti on kuultu sanottavan, et- 
tä toimihenkilöiden edustajat myö- 
täilevät kannanotoissaan asioita -— 
varsinkin työntekijöiden esittämiä — 
työnantajapuolen mukaisesti. Ehkä 
tällaiselta käsitykseltä ei aina voi 
välttyä. Syy siihen, miksi näin on, 
löydetään mielestäni useasti yksin- 
kertaisesti siitä seikasta, että toimi- 
henkilöt työnsä luonteesta johtuen 
joutuvat tutustumaan tehdaslaitoksen 
kehitys— ja muutossuunnitelmiin, 

jatkoa s:lla 29 
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SÄÄDEKIRJA 

Kymin Osakeyhtiön satavuotisen toiminnan johdosta yhtiön yli- 
määräinen yhtiökokous on hallituksen ehdotuksen mukaisesti päät- 
tänyt lahjana henkilökunnalle perustaa 'Kymin Osakeyhtiön 100- 
vuotissäätiön'. jonka tarkoituksena on edistää Kymin Osakeyhtiön 
palveluksessa olevien työntekijöiden ja toimihenkilöiden sekä hei- 
dän perheenjäsentensä ammattiin liittyvää, vapaa-aikana suoritet- 
tavaa opintotoimintaa tai muuta sivistyksellistä ja aatteellista har- 
rastustoimintaa, kehittää yhtiön eläkelaitosten tai yhtiön omakoh- 
taisella eläkkeellä olevien vapaa-ajan yksilöllistä harrastus- ja vir- 
kistystoimintaa sekä tukea niiden paikkakuntien yhdistyksien, seu- 
rojen ja kerhojen toimintaa. joilla toimii yhtiön teollisuuslaitos tai 
muu vastaava yhtiön yksikkö. sen mukaan kuin jäljempänä tähän 
säädekirjaan liittyvissä yhtiön hallituksen hyväksymlssä säännöissä 
lähemmin määrätään. sekä lahjoittaa säätiön peruspääomaksl 
kaksimiljoonaaviisisataatuhatta markkaa. 

Kuusankoskella 9. päivänä kesäkuuta 1972 

H a l H t u s  

Mika Tiivola 
Tor-Erik Lassenius 

Johan Eric Dahlström 

Aatos Erkko 

K. E. Ekholm 
().-E. Olin 
Esko Rekola 

Kurt Swanljung 
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Oikeusministeriö on päätöksellään 
23 päivänä elokuuta 1972 ante- 
nut luvan säätiön perustamiseen 
sekä vahvistanut siile oheiset 
säännöt. 
N:o 1545951172 Dik-JW. 

1 5 
Säätiön nimi on 'Kymin Osakeyh- 
tiön ICO-vuotissäätiö' ja kotipaikka 
Kuusankosken kauppala. 

2 & 
Säätiön tarkoituksena on 
— edistää Kymin Osakeyhtiön, jota 

jäljempänä näissä säännöissä sa- 
notaan yhtiöksi, palvelukseen ole— 
vien työntekijöiden ja toimihen- 
kilöiden sekä heidän perheenjä— 
sentensä ammattiin liittyvää, va— 
paa-aikana suoritettavaa opinto- 
toimintaa tai muuta sivistyksellis- 
tä ja aatteellista harrastuStoimin— 
mau 

— kehittää omakohtaisella yhtiön 
eläkelaitosten tai yhtiön eläkkeel— 
lä olevien vapaa-ajan yksilöllistä 
harrastus- ja virkistysreimintaa 
sekä 

— tukea niiden paikkakuntien yh— 
distyksien, seurojen ja kerhojen 
toimintaa, joilla toimii yhtiön 
teollisuuslaitos tai muu vastaava 
yhtiön toimintayksikkö. 

3 9 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö 
myöntää henkilö- ja yhteisökohtaisia 
apurahoja sekä tunnustuspalkintoja 
sen mukaisesti kuin näissä säännöissä 
ja niiden perusteella säätiön edusta- 
jismn ohjeiden mukaan määrätään. 
Säätiön omaisuuden tuotetta on vuo- 
sittain käytettävä opintotoiminnan tu- 
kemiseen vähintään kolmannes ja 
muun toiminnan tukemiseen tuoton 
jäljellä oleva osa. 



4 ! 
Henkilökohtaisia apurahoja ovat oi- 
keutetut hakemaan yhtiön vakinai— 
sessa palveluksessa olevat henkilöt tai 
heidän perheenjäsenensä. 
Yksinomaan harrastustoiminnan apu- 
rahoja voivat myös hakea omakoh- 
taisella yhtiön eläkelaitosten tai yh- 
tiön eläkkeellä olevat eläkeläiset. 
Yhteisökohtaisia apurahoja voivat 
hakea sellaiset yhdistykset ja seurat, 
joiden kotipaikkakunnalla toimii yh- 
tiön tehdas tai muu vastaava toimin- 
tayksikkö ja joiden toimintaan yhtiön 
palveluksessa olevat osallistuvat. 
Samoin voivat näitä apurahoja hakea 
sellaiset yksinomaan yhtiöläisistä 
koostuvat opinto— tai harrastusryh- 
mät, joita ei ole rekisteröity yhdis- 
tysrekistetiin. 
Säätiöstä ei myönnetä apurahoja tar- 
koituksiin, joiden on katsottava kuu- 
luvan yhtiön normaaliin toimintaan 
ja joilla jo ennestään on vakiintuneet 
muodot ja tavoitteet. Myöskään sel- 
laiseen toimintaan, jonka rahoituksen 
yleisesri katsotaan kuuluvan valtion, 
kunnan tai etujärjestöjen toimenpitei- 
den ja tukemisen piiriin, ei säätiöstä 
myönnetä apurahoja, ellei sitä erityi- 
sistä syistä katsOta aiheelliseksi. 

5 & 
Säätiön omaisuuden muodostavat sää- 
tiölle peruspääomaksi luovutetut kak- 
similjoonaaviisisataatuhata markkaa 
sekä sen myöhemmin ehkä saama 
omaisuus. 
Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan 
lahjoituksia ja testamentteja sekä 
muita varoja, jotka annetaan sille 
säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi. 
Kaikki säätiön varat on talletettava 
yhtiön haltuun korkoa vastaan, joka 
on l'é % yli raltalaitosten 6 kuu- 
kauden talletuskoron. 
Yhtiö puolestaan sitoutuu turvaa- 
maan lahjoittamansa rahamäärän 
reaaliarvon kartuttamalla vuosittain 
peruspääomaa niin suurella määrällä, 
että se vastaa mahdollista vuotuista 
rahanarvon alenemista. 

Säätiön konttori- ja tiliteknillinen 
toiminta hoidetaan yhtiön toimesta. 

5 & 
Säätiön päättämisvaltaa käyttävät ja 
sen asioita hoitavat edustajisto, hal- 
litus ja paikalliset hallintokunnat, si- 
ten kuin näissä säännöissä on mää- 
rätty. 

7 ! 
Edustajistoon kuuluu puheenjohtajan 
lisäksi alempana mainitulla tavalla 
määräytyvä määrä jäseniä. joista 
puolet on toimihenkilö- ja puolet 
työntekijäjäseniä. Nämä jäsenet vali— 
taan tehdaspaikkakunnittain yhtiön 
vakinaisen henkilöstön keskuudesta 
asianomaisen tehdaspaikkakunnan 
tuotantokomitean tai, jos paikkakun- 
nalla on useampia yhtiön tehdaslai- 
tosten tuotantokomiteoita, näiden yh- 
teisessä, kulloinkin ennen syyskuun 
30. päivää pidettävässä kokouksessa 
kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Edusta- 
jiston näin valittujen jäsenten toimi- 
kausi alkaa seuraavan vuoden tam- 
mikuun 1. päivänä. Edustajiston kum- 
mastakin edellämainitusna jäsenryh- 
mästä eroaa ensimmäisen toiminta- 
vuoden päättyessä puolet tai, ellei jä- 
senryhmiin henkilölukumäärä ole ta— 
san kahdella jaollinen, määrä joka 
yhdellä ylittää puolet. Erovuorossa 
olevat määrältään arvalla. 
Edustajiston jäsenten vaali toimite- 
taan vaalikokouksessa, jossa tuotan— 
tokomitean toimihenkilöj'a'senet valit- 
sevat toimihenkilöjäsenet ja työnteki- 
jäjäsenet valitsevat työntekijäjäsenet 
edustajistoon. Yhtiön henkilöstön lu— 
kumäärän ollessa asianomaisella teh- 
daspaikkakunnalla 50—1000 valitaan 
edustajisroon kummastakin ryhmästä 
yksi jäsen. Henkilöstön lukumäärän 
ollessa 100] tai sitä enemmän vali- 
taan edustajistoon lisäksi kutakin al— 
kavaa 1000 lukua kohti yksi toimi- 
henkilö— ja yksi työntekijäjäsen. Hen- 
kilöstön lukumäärä lasketaan yhtiön 
ensimmäisen vuosikolmanneksen hen- 
kilökuntatilaston mukaan. 

Edustajisto valitsee keskuudestaan 
varapuheenjohtajan. 
EduStajiston puheenjohtajan nimittää 
yhtiön hallitus. 
Edustajisto on päätösvaltainen kun 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
ja vähintään puolet edustajiston jäse- 
nistä on saapuvilla. Edustajiston pää- 
tökseksi tulee enemmistön kannatta- 
ma mielipide. Äänten langetessa ta- 
san tulee päätökseksi se mielipide, jo- 
hon kokouksen puheenjohtaja on yh- 
tynyt. 
Erovuorossa olevista edustajiston jä- 
senistä ilmoittaa säätiö kulloinkin ao. 
vaalielimille niin hyvissä ajoin, että 
vaali voidaan toimittaa. 

3 5 
Säätiötä edustaa ja sen asioita hoi- 
taa, mikäli näiden sääntöjen mukaan 
ei ole jätetty edustajiStolle tai paikai- 
liselle hallintokunnalle, säätiön halli- 
tus. Hallitukseen kuuluu puheenjoh- 
tajana edustajiston puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtajana edustajiston va— 
rapuheenjohtaja sekä lisäksi edusta- 
jiston keskuudestaan valitsemat yksi 
toimihenkilö» ja kaksi työntekijäjä— 
sentä. 
Edustajiston jäsenten toimikauden 
päättymisestä huolimatta jatkuu hal- 
lituksen toimikausi, kunnes uusi hal— 
litus on valittu. 
Hallitus kokoontuu, milloin puheen- 
johtaja tai puheenjohtajan ollessa es- 
tyneenä varapuheenjohtaja katsoo 
sen tarpeelliseksi tai milloin vähin- 
tään yksi hallituksen toimihenkilö- 
ja yksi hallituksen työntekijäjäsen te— 
kee siitä puheenjohtajalle esityksen. 
Hallitus on päätösvaltainen, kun pu- 
heenjohtajan tai varapuheenjohtajan 
lisäksi vähintään yksi hallituksen toi- 
mihenkilö— ja yksi hallituksen työnte- 
kijäjäsen on saapuvilla. 
Päätökset kokouksessa tehdään yk— 
sinkertaisella äänten enemmistöllä. 
Äänten jakaantuessa tasan tulee pää- 
tökseksi se mielipide, jonka puolesta 
puheenjohtaja on äänmänyt. 
Hallituksen tulee: 
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a) huolehtia säätiön varojen sijoitta- 
misesta ja käyttämisestä 

b) valvoa säätiön konttori— ja tili- 
teknillisen toiminnan hoitoa 

c) ilmoittaa asianomaisille tehtaitten 
tuorantokomiteoille kunkin vuo- 
den elokuun 15. päivään mennes- 
sä edustajiston erovuorossa olevat 
jäsenet 

d) laatia toiminta- ja talousarvioeh- 
dotus edustajiston syyskokousta 
varten 

e) ennen maaliskuun ! .  päivää jättää 
edustajistolle laatimansa kertomus 
ja tilinpäätös säätiön toiminnasta 
ja tiliasemasta 

f) vuosittain ennen toukokuun lop- 
pua lähettää oikeusministeriölle 
oikeaksi todistetut jäljennökset ti- 
linpäätöstaseista sekä toiminta— ja 
tilintarkastuskertomuksista 

g) ohjata ja valvoa paikallisten hal— 
lintokuntien toimintaa 

h) pitää huolta muista säätiötä ja 
sen etua koskevista asioista. 

9 5 
Jokaisella yhtiön tehdaspaikkakun- 
nalla tulee olla säätiön paikallinen 
hallintokunta. Paikallisen hallinto- 
kunnan tehtävänä ou 
— laatia paikallinen talousarvioeh- 

doms säätiön hallitukselle 
—— vastaanottaa haettavaksi julistet- 

tujen apurahojen hakemukset, kä— 
sitellä ne ja toimintavuoden mää- 
rärahan puitteissa päättää niiden 
myöntämisestä edustajiston ja 
hallituksen antamien ohjeiden 
mukaisesti 

— jakaa myönnetyt apurahat ja tun- 
nustuspalkinnot 

— suunnitella säätiön toiminnan pai- 
kallista kehittämistä sekä laatia 
siitä ja muistakin paikallisista 
säätiön toimialaan kuuluvista toi- 
menpiteistä ehdotukset hallituk— 
selle. 

