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Palkitut ovat tehneet pitkän uran moottoritehtaassa
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Kiinan tehtaan ohjakset 
Tervalalta Tuorilalle

AJANKOHTAISTA
Teksti ja kuvat: Ulla Aurio

Jatkuu seuraavalla sivulla

Sisukas -lehden historiassa oheisen kaltainen 
kättelykuva on julkaistu pari kertaa ennenkin. 
Kuvissa Juha Tervala on ollut aina joko 
lähdössä tai tulossa, uusiin tehtäviin
 tai muille maille. Nyt hän on tulossa. 
AGCO Powerin Kiinan tehtaan 
johtajuus, jonka alkujaan piti olla 
kolmevuotinen, mutta venyi lähes 
neljään, se on nyt ohi. Kiina-kapulan 
otti vastaan vaihtopenkillä 
Jarmo Tuorila.
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Varsinainen moottorimaailma on Tuorilalle tullut tutuksi muun muassa 
Wärtsilässä, viimeksi Vaasassa, jossa hän vastasi mekaanisten kompo-
nenttien ja laitteiden globaaleista hankintatoimista. 
 Kaakkois-Aasiassa Jarmo Tuorila on edesauttanut useiden suoma-
laisten konevalmistajien myyntiä ja vahvistanut niiden tunnettuutta. 
– Palvelin Aasiassa myös sveitsiläistä kauppahuonetta, jonka yhteydes-
sä pääsin tutustumaan traktorimaailmaankin. 
 Malesia, Intia, Thaimaa, Vietnam, Myanmar sekä monet muut kaak-
koisen Aasian valtiot ovat tuttuja Jarmo Tuorilalle. Juha Tervala myhäi-

Juha Tervala sanoo Kiinan jättäneen häneen paljon hyviä jäl-
kiä. – Kokemani uudisraivaajahenki oli ainutlaatuinen ja ih-
miset olivat kaikkialla niin iloisia ja ystävällisiä, vaikka maal-
lista mammonaa ei niin runsaasti kaikilla ollutkaan. Taidan 
hieman myös kaivata sitä kansainvälistä ilmapiiriä, joka val-
litsi niin töissä kuin töiden ulkopuolellakin. Ja joskus jopa 
hyvää kiinalaista ruokaa. Se maistui.  

lee syystäkin tyytyväisyyttään, sillä juuri nämä maat ovat potentiaalisia 
AGCO Powerin Kiinan tehtaan sekä aggregaattiyksikön markkina-
alueita. 
 – Kiinassa, tarkemmin Shanghaissa, vedin vuoden ajan myös Wärt-
silän apugeneraattorituotantoa, joten sekään alue ei onneksi ole ihan 
outo, sanoo Jarmo. 

AGCOn koko yllätti

– Vaikka AGCO Power oli entuudestaan minulle jonkin verran tuttu, 
yllätyin silti konsernin valtavasta koosta. En tiennyt ennen, että AGCO 

on maailman kolmanneksi suurin maatalouskonevalmistaja. 
Nyt tiedän, toteaa hyväntuulinen Tuorila. 
    – Yllättävän hienoa on ollut havaita myös Kiinan tehtaan 
suoranainen multikansainvälisyys. Amerikkalaiset, britit, sak-
salaiset, brasilialaiset, ranskalaiset, australialaiset ja suoma-
laiset työskentelevät tehtaalla erinomaisessa sovussa, näke-
mykset sulautuvat ja homma toimii, ihastelee tuore tehtaan-
johtaja.
    Jarmo Tuorila sanoo huomanneensa jo agcolaisuutensa
alkumetreillä, miten merkittävän tuen Kiinan tehdas saa Lin-
navuoresta ja Tesomalta. – Se on monta kertaa todellista 
täsmätukea, ja kokonaisuudessaan myös suuri turvallisuus-
tekijä, kiittelee Jarmo.  

   Tuorila otti Kiinan tehtaan johtajan pestin vastaan tammikuussa, ja 
toimii tällä hetkellä jo Changzhoussa. – Puolisoni ja poikamme muut-
tavat kesällä perässäni ja lukiota käyvä tyttäremme jää Vaasaan opis-
kelemaan. 

”Uusi tehdas oli hyvä päätöspiste”

Juha Tervala vei ennen Suomeen paluutaan Kiinan uuden tehtaan ra-
kennusprojektin moottorivalmistuksen osalta loppuun. – Eli jäin sinne 
aiottua pidemmäksi aikaa AGCOn Kiinan maajohtajan toivomuksesta. 
Avajaiset uudessa tehtaassa olivatkin monella tavalla hyvä päätöspiste. 
Puolisoni Outihan muutti kotimaahan jo hieman aikaisemmin. Hän 
toimii nyt tässä samassa talossa tuotekehityksen projektitehtävissä. 
 Haasteeton ei ole se tontti, jonka Juha nyt Jarmolle jätti, vaikka 
isoimmat tehdasinvestoinnit onkin tehty. – Investointitarpeita Kiinan 
tehtaassa on toki edelleenkin, mutta jo nykyisellä kokoonpanolinjal-
la ja testijarruilla siellä kyetään tekemään 30 000 moottoria vuodes-
sa. Tälle vuodelle on budjetoitu 10 000 moottorin valmistus, joka on 
lähes kolme kertaa enemmän kuin viime vuonna, mutta määränä sil-
ti mahdollinen, toteaa Tervala maailmantalouden yllättävät realiteetit 
kuitenkin huomioiden. 

Juha Tervala on palannut Suomeen johtaakseen aikaisemmasta hieman laajentunutta työtonttia. Hänen vastuualueeseensa 
kuuluvat tällä hetkellä tuotehallinta, myynti sekä markkinointi, sisältäen sekä moottorit että dieselgeneraattorit.

