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Yhdistyksemme sai maaliskuussa suruviestin, joka kertoi yhdistyksemme Kunniajäsenen
Ilmari Klamin siirtyneen ajasta ikuisuuteen tietojemme mukaan korkeasta iästään huolimatta yllättäen.
Ilmari oli yhdistyksen pitkäaikainen hallituksen jäsen ja puheenjohtaja. Kunniajäseneksi nro 3 hänet
kutsuttiin vuosikokouksessa 1994 yhdistyksen täyttäessä 30-vuotta.
Ilmari teki pitkän päivätyön sahateollisuudessa ollen Kaukaan sahalla Lappeenrannassa arvostettu
ylityönjohtaja, jonka tehtäviin kuului sahan jalostuksen kehittäminen ja vastuu mm. lujuuslajittelusta.
Yhdistyksen järjestämälle toiselle lujuuslajittelukurssille hän osallistui 1966. Hallituksen jäsenenä hän
toimi vuosina 1968 – 1993 ollen yhdistyksen toinen puheenjohtaja vuosina 1975 – 1985.
Ilmarin johdolla yhdistys kasvoi ja sen arvostus lujuuslajittelun koulutus-ja asiantutijaorganisaationa
saavutti sen nykyisen asemansa.
Ilmari oli yhdistyksen kantavia voimia sen alkutaipaleella kuin myös asiantuntija sekä puun lujuuden
arvioinnissa että myös arvostettu kouluttaja. Kouluttajan tehtävissä hän toimi vuoteen 1996 saakka,
jonka jälkeen hän ilmoitti, että ”Nyt saap jäähä nää hommat nuoremmil”.
Erityisesti hän oli mukana kaikissa yhdistyksen vuosikokouksissa vuodesta 1966 lähtien. Vuoden 2018
vuosikokous NR-päivien ohessa tehdyn laivaristeilyn myötä jäi hänen viimeisekseen. Vaimonsa Paulan
omaishoitajana hänen osallistumisensa ei enää tämän jälkeen ollut oikein mahdollista vaikka hän
kokouksiin kovasti kaipailikin.
Kaikki Ilmarin tunteneet muistavat Hänet karjalaisesta hienosta huumorista ja murteesta, jota saimme
kokea yhdistyksen kokouksissa ja tilaisuuksissa. Mieleeni tulee tarina, jossa Ilmari kertoi olleensa
mukana 1960-luvulla Kaukaalla lujuuslajittelutilaisuudessa, jossa alan pioneerit prof. Felix Siimes ja
lab.mestari Ahti Roth lujuuslajittelivat sahatavaraa koemielessä ja siitähän ei tullut Ilmarin mielestä
muuta kuin kiistaa. Sitten he pyysivät Ilmaria lajittelemaan ja hän oli sanonut, että ”Kylhän se käyp”
Ilmari kertoi, että vähän jännitti lajitella VTT:n herrojen seuratessa, mutta ”Hyvästhä se män”.
Omalta osaltani olen saanut tuntea Ilmarin lähes 40 vuotta, jonka aikana on tapahtunut paljon
lujuuslajittelussa sekä saha- että puuteollisuudessa. Tämän lisäksi olemme olleet pitkään hyviä ystäviä.
Tämä tuli monesti esille käydessäni Klamilassa Ilmarin ja Paulan vieraana sekä myös useasti soiteltaessa.
Kovasti hän pyyteli käymään Lappeenrannassa viimeaikoinakin, mutta koronatilanne ei oikein antanut
siihen mahdollisuutta. Tulen aina muistamaan ja kiittämään Ilmaria siitä valtavasta tuesta ja
luottamuksesta sekä lujuuslajitteluyhdistyksessä että muissa tehtävissä toimiessani.
Yhdistyksen jäsenet ja koko Suomen sahateollisuus muistavat Ilmarin huumorintajuisena, asiansa
tuntevana ja arvostettuna sahateollisuuden ammattilaisena, lujuuslajitteluyhdistyksen puheenjohtajana,
kouluttajana, Kunniajäsenenä sekä ennen kaikkea rehellisenä karjalaisena miehenä ja ystävänä.
Lämpimät muistot Ilmarista tulevat aina säilymään hänet tunteneiden yhdistyksen jäsenten ajatuksissa.
Sahatavaran Lujuuslajitteluyhdistys ry.
Sitkeinkin puu taipuu ja murtuu ajastaan. Osmo Makkonen