Paikalliseen hallintokunnan kuuluu 
kahdeksan jäsentä. Näistä nimittää 
yhtiön paikallinen tehdashallinto kak- 
si jäsentä. Muut kuusi jäsentä, joista 
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puolet on toimihenkilö- ja puolet 
työotekijäjäseniä, valitaan samalla 
kertaa kuin edustajiston jäsenetkin 
noudattamalla soveltuvilta osin edus- 
tajiston jäsenten vaalia varten 7 s:ssä 
määrättyä menettelyä. 
Paikallisen hallintokunnan jäsenten 
toimikauden ja sen jäsenten erovuo- 
tojen suhteen noudatetaan soveltuvil- 
ta osin mitä edustajiston jäsenistä on 
7 s:ssä määrätty. 
Paikallinen hallintokunta valitsee 
keskuudestaan puheenjohtajan, vara- 
puheenjohtajan ja sihteerin. Sihteerin 
tehtävään voi hallintokunta yksimie- 
lisellä päätöksellä yhtiön paikallis- 
johdon suostumuksella kutsua hallin- 
tokuntaan kuulumattoman yhtiön 
palveluksessa olevan henkilön, joka 
tehtävään suostuu. 
Paikallinen hallintokunta on päätös- 
valtainen kun puheenjohtaja tai va- 
rapuheenjohtaja sekä neljä muuta jä- 
sentä ovat saapuvilla. Äänestämisestä 
on voimassa mitä edustajistosta on 7 
s:ssä määrätty. 

10 S 
Edustajisto kokoontuu puheenjohta- 
jan kutsusta vuosittain kahteen var— 
sinaiseen kokoukseen, syyskokoukseen 
syyskuussa ja kevätkokoukseen maa- 
liskuussa, sekä tarpeen vaatiessa yli- 
määräisiin kokouksiin. 
Kutsu edustajiston kokoukseen on 
kirjallisena lähetettävä edustajiston 
jäsenille heidän vakinaisen asuinpaik- 
kansa postiosoitteella vähintään 7 
vuorokautta ennen kokousta. 
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat 
asiat: 
a) valitaan 

heenjohtaja 
l)) valitaan edustajiston jäsenistä yk- 

si toimihenkilö- ja kaksi työnte- 
kijäjäsentä säätiön hallitukseen 

c) valitaan kaksi varsinaista tilintar- 
kastajaa ja heille henkilökohtai- 
set varamiehet tarkastamaan seu— 
taavan tilivuoden hallintoa ja ti— 
linpitoa. Varsinaisista tilintarkas- 
tajista ja heidän varamiehistään 

edustajiston varapu- 

tulee toisen olla KHT— tai HTM- 
pätevyyden omaavia 

d) käsitellään ja vahvistetaan sen- 
raavan vuoden talousarvio 

e) päätetään apurahojen jakoperus- 
teista, määristä ja minkä alojen 
apurahoja julisretaan haettavaksi 

f) päätetään mahdollisten tunnus- 
tuspalkintojen myöntämisestä 

g) päätetään edustajiston, hallituk- 
sen ja paikallishallintokuntien jä- 
senten kokouspalkkioista, jotka 
voivat olla enintään tuotantoko- 
miteain jäsenten kokouspalkkioi— 
den suuruiset, em. elimien matka- 
kuluista sekä tilintarkastajien 
palkkioista. 

Kevätkokouksessa käsitellään seuraa- 
vat asiat: 
a) esitetään säätiön toimintakerto- 

mus, tilinpäätös j tilintarkasta- 
jien lausunto edelliseltä tilivuo- 
delta 

b) päätetään toimintakertomuksen 
hyväksymisestä ja tilinpäätöksen 
vahvistamisesta 

c) päätetään edustajiston puolesta 
vastuuvapauden myöntämisestä ti- 
livelvollisille ja mahdollisina 
muista tilinpäätöksen aiheuttamis- 
ta toimenpiteistä 

d) käsitellään muut hallituksen tai 
paikallisten hallintokuntien esittä- 
mät asiat. 

Yhtiö nimeää vuosittain yhden tilin- 
tarkastajan ja tämän varamiehen, joi- 
den yhdessä edustajiston valitsemien 
tilintarkastajien kanssa tulee tarkas- 
taa seuraavan tilivuoden hallintoa ja 
tilinpitoa. Tilintarkastajain nimeämi— 
sestä ilmoittaa yhtiö kulloinkin syys— 
kokoukseen mennessä kirjallisesti 
edustajistolle. 

11 & 
Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
tai toinen heistä yhdessä hallituksen 
jonkun jäsenen taikka hallituksen sii- 
hen valtuuttaman toimihenkilön 
kanssa. 

] alkaa s:lla 24 



. - ? ” ”  m 
Wiivhyjigt  : . ; , t  " " ” ; — y  

E £); iw hi..; lilli"; 
.'T ” . '  . . 1 -  . 

pff" w "xi 
L '  

&!!e Jiri 

]l l. 
l g h w n ' l a W i ” .  

l k ' l h l n u n s a .  .!,t' 
i l.ljl".lä||l"ä 

l 

Uusia työsuhdeasuntoja rakennetaan Heinolaan 

Yhtiö rakennuttaa kaksi uutta 
vuokrataloa Heinolaan ensi vuoden 
aikana, kertoi isännöitsijä Rauno 
Renko 22. marraskuuta järjestetyssä 
tiedotustilaisuudessa, jossa selviteltiin 
yhtiön uusinta rakennushanketta sekä 
Heinolan kaupunkiin kuuluvan Jy- 
rängön alueen kaavoituksen nykyvai- 
hetta. 

— Heinolan kaupunki on kahden 
viimeisen vuosikymmenen aikana no- 
peasti teollistunut. Sen seurauksena 
on työvoiman kysyntä paikkakunnal— 
la lisääntynyt tuntuvasti. Paikalliset 
työvoimareservit ovat ehtyneet ja 
varsinkin ammattitaitoisen työvoiman 
saanti on viime vuosina ollut erittäin 
vaikeaa. 

— Heinolan ulkopuolelta tulevan 
työvoiman siirtymistä on vaikeutta- 
nut kaupungissa vallitseva huutava 
asuntopula. Asiaan alettiin yhtiös- 
sämme vakavammin kiinnittää huo- 
miota syksyllä 1970. Tällöin ryhdyt- 
tiin kartoittamaan lähivuosien työ- 
voima— ja asuntotarvenäkymiä. Kävi 
ilmi, että vuokra-asuntojen rakenta- 
minen työntekijöillemtne on välttä- 
mätön ja nopeimmin tilannetta hel- 
pottava toimenpide. 

— Vuonna 1971 yhtiömme päätti 
rakentaa kaksi vuokra—asuintalon jy- 
rängön kaupunginosaan vuosina 1972 

Heinolan tehtaan isännöitsijä Reuna 
Renko selostamassa lehdistön 

edustajille uusien vuokrataloien 
rakennushanketta 

—73. Hanketta toteuttamaan päätet- 
tiin perustaa Kiinteistö Oy Hirvikatu 
15. Nyt ovat päätökset edenneet to- 
teuttamisen asteelle, sillä uusien vuok- 
ratalojen rakentaminen voidaan 
aloittaa vielä kuluvan marraskuun ai- 
kana, totesi isännöitsijä Renko. 

Yhtiön rakennuttamiin vuokrata- 
loihin valmistuu yhteensä 45 työsuh- 
deasuntoa. Pääurakoitsijana toimii 
tunnettu heinolalainen rakennusliike 
Lauri E. Reponen Ky. Asuntotyyp- 
peinä ovat yksiöt, kaksiot sekä kol- 
men huoneen ja keittiön asunnot. Pie- 
nin asuntokoko on 36 m2 ja suurin 
79,5 m”. Molemmat taiat rakenne- 
taan 3'é-kcrroksisiksi. Talojen välis- 
sä on lapsia varten yhtenäinen 330 
mg:n suuruinen leikkialue. Autopaik- 

koja talojen asukkaille on varattu 45 
kpl. Rakennukset on arvioitu saata- 
van valmiiksi syys—lokakuussa 1973. 

Tilaisuudessa käytti puheenvuoron 
myös Heinolan kaupunginarkkitehti 
Unta Tupala. Hän kertoi, että lähi- 
vuosien asuntorakentaminen keskit- 
tyy Jyrängön alustavan kunnanosa- 
kaavan mukaan Kymiyhtiön omista- 
malle maalle Keskuskadun eteläpuo- 
lelle. Sinne kaavoitetaan n. 1500  
asukkaan asuntoalue, jonka asunnois- 
ta suurin osa sijoittuu kerrostaloihin. 

Uutta rakennushanketta valottivat 
lisäksi toimitusjohtaja Lauri E. Re— 
ponen sekä Yhdyspankin Heinolan 
konttorin johtaja U. Kuivamäki. Tie- 
dotustilaisuudessa oli saapuvilla tois- 
takymment'a'. julkisen sanan edustajaa. 
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Kun yhtiön metalliteollisuuteen kuuluvalla Salon tehtaalla pää- 
tetään. että on aika kehittää esimerkiksi uusi venttiilimalli. käyn- 
nistyy tehtaan tuotesuunnitteluosastolla laaja ja monivaiheinen 
työprosessi. jonka tulokset ovat kuluttajien arvosteltavissa vasta 
1—3 vuoden kuluttua. Eikä tässä vielä kaikki: tavallisesti uuden 
tuotteen tai tuotesarjan kehittelytyö vie kauemminkin. sillä nor- 
maalisti tuotekehittelyyn johtavaa päätöksentekoa edeltää tehtaan 
myyntiosaston tai metalliteollisuuden markkinointiosaston suorit- 
tama markkinatutkimus. jonka avulla pyritään selvittämään uuden 
tuotteen perusvaatimukset. Keskimääräinen tuotekehittelyyn käy- 
tetty aika on Salon tehtaalla vajaat kaksi vuotta, josta varsinaiseen 
suunnittelutyöhön käytetään vain muutama kuukausi lopun ajan 
kuluessa tuotteen prototyypin valmistuksessa ja testauksessa. 

Monitahoista 
tuotesuunnittelua 
Salon tehtaalla 

Salon tehtaan tuoresuunnitteluosas- Salon tehtaan tuotesuunnitteluosas- 
tolla työskentelee osastopäällikön li- 
säksi kuusi suunnittelijaa. laboratorio— 
teknikko. puhtaaksipiirtäjä sekä ar- 
kistonhoitaja-kopisti. Osaston työn- 
jako noudattaa tehtaan tuoteryhmä- 
jakoa: suomu- ja pallografiittivalu- 
rautaiset tuotteet sekä messinki- ja pu- 
nametallituotteet muodostavat omat 
ryhmänsä armatuurien suunnittelussa 
ja hydrauliikkaliittimet ja -venttiilit 
omat ryhmänsä hydrauliikan kompo- 
nenttien suunnittelussa. Kiinteän 
suunnitteluorganisaation rinnalla toi- 
mii tuoteryhmäorganisaatio yhteistyö- 
elimenä. Siihen kuuluu asiantuntijoita 
tehtaan eri osastoilta. 
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toa johtaa insinööri Asko ]uua. Hän 
tuli yhtiön palvelukseen kymmenisen 
vuotta sitten, jolloin venttiileiden 
suunnittelu tapahtui vielä Karkkilan 
tehtaalla. Vuonna 1965 suunnittelu— 
toiminta siirrettiin Saloon, jolloin ins, 
Juva ryhtyi myös johtamaan tehtaan 
tuotekehittelyä. Seuraavassa hän sel— 
vittelee osastonsa tämänhetkistä toi- 
mintaa. 

Ryhmityölli tärkeä merkitys 
mukehlttelytoiminnam 

— Tuotesuunnittelun tavoitteena 
on kehittää erilaisten kuluttajien tar- 
koituksiin soveltuvia, kestäviä ja 

käyttövarmoja tuotteita. Valmistajan 
kannalta musteiden tulee luonnolli- 
sesti olla taloudellisesti kannattavia 
ja tehtaan valmistusmenetelmiin so- 
veltuvia. Jotta voisimme toimia näi- 
den suuntaviivojen mukaisesti. toi- 
mintamme pohjautuukin ns. tuote- 
ryhmäorganisaatioon. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä. että kun tulee 
tarve suunnitella kokonaan uusi tuo- 
te tai venttiileistä puheen ollen tuo— 
tesarja. antaa alkusysäyksen tälle toi- 
minnalle jompikumpi tehtaan kah- 

desta tuotekomitcasta. joissa ovat 
tehtaan johdon lisäksi edustettuina 
tehtaan tuotanto-, markkinointi-, 
myynti-. talous— ja tuotemunnittelu- 
osaston Tuorekomitea hyväksyy pro- 
jektiohjelman, jossa viikon tarkkuu— 
della ajoitetaan uuden tuotteen ke— 
hittelyyn vaadittava aika. Varsinai- 
nen kehitystyö viedään melkein poik- 
keuksetta eteenpäin ryhmätyönä. 
Ryhmä koostuu eri osastojen asian— 
tuntijoista. Yhtenä tärkeänä tavoit- 
teena tällä työryhmällä on tehdä tuot— 
teesta 'valmistusystävällinen'. 