 Harppauksin kasvanut Kiinan moottoritehdas ei ole jäänyt Tervalan jälkeen tuuliajolle, vaan ohjaksiin on jo tarttunut uusi 
mies. Hän on Jarmo Tuorila, Vaasasta lähtöisin oleva diplomi-insinööri, jolla on pitkä ja vankka kokemus teollisuuden moni-
naisista tehtävistä sekä Suomessa, Kaakkois-Aasiassa että Kiinassa. 

Kiinan tehtaan ohjakset Tervalalta Tuorilalle

Jatkuu edelliseltä sivulta
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Juha tietää siirtävänsä Changzhoun tehtaan ja tutun joukkueensa nyt 
hyviin käsiin.
 – Ja Jarmo saa johdettavakseen loistavan, vastuuntuntoisen sekä 
rooleihinsa erinomaisesti kasvaneen henkilöstön. 
 – Kiinan vuodet olivat vaativat, mutta ison helpotuksen niihin toi-
vat kotimaan tehtaan upeat tukijoukot. Suuri apu oli myös se, että 
Shanghaissa jo kahdeksan vuotta toimineen aggregaattiyksikön joh-
dossa on kokenut Jouni Lemmetti ja hänen tukenaan osaava se-
kä sisukas tiimi. Heidän ansiostaan saatoin itse keskittyä pääasiassa 
Changzhoun kehittämiseen, sanoo Juha Tervala.

Globaalit näkymät

Sekä Juha Tervalan että Jarmo Tuorilan mukaan AGCOn Kiinan trak-
tori- ja moottoritehtaan tehtaan näkymät ovat juuri nyt erittäin hy-
vät. – Uusi Centurion -traktoriperhe on avannut laajat globaalit vien-
timarkkinat, niin uskomme, sanovat nämä vähän toistensa näköiset 
kättelijät ja suuntaavat kohta haastattelupäivän jälkeen vielä yhdessä 
Linnavuoresta Changzhouhun, vuoronvaihtoon.

Jarmo Tuorilan isovanhemmilla oli miehen lapsuudessa ensin harmaa 
”Ferkku” ja samaan aikaan vähän uudempi punainen ”Massikka”. Kun 
Ferkku myytiin, hankittiin tilalle ”Valmetti”. Traktorit ja moottorit oli-
vat pikkupojan ystäviä siis jo varhain. Monen muunkin väylän kautta 
Jarmo on ehtinyt tutustumaan moottoreihin sekä traktoreihin. – Työn 
ohessa aion keskittyä Kiinassa kielitaidon hankkimiseen, myöhemmin 
aikaa liikenee toivottavasti myös kulttuurinautintoihin.

TWINKLE 2015
AGCO Power supported its international employees and their 
partners by providing tickets to Twinkle. Twinkle is Finland’s 
biggest business event focused on international competen-
ce and growth. It is an initiative to bring people and businesses 
together to interact through networking and workshops. The 
event took place in Tampere Hall on 7.-8. December 2015. 
 Manuel Velazquez from purchasing and Jinto Manjaly 
Anthonykutty from research & development took part in the 
event and Hanna Juntunen from human resources was in-
volved in its organisation. Manuel said after the event, ”There 
is a clear opportunity of enriching company competences and 
competitiveness by integrating international talents in and 
within Finnish companies´ workforce. The tricky part comes 
when talking about integration…”. He noted that there we-
re interesting examples of how internationals themselves 
could better adapt to working life in Finland.  Jinto added that 
“Twinkle 2015 was an excellent opportunity for us to hear 
from a bunch of experts from various fields who have been 
working in Finland and abroad. As it seems, the major challen-
ge most of the Finnish companies face when bringing interna-
tional talents in is that how to make their international talents 
adapt with Finnish working culture.”
 Twinkle definitely shone light on a number of issues and has 
begun to inspire our work at AGCO Power. Not only is this ar-
ticle written in English to enable more readers to grasp what 
is going on at AGCO Power but the three also started a new 
club (harrastuskerho) called “International Club”. The aim of 
the club is to bring people together in an informal way to get 
to know different cultures and to facilitate integration between 
AGCO employees with diverse backgrounds. All Finnish and fo-
reign employees are welcomed to join the club! The first event 
will take place spring/summer 2016. 

–HJ -

Manuel (left), Hanna and Jinto.
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Tehdas on ehdottanut kunniamerkin saajiksi 
vuosittain muutamaa henkilöä. Ehdotukset 
ovat aina menneet läpi. Yleensä palkinto on 
jaettu kolmelle henkilölle joka vuosi. Kaik-
ki tällä kertaa palkitut ovat tehneet tehtaal-
la pitkän työuran. Usein valintakriteerinä on 
pitkän työuran lisäksi vapaa-ajan toiminta.
 Matti Aho ja Arja Rajaniemi saivat Suo-
men Valkoisen Ruusun Ritarikunnan 1. 
luokan mitalin ja Olavi Honkala Suomen 
Valkoisen Ruusun ritarikunnan mitalin.   
 Merkit luovutti toimitusjohtaja Eero To-
mi helmikuussa järjestetyssä kahvitilaisuu-
dessa. Mukana oli myös henkilöstöjohtaja 
Petri Laakkonen.

”Haluan tehdä työni hyvin”

Puhelimen pirinä kesken päivän arvelutti 
aluksi Matti Ahoa, joka luuli soittajaa lehti-
myyjäksi ja meinasi jättää vastaamatta. Lan-
gan päässä odotti kuitenkin iloinen yllätys. 
Tieto kunniamerkistä oli Matin mukaan kun-
nianosoitus, josta voi olla ylpeä ja kiitollinen.
 Matti on työskennellyt Linnavuoressa jo 
37 vuotta. Sinä aikana hän on nähnyt val-
tavan muutoksen, niin tehtaalla kuin sen 
ulkopuolisessa maailmas-
sakin. Edelleen Matin 
puheista kuuluu tun-
nollisuus ja kun-
nioitus työtä koh-
taan. – Haluan teh-
dä työni hyvin, us-
kon, että se on tär-
keintä.  

Työpaikka kotinurkilla

Arja Rajaniemellä tulee syksyllä täyteen 
31 vuotta yhtäjaksoisesti tehtaalla. Jo si-

tä ennen hän ehti työskennellä Linna-
vuoressa vuoden ajan.
 Arja huomauttaa, ettei pitkä työsuh-
de ole nykymaailmassa itsestäänselvyys. 
Vientiassistenttina toimivalle Arjalle kun-
nianosoitus oli yllätys.
 – En osannut ajatellakaan tällaista. 
Kunnianosoitus lämmittää mieltä. Jota-
kin olen täällä siis tehnyt.
 Linnavuoressa asuvalla Arjalla on lyhyt 
työmatka, mikä on etu. Agcolaisena Ar-
jalle kuuluu myös monia muita tehtaan 
tarjoamia etuja, joista Arja antaa kiitosta 
tehtaalle.

Talossa lähes 40 vuotta

Olavi Honkala on työskennellyt tehtaalla 
jo 38 vuotta. Vakituinen työpaikka lähel-
lä kotia on arvokas asia.
 – Hyvään ja mukavaan työpaikkaan on 
aina kiva tulla. Ei kaipaa edes eläkkeelle 
niin nopeasti, Olavi sanoo pilke silmäkul-
massaan.
 Kunniamerkkiä ei Olavikaan osannut 
odottaa. Hän pitää sitä tunnustuksena 
siitä, että on hoitanut työnsä.

 – Vanhempi veli tote-
si, että varmaan olet 

tehnyt työsi hy-
vin ja tullut toi-
meen ihmis-
ten kanssa.
 Jos tehtaal-

le voisi jakaa 
tunnustusta, Ola-

vi kiittelisi ainakin joh-
toa. Hänen mukaansa Linnavuo-

ren tehdas on Eero Tomin käsissä kehit-
tynyt hyvin. Erityisen tärkeä asia on ollut 
kutoshallin saaminen. 

ITSENÄISYYSPÄIVÄN PALKITUT
Teksti: Ida Kannisto | Kuva: Ulla Aurio

Kuka on Vuoden  Agcolainen? 

Vuoden Agcolainen  -äänestys käynnis-
tyy virallisesti  kesän Sisukas -lehdessä, 
jossa kerrotaan myös tarkemmat toimin-
taohjeet. Ehdotukset jätetään elokuun 
loppuun mennessä ja Vuoden Agcolainen 
julkistetaan syksyn Sisukkaassa. 

Äänestys koskee AGCO Power Oy:n Lin-
navuoren tehtaan ja Tesoman yksikön 
henkilöstöä.

 – Mikään ei kuitenkaan estä meitä 
kaikkia miettimästä jo tässä vaiheessa, 
kenelle haluaisin ääneni antaa ja millä 
perusteilla, toteaa henkilöstöjohtaja 
Petri Laakkonen.  Hänen mukaansa eh-
dotusten perustelut ovat tässä kisassa rat-
kaisevia. 

 – On varsin luontevaa ajatella, että tu-
leva Vuoden Agcolainen nauttii monelta 
osin arvonantoa työympäristössään, sa-
noo Petri.

 Äänestyksen jälkeen ja ehdotusten pe-
rusteella Vuoden Agcolaisen -valinnan te-
kee lopullisesti toimitusjohtaja Eero To-
min johtama muutaman hengen raati, jo-
ka ei ole mukana itse äänestyksessä. Raa-
din kokoonpano julkistetaan kesän leh-
dessä.

 Äänestyskilpailun voittaja palkitaan 
Vuoden Agcolainen -kunniamaininnalla 
sekä tutustumismatkalla AGCO Powerin 
Kiinan tai Brasilian tehtaaseen. Äänestä-
neiden kesken arvotaan tuotepalkintoja.

Kolme agcolaista, koekäyttäjä Matti Aho, vientiassistentti Arja Rajaniemi ja 
sorvaaja Olavi Honkala vastaanottivat muutama viikko sitten merkittävän 
tunnustuksen. Suomen tasavallan presidentti, Suomen Valkoisen Ruusun ja 
Suomen Leijonan ritarikuntien suurmestari myönsi kolmikolle kunniamerkit 
itsenäisyyspäivänä, viime joulukuussa.

ÄÄNESTYS

VUODEN
2016

AGCOLAINEN

Kunnianosoitus konkareille

Takana kymmenien vuosien  ura tehtaalla 
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Kunnianosoitus konkareille

Takana kymmenien vuosien  ura tehtaalla 

Itsenäisyyspäivänä kunniamerkein palkituille järjestettävä tilaisuus on aina juhlava ja kuitenkin kovasti leppoisa, myös paljon 
mukavia muisteluja sisältävä. Niin tänäkin vuonna. Päähenkilöinä olivat luonnollisesti itse palkitut Matti Aho (toinen vas.), Ar-
ja Rajaniemi ja Olavi Honkala. Kunniakirjat ja ansiomerkit ojensi toimitusjohtaja Eero Tomi (vas.) kumppaninaan henkilöstöjoh-
taja Petri Laakkonen (takana). 
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Kutosen tuotanto ja logistiikka ovat saa-
net edellytykset toimia merkittävästi ai-
kaisempaa joustavammin. Ilmiselvä huk-
ka on pois prosesseista ja työssä päästään 
keskittymään ennen kaikkea arvoa lisää-
vään tuotantoon. Työn tekemisestä on 
tullut sujuvampaa, järkevämpää, tehok-
kaampaa ja tuloksellisempaa. 
 Onnistumisen taustalla on ollut koko-
naan uusi tapa toimia. Kutosen Powe-
rUp:n toteuttajina ovat nimittäin olleet 
pääosin itse tekijät, eli henkilöt, joiden 
tehtäviä kehittäminen nimenomaan kos-
kee. Perusperiaatteet sovittiin luonnolli-
sesti ennakkoon yhdessä asiantuntijoiden 
kanssa. Hyvät tulokset kannustavat jat-
kamaan toimintatapaa myös muilla osas-
toilla. 
 