— Kun suunnitteluvaihe on ohitet- 
tu aloitetaan välittömästi tuotteen 
prototyyppien valmistus. Valurauta— 



venttiileiden ollessa kysymyksesi 
tehdään mallivarusteet ensimmäisessä 
vaiheessa puusta, koska näiden val- 
mistaminen ja korjaaminen on hel- 
pompaa kuin metallista tai muovista 
tehtyjen tuotantomallien. Venttiilei- 
den seinämien lujuutta ei voida enna- 
koita täysin laskea. vaan joudumme 
kokeilemaan laboratorio-olosuhteissa 
erilaisia seinämiin vahvuuksia. Tässä 
vaiheessa joudumme varsinkin valu- 
rauta- ja SG-rautaosien kohdalla te- 
kemään tiivistä yhteistyötä Karkkilan 
tehtaan valimon kanssa, joka toimit- 
taa meille lähes kaikki venttiilivalut. 
Kun uuden mallisarjan kaikki koot 
on testattu ja havaittu vaatimuksia 
vastaaviksi, voidaan aloittaa ns. nol- 
lasarjan valmistus. Sen tarkoituksena 
on varmistaa lopputulos niin valmis- 
tusmatetiaalin kuin työvälineidenkin 
kannalta, sillä tässä vaiheessa on vielä 
mahdollisuus tehdä pieniä muutoksia 
menetelmiin tai välineisiin, Nollasar- 

Salon tehtaan tuotesuunnltteluosaston 
päällikkö. Ins. Asko Juva (oik:lia) pitä- 
mässä aamupalaveria teknikko Eero 
Jalosen kanssa. Alapuolelle olevassa 
kuvassa nähdään osaston laboratorion 
mittausvälineitä, joita käytetään hydrau- 
liikan komponenttien testauksessa La- 
boratorio sijaitsee entisessä valimon!- 
kennuksessa tehdasalueella. 

jan, jonka kappalemäärii vaihtelee 
50:st'a'. 200:een, tuotteet ovat periaat- 
teessa jo käyttökelpoisia ja osa niisä 
tavallisesti voidaankin sijoittaa mark- 
kinoille. Kun viimeisetkin testaukset 
on saatu läpiviedyiksi ja tuore todet- 
tu kaikkien vaatimusten mukaiseksi. 
voidaan aloittaa sen sarjavalmistus. 
Tällä hetkellä on osastollamme me- 
neillään kaikkiaan 20 erilaista tuote 
kehittelyprojektia. 

Mikkolaan neuvontaa suoritetaan 
suunnittelutyön ohella 

— Osa osastomme ajasta kuluu 
myös suoranaisesti myyntiä palvele- 
vaan toimintaan. Annamme ennakko- 
tietoja kuluttajille tuotteidemme uu- 
sisra käyttösovelluksista, käyttökoh- 
teista, raaka-aineista ja monista muis- 
ta ostajia kiinnostavista seikoista. 
Jotta saisimme entistä enemmän tie— 
toja tuotteidemme menestymisestä 
kentällä, pitäisi suunnittelijoidemme 
yhä enemmän käydä hankkimassa tie— 
toja tutustumalla tuotteidemme käyt- 
tökohteisiin ja haastattelemalla asen- 
nus— ja valvontahenkilökuntaa. 
— Harvemmin tullaan ajatelleeksi, 

että tuotesuunnittelutoiminnalle an- 
taa runsaasti työtä valmistustapojen 
jatkuva muuttuminen: työstökonei- 
den muuttuessa koneen valmistama 

osa joudutaan yleensä mitoittamaan 
uudestaan valmistustapaa vastaa- 
vaksi. Viime vuosina ovat erilaiset 
hydrauliikan komponentit antaneet 
meille runsaasti työtä. Pääosa suun- 
nittelu— ja kehittelyajasta menee kui- 
tenkin LVI-venttiileiden parissa. 

Arvoanalyysi — mitä se on la 
mill sillä samtal-an 

Tuotesuunnittelutoiminnan tueksi 
on Salon tehtaalla otettu pari vuotta 
sitten käyttöön ns. arvoanalyysi, jolla 
pyritään muutosten avulla saamaan 
aikaan kustannussäästöjä. Arvoana- 
lyysin tuloksena on aina vähintään 
yhtä. hyvä tuote kuin se, mistä ana- 
lysointi aloitettiin, mutta kustannuk- 
siltaan halvempi. 

Teknikko Eero [nimen on osallis. 
tunut arvoanalyysitoimintaan Salou 
tehtaalla ja pitää sitä erinomaisena 
suunnittelutoiminnan apumenetelmä- 
nä. Arvoanalyysi suoritetaan yleensä 
jostakin tuoneen osasta, harvemmin 
koko tuotteesta. Työryhmän kuuluu 
tavallisesti henkilöitä suunnittelusta. 
ostosta, valmistuksesta ja myynnistä. 
Ensimmäisenä on ideointivaihe, jol- 
loin tuodaan esille kaikki mieleen 
juolahtavat parannusehdotukset. Ta'- 
män jälkeen ideat arvostellaan ja va- 
litaan niistä sekä taloudellisesti että 
teknillisesti parhaimmat vaihtoehdot. 
Kolmantena suoritetaan pisteiden 
antaminen tietyn taulukon mukaises- 
ti, jolloin lopullisesti selviää, mikä 
on kaikkein kannattavin muutoseh- 
dotus. Teknikka Jalonen totesi, että 
arvoanalyysia on kokeiltu Salossa vii- 
den eri osatuotteen punnitsemisessa. 
Kussakin tapauksessa on löydetty rat- 
kaisumalli, joka ei olisi varmaankaan 
syntynyt kaavamaisen suunnittelutal- 
minnan tuloksena. Arvoanalyysin 
etuna onkin luovan ajattelun voima- 
kas mukaantuomincn, mikä edistää 
ennakkoluulotonta suhtautumista ja 
tuo esille uusia, tuoreita ideoita. 

Haastattelija Eero Niinikoski 
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Juankosken rakennustoiminnalle 
ovat antaneet vauhtia teollisuuden 
vahvistuminen sekä kuntauudistus. 
Sen huomaa saavuttaessa paikkakun— 
nalle miltä suunnalta tahansa. Me- 
neillään on mm. juankosken ammat- 
tikoulun suuri rakennustyö. seura- 
kuntakeskus nousee kirkon viereen, 
asuintaloja on tekeillä useitakin, ra- 
kennetaan uutta siltaa. levennetään 
teitä jne. Suurkunnan keskus, Juan— 
koski, on muuttamassa ratkaisevasti 
ulkonäköään. 

Uusi ammattlkoulu valmietuu 
anal keväinä 

Kun Juankosken ammattikoulu 
syksyllä 1971 perustettiin, Juankos- 
ken kunta luovutti koululle uudesta 
teollisuushallista ja ammattikurssi- 
keskuksen rakennuksesta väliaikaiset 
koulutilat. Ammattikoulu toimii siis 
toista vuutta näissä tilapäistiloissa, 
mutta ensi vuonna sen toiminnassa 
tapahtuu merkittävä muutos uuden ja 
komean koulutalon valmistuttua. 

Ammattikoulun rakentamista var- 
ten Juankosken kunta lahjoitti 
Pohjois—Savon Ammattioppilaitoksen 
kuntainliitolle 3,5 ha:n suuruisen 
tontin maa—alueesta, jonka kunm 
oli asunut Kymin Osakeyhtiöltä. 

— Ammattikoulun rakentaminen 

Kahdeksan urakoitsijaa ja TVL 
rakentavat Juankoskea 

aloitettiin kesäkuun 22 pnä, kertoi 
työmaan vastaava rakennusmestari 
Erkki Silainen Kuopiosta. Peruski- 
ven muuraustilaisuus oli syyskuun 7 
pnä. ja rakennuksen harjannostajaisia 
vietettiin 27 pnä lokakuuta. 120 m:n 
piminen koulurakennus on elementti- 
runkoinen ja ulkopinnoiltaan puna- 
tiilistä puhtaaksi muurattu. Sen tila- 

Kahdeksan osakas- 
kunnan yhteinen 
Juankosken 
ammattikoulu 
valmistuu touko- 
kuussa 1973. 
Kuvassa oikzlta 
työmaan vastaava 
rakennusmestari 
Erkki Silainen. 
työmaan vaivoja. 
rakennusmestari 
Tauno Kuikka ]a 
Ins. Esko Hynninen. 

vuus on n. 16 000 m8 ja pinta-ala n. 
3 700 mg. Rakennukseen tulevat mm. 
kuusi luokkahuonetta, kaksi opetus— 
keittiötä sekä työpajahallitiloja 1 300 
1112. Lisäksi rakennukseen sijoitetaan 
oppilasmokala keittiöineen. Raken- 
nuksen urakkasumma on 3,6 milj. mk. 

Rakennustyön valvojana toimii 
juankoskelainen rakennusmestari Tau- 
no Kuikka. Hän kertoi työn edisty- 
neen aikataulun mukaisesti joitakin 
materiaalihankintojen myöhästymisi'a'. 
lukuun ottamatta. Urakkasopimuksen 
mukaan koulutalo valmistuu touko- 
kuun 31 päivään 1973 mennessä. Ra- 
kennuksclla on 45 työntekijää, jotka 
ovat pääasiallisesti Juankoskelta tai 
työvoimapiirin muista kunnista. Arn- 
mattikoulurakennuksen pääsuunnitte- 
lija on Arkkitehtitoimisto Nylund & 
Co Kuopiosta ja pääurakoitsijana 
toimii niin ikään kuopiolainen Raken- 
nustoimisto Eino Jokinen. 

juankosken ammattikoulusta, joka 
nykyisellään on 2-vuotinen, tulee 80- 
paikkainen oppilasmäärän ollessa niin 
ollen 160. Osakaskuntia on kaikkiaan 
kahdeksan ja oppilaspaikat jakaum- 



Juankosken ammattikoulurakennuksesta 
tulee 120 m:n pituinen. tilavuudeltaan 
0. 16000 milzn suuruinen punatiilinen 
rakennus (ylh. vaa.). Ruukinmäkl—nlmistä 
osaketaloa rakennetaan [yllä] Juankos- 
ken keskustan liepeille. Rakennuksen 
veszlle puolella aikaisemmin valmistu- 
nut Fluuklnpetto. Juankosken Vanhus- 
tentuklyhdistyksen toimesta on raken— 
teilla kaksi vanhustentaloe. joissa on 
yhteensä kuusitoista asuntoa [oik.) 

vat kuntien kesken seuraavasti: Juan- 
koski 45, Kuopio ja Riistavesi yh- 
teensä 16, Tuusniemi 5, Kaavi 3, Nil- 
siä 3, Vehmersalmi 5 ja Rautavaara 3. 

Peruskoulu rakenteille 

Ammattikurssikeskuksen kaksi op- 
pilasasuntolaa nousee parhaillaan 
ammattikoulun lähelle. Asuntoloiden 
pinta-ala on 394 m2 ja niihin kum- 
paankin tullaan sijoittamaan 42 op- 
pilasta. Rakennusurakoitsijana toimii 
Eino Siponen Kuopiosta. 

Myös peruskoulua varten on va- 
rattu aivan ammattikoulun vierestä 
tontti, jolta puusto on jo kaadettu. 
Rakennustyöt alkoivat marraskuun 
puolessa viilissä. Oy Suunnittelukes- 
kus MKRm arkkitehti Kosti Kuro- 
nen on suunnitellut rakennuksen, 
jonka tilavuus on 21 000 1113 ja pinta- 
ala 5 428 m:. Urakkasopimus on al- 
lekirjoitettu ja sen mukaan koulun 
tulee valmistua 15. 8. 1973 mennessä. 

Rakennusurakoitsijana toimii Raken- 
nusliike T. Tuovinen Kiuruvedeltä. 

Kolme kerrostaloa ja kaksi rivitalon 

Kiinteistöosakeyhtiö Lapinrinne— 
niminen vuokratalo valmistui Juan— 
koskelle 19. 8. Sen osakekannasta 
omistavat Kymin Osakeyhtiö 40 %, 
Juankosken kunta 30 % ja Suomen 
Metallikutomo Oy 30 "fo. Talossa on 
yhteensä 21 huoneistoa yksiöistä kol- 
men huoneen ja keittiön asuntoihin 
keskipinta-alan ollessa n. 55 1112. 
Asuinhuoneistojen lattiapinta—alaa on 
yhteensä 1 170 in?. Tässä vuokrata— 
lossa, joka on ensimmäinen Juankos- 
ken kunnan ja paikallisten teollisuus- 
laitosten yhteistoimin rakentama ta- 
lo, on kolme asuinkerrosta ja talous- 
ym. tilat kellarikerroksessa. Talo on 
asuntohallituksen lainoittama. Kaa- 
vin Rakenne toimi urakoitsijana, ja 
talon suunnitteli arkkitehti Anna- 
Liisa Mertaoja-Nylund Kuopiosta. 

Toisen Lapinrinteen kaltaisen 
vuokratalon rakentaminen aloitetaan 
vielä tänä vuonna viereiselle tontille. 
Lapinmäki on nimeltään tämä kiin- 
teistöosakeyhtiö, jonka osakekannas— 
ta Juankosken kunta omistaa 69 
0/0, Kymin Osakeyhtiö 25 0/0 ja 
Osuuskauppa Kolmikunta 6 "In. Ra- 
kennukselle on saatu asuntohallituk— 
sen laina ja rakennusurakka on par- 
haillaan laskettavana. 

Niin ikään on rakenteilla Asunto- 

osnkeylitiö Ruukkimäki, joka on osa- 
kctalo. Juankosken kunta on mm. 
varannut siitä tilat eläinlääkärin vas- 
taanottohuoneistoksi sekä eläinlää- 
kärin, lääkärin ja hammaslääkärin 
asuunoiksi eli yhteensä yli puolet pin- 
ta-alasta. Rakentajana on Kaavin 
Rakenne. 

Myös rivitalotyyppincn rakennus» 
toiminta on saamassa jalansijaa juan- 
koskella. Parhaillaan rakennetaan Oy 
Masuuninkulma -nim.istii rivitalon, 
johon tulee kahteen rakennukseen yh— 
teensä yhdeksän huoneistoa. toiseen 
viisi ja toiseen neljä. Yhteinen lat- 
tiapinta—ala on 530 m”. Asunnoista 
on yksi 40 ja yksi 50 mg:n suuruisia, 
kaksi 76 1112 ja viisi 60 m2. Rivitalon 
rakentaminen aloitettiin 10. 10. ja 
urakkasopimuksen mukaan talojen tu- 
lisi valmistua 1973 toukokuun lop- 
puun mennessii. Taloista tulee täy- 
sin sähköistettyjä. Rakennusurakoit- 
sijana toimii kuopiolainen Rakennus- 
liike Kalevi Kaipainen ja sähkötyöt 
tekee juukalainen Kone—Sähkö—Su— 
tinen. 