Onnistuminen on 
myönteinen käyntikortti

– Kutoshallin onnistuminen on ollut to-
della hyvä esimerkki ja positiivinen vies-
ti sekä täällä tehtaan sisällä, mutta luu-
lenpa, että se on ollut sitä myös koko 
konsernille. Kun me Suomessa kykenem-
me näin menestyksekkäästi kehittämään 
toimintaamme ilman suuria investoin-
teja ja ilman ulkopuolisia tukijoukkoja, 
se on myönteinen käyntikortti kaikkiin 
suuntiin, toteaa valmistuspäällikkö Vil-
le Yli-Jama.
 – Joskus on nimittäin tuntunut, että 
meidän suomalaisten arvo ja osaaminen 
ei ole itsestäänselvyys tuolla maailmalla, 
sanoo Ville. – Ja toisaalta, joskus myös 
itse sorrumme yliarvioimaan oman ar-
vomme. 
 – PowerUp on kuitenkin ollut erinomai-
nen osoitus siitä, että sitoutuneet työnte-
kijät kykenevät luomaan prosesseja, joi-
den seurauksena on kokonaisvaltainen, 
kaikkeen ja kaikkiin vaikuttava hyöty. 
Yli-Jama sanoo.

Hyötyjä ja säästöjä

Tehtaan kokoonpanosta vastaava valmis-
tuspäällikkö Paavo Tanni on  seurannut 
läheltä, miten merkittävät säästöt ja tuo-
tannolliset hyödyt seurasivatkaan siitä, 

PowerUP laajenee vitoseen ja 4-hallin putkiosastolle

Teksti: Ulla Aurio | Kuvakooste: Ville Yli-Jama

PowerUP LAAJENEE

Kokoonpanopiste näytti aikaisemminkin siistiltä ja hyvin järjestetyltä. 
Ensireaktio on että miten tämä voi enää millään olla tehokkaampi ja parempi.

Uusi kokoonpanopiste on tehty siten että kappaletta kuljetetaan alustalla. Osat on järjestetty 
linjan varteen siten että ne ovat oikeassa järjestyksessä ja jatkuvasti oikella ottoetäisyydellä.

Sylinterikannen osakokoonpano (jälkeen)

Sylinterikannen osakokoonpano (ennen)

Kutoshallissa toteutetut PowerUp – toimintamallit on saatu loppusilausta 
vaille valmiiksi. Ja onnistuneesti! Malli on laajenemassa kokoonpanon osalta 
myös vitoshalliin ja osavalmistuksen osalta putkiosastolle neloshalliin. 
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PowerUP laajenee vitoseen ja 4-hallin putkiosastolle

kun asiansa osaava työntekijäjoukko ryh-
tyi kehittämään omaa työtään, ja siitä, 
kun hukka minimoitiin. 
 – Joitakin ehkä pelotti alkuun, että 
kehittämistyö johtaa jotenkin rasittavam-
paan ja rankempaan työtahtiin, mutta 
pian täällä on oivallettu, että siitä ei ol-
lut ollenkaan kysymys. Hukan poistumi-
nen oli se avain.
 Tannin mukaan vitoshallissa on tällä 
hetkellä meneillään nykytilan määrittä-
minen, ja kohta sielläkin piirretään niitä 
kuuluisia spagettidiagrammeja ja mita-
taan aikaelementtejä työn eri osille, sit-
ten alkaa analysointi, sitä seuraavat muu-
tostoimet ja kohta on hukka pois myös 
vitoshallin kokoonpanosta.
 – Projektia vetää vitosessa Timo Honka-
nen, entinen asentajamme, joka on nous-
sut sittemmin vuorovastaavaksi ja nyt siis 
toimii PowerUp:n vetäjänä. Timon kans-
sa projektia vievät eteenpäin Aki Airas-
maa ja Jarkko Nevala sekä Järvisen Petri, 
joka tuo työhön kutoshallissa jo saaman-
sa kokemuksen. Lisäksi muitakin asenta-
jia otetaan mukaan mahdollisimman pal-
jon, kertoo Paavo.

Sujuvuutta

 Ville Yli-Jaman mukaan neloshallissa si-
jaitseva putkiosasto on toinen nyt käyn-
nistyvistä PowerUp  -kärkihankkeista, 
monestakin syystä. 
 – Osasto valmistaa vuosittain lähes 
puoli miljoonaa matalapaineputkea, jot-
ka käytetään moottoreihin. Palvelemme 
joustavasti myös jälkimarkkinointia se-
kä protovalmistusta. Putkia on jokaises-
sa moottorissa noin 15 ja kaikkien niiden 
pitää olla luonnollisesti tarkkoja mitoil-

Spagettidiagrammi (ennen)

Spagettidiagrammi (jälkeen)

Spagettidiagrammilla kuvataan työntekijän (tai 
materiaalin) liikettä yhden työkierron (kappale) 
aikana. Kuvantamistapa on hyvin selkeä, help-

po tehdä ja lopputulos on helppolukuinen.

Uusi diagrammi kertoo paljon.

Eliminoitu hukka

Työpisteeltä eliminoitu hukka 
ilmaistuna hyvin kuvaavasti.

Implementation Examples: pre-assembly 
station, reduced walking distance by 90%

6-hallin toimintatapa tuodaan 
kantatehtaan alueelle

Selkeä materiaalivirta ja lyhyt läpimeno-
aika on kaiken perusta.

taan. Erilaisia nimikkeitä osastolla on jo-
pa yli 300 kpl, kertoo Ville.
 – 18 hengen vahvuudellaan putkiosas-
to on osavalmistuksen suurimpia osas-
toja. Tällä hetkellä ei putkiosastolla ole 
kuitenkaan toimivaa yhtenäistä tuotan-
nonohjausjärjestelmää. Siitä johtuen työ 
sisältää paljon hukkaa kuten osien etsi-
mistä ja töiden prioriteettijärjestyksen 
miettimistä. Tämä kaikki johtaa siihen 
että työ keskeytyy jatkuvasti ja sujuvuus 
kärsii. 
 – Yksi projektin päätavoitteista on ly-
hentää putken läpimenoaikaa kolmesta 
viikosta kolmeen päivään. Tavoitteeseen 
pääseminen edellyttää että osan virtaus 
katkaisusta taivutuksen kautta juotta-
miseen on häiriötöntä ja standardoitua 
eikä välivarastoja juurikaan ole, sanoo 
Yli-Jama.
 – On muistettava, että välivarastoon 
sitoutunut euromäärä ei ole asian ydin 
vaan nimenomaan varaston aiheutta-
ma epäjatkumo tuotannossa. Välivaras-
tot ovat kuin myrkkyä, koska se usein 
on merkki pirstoutuneesta materiaalivir-
rasta. Ja isossa kuvassa kulutamme sato-
ja tunteja kun viemme osia varastoon, 
haemme niitä sieltä pois ja varsinkin et-
simme kateissa olevia osia, Ville toteaa.    
 Yli-Jaman mukaan putkiosasto on erit-
täin aktiivinen ja hyvä osasto, joka on 
täynnä rautaisia ammattilaisia ja työtä 
tehdään tunteella. – Välillä tunteet kuu-
menevat mutta sehän on vain merkki et-
tä työ otetaan tosissaan ja se on tärkeä 
osa meidän kaikkien elämää. Monet ovat 
ymmärrettävästi turhautuneita ilmisel-
vään hukkaan, joten oli luonnollista, että 
halusimme putkiosaston mukaan Powe-
rUp:iin, Ville sanoo. 

Parempaa ergonomiaa

Sekä Tanni että Yli-Jama näkevät ergo-
nomiset uudistukset myös merkittävä-
nä PowerUp:n pluspointtina. – Sujuvam-
pi työ, tasapainoisemmat työvaiheet, pa-
rempi ergonomia, lyhyempi läpimenoai-
ka sekä toimitusvarmuus sata, niihin me 
luonnollisesti pyrimme molemmissa nyt 
alkaneissa kärkihankkeissa.

”Kutoshallin onnistuminen 
on ollut todella

hyvä esimerkki ja 
positiivinen viesti!”

Ville Yli-Jama:
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PALKINTOJA AGCOLAISILLE
Teksti ja kuva: Hanna Juntunen
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10, 20, 30 ja 40 vuotta AGCO Powerilla palvelleita henkilöitä juhlittiin Vuorenhovilla tammikuussa. 
10 vuotta palvelleita muistettiin hopeisilla kahvilusikoilla ja 20 vuotta palvelleita perinteisillä kultakelloilla. 

30 vuotta palvelleet ovat saaneet kahden viikon loman tai vastaavan rahan ja 40 vuotta palvelleet puolestaan 
kolmen viikon loman tai vastaavan rahan.

Vuoden 2015 palkitut ovat: 

AGCO Power palvelusvuosipalkitut 2015

– Täällä ei ole yhtään asuntoa, jossa en 
olisi käynyt, sanoo vuonna 1921 syntynyt 
Leonard Juvonen. 
 Se on totta. Yli 30 vuoden ajan hän vasta-
si Linnavuoren tehtaan asuntojen putkista, 
niiden korjauksista sekä lämpökeskuksesta. 

10 vuotta:

Ville Aho
Joni Dyster
Marko Eklund
Tomi Heinonen 
Harri Hintikka 
Kaarina Huhtala Guimaraes
Julia Huissi
Jaakko Inkinen
Antti Kainulainen
Mikko Lehtinen
Janne Lipasti

20 vuotta:

30 vuotta:

40 vuotta:

Kai Hautala
Arto Hietakangas
Jarno Järvi
Marika Kallio
Marko Kinnunen
Timo Kivikytö
Hannu Kokko
Jyrki Koskinen
Markku Koskinen
Rami Kulonen
Hannu Larsen
Paavo Laurikainen
Jani Lehto

Tuula Jokela
Hannu Laine
Hans Lönnqvist 
Harri Salminen

Jorma Kulmala
Jukka Matikainen
Kristiina Repo 
Ari Sinervo

Paula Leskinen
Sami Manninen
Juhani Mikkola
Hannu Moisio
Markku Moisio
Mika Musakka
Mika Ovaskainen
Marko Pinola
Jukka Plym
Markku Saarela
Ari Seppä
Tommi Suvela 
Jukka Tuomisalo

Jukka-Pekka Lämsä
Jari Meski
Sirkku Niemistö
Janne Ojala
Mikko Pesola
Sampo Pitkälä
Jarkko Roiha
Ari Savolainen
Hanna-Kaisa Tanni
Antti Vikman 
Toni Väätäinen
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AGCO Power palvelusvuosipalkitut 2015