Alustavat suunnitelmat on tehty 
myös toisen samanlaisen rivitalon ra- 
kentamista varten. Suunnittelutyö on 
valmistusvaiheessa. Rivitaloyhtiön ni- 
meksi tulee Masuuninrinne. 

Nelli vaunu-lentelee valmistunut 
ja viidettä rakennetaan 

Juankosken Vanhustentukiyhdis- 
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tyksen toimesta on Juankoskelle ra- 
kennettu kaksi ja Muuruvedelle myös 
kaksi vanhustentaloa, Jokaisessa ta- 
lussa on kahdeksan asuntoa yhteis- 
pinta-alan ollessa kussakin talossa 
230 mg. Asuntojen pinta-ala on 30 
mi". Viidennen vanhustentalon raken- 
tamisesta S'alyneisiin on allekirjoitettu 
sopimus ja rakennustyötkin alkoivat 
jo loka—marraskuun vaihteessa. 
Urakkasopirnus allekirjoitettiin kuo- 
piolaisen Rakennusliike Kalevi Kai- 
paisen kanssa. 

Seurakunultukua Juenkoeltollo 

Syyskuun ensimmäisenä päivänä 
aloitti ]uankosken seurakunta seura- 
kuntakeskuksen rakennustyöt aivan 
kirkon ja pappilan viereen. Raken- 
nuksen tilavuus on 1 450 m2 ja pin- 
ta'ala 400 m?. Seurakuntakeskukseen 
sijoitetaan mm. seurakuntasali, kaksi 
kerhohuonetta, keittiö, kahvio, vieras- 
huone, sauna sekä talonmiehen asun- 
to. Rakennuksen on suunnitellut 
Arkkitehtitoimisto Paavo Isotalo 
Kuopiosm ja pääurakoitsijan toimii 
Rakennusliike Reino- Pelkonen niin 
ikään Kuopiosta. Seurakuntakeskus 
valmistuu maaliskuussa 1973. 

Yhtlön mau rakennustoiminta: 
varten 

Yhtiö on jo aikaisemminkin myy- 
nyt maata rakennustoimintaa varten. 
Vastikään yhtiö myi juaukosken kun- 
nalle 34 hehtaarin suuruisen maa- 

alueen, joka on tarkoitettu omakoti-, 
kerros- ja rivitalojen rakentamista 
varten. Tämä ns. Hevoshaan alue 
on jo saatettu kaavoitus-suunnitelman 
kohteeksi. Suunnittelukeskus MKRm 
rakennuskaavaluonnos pienoismallei- 
neen on jo valmiina. Alueelle tulee 
yhteensä 308 asuinhuoneistoa. Raken— 
nuskaavaluonnokseen on merkitty 76 
omakoti—, 27 rivitalo- ja viisi kerros- 
talotonttia. Lisäksi keskikoulun lähei- 
syydestä on varattu alue lennätinlai— 
toksen tarpeiksi ja siihen tulee mm. 
linkkimasto. 

Toinenkin maakauppa tehtiin yh- 
tiön myydessä yli puolen hehtaarin 
tontin Osuuskauppa Kolmikunnalle 
uutta tavarataloa varten. Tontti si- 
jaitsee toimihenkilökerhon edessä. 
Tavaratalosm tulee tilavuudeltaan 
1960 mazn suuruinen pinta-alan ol- 
lessa 515 mg. Rakennustyöt alkoivat 
marraskuun alussa. Urakoitsijana toi- 
mii Rakennusliike Tommi Lyytinen 
Ky Kuopiosta ja takamuksen suun- 
nittelija on rakennusmestari Santeri 
Sulku. 

Vodenpulldletmlaltoltun 
rakennuelyöt alltetm 

juankosken Vesihuolto—osuuskunta 
on laadittanut suunnitelman ve- 
denpuhdistuslaitoksen rakentamiseksi 
Juankoskelle Virraslahteen. Suunni- 
telman laati Insinööritoimisto Maa ja 
Vesi Kuopiosta. Rakennustyöt teh- 
dään kahdessa vaiheessa, joista ensim- 

mäinen urakkasopimus on jo allekir- 
joitettu ilmajokelaisen Insinööritoi- 
misto Vesiseppo Ky & Hautalan 
kanssa. Ensimmäiseen rakennusvai- 
heeseen kuuluvat pumppaamoiden ra- 
kentaminen ja runkolinjat ja toiseen 
varsinainen puhdistuslaitos. Ensim- 
mäinen vaihe valmistuu ensi keväänä 
ja koko puhdistuslaitoksen tulee olla 
valmis Kuopion vesipiirin antaman 
määräajan mukaan 30. 4. 1974. 

Uusi allt- venlun Pisillnsillan 
tll-Ilo 

Viime vuosisadan puolella raken- 
nettu ns. Pitäjänsilta on osoittautu- 
nut liian kapeaksi ja huonokuntoisek- 
si, joten apulaisinsinööri E. Toppisen 
ja rakennusmestari U. Kainulaisen 
laatiman tutkimuksen pohjalta aloi- 
tetaan uuden sillan rakentaminen 
'I'VL toimesta vanhan sillan vie- 
reen virran yläjuoksun puolelle. Ra- 
kennustöiden yhteyteen kuuluvat 
myös tien oikaisu: lähialueella. Töi- 
den kokonaiskustannusarvio on 
1440000 mk, josta sillan osuus on 
990000 mk. Rakennustöiden yhtey- 
dessä tullaan rakentamaan myös uusi 
uittokanavan silta entisen rännisillan 
jäädessä rakennuskaavatiesillaksi. 

Nykyisen kunnan virastotalon 
kohdalla uusi tieoikaisu leikkaa van- 
han tien ja jatkuu Vehkalahden suun- 
taan Viemannin pelloille, missä myös 
oiotaan tien mutkia. Keskustan puo- 
lelta uudelta sillalta tuleva tie liit- 
tyy entiseen tiehen vanhan kunnan- 
toimistorakennuksen ja Ruukin py- 
tingin välillä. 

Siltatyö tienoikaisuineen on varsin 
merkittävä sekä Juantehtaan että 
Suomen Metallikutomo Oy:n kannal- 
ta, sillä työn valmistuttua parane— 
vat liikenneolosuhteet paikkakunnal- 
la erittäin huomattavasti. Myös jalan- 
kulkijain liikenneturvallisuus kohen- 
tuu työn valmistuttua. sillä silta— ja 
tietyön yhteydessä rakennetaan uudel- 
lc osuudelle korotetut jalkakäytävän 

Pappilanpellon tunkee nousee Ruuti- 
kellarin omakotialue 



Akateemikko Eino JUtikkala Kymiyhtiön uudesta historiasta: 

'Paperitehtaista suuryhtiöksi' täytta 
tieteellisen tutkimuksen vaatimukset 

Akateemikko Eino Jutikkala, Helsingin yliopiston Suomen his- 
torian professori ja kansainvälisesti tunnettu historiantutkija. on 
kirjoittanut laajan arvioinnin apulaisprofessori Jorma Ahvenaisen 
kirjoittamasta Kymin Osakeyhtiön juhlavuonna ilmestyneestä his- 
toriasta 'Paperitehtaista suuryhtiöksi. Kymin Osakeyhtiö vuosina 
1918—1939'. Aluksi hän huomauttaa siitä ankarasta kritiikistä, jota 
yrityishistoriat ovat saaneet osakseen. Ne ovat olleet kronikkamai- 
sia pääpainon kohdistuessa omistajien ja johtajien elämänvaihei- 
den kuvaamiseen. On käytetty hyväksi mieluummin anekdootteja 
kuin yritysten arkistoista saatavaa lähdeaineistoa. Nyt on tieteel- 
lisen tutkimuksen vaatimukset täyttävä tirmahistoria nähnyt päivän- 
valon. sillä Jorma Ahvenainen on Kymiyhtiötä vuosina 1918—1939 
käsittelevässä historiassaan keskittynyt yrityksen keskeisiin ongel- 
miin: markkinointiin. investointeihin. puunhankintaan. tuotantote- 
hoon. kannattavuuteen ja omistussuhteisiin. Seuraavassa julkai- 
semme akateemikko Jutikkalan kirjoituksen kokonaisuudessaan. 

Yrityshistoriat ovat aiheellisesri 
joutuneet historiatieteen edusrajien an— 
karan kritiikin kohteeksi. Individuaa— 
linen, omistaja-johtajien elämänvai- 
heita, toimintaa ja katsomuksia ku- 
vaileva aines, jota ei tietenkään voida 
sivuuttaakaan, on ollut liiaksi esillä, ja 
kertovat lähteet ovat dominoineet jää- 
mistönluontoisten kustannuksella; te- 
kijät ovat olleet haluttomia tai kyvyt— 
tömiä tai kumpaakin muokkamaan 
yritysarkistosta saatavaa, kollektiivi- 
sia ilmiöitä valaisevaa lähdeaineistoa. 
Sven-Erik Äström piti jokin vuosi sit- 
ten yrityshistorian teettäjille ja teki- 
jöille saarnan, jossa hän ensin ruoski 
näiden syntejä ja sitten kuvaili paran- 
nuksen tietä (painettu Ekonomiska 
Samfundets Tidskriftiin l965:4). Ny- 
kyisin pääasia on hieno painoasu kau- 
niine kuvineen ja sisällössä anekdoo- 
tit, hän sanoi; kaikki mikä antaisi ku- 
van vakavaraisuuden horjumisesta 
jossakin vaiheessa, poistetaan (jopa 
Elannon historiastal). Kronikasea on 
siirryttävä probleemitutkimukseen, on 
selvitettävä rahoitus, kannattavuus, 

markkinointi, hallinto ja henkilöstön 
rekrytointi ja koulutus. 

Haasteeseen on nyt vastattu: tie- 
teellisen tutkimuksen vaatimukset 
täyttävä finnahistoria on nähnyt päi- 
vänvalon Talous- ja sosiaalihistorial— 
lisen yhdistyksen sihteerin Ahvenaisen 
kirjoittamassa Kymiyhtiön historian 
osassa. 

Kymin Osakeyhtiöllä on entuudes— 
taan kaksikin historiikkia, 50- ja 75- 
vuotisjuhliin (1922, 1947) julkaistut, 
ja lisäksi erillinen teos yhtiön har- 
joittamasta kulttuuri— ja sosiaalitoi- 
minnasta. Toisaalta Ahvenaisen sata- 
vuotisjuhlaksi valmistunutta teosta ei 
ole ennätetty ulottaa edes jo aiem- 
min kuvaillun 75-vuotistaipaleen 
päättymiseen, vaan ainoastaan 
l939:een saakka. Yksityiskohtaisesti 
käsitelty ajanjakso osuu likipitäen 
yksiin Einar Ahlmanin johtajakauden 
kanssa (1918—37), mikä ei merkitse, 
että Ahvenainen olisi suorittanut osa- 
jaon dynastisten periaatteiden mu- 
kaan: Ahlman1 joka on ensimmäinen 
moderni, omistajistoon kuulumaton 

Kymiyhtiön pääjohtaja, on vain saa- 
nut värikuvansa teokseen ja silloin 
kunniaa kun hänelle kunnia kuuluu. 
Tehtaan historia on sitä paitsi aioi- 
tettu seuraamalla Kymmene Aktiebo- 
lagetin ja muiden Kuusankoskella toi- 
mineiden puukuituteollisuusalan yri- 
tysten historiaa perustamisesta lähtien 
primaarilähteiden avulla, ja kirja an— 
taa siten enemmän kuin mitä otsake 
lupaa. Siinä on myös esitelty lyhyesti 
yhtiöön fusioituneitten ]uantehtaan, 
Hallan, Verlan ja Kissakosken var- 
haisvaiheet. Esipuheessa todetuksi 
poikkeukseksi tästä kirjoittamistavas— 
ta jää Högfors, josta on olemassa laa- 
ja ja uudehko historiikki, ja Läskelä, 
jota koskeva esitys niin ikään puut- 
tuu; lisveden saha sukeltaa esiin yl- 
lättäen s. 247 ilman että lukija saisi 
tietää, miten se on yhtiölle joutunut. 
Ensimmäisen kerran suomalaiseen fir- 
mahistoriaan sisältynee Englannissa 
säilytettyihin primaarilähteisiin perus- 
tuva selostus englantilaisten teolli- 
tuuslaitosten historiasta; kyseessä ovat 
Kymiyhtiöön liitetyt Star Paper Mill 
ja Yorkshire Paper Mill. 

Sen väljäsanaisen kronikoinnin ti— 
lalle, joka lyö leimansa tavanomai— 
siin firmahistoriikkeihin ja varmaan 
kiinnostaa monia lukijoita, on Ahve— 
nainen omaksunut äärimmäisen tiiviin 
esitystavan. Lause tai pari voi sisäl- 
tää laajan tilastonkeruun ja -muok— 
kauksen hedelmät, eikä tulosren esit- 
täminen irrallisten faktojen sijaan 
suinkaan voi vähentää luettavuutta. 
Keskeisiä ongelmia ovat markkinoin- 
ti, investoinnit, puunhankinta, tuo- 
tantoreho, kannattavuus ja omistajis- 
ton jakaantuminen, jotka kaikki ovat 
kvantifioitavia ilmiöitä, joskin ensim- 
mäinen ja toinen lisäksi vaatii ver- 
baalista kuvausta. 