 Leonard oli Viipurin maalaiskunnan 
poikia. Sodan jälkeen hän meni Ulvilaan 
setänsä luokse. Ulvilasta Leonard kävi 
Harjavallassa töissä. Sinne hän kai olisi 
jäänytkin, jos ei olisi tutustunut ulvilalai-
seen Anjaan ja mennyt hänen kanssaan 
kihloihin. 
 Anja Juvosen isä komennettiin Linna-
vuoreen jo 1944, ilmeisesti kahdesta syy-
tä: hän oli ammatiltaan moottoriasenta-
ja ja sivutoiminen palopäällikkö. Tammi-
kuussa 1946 Anja seurasi isäänsä Linna-
vuoreen äitinsä ja veljensä kanssa.
 – Minä tulin morsiamen perässä, Leon-
ard naurahtaa. Linnavuoreen 1946 tullut 
nuori sulhanen sai aluksi töitä asuintalo 
Pohjolan työmaalta, kunnes tammikuus-
sa 1947 hän pääsi Valtion Lentokoneteh-

taalle työjärjestelijäksi, ja vähän sen jäl-
keen pitämään huolta putkistosta.
 Tulovuonnaan Anja sai työpaikan ykkös-
hallin konttorissa.
 – Laskin työtunteja tuntilapuista. Silloin 
ei ollut mitään laskukoneita, vaan käsiko-
neella veivattiin. Siinä kyllä pysyi ranne 
notkeana. 
 Anja kertoo, kuinka alussa oli aika orpo 
olo, kun omien perheenjäsentensä lisäksi 
ei tuntenut ketään. Työpaikkana lentoko-
netehdas oli kuitenkin hyvin suosittu, sil-
lä työnantajalla oli tarjota asunto. Huvia-
kin oli: lauantaisin Vuorenhovin tansseis-
sa oli hyvinkin 500 henkeä. 

(Kirja on julkaistu vuonna 2001, joten kaikki tällä 
palstalla julkaistavat kirjan haastattelut on tehty 
ennen kyseistä vuotta.)  
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Yhä useampi henkilö on lähtenyt mukaan kehittämiseen, 
ja kokemaan käytännössä, mitä sillä voimme aikaansaada. 
Myönteisiä vaikutuksia on tullut niin työympäristöön, työviih-
tyvyyteen, työn selkeyteen kuin ergonomiaankin. Meidän tu-
lisi osata olla ylpeitä saavutuksistamme, julkistaa saavutuk-
siamme ja jakaa saavutettuja parhaita käytäntöjä. Pyrinkin täs-
sä tuomaan esiin muutaman viime vuoden onnistuneista kehi-
tysprojekteista.

6S esimerkki

Yhtenä useista tehtaalla toteutetuista 6S -esimerkkialueista oli 
FMS2:n loppupään kehitysprojekti, vetäjänä oli työnjohtaja Ju-
hani Mikkola. Projekti aloitettiin prosessin nykytilan kartoituk-
sella. Projektiseurantaa tehtiin visuaalisesti valkotauluilla. Nykyti-
lan kartoituksen ja kuvauksen perusteella havaittiin monia kehi-
tyskohteita. Hukkaa löytyi ylimääräisestä kuljettamisesta, liikku-
misesta ja varastoista. Tuotannon virtaus ei ollut selkeä ja tuo-
tannonohjaus oli puutteellinen. Myös merkinnöissä, paikois-
sa, käytössä olevissa työkaluissa, tarkastuksissa, menetelmissä ja 
standardoinnissa oli puutteita, joihin lähdettiin hakemaan muu-
tosta.
 Projektin aikana toteutettiin monia prosessi-ja työpiste-
muutoksia, mm. tarkastusta selkeytettiin, paikkoja ja työkalu-
ja merkittiin, uusia telineitä ja apukärryjä rakennettiin ja mit-
taukseen lähetettäville kappaleille tehtiin t-korttiseurantataulu. 

Myös eräkokoa muutettiin virtauksen parantamiseksi, työn si-
sältöä selkeytettiin ja standardoitiin. 
 Vaikka kehitystyössä oli erilaisia haasteita resursoinnissa ja 
uuden oppimisessa ja sisäänajossa, niin tavoitteet toteutuivat 
hyvin. Työ ja toimintatapa ovat selkeytyneet, valmistuneiden 
kappaleiden viikkokohtainen määrä on kasvanut selkeästi ja 
toisaalta koneromu-% on laskenut merkittävästi.

Lämpökäsittely

Viime syksynä havahduttiin 1-hallin lämpökäsittelyn eteen jää-
vien tuotteiden määrän selkeään kasvuun ja aloitettiin pullon-
kaulaongelman poistaminen PDCA menetelmän mukaisesti 
Äären Ollin johdolla. Työ aloitettiin uunikohtaisella häiriöseu-
rannalla, josta kerättiin tietoa toimenpiteiden pohjaksi. Ana-
lysoidun tiedon perusteella suunniteltiin ja tehtiin muutos- ja 
korjaustoimenpiteitä, joilla häiriöitä vähennettiin ja tehokkuut-
ta parannettiin. 
 Muutoksia tehtiin toimintatapoihin ja prosessiin mm. uunien 
alas-ja ylösaikojen pienentämiseksi, päästöuunin lämpötilaan 
ja käyttöön esilämmityksessä. Ongelma saatiin poistettua ja 
pullonkaula purettua reilussa kuukaudessa. Jatkotoimenpiteitä 
on edelleen tehty käytettävyyden parantamiseksi. 
 Tämä projekti toimii mainiona esimerkkinä onnistuneesta 
parannuksesta, kun asioihin pureudutaan järjestelmällisesti ja 
toimenpiteitä tehdään hallitusti. 

APS – ajankohtaista
Teksti:  Mika Siukola

FMS 2 projektin tuloksena syntyneet koneistusreittitaulu 
ja mittauksiin liittyvä t-korttiohjaustaulu.

FMS2 loppupään prosessi-ja toimintatapamuutoksia ennen ja jälkeen.

ENNEN JÄLKEEN
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AP 3000

Työturvallisuus 
ensiksi

Viime numeron kirjoitushetkellä elimme 
jännittäviä hetkiä. Ensimmäisen proto-
moottorin kasaaminen oli juuri käsillä 

ja tavoitteenamme oli saada moottori käyntiin 
ennen joulua, noin kuukausi alkuperäistä aika-
taulua edellä. Ja siinä onnistuimme!!! Tämän ta-
voitteen saavuttamiseksi moni ihminen teki pal-
jon töitä, kiitokset siitä! 