Kiinnitän seuraavassa huomiota 
muutamiin talous- ja sosiaalihistorial- 
lisesti kiintoia tuloksiin. Epäkriitti- 
sistä esityksistä saa usein lukea teol- 
lisen läpimurtovaiheen jättiläismäi- 
sistä voitoista. Yksi Ahvenaisen las- 
kutoirnitus — sinänsä kuvaava hänen 
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tavalleen vaivoja säästämättä etsiä 
eksakteja ilmaisuja — kumoaa Kymi- 
yhtiön osalta taloushistoriallisen my- 
tologian vaellustarinat: ensimmäisenä 
kymmenenä vuotena 1873—82 yksi 
Kymmene Aktiebolagetin osake (jon- 
ka nimellisarvo oli niin valtavan suu— 
ri kuin 25 000 silloista markkaa) 
tuotti 16 771 markan tappion, jos 
vertaa osinkoa siihen tuloon, mikä oli- 
si saatu lainaamalla raha käypää kor- 
koa vastaan ja laskemalla korkoa ko- 
rolle. Lisäksi sekä Kymin Osakeyhtiön 
että Kuusankoski Osakeyhtiön osak— 
kailta vaadittiin — jopa toiminnan 
lakkauttamisen uhalla — etuoikeutet- 
tujen osakkeiden juridiseen muotoon 
puettuja lainoja omalle yhtiölleen; 
lainat kyllä maksettiin korkoineen ta- 
kaisin. Vuonna 1908 Kymiyhtiö, Poh- 
joismaiden suurin paperinvalmistaja, 
olisi niin pahoissa vaikeuksissa, että 
joskaan sitä ei suorastaan päästetty 
vararikkoon, se keskeytti maksunsa ja 
sen hallinto jätettiin saamamiehille. 
Selviydyttyään tästä kriisistä se on 
ollut erittäin vakavarainen yritys. 
Ahvenainen osoittaa, että 1930—luvun 
suuren talouspulan aikana sekä osin— 
got että työväen tuntipalkat pysyivät 
nimellismääriltään muuttumattomina, 
mikä hintatason laskun vuoksi mer- 
kitsi reaalitulojen nousua, joskin jäl- 
kimmäisen ryhmän kohdalla on otet- 
tava huomioon pakkolomautusten ai- 
heuttama nimellisten vuositulojen vä- 
heneminen. Kannattavuutta paranta- 
nut tuotantotehon nousu käy mainios— 
ti ilmi Ahvenaisen laskemista luvuis- 
ta. Kun Kuusankosken tehtailla v. 
1922 tarvittiin noin 4900 työnteki- 
jää 64 000 paperitonnin tuottamiseen, 
oli huippuvuonna 1937 työntekijöitä 
enää 3 500, mutta paperitonneja val- 
mistui 200 000. 

Yhtiön aseman paranemiseen vai- 
kuttivat jonkin verran myös toisten, 
vaikeuksissa olevien teollisuuslaitos- 
ten halvalla hinnalla tapahtuneet os- 
tot, näin erityisesti Hallan ja Jean- 
tehtaan. juuri ensimmäisen maailman- 
sodan aikaisen inflaation alkaessa. 
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Toisaalta näköjään erittäin edullises- 
ti ostetut englantilaiset tehtaat tuotti- 
vat aluksi tappiota, ja ne hankittiin- 
kin etupäässä jalostamaan yhtiön 
tuottamaa hioketta ja selluloosaa 
Englannin rannikolle pystytettävän 
paperitullimuurin takana. Kiintoisaa 
on havaita, että kotimaisten yhtiöi- 
den, jopa metallialalla työskentelevän 
Högforsin, fusiointia säännöllisesti 
perusteltiin vetoamalla metsäomaisuu- 
den lisäämisen välttämättömyyteen. 
Vuoden 1915 laki teki metsien osta- 
misen maanviljelijöiltä puutavarayh- 
tiöille hyvin vaikeaksi, eikä Kymiyh- 
tiöllä yhtä vähän kuin muillakaan 
Suomen teollisuuslaitoksilla ollut — 
kuten ruotsalaisilla kilpailijoillaan — 
mahdollisuutta saada puuraaka-ainet- 
ta ensi sijassa jo haltuunsa saamis- 
taan omista metsistään. Viimeisinä 
vuosina ennen ensimmäistä maail- 
mansotaa Kymiyhtiön puuomavatai— 
suus oli vielä noin ”3, mutta 1930- 
luvun alkupuolella se vaihteli vain 
neljänneksestä kuudennekseen. Var- 
sinkin Hallan ostossa oli saatu run- 
saasti metsiä, mutta tehtaiden tuotan- 
non laajentuminen ylitti hakkuumää- 
räin kasvun omalla maalla. 

Ahvenaisen teos palauttaa mieleen 
sen unohdetun tosiasian, että Suomen 
paperinvienti ei suoraan siirtynyt Ve- 
näjältä Englantiin ja Amerikkaan 
maamme itsenäistyttyä. Venäjän— 
kauppa loppui v. 1917, länsivienti al- 
koi hitaasti v. 1919. Välillä oli kau- 
si, jolloin Suomi ensin oli riippuvai- 
nen Saksasta — juuri tämä riippu- 
vuussuhde pani alkuun vientiyhdis- 
tysten perustamisen — ja jolloin sit- 
temmin yritettiin paperia viedä Uk- 
rainaan ja reunavaltioihin. Tämän 
vaiheen markkinointia kuvaavasta 
luvusta olen löytänyt huomautuksen 
aiheen. ”Seurauksena markan arvon 
suhteellisen nopeasta huononemisesta 
oli se", Ahvenainen sanoo (s. 83), 
"että vientiteollisuus pystyi kilpaile- 
maan ulkomaisilla markkinoilla pa- 
remmin, kuin olisi ollut mahdollista 
ilman voimakasta kotimaista inflaa- 

tiota". Kotimainen inflaatio, so. 
tuotantokustannusten nousu, ei kos- 
kaan lisää vientielinkeinon kilpailu- 
kykyä, vaan päinvastoin heikentää si- 
tä. Markan arvon aleneminen ulko- 
mailla tietenkin vahvisti kilpailuky- 
kyä. mutta oliko jälkimmäinen edel- 
lisen seuraus? Eikö yhtä hyvin pyr- 
kimys parantaa kilpailukykyä ollut 
syynä siihen, että markan arvon an- 
nettiin laskea? 

Toivottavasti Ahvenainen saa kir- 
joittaakseen Kymin Osakeyhtiön jat- 
ko—osan ennen firman 125-vuotisjuh- 
laa, ja toivottavasti muutkin teolli- 
suuslaitokset havaitsevat tieteellisten 
yrityshistoriain arvon. 

minnelaulun äännöt 

jatkoa s:lta 16 

12 5 
Säätiön tilivuosi on kalenterivuosi. 
Säätiön tilit, vuosikertomus, edusta- 
jiston kokousten pöytäkirjat ja muut 
säätiön toimintaa koskevat asiakirjat 
on ennen helmikuun loppua esitettä- 
vä tilintarkastajille, joiden tulee toi- 
mittaa tarkastus ja antaa tarkastus- 
kertomus edustajistolle ennen satraa- 
van maaliskuun 15. päivää. 

13 & 
Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa 
yhtiön hallituksen suostumuksella, jos 
edustajistosta vähintään kolme nel- 
jäsosaa sitä kannattaa. Päätökselle on 
saatava oikeusministeriön vahvistus. 
Päätös säätiön lakkauttamisesta teh- 
dään samassa järjestyksessä, ja on 
päätökselle saatava oikeusministeriön 
vahvistus. 

14  & 
Säätiötä lopetettaessa on sen varat 
käytettävä säätiön tarkoitukseen lä- 
heisesti liittyvään toimintaan. 

1 5 5  
Muutoin saattön toiminnassa on non- 
datettava voimassa olevan säätiölain 
säännöksiä. 
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Syksyllä ennen lumia tuli käytyä Hai- 
Iassa. Sosiaalitarkastaja Ulli Olssonin 
kanssa pyörimme TIutiaisaa la Jumal- 
niemessä ja Karhuiassakln. Tiutlsissa 
meillä oli treffit harrastelljsmaalari 
Vilho Pöntlsen kanssa. joka 47 vuotta 
Hailan tehdasta palveltuaan viettää nyt 
eläkepäiviään kotisaarellaan lempihar— 
rastustensa. maalaamisen ja ulkomaan 
kielten parissa. Pöntlsen pihasta näkyy 

soma kappale merta ja rannikkoa: val- 
mis maalauksen aihe. Talonsa yläker- 
rassa hänellä on työhuone. jossa oli 
parhaillaan valmisteilla kaksikin Halla- 
aiheista öljyvärimaalausta. Vesivaritöl- 
täkin hänellä oli varastossa aikamoinen 

Vilho Pöntinen asuu 
Tiutisen saaressa 

omakotitalossa». |oka 
on aivan rannassa. 

Koska maran vesi slkn 
ajoittain nousee 

korkealle, laituri on 
monta kymmentä 

metria pitka (olkJ 

Vilho Pöntinen maalaa 
Hailan ja Tiutisen 
maisemia ja opiskelee 
jatkuvasti vieraita 
kiellä (vas.) 

Taidemaalari Jaakko 
Mannisen stelleerl 
sijaitsee Tiutisen 
kansakoulun vintilll. 
Kuvassa taiteilija 
ponistalsalheisina 
maalauksineen. 

Kamuialaisen Arnon 
papan kunto on 

korkealla. silla hän 
pyöräilee loka päivä 

17 km Bazata ika— 
vuodestaan huolimatta 

pinkka. Kuten itseoppinut maalari Vilho 
Pöntinen on myös ltseopiskelulla saa- 
vuttanut hyvän kielitaidon. sillä hän 
hallitsee suomen— ]a ruotsinkielen li- 
säksi myös englannin ja saksan. Nykyi— 
sin hän opiskelee venättä. 

Tiutisen saaressa on toinenkin maa— 
lari. Taidemaalari Jaakko Mannisen 
ateijeerl on saaren kansakoulun vin- 
tillä. Siellä intiimissä työhuoneessaan 
hän viimeisteli maalauksiaan Helsin- 
gissä TM-gallerlassa 24. 11.—6. 12. ole- 
vaa näyttelyä varten. Taulujen aiheet 
olivat tällä kertaa Pohjanmaalta. Oli 
latoa auringonpaisteessa, latoa kuuta- 
rnossa. latoa aamulla. Illalla, satees- 
sa . . .  Tunneimallisia ja harmoonisia 
töitä. —- Taiteilija Manninen mainitsi. 
että yhtiömme toimitusjohtaiaila. vuori—- 
neuvos Swanilungllia on mm. eräs hä— 
nen suurikokoinen maalauksensa. 

* 

Arbon pappa, 88-vuotias Niko. on sel- 
lainen teräsvaari. että hän ajelee pol- 
kupyörällä joka ikinen päivä kesät tai- 
vet 17 km Karhulasta Itärannan ja Sund- 
bergin kautta Hovilaan la takaisin. Ker- 
ran hän ajeli mereenkin. mutta piristyi 



vain siitä. Hän on Hallan eläkeläisten 
askartelukerhon vanhin jäsen. 

* 
Kuusankoskellakln perustettiin etike- 

liiuniehilie askartelukerho. joka aloitti 
toimintansa 12. 10. Voikkaan askartelu- 
pajassa entisessä Yrjönojan koulussa. 
Toiminta sai heti alkuun suuren suo- 
sion. sillä yli 25 henkeä ilmoittautui 
kerhoon. Pajassa tuli niin ahdasta. että 
oli perustettava kaksi ryhmää. joista 
toinen kokoontuu maanantaisin ja toi— 
nen torstaisin klo 13—16. Ohjaajana 
toimii työnjohtaja Veikko Mönkkönen. 

joka kertoi suurimman osan kerholai- 
sista olevan Voikkaalle ja loput Kuu- 
saalta. Joululahjatyöt ovat tällä hetkellä 
päällimmäisinä. mutta ikkunanpokia. 
verhotankoja ym. tehdään niin ikään. 
Sosiaalitarkastaja Toini ilvenalnen. jon- 
ka aloitteesta kerho perustettiin. on 
mielissään toiminnan saamasta suo- 
siosta. Yhtiön Hailan tehtaallahan elä- 
kelšisten askarteiupaja on toiminut jo 
useita vuosia ja siitä on ollut pelkäs— 
tään myönteisiä kokemuksia. 

* 
"Sellaanen työ, joka panoo vastahan. 

sellaanen on minua aina mieiiyttäny". 
sanoi Joel Lehtinen. Vaasasta syntyi- 
sin. Lokakuun 13. pnä, jolloin kävimme 
häntä Jumelnlemenii tapaamassa. hän 
täytti 71 vuotta. Hallan tehdasta hän 
palveli korjauspaiassa 22 vuotta, mutta 
vaikka se ansiokasta onkin. ei se vedä 
vertoja Joel Lehtisen 'pyssyhommille'. 
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Joel Lehtinen on ikänsä ollut kiln- 
nostunut aseiden tekemisestä. Alle kah- 
denkymmenen Ikäisenä hän työskenteli 
isänsä pikku verstaassa ja hänen teki 
kovasti mieli metsästysasetta. Kun sel- 
laista ei ollut varaa ostaa eikä niitä 
siihen aikaan juuri ollut saatavissakaan. 
päätti poika tehdä pyssyn Itse. — Hän 
ei ollut silloin vielä edes nähnyt asei- 
den tekoa. 

"Älähän, poika. haaveile turhia". oli 
siinä vähättelemässä yksi ja toinen. kun 
hänen suunnitelmansa vuoti ihmisten 
tietoon. Nuori Joel ei siitä välittänyt. 
vaikka kärsimystä se tietenkin vahan 

Kuusankosken 
eläkeläismiehilia 
perustettiin lokakuussa 
eskarteiukerho. leka 
toimii Voikkaan 
askartelupajassa 
Yrjonojaiia 

t ' ;  

& 

€ keksijä Joel Lahtinen 
Jumainlemen 

metsikössä oma— 
tekoisine klväitreineen 

ja kädessään vast- 
ikään ampumaan teeri 

Aseiden tekijä ja 

aiheutti. Hän suunnitteli ensin työkalut 
ja valmisti ne Ja onnistui siinä niin hy- 
vin, että vielä tänä päivänä piippujen 
rihlaus tehdään samanlaisilla työkaluil- 
la. Asekin valmistui aikanaan ja sen 
tekeminen oli erittäin kiintoisa vaihe. 
muisteli nerokas keksijä. Ensimmäisel- 
lä omatekoisella asellaan hän metsäs— 
telikin sittemmin kymmenen vuoden 
ajan. 

Mutta tämä ase ei jäänyt viimeiseksi. 
sillä sen jälkeen hän on valmistanut 
täysin uusia aseita vähän alle sadan. 
Ja hän tekee aseet alusta loppuun asti 
itse. Uusimiensa ja korjaamiensa asei- 
den, sellaisten. joihin hän esimerkiksi 
on tehnyt uuden piipun. lukumäärä nou- 
see noin Samaan. 

Lehtinen on erikoistunut vapaapistoo- 
ieihin. Hänen Finnmaeter-niminen va- 
paapistoolinsa on patentoitu ulkomailla 
ja Suomessa ja parhaillaan hänellä on 
patenttihakemus uudelle keksinnölleen. 

Eikä Joel Lehtisen nerokkuus ole ra- 
joittunut yksinomaan aseisiin. vaan sil- 
nä sivussa on tullut keksittyä yhtä sun 
toiste muutakin. 

* 

Viime lehdessä tuli puututtua 'henkl- 
maailman' asioihin. Kyseessä oli Ju- 
mainiemen vanha pytinki. joka myytiin 
Hengellinen Setiementti-nimlseile yhdis- 
tykselle. Malnitsimme kuvatekstissä. 
että mainittu yhdistys on entinen Kris- 
tIliis-yhteiskunnaliinen Työkeskusliltto. 
Asia ei pidä paikkaansa, mutta emme 
voi syyttää palnovirhepaholaistakaan. 
Seamamme tiedot olivat vääriä. mutta 
kummallakaan yhdistyksellä ei asiassa 
ole osaa. ei arpaa. Kysymyksessä on 
siis kaksi eri yhdistystä. Kristiina-yhteis- 
kunnalllnen Työksekuellltto on jo yli 
viisikymmentä vuotta vanha ja sen on 
perustanut teologian tohtori Sigfrid 
Sirenius. Liitto elää edelleen kukois- 
tuskauttaan. joten valitamme syvästi 
tätä kiusallista väärinkäsitystä ja toivo- 
tamme KristiIlie-yhteiskunnaliisen Työ- 
keskusliiton toiminnalle mitä parhainta 
menestystä 

* 

Siirrytäänpä sitten urheilun pariin. 
kuntourheilun. Jolie sykkää sydämem- 
me. Karkkila-ta tull toimitukselle kirje. 
Asla koski viime Kymiyhtymässä selos— 
tettuia kesäurheilupäiviä, nimenomaan 
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iuontopolkukllpellua ja erityisesti kuva- 
tekstejä. 

"Kuvien teksteissä on paljon toivo— 
misen varaa. Luontopolkukiipailun ku- 
vissa ei ole huomioitu karkkilalaisia 
voittajia: niin naisten sarjan voittaja 
Helmi Tuomi kuin miesten sarjankin 
voittaja Eero Tuomi on jätetty huomiota 
vaille. vaikka heidät tunnistaisi yhtä 
hyvin kuin esim." sen ja sen. "Kark- 
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klian urheiluväkl on pahoillaan, sillä 
harvoin me olemme saaneet niin yil- 
voimaista voittoa jossakin lajissa kuin 
tänä wanna luontopolkukilpaiiussa." 

Voi harmi. kuinka tämän nyt selittää! 
Diskriminoinnista tai demonstraatlosta 
ei missään tapauksessa ole kyse. Kal- 
ken lisäksi käytimme kuvatekstien laa- 
timisessa urheliueksperttien apua. Toi- 
mituksen ia Karkkilan urheiluväen vä- 
lillä syntyneen dissonanssin aiheutta- 
mia vaurioita on valkea korjata. mutta 
vastaisuudessa tulemme olemaan näis- 
sä asioissa 'silmä kovana'. 

* 

Kalevi Pihkala viimeistelee parhail- 
laan yhtiön juhlavuoden elokuvaa. Vli- 
meiset leikkaukset ovat meneillään. 
Elokuvasta tulee n. 25 minuutin pitui— 
nen ja ensiesitys on ensi vuoden alku- 
puolella. Elokuvaa tullaan esittämään 
yhtiön kaikilla tehdaspaikkakunnilla. 
joten jokaisella yhtiöläiseilä on mah- 
dollisuus nähdä se. 

* 

Kuten tämä meidän yhtiömme. vietti 
Eneo-Gutzeitkln too-vuotisjuhiia tänä 

vuonna. Sosiaalipäällikkö Keljo Joki- 
ranta oli vieraana heidän juhlissaan ja 
kertoi. ettei "kymlläisenä tuntenut oie- 
vansa ainakaan huonompi kuin Gut- 
seitti". Juhlissa olivat mukana myös 
apuiaishallintojohtaja Oiot Hernberg ja 
hum.kand. Bjarne Nygärd Kymiyhtiöstä. 

SPR:n Juankosken 
osaston uusi kioski 
vuokrattiin Rautatie— 
kirjakauppa Oy:lle. 
Ensimmäisinä aukiolo— 
paivinään varsinkin 
juankoskeiaisiapset 
parveilivat 
kiinnostunelna 
kioskin ympärillä. 

SPR:n Juankosken osaston vanha 
kioski viettiin kaatopaikalle ja raken- 
nettiin uusi yhtiöltä vuokratulle maalle 
keskelle kylää. Hommamiehistä yksi oli 
sosiaalipäällikkö Mikko Lehto-ora. joka 
kertoi osaston vuokranneen kioskin 
Hautatieklrjakauppa Oy:lle. Kioski lisää 
tuntuvasti tämän alan palveluksien tar- 
jontaa paikkakunnalla. onhan se auki 
klo 21 saakka. Kioskirakennuksen ura- 
koi Kaavin Rakenne & Co M. Nykänen 
Kaavilta. 

* 

Peekoo seiskalla Kuusanniemessä 
kaikki viihtyvät hyvin. jopa talitintitkin. 
Yiimestari Rauni Henttonen kertoi kone- 
saliin tulleen muutamia talitiaisia ja 
erityisesti ne tuntuvat viihtyvän melu- 
alueeksi merkityssä osassa salia. Titi- 
tyy kuuluu veikeästi koneiden äänen lä- 
vitse. Peekoo seiskalla on korvan iloa, 
mutta onpa aina joskus silmän iloakin, 
kuten esimerkiksi 23. 11.. jolloin 30- 
henkinen virolalsseurue kävi tutustu- 
massa paperikoneeseen. Pääosa viro- 
laisista vieraista on kuulemma kauniita 
nuoria naisia. He kuuluivat Tammik- 
yhtyeeseen. joka esiintyi nuorisoillassa 
Voikkaan seuratalossa edellisenä II- 
tana. 

* 

Filmituottaja William Marcus — muis- 
tattehan 'Puu Kymin paperina maail- 
malle' -iiimin tekijä — saavutti suu- 
remmoista menestystä Taloudellisen 
Tiedotustoimiston ja Talouselämän AV- 
keskuksen järjestämässä teollisuusnimi- 
kilpallussa. Kilpailuun osallistui 17 tä- 
män vuoden aikana valmistettua ope- 
tus— ja pr-eiokuvaa. jotka oli jaettu kah- 
teen ryhmään: suurelle yleisölle tarkoi- 
tettuihin ja erikoistarkoituksiin. kuten 
esim. opetukseen valmistettuihin elo- 
kuviin. Tuottaja Marcus voitti jälkim- 
mäisen sarjan elokuvallaan 'Virtakiskot'. 
joka on 15 minuutin mittainen värielo- 
kuva ja siinä esitellään virtekiskojen 
käyttöä kotona. liike-elämässä ja teol- 
lisuudessa ja samalla esitellään ne 
uutena vientlartikkelinamme. Same elo— 
kuva valittiin myös vuoden elokuvaksi. 

Yhdeksänhenkisessä juryssä olivat 
edustettuina Mainos-TV. Suomen Filmi- 
tuottajat. Suomen Opetuselokuvayhdis- 
tys. Tledotusmiehet. Yleisradio sekä 
teollisuusjäriestöjen edustajat. 

* 

Ylityöniohtaja Erik Johansson Han- 
gon tehtaalta kuuluu sex-klubiin! Se on 
salaseura. johon kuuluu 25 jäsentä. 
Aina kun joku jättää seuran luonnolli- 
sella tavalla tai muutoin. kutsutaan uusi 
jäsen tilalle. mutta muuten ei. Seuran 
jäsenmerkki on kullattu kuutonen. -— 
Seuran perustajajäseniä oli kuusi. 

* 

Yhtiön tiedotustoiminta on tehostu- 
nut tämän vuoden aikana. Vuoden alus- 
ta lähtien Karkkilassa on sosiaalipääl- 
likkö Erkki Mattssonin toimittamana il- 
mestynyt moniste "Tuotantokomitea tle- 
dottaa'. joka sisältää tuotantokomiteas- 
sa käsiteltyjä asioita Monistetta jae- 
taan tehtaan portilia kaikille työnteki- 
jöille. 

Yritysten sisäistä tledotustoimintea 
koskevan sopimuksen pohjalta teki Sa- 
lon tehtaan tuotantokomitea kesällä 
päätöksen, että tehtaalla ruvetaan jul- 
katsomaan ja toimittamaan sisäistä tlo- 
dotuslehteii. Lehtisen toimittamisesta 
huolehtii merkonomi Juhani Sillver. 
Marraskuun 16 pnä Iehtlsestä ilmestyi 
ja 16. numero. Siinä ei ole ainoastaan 
'virallisia' ilmoituksia ja uutisia. vaan 
myös lelkkisään sävyyn toimitettuja ko- 
kouskutsuja. Hilmanpäivähiluja. jne. 
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Kulttuuripalstaila on ajatelmia ym. hen- 
gentuotteita. 

Heinolan tehtaalla on niin ikään al- 
kanut ilmestyä tiedotuslehti, jonka tar- 
koituksena on täydentää Kymiyhtymän 
ja koko yhtiön henkilökunnan Tiedotus- 
lehden välityksellä saatavaa informaa- 
tiota. Siinä kerrotaan asioista. joilla on 
merkitystä lähinnä vain Heinolan teh- 
taan henkilökunnan keskuudessa Tie— 
dotuslehden toimittaa sosiaalipäällikkö 
Eino Saarinen ja se ilmestyy kerran 
kuukaudessa. Heinolan henkilökunta 
saa lehtensä kellokorttien läheisyydes- 
sä olevista jakelulaatlkolsta. 

Kymintehtaan Meatarikarho 
perinteelliset mahaan-tiaiset, joissa oli 
väkeä satakunta henkeä toinen toistaan 
mielenkiintoisimmlssa puvuissa. Heikki 
Rosendahiin yhtye soitteli tanssimusiik- 
kia ja kova oli vauhti päällä. 

järjesti 

* 

Kouvolan ympäristön miehiä oli syk- 
syllä reservin kertausharjoituksissa 
Kannuskoskan maastossa. Oli siellä 
useita yhtiöläisläkln mm. yhtiön tiedo- 
tussihteeri Eero Niinikoski, joka hoiteli 
sikäläistä tiedotustoimintaa teltasta kä- 
sin. Oli kaunis konekirjoittajatar ja 
monistuskonekin. Turvallisuusinsinööri 
'l'auvo Karhukin oli mukana onnistu- 
neessa maastopuvussaan. jossa hän 
sulautui syksyiseen metsään varsin hä- 
kellyttävän hyvin. Kirjapainoa edusti 
taktori Urpo Kovanen. Ja oli siellä 
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Kyminlehlaan Mestarlkerhon naamiaisissa 
oli todellista pukuloistoa. Kuvassa vaszlla 

ensimmäisen palkinnon saanut neekerlnalnen. 

Kaksi kansanlaileilljaa esittämässä 
vauhdikasta ripaskaa (vas.) 

useita muitakin. jotka eivät halua nl- 
meäan julkisuuteen. 

Eräs asia, joka paljastui näiden ker- 
tausharjoitusten yhteydessä. alkoi san— 
gen kovasti huolestuttaa meitä kotirin- 
taman eläjiä. Keskiviikkolltana klo 
21.35 koko reserviläisjoukko jopa jätti 
vartiopaikkansa, poteronsa tai keminen 
lämpimän kyljen ja kiiruhti telttaan. 
jossa oli televisio. Mikä ohjelma sieltä 
tuli. emme edes Ilkeä sanoa. Erityisen 
vakava tilanne syntyy. jos vihollinen 
saa vihiä asiasta. koska se silloin voi 
marssia Suomeen kohtaamatta mainit- 
tavampaa vastarintaa. jos ollenkaan. 

Kymenlaakson miehia 
kertausharioltukaiasa 
Kannuskosken 
maastossa. Faktori 
Urpo Kovanen yhtiön 
kirjapainosta 
Kouvolasta kuvassa 
keak. vaania 
tähyilemässä taivaan 
rantaa. 

Yhtiön henkilökuntalehtian neuvotte- 
lukunnan eri tehtailla toimivien jäsenten 
yhteinen kokous pidettiin Verlassa Ja 
Kuusankoskella 13—14. 11. ilahdutta- 
vaa oll todeta. että osanotto oli 100- 
prosenttinen tai oikeastaan yli sen. ku- 
ten tiedotuspäällikkö Veikko Talvi to- 
tesi. koska paikalla oli muutamia hen- 
kilöitä neuvottelukunnan ulkopuolelta. 
mutta silti läheisessä ia lämpimässä 
suhteessa siihen. 