 Vaikka varsinainen protomoottorilla tehtä-
vä kehitys- ja testaustyö alkoikin vasta tammi-
kuussa 2016, oli tuo ensimmäinen startti psyko-
logisesti tärkeä etappi. Saimme konkreettisesti 
todistettua koko AGCO -konsernille, että pro-
jektimme etenee sille asetettujen tavoitteiden 
ja aikataulun mukaisesti, ja siis jopa vähän etu-
ajassa. Uskon, että tämä oli paitsi hyvä argu-
mentti projektin jatkoa tarkasteltaessa, myös 
meille itsellemme hieno palkinto tähänastisesta 
työstä.

 Melko pian vuoden alussa saimme tiedon, et-
tä projektin aikataulua tullaan jonkin verran 
muuttamaan, mutta viesti oli silti selvä: projek-
ti jatkuu ja odotukset sitä kohtaan säilyvät vä-
hintäänkin ennallaan elleivät jopa hieman kas-
va. Tällä hetkellä elämme vaihetta, jossa aika-
tauluja ja tehtäväsuunnitelmia tarkennetaan ja 
muutamilla osa-alueilla olemme jo aloittaneet 
tekemään töitä päivitetyn suunnitelman poh-
jalta. 

 Projektisuunnitelmia tehdessä ja tarkentaessa 
meidän täytyy huomioida se, että AP3000 -pro-
jektin lisäksi meillä on nykymoottoreihin poh-
jautuvia emissiopäivityksiä jotka edellyttävät 
myös valtavasti työtä. Jaamme pitkälti samat 
resurssit ja siksi tarvitsemme hyvää yhteistyötä 
saadaksemme kaikki tehtävät tehtyä niille ase-
tettujen aikataulujen mukaisesti. Luvassa on siis 
edelleen työntäyteistä aikaa, mutta uskon että 
onnistumme tässäkin! 

Harri Hintikka

Käyttöturvatiedotteiden saatavuuden kanssa on edelleen 
työskennelty ahkerasti ympäristöinsinööri Aija Koivurannan 
ja IT-osaston yhteistyönä. Nyt tilanne on selkeä ja käyttötur-
vallisuustiedotteita saa tehtaalla päätteistä, jotka on merkit-
ty kyltillä.

 Koneen näytöllä on kuvake KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET, 
jota klikkaamalla pääset lukemaan tiedotteita. Mikäli kuvakkeen toi-
minnassa on häiriötä, ilmoita asiasta esimiehellesi. 
 Sinetistä käyttöturvallisuustiedotteet löydät mm Ympäristöjärjes-
telmän alta osoitteesta http://sinet/laatu/johtamisjarjestelma/ympa-
ristojarjestelma

…ja toiseksi
Olemme hankkineet kaksi defibrillaattoria tehtaalle, toisen 1-halliin 
ja toisen 6-halliin. Defibrillaattori on laite, jolla kuka tahansa meistä 
voi käynnistää äkillisen sydänpysähdyksen saaneen työntekijän sydä-
men luottaen laitteen antamiin suomenkielisiin puhuttuihin ohjeisiin 
ja toimien niiden mukaan.
Laitteen käyttöön annetaan koulutusta kahdelle ryhmälle ja koulu-
tuksen saaneet henkilöt opastavat laitteen käytössä jatkossa eteen-
päin muita henkilöitä.

… ja vielä lopuksi
Tammikuu on jälleen tapaturmaton. Hyvä me! Vähintään kahden 
tunnin poissaoloon johtanutta tapaturmaa ei tammikuussa ollut yh-
tään, eikä pienempiä tapauksiakaan ollut kuin yksi. Helmikuu olikin 
jo murheellisempi; neljä pienempää tapaturmaa ja yksi yli kahdek-
san tuntia poissaoloa aiheuttanut tapaturma.  Maaliskuusta ei vielä 
juttua kirjoitettaessa ole tietoa. Tilastojen valossa vuosi on siis alka-
nut hyvin, mutta tapausten lukumäärää katsottaessa ei.
Muistetaan edelleen, että ei ole niin pientä tai mitätöntä tehtävää 
tai asiaa, ettemme voisi tehdä sitä turvallisesti välttäen tarpeetto-
mia riskejä.

Petri Laakkonen, henkilöstöjohtaja

Projektin 
kuulumisia:
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Ongelmanratkaisu, kuten viime 
lehdessä todettiin, perustuu 
yleensä PDCA -menettelyyn. 

Otetaan kohde, joka halutaan ratkais-
ta, selvitetään mikä on villakoiran ydin, 
keksitään siihen ratkaisuvaihtoehtoja, 
kokeillaan eri vaihtoehtoja ja valitaan 
paras. Sitten vielä varmistetaan auttoi-
ko se haluttuun kohteeseen halutulla 
tavalla ja tehokkuudella.
 
 Jos laittaa oikein filosofin mietin-
tämyssyn päähänsä, niin oikeastaan 
kaikki tekeminen voidaan pilkkoa on-
gelmanratkaisuksi. Sitä tekevät kaikki 
tiedostamattaan. Ihmisellä on sisään-
rakennettuna ongelmanratkaisuomi-
naisuus. Siksi ihminen on aikojen saa-
tossa käyttänyt ja kehittänyt erilaisia 
työkaluja, lämpimiä asuntoja, tapoja 
saada vettä, ruokaa ja mitä moninai-
sempia mukavuuksia.
 
 Ongelmanratkaiseminen sana-
na taas on hiukan negatiivinen johtu-
en juuri ongelma-sanasta. Yhtä hyvin 
se voisi olla vaikkapa haaste, paranta-
minen, kehitys, edistys. Koska parem-
paakaan ei ole sanojen kömpelyydes-
tä johtuen keksitty, niin käytetään on-
gelmanratkaisua. Ratkaistava ei tarvit-

se olla, eikä usein edes ole, ongelma, 
vaan tarve kehittää toimintaa vaikka-
pa virhevapaammaksi tai tehokkaam-
maksi.
 