Nauvottelukuntien jäsenet ovat väll- 
töntä ja vikkelää väkeä Kaikkein vik— 
keiln on varmasti Jouko Finni Voikkaan 
paperitehtaalta. 

Tilaisuus alkoi Koskelassa. jossa ter- 
vehdysten ja lounaan jälkeen siirryttiin 
katsomaan elokuvaa 'Puu Kymin pape— 
rina maailmalta'. Sen jälkeen lähdettiin 
Kouvolan Kirjapainoon. jota esitteli yli- 
iaktori Ville Rantala. Matka jatkui Ver- 
laan. Jossa pidettiin varsinainen kokous. 
Seuraavana päivänä aamupalan jälkeen 
tutustuttiin tehdasmuseoon Esko Pult- 



kilon opastuksella ja katsottiin 'Näin 
tehtiin Verlassa käsipahviaäelokuva. 
Puolen päivän maissa oli kokouksen 
osanottajille tilaisuus tutustua Voikkaal- 
la PK tazaan. jota esitteli koneenhoitaja 
Jouko Finni. Yhtiön keskusarkieto Eero- 
Iassa oli seuraava kohde. sitä esitteli 
maisteri Gustav Danielsson. Päätös- 
Iounas nautittiin Voikkaan klubilla. 

Tilaisuus oli erittäin onnistunut ja 
viitteitä vastaiselle lehtien tekemiselle 
saatiin. Tämän tilaisuuden yksi arvo— 
kas hyöty on se. että nyt ensimmäisen 
kerran yhtiön koko tiedotusvaki tapasi 
kerralla toisensa. 

Kokousta kunnioittivat läsnäolollaan 
myös apuiaishallintojohtaja, varatuo- 

sudittu ja ikkunanpokat punaisella niin 
että siellä tuntui aina olevan pimeää. 
Kaaveleita ja parvekkeita täytyi olla 
vähän joka suuntaan..." Voikkaan 
aika on tosin vain pieni episodi Santun 
ja Maijan elämässä. sillä kirjahan on 
yhteiskunnailinen kuvaus Tampereen 
Pispalaste. 

* 

Heinolan Toimihenkilökertto vietti 
pikkujoulua 25. 11. ja tilaisuudessa oli 
väkeä toista sataa henkeä. Parahlksi 

Taiteilija Topi Valkonen suunnitteli tiedotus- 
osastoile kortin. joila tiedotetaan osaston 
muuttamisesta pukonttorieta Niementio tazeen 

. -  q —  . 

Kymin Osakeyhtiön Ttedotusasasto Kuusankoski 

mari Olet Hernberg ja kirjapainon yti- 
taktori Ville Rantala. 

* 
Voikkaa on päässyt suomalaiseen 

kaunokirjalllsuuteen kirjailija Hannu 
Salaman ansiosta. Hänen uusimmassa 
kirjassaan 'Sline näkijä missi taklja' 
Santtu on työssä Voikkaan tehtaalla 
paperitehtaan laajennuksen aikana 
1930—luvulla. Santtu ja hänen vaimonsa 
Maija asuvat tehtaan erään sähkömie- 
hen omakotitalon yläkerrassa, jossa oli 
kyökki ja kamari. Kamarin ikkunasta 
näkyi joki. "Koko talo oli sen Urhon 
omaa pykäšmää ja joka puolelta kum- 
mallisen näköinen. korkea taitekattoi- 
nen törö rantatörmällä, myrkynvihreäliä 

juhlaan ilmestyi myös uusi kerholahti 
Länsi-Häme. josta uumoillaan kilpaili- 
jaa Saarisen tolmittamaile Tehtaan kuu- 
lumisiiie. Ainakin jokainen tuntui osea- 
van Länsi-Hämeen sisällön ulkoa vielä 
maanantainakin. kun sen sijaan Teh- 
taan kuuiumisten uutiset eivät tunnu 
jäävän päähän millään. 

Pikkujoulussa esiintyi mm. lauluyhtye 
Mauttomat (Holopainen—Helnemaa— 
Lappalainen) ja juhlaa kunnioitti läsnä- 
olollaan heinoialeinen ME-mles Mikko 
Kainulainen. Hän saavutti opiskeluaika- 
naan 1964 kättelyn maaiimanennätyk- 
sen kättelemäilä erään lappeenranta- 
iaisen kaupan ikkunassa oplskeiljatove- 
rinsa kanssa 40 tunnin ajan. Entinen 
ennätys 35 tuntia oli erään amerikka- 

laisen yliopiston hallussa. Mikko Kai- 
nulaisen ennätys on edelleen voimassa. 

* 

Lopuksi iinaali: tiedotusooaato on 
muuttanut majaa pääkonttorista Nia— 
ntontta 13:een, taloon. jossa jalostus- 
teollisuuden myyntiosasto majaili ja osa 
majailee vieläkin. Tiedotuspääiiikkö 
Veikko Talven puh. n:o on 415. tiedo- 
tussihteeri Eero Niinikosken 416. toimi- 
tussihteeri Heli Kyllönen on tavattavissa 
n:ssa 390 ja toimistoa hoitava Maritta 
Purtllo n:ssa 417. kuten myös Kalevi 
Pihkala. joka hoitaa tiimipalvelua. 

Tuohntokomitealakl . . . 

jatkoa s:lta 1.3 

myynti-, hankinta—, mutante- sekä 
korjausbudjetteihin. Tällöin kiteytyy 
henkilöille asioista ja ennakolta ko— 
konaisnäkemys, johon kannanotot 
asialliseSti perustuvat. 

Kiinnittäisin huomiota myös tuo- 
mari Brotheruksen puheenvuorossa 
esiintulleeseen seikkaan ja sen seuraa- 
mukseen. Työnantajan ja toimihenki- 
löiden edustajat on katsottu edustuk— 
seltaan yhtenäiseksi. Siten tuotanto- 
komitealaki ei suo toimihenkilöiden 
edustajalle mahdollisuutta tulla vali- 
tuksi tuotantokomitean puheenjohta- 
jaksi tai sihteeriksi, ei edes näiden 
varamiehiksi. Näin ei laki enää kai- 
kilta osiltaan vastaa nykyajan vaati- 
muksia. Se on mielestäni kuitenkin 
ollut mainio siemen nykytilanteessa 
voimakkaasti esiintyöntyvälle yritys- 
demokratia-ajatukselle. 

Lopuksi toivonkin tuotantokomi- 
teatyölle uusia toimintamuotoja ja en- 
tistä osallistuvampaa sekä tulokselli- 
sempaa toimintaa. Samalla otan kun- 
nian lausua kaikkien toimihenkilö— 
edustajien puolesta loo-vuotiaalle 
Kymin Osakeyhtiön: onnentoivotuk— 
set ja menestyksellisä toimintaa ajas— 
sa eteenpäin. 



Vedenpuhdialualuitokun holla]- Sl- 
karl Nikki, 24, työskentelee Kymin pope- 
riiehtaalla Kuusankoskella. Hän on suo- 
rittanut keskikoulun ja ollut sen [likoon 
munua- ja ieitstilliteoliisuuden pulve- 
iukleua sekä viimeiset kolme vuotta 
Kymiyhtiöuä. Kirjoittanut: Nikki on 
hamsterin! aktiivisesti kahdekun vuo- 
den alun. Tällä hetkellä hän toimii Poh- 
loin—Kymeniaakson kirjoittalsrenkun 
vanpuheenlohialana ja yhdistyksen |ul- 
kaiaun plltolmituinna. 

Tavallisena nuorena, samanlaisena 
kuin sadat kaltaiseni, näen asiat hie— 
man eri tavalla kuin jo iäkkäämmät 
ja yhtiöön juurtuneet työntekijät. On- 
han ymmärrettävää, että nuori. jolla 
on tulevaisuus edessään, pyrkii mah- 
dollisuuksiensa mukaan tekemään 
maailmanaan mieleisensä. 

Vuorotyössä on tietty perusjännit- 
tyneisyys, johon ei totu koskaan. Sii- 
tä syystä se ei olekaan kaikkein suo- 
situimpia työaikamuotoja. Miksi nuo- 
ri sitten valitsee vuorotyön? Syitä on 
monia. 

Nuorena ollaan usein ajattelemat- 
tomia. Tehdään harkitsemattomia 
päätöksiä. Seurauksena saattaa olla 
avioliitto liian köyhäisin taloudellisin 
perustein. Myös vaatimusten jatkuva 
kohoaminen eri aloilla koulutustason 
kohoamisena muodostaa monelle työ— 
läisnuorelle liian korkean kynnyksen 
ylitettäväksi. Yhtiö tarjoaa tyydyttä- 

vät taloudelliset mahdollisuudet ja  
sosiaaliset edut, jotka varsinkin per- 
heelliselle ovat monessa tapauksessa 
tärkeät. Tietty turvallisuuden tunne 
kannustaa yrittämään, olkoonkin, et- 
tä työ ei aina ole miellyttävää. 

Nuori työntekijä antaa suuren ar- 
von esimiehilleen, mikäli he sen an- 
saitsevat. Melkein yhtä suuren kuin 
rahalle. Valitettavasti nämä ovat 
usein suoraan verrannollisia keske- 
nään. Nuori on kriittinen. Siksi aina 
joku saattaa irtisanoutua pikaistuk- 
sissaan. Nuori ei tunne itseään mil— 
lään lailla orientoituneeksi tai riippu- 
vaiseksi. Hän on myös halukas näyt- 
tämään tämän. Molemminpuolinen 
rehtiys saa hänen arvostuksensa. 

Yleensä nuori työntekijä ottaa sel— 
ville etunsa ja mahdollisuutensa. 
Tästä huolimatta eräiden paremmin 
palkattujen töiden kohdalla sattuu 
epäoikeudenmukaisuutta ja 'unohta- 
misia', joita on vaikea ymmärtää. 
Luontaisena optimistina ajattelen täl- 
laisen asian vastaan tullessa: Historia 
alkaa siitä, missä asiat katoavat. His- 
toriaan ei kannata puuttua ja näin 
on jo paljon helpompi jatkaa. 

Uuden työntekijän tie alkaa usein 
apumiehen mi oppipojan paikalta. 

Apumies on mies siinä, missä joku 
toinenkin, vaikka hänelle ei juuri ar- 
voa anneta. Tämä näkyy selvemmin 
siinä, että hyvin harvoin edes kone— 
kohtaisissa paikallisissa palkkaneuvot— 
.teluissa apumiehet saavat mukaan 
edustajansa, vaikka tulos määräisi 
suoraan heidän taloudellisen ase- 
marisa. 

Vaikuttaa siltä, että yritysdemo— 
kratia pureutuu varsin väkinäisesti 
vuorotyöläisiin, jotka olosuhteiden 
pakosra ovat perin harvoin koolla 
yhdessä. Ilmeisesti myös se, että jo 
koulussa opetettiin kunnioittamaan 
Jumalaa, lsänmaata ja Esivaltaa, on 
tehnyt meistä niin säikkyjä, että pie- 
nimmänkin vastoinkäymisen tullessa 
viittaamme kintaalla. Hällä väliä, 
kunhan kausipalkka on pankissa. 

Uuden työntekijän on myös vai- 
keaa ymmärtää osaston sisäisiä palk- 
kaeroja. Paperisalin ja keskeytymät- 
tömiin 3-vuototyön lasketun tuntipal- 
kan erotushan on useissa tapauksissa 
monta markkaa. Sallin tuleva uusi 
työntekijä saa alunpitäen parempaa 
palkkaa kuin joku jo vuosia vuoro— 
työssä itseään kuluttanut. Yhtenäisen 
ylenemisjärjestelmän puuttuminen ai- 
heuttaa katkeruutta. Nuori tarvitsee 



rahaa elämänsä perustarpeiden hank- 
kimiseen ja ylläpitämiseen. Hänelle 
ei riitä. että ylenemisen huomaa vuo- 
rotyön pienten palkkaamien takia 
ainoastaan vastuun kasvamisena. 

Juhlavuoden paras lahja paikka- 
kunnalle ollut työmahdolli— 
suuksien tuntuva määrällinen lisää- 
minen. Usein tilanne kuitenkin vai- 
kuttaa päinvastaiselta. Joku lähtee 
eläkkeelle, mutta uutta ei oteta si- 
iaan. Näyttää kuin ei olisi otettu 
huomioon, että meidänkin jälkeem- 

tulee sukupolvi. Esimerkkinä 
eräänlaisesta rationalisoinnista voisi 
mainita toisen työn tarjoamisen 
useammille riittämätöntä korvausta 
vastaan. Näin menetetään työpaikko- 
ja. Taloudellisissa vaikeuksissa kamp- 
paileville' miksei muillekin, kiusaus 
käy usein ylivoimaiseksi ja kaupat 
syntyvät. 

Vedenpuhdistuslaitos, iolla tällä 
erää työskentelen, on miellyttävä työ- 
maa. Ainoana merkittävänä negatii- 
visena piirteenä näen huollon puut— 
teen henkilökunnan vähyyden takia. 
Koska palkka noudattelee tehtaan 
yleislinjan, on se vastuun huomioiden 
kuitenkin palkkakuopassa. Yleistilan- 
ne on kuitenkin parempaan menossa. 

Tiedotustoimintaan kaipaisin use- 
ammin ilrnestyvi'iä lehteä, jossa asial- 
linen, kärkeväkin kritiikki ilman tiet- 
tyä riskiä olisi sallittua. Nykyisessä 
lehdessä asiaa voisi palvella jonkin- 
lainen -Minä kysyn — sinä vastaat 
—palsta. Tällä voisi ajan mittaan olla 
merkitystä asenteiden muuttajana ja 
näkökantojen lähentäjänä. Kaikki 
riippuu tietysti aktiivisuudestamme 
ia yhtiön suhtautumisesta asiaan. 
Viime vuosien viiman nopeaa kehi— 
tystä tarkastellessa, sitä uskaltaa kui— 
tenkin toivoa. 

Työ ei käy tylsäksi, kun on jota- 
ltin opittavaa. Näin on, mutta no- 
peasta kehityksestä huolimatta1 on 
olosuhteiden vielä paljon muututtava 
ennenkuin näissä tehtaissa voidaan 
ajatella tehtävän jatkuvasti sauma— 
tonta ja kitkatonta yhteistyötä. 
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KUUSANKOSK! 

KALLE HONKANEN 
voiteliia Kymin selluloosatehtaalta tuli 
7. 10. olleeksi 40 vuotta yhtiön paiva- 
luksessa. Hän on syntynyt Korpilahdel- 
la 2. 12. 1914. Yhtiön palvelukseen hän 
tuli 1928 Eerolan kartanoon. Tämän 
laitteen hän työskenteli eri tehtävissä 
ia oli rakentamassa mm. Kymin sellu- 
loosatehtaan kuorimoa sekä Kuusaan 
ia Keltin voimalaitoksia. Kymin sellu- 
Ioosatehlaan palvelukseen hän tuli 1948. 
Voiteiilaksi hänet nimitettiin 1954. Kos- 
kelassa pidetyssä tilaisuudessa hän 
vastaanotti yhtiön wvuotisansiomitalln 
Kymin selluloosatehtaan teknJohtajan 
Lars Stahlströmln kilttäes'sä häntä pit— 
käaikaisesta palveluksesta- 

ASSER MAUNO 
työkaluiakeiiia metallikorjaamolta tuli 
10. 10. olleeksi 40 vuotta yhtiön pal— 
veluksessa. Hän on syntynyt Valkea— 
lassa 26. 4, 1913. Ammattikoulun käy- 
tyään hän tuli yhtiön palvelukseen 1922. 
Työskenneltyään ori osastoilla hän tuli 
korjauspaialle höylääjäksi 1944. Nykyi— 
seen tehtäväänsä hän siirtyi 1963. Ma— 
tallikoriaamolln pidetyssä tilaisuudessa 
hän vastaanotti yhtiön dl)-vuotiaamm— 
milalin insinööri Osmo Manutan kiit— 
täessä häntä pitkäaikaisesta palveluk- 
sesta. 

HALLA 

AULIS SANDBTRUM 
katontekijä tuli 28. 10. olleeksi 50 vuot- 
ta yhtiön palveluksessa. Hän on synty- 
nyt Pyhtäällä 14. 4. 1906. Yhtiön palve— 

Auar Mauno 

nu l la  Sandström 

tukseen hän tuli 1922 toimien lämmit- 
tälänä laivoissa. Hän on ollut palveluk- 
sessa myös rakennusosastolla. telakan 
pajalla ja korjauspaialla. Nykyisin hän 
toimii  katontekiiänä Ja peitteiden kor— 
jaaiana lautatarhalla. Hän on ollut erit— 
täin aktiivinen nyrkkeilijä ja tullut mm. 
Wienin Työläisoiympialaislssa Itäval— 
lassa mitalisijoille. Hallan seuralaioila 
pidetyssä tilaisuudessa hän vastaanotti 
yhtiön S&vuotisansiomitalin isännöitsiiä 
Börje Carlsonin kiittäossä häntä pitkä- 
aikaisesta palveluksesta. 

Merkkipäiviä 
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KUUSANKOSKI 

ERKKI OVICK 
mestari Kissakosken voimalaitokselta 
täytti 60 vuotta 16. 11. 

PAUIJ ROSSI 
lastaaia klooritahtaalta täytti 69 vuotta 
27. 1 1 .  

ARVO LINDHOLM 
sekatyömies kuijelusosastolta täyttää 

Kullo Honkanen 

31 



Erkki Qvlclt 

60 vuotta 14. 12. Hän on syntynyt Val- 
kealassa. Yhtiön palvelukseen Volk- 
kaan uikotyöosastolle hän tuli 1961. 
Työskenneltyään seiluloosateolllsuuden 
ja rakennusosaston palveluksessa hän 
siirtyi nykyiseen tehtäväänsä 1965. Vs- 
paa-ajan harrastuksista mainittakoon 
kalastus. 

IHO STUUR 
Ieikkuukonaen hoitaja Kymin paperiteh- 
taan PK "I:ltä täyttää 60 vuotta 17. 12. 
Hän on syntynyt lltlssä. Yhtiön palve- 
lukseen hän tuli 1929. Työskenneltyään 
eri osastoilla hän siirtyi 1935 Kymin 
paperitehtaan Yankee-osastolle leikkuu- 
koneen hoitajaksi. Nykyiseen työhönsä 
PK "I:lle hän siirtyi 1971. Vapaa-aikoi- 
naan hän harrastaa kuntourheilua. 

VEIKKO BEN 
villasia kemian teollisuuden kunnossa- 
pltoryhmästa täyttää 60 vuotta 22. 12. 

Emo YLÄTALO 
viilaaja Voikkaan paperitehtaan kun- 
nossapitoryhmästa täytti 50 vuotta 
10. 11. 

Arvo Undholm Eino Slöör 

KYLLIKKI I'll—IIKKA 
siivooja voimaosastolta tiytti 50 vuotta 
15. 11. 

NIILO m m  
ohutlevysappä metallikorjaamolta täytti 
50 vuotta 16. 11. 

LEO LÄHTINEN 
1. lämmittäjä Kuusanniemen sulfaatti- 
selluloosatehtaalta täytti 50 vuotta 
19. 11. Hän on syntynyt Ruokolahdella. 
Yhtiön palvelukseen Kymin asuinraken- 
nusosastolle hän tuli 1939. Vuosina 
1941—1953 hän oli Kymin höyryvoima- 
Iaitoksen palveluksessa lämmittäjänä. 
Päälämmittäiäksl hänet nimitettiin 1953. 
Kuusenniemen sulfaattiseiiuloosateh- 
taalla hän siirtyi 1964 toimien ensin n. 
puoli vuotta asennusapumlehenä ja 
sen jälkeen nykyisessä tehtävässään 
1. lämmittäjänä. 

REINO NENONEN 
viilaaja Kymin paperitehtaan kunnossa- 
pitoryhmästa täytti 50 vuotta 20. 11. 

ONNI HEIJALA 
sorvaaja kemian teollisuuden kunnossa- 
pitoryhmästa täyttää 50 vuotta 11. 12. 

Svante Salo 

MRNO NOM 
laitoshuoltaja Kymin höyryvoimalaltok- 
selta täyttää 50 vuotta 23. 12. Hän on 
syntynyt Kuusankoskella. Yhtiön palve— 
tukseen hän tuli ensi kerran 1939 asia- 
pojaksi Kymin puutarhaan. Käytyään 
välillä ammattikoulun ja oltuaan sota- 
palveluksessa hän tuli 1945 karbldi- 
tehtaalle. Kymin höyryvoimalaitokseiie 
hän siirtyi 1946 ja nykyiseen tehta- 
väansä 1953. 

KOUVOLAN KIRJAPAINO 
SVANT E SALO 
konelatoja täytti 60 vuotta 29. 10. Hän 
on syntynyt Helsingissä. Hän aloitti 
käsinlatojaopin 1923 ja suoritti sen jäl- 
keen myös konelatoJaopin. Suoritet- 
tuaan asevelvollisuutensa hän toimi 
klrjapainoissa Jyväskylässä, Mäntässä. 
Salossa. Kouvolassa ja Imatralla. Työ- 
hön Kouvolan Kirjapainoon hän tuli 
1940. Hän siirtyi Lehtikanta Oy:n pal- 
velukseen 1950 ja takaisin Kouvolan 
Kirjapainoon 1968. jossa edelleenkin 
työskentelee Hän on erittäin aktiivi- 
sesti mukana ammattijärjestötoiminnasf 
sa. Hän perusti Kouvolan Kirjatyönte- 
kijain Yhdistyksen 1945 ja toimi sen 
puheenjohtajana 17 vuotta. Hän oli 

Veliko Luukkonen Pentti Valkonen Jalmari Vihervaara Martti Lehtovaara 



Sulo Mikel! 

myös v. 1945 perustetun Konelatojain 
keskusjärjestön ja konelatojien Hau- 
tausturvan perustajien joukossa. Hän 
on tehnyt lukuisia opintomatkoja koti- 
ja ulkomaille. Hänen rakkain harras— 
tuksensa on näyttämötaide. Jo polka- 
sena hän esiintyi Mikkelin Työväen 
Teatterissa. Hän on toiminut niinikään 
Mäntän Työväen Teatterissa ja Kouvo- 
lassa Työväenopiston. Kouvolan Karja- 
laisten- ja Kouvola-Seuran näytelmäpii— 
reissä sekä sen jälkeen Kouvolan Teat— 
terissa lltanäyttelljänä ja lavastajana. 
Hänen muista harrastuksistaan mainit- 
takoon puutarhanhoito ja kalastus. 

HALLA 

VEIKKO LUUKKONEN 
vaununvaihtaja täyttää 60 vuotta 10. 12. 
Hän on syntynyt Juvalla. Yhtiön palve- 
lukseen hän tuli ensi kerran 1947 puu- 
sepäksi puusepäntehtaalle. Höyläämöl- 
ie hän siirtyi 1958. Hän tuli uudelleen 
puusepäntehtaalie 1959. Nykyiseen teho 
täväänsä vaununvaihtajaksl hän siirtyi 
1966. 

PENTTI VALKONEN 

särmääjä täyttää 50 vuotta 22. 12. Hän 
on syntynyt Kymissä. Yhtiön palveluk— 
seen hän tuli ensi kerran 1937 lauta- 
tarhalla merkkipojaksi. Vuosina 1941— 
1944 hän oli laivassa kanslmiehenä. 
Lautatorhalle hän siirtyi 1944 ja kulje- 
tusosastolle autonkuljettajaksi 1947. 
Nykyiseen tehtäväänsä hän tuli 1956. 

KARKKILA 
AARNE TAMMELIN 
varastomies täytti 60 vuotta 12. 11. 

MAR'I'TI AHLSTEDT 
laturi rakennusosastolta täytti 60 vuotta 
22. 11. 

Tauno Laplnlempl 

JALMARI VlHERVMRA 
työnjohtaja laadunvalvontaosastolta 
täytti 50 vuotta 20. 11. Yhtiön palveluk- 
seen konekaavaejaksi hän tuli 1947. 
Tarkastusosaston työnjohtajaksi hänet 
nimitettiin 1963. Hänen vapaa-aikansa 
kuluu työväen urheilun. Karkkilan sos. 
dem. työväenyhdistyksen. urheilukalas- 
tuksen ja omakotitalon hoidon parissa. 

TUULIKKI KARJALAINEN 
nosturinkuljettaja ammekaavaamosta 
täytti 50 vuotta 29. 11. 

HEINOLA 

MARTTI LEHTOVMRA 
työnjohtaja täytti 50 vuotta 11. 11. Hän 
on syntynyt Lahdessa ja tuli 1954 yhtiön 
palvelukseen höylääjäksi Lahden teh- 
taalle. Hän siirtyi työnjohtotehtäviin 
1970. Samana vuonna Lahden tehtaan 
lopetettua toimintansa hän siirtyi Hei- 
nolaan lämmönvaihdinosaatolle. Hänen 
harrastuksistaan kalastus on etusijalla. 

SULO MÄKELÄ 
tevynlelkkaaja täytti 50 vuotta 13. 11. 
Hän on syntynyt Hollolassa. Yhtiön pal- 
velukseen hän tuli 1955. Hän harrastaa 
vapaa-aikanaan kuntoiiikuntaa. 

TAUNO LAPINLAMPI 
trukinkuljettaja tehdaspalveluosastolta 
täyttää 50 vuotta 13. 12. Hän on synty- 
nyt Sysmässä. Yhtiön palvelukseen hän 
tuli ensi kerran 1947. Vakituiseen työ- 
hön autonkuljettajaksi Heinolan tehtaal- 
le hän tuli 1954. Nykyiseen tehtäväänsä 
hän siirtyi 1968. 

MARTTA PARVIAINEN 
kannakkeiden pakkaaja radiaattorlosass 
tolta täyttää 50 vuotta 18. 12. Hän on 
syntynyt Heinolan maalaiskunnassa. 
Yhtiön palvelukseen hän tuli 1959. 

vtljo Sinivuori 

SALO 
VILJO SINIVUORI 
konekorjaaje tehdaspalveluosastolte 
täyttää 60 vuotta 10. 12. Hän on syn— 
tynyt Särkisalossa ja tullut yhtiön pal- 
velukseen 1937 vlilaajaksl. Nykyiseen 
tehtäväänsä hän siirtyi 1960. Hän on 
innokas palokuntalainen ja on kuulu- 
nut Salon VPKzaan vuodesta 1938 läh- 
tien. Tänä aikana hän on suorittanut 
useita erilaisia kursseja. toiminut VPK:n 
järjestysmiehenä 16 vuotta sekä puoli- 
vaklnaisena konemiehenä vuosina 1960 
—1964. Palontorjuntalilton ansiomitalin 
hän sai 1968 ja palokunnan pienois- 
lipun täyttäessään 50 vuotta. 

Manan majoiile 

Elokuun 18 pnä poistui keskuudes- 
tamme kuorimomies Y r j ö  N i k o l a  
Voikkaan puuuhiomolta. Hän oli synty- 
nyt 31. 10, 1913 Valkealassa. Yhtiön 
palvelukseen hän tuli ensi kerran 1937 
Kymin ulkotyöosastolle. Vuosina 1945— 
1969 hän työskenteli karbiditahtaalla 
tämmittäjänä ja lastaaiana. Voikkaan 
puuhiomolle hän siirtyi 1969. 

Yrjö Nikola 
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