 Hiljattain tuli luontodokumentti,
jossa eläimet osasivat käyttää oksaa
muurahaisten pyydystämisessä tai 
hakkasivat oikeanlaisia kivienliusko-
ja simpukoiden avaamiseen. Alkeellis-
ta, mutta jatkuvalla parantamisella ja 
henkiinjäämisen pakosta nuokin me-
netelmät ovat kehittyneet ja kehittyvät 
edelleen. Ongelman kuvauksena on: 
Enemmän syötävää vähemmällä ener-
giankulutuksella.
 
 Tänä vuonna teemana ongelman-
ratkaisussa on nopeus. Ei jätetä asioi-
ta hautumaan vaan organisoidutaan 
nopeasti tiimiksi, joka ratkaisee ongel-
man.
 

Teksti: Mika Moisio 

LAATUNURKKA

    FUTUURI

TULEVAISUUDEN MOOTTORI
Energiatalous

Dieselmoottori on edelleen tehokkain tapa 
muuttaa polttoaineen energia mekaanisek-
si työksi ja tankillinen hiilivetyä on energia-
tiheydeltään paras mukana kuljetettavaksi 
energiavarastoksi. Siinä mielessä ei ole tie-
dossa vaihtoehtoista voimanlähdettä työko-
neisiin. Polttoainetaloutta pitäisi kuitenkin 
kehittää edelleen tämän hetken halvasta 
öljystä huolimatta, koska pitemmällä täh-
täimellä saatavuus heikkenee ja hinta nou-
see joka tapauksessa. CO2-päästöille saat-
taa olla tulossa viranomaisvaatimuksiakin 
2020-luvulla.

 Moottorin hyötysuhteen merkittävä pa-
rantaminen vallitsevilla päästövaatimuksil-
la ei ole helppoa ja kehitysaskeleet lienevät 
maltillisia. Sen sijaan moottorin sovittami-
sessa tehtävään työhön on paljonkin paran-
nettavaa. Käytännön päästöjä koskevat tut-
kimukset ovat todennäköisesti apuna täs-
säkin, koska saadaan lisätietoja moottorei-
den kuormittumisesta eri töissä. Älykkäillä 
voimansiirtoratkaisuilla voidaan valita juu-
ri oikean kokoinen moottori ja supistaa sen 
kuormitusaluetta, jolloin polttoainetalous 
paranee. 
 Moottori hukkaa noin 60 % polttoaineen 
energiasisällöstä lämmöksi. Jäähdytykseen 

VIERASRYHMÄT 
AGCO POWERILLA

Saamme vuosittain useita kymmeniä pyyn-
töjä erilaisilta vierasryhmiltä päästä tutustu-
maan moottoritehtaaseemme. Hyvä niin! 
Todella hienoa, että tekemisemme kiinnostaa 
monia muitakin. 
 Valitettava tosiasia kuitenkin on, että em-
me mitenkään pysty vastaamaan myöntä-
västi kaikkiin vierailupyyntöihin. Siksi olem-
me käyneet läpi nykyisen vierailijaryhmä –
käytännön ja pyrkineet selventämään toimin-
tamallia. Tavoitteenamme on edelleen tarjo-
ta selkeä ja riittävän perusteellinen ja laadu-
kas tutustuminen tekemiseemme heille, ke-
net kulloinkin pystymme vastaanottamaan.

Tehdasoppaat
Olemme nimenneet joukon henkilöitä, joille 
haluamme keskittää oppaan tehtävät. 
Nimetty ryhmä on laaja, eikä opastehtäviä 
kenellekään tule vuosittain kovin paljon. 
Oppaiden nimiä mietittäessä on kiinnitetty 
erityistä huomiota siihen, että valituilla 
oppailla olisi osaamista tehtaan eri toimin-
noista ja että myös kieliosaaminen olisi mah-
dollisimman laajaa. Tulemme kouluttamaan 
kaikki oppaat tehtäväänsä esitettävän mate-
riaalin valmistuttua. 

Esitettävä materiaali 
Koostamme vierasryhmiä varten yhden sel-
keän esityksen, jonka jokainen valittu opas 
voi esittää vierasryhmälleen. Materiaalin si-
sältöä mietittäessä kiinnitetään huomiota sii-
hen, että se palvelisi hyvinkin erilaisia vieras-
ryhmiä. Materiaali ei siten ole miltään osin 
erityisen yksityiskohtainen, mutta kuitenkin 
paneutuu eri toimintojen ytimeen sopivan te-
hokkaasti.

Ryhmien priorisointi
Vierasryhmien vastaanottamisessa tulemme 
ensisijaistamaan ryhmät, jotka ovat suoraan 
tai välillisesti AGCOn asiakkaita. Jos mahdol-
lista, tämän jälkeen otamme vastaan muita-
kin ryhmiä. Oppilaitosten osalta noudatam-
me jatkossakin mahdollisimman avointa lin-
jaa – otamme metalli-ja koneenrakennuksen 
opiskelijat kaikilta koulutustasoilta vastaan 
mikäli se suinkin vain on mahdollista.
 Vierasryhmien turvallisuus on jatkossakin 
avainasia. Siksi ryhmät käyttävät AGCO Po-
werin tuotantotiloissa vieraillessaan aina vä-
hintään näkyviä turvaliivejä. Muita henkilö-
kohtaisia suojaimia tuotantotiloissa kulkiessa 
käytetään sen mukaan, miten tehtaalla nii-
den käyttö on ohjeistettu.
Tervetuloa kylään!

Petri Laakkonen, henkilöstöjohtaja

 



N:O 1/2016 | MAALISKUU   15

    

menevään osuuteen on vaikea puuttua, kun 
moottorin luotettava toiminta täytyy varmis-
taa kaikissa olosuhteissa. Pakokaasujen muka-
na poistuu lämpöä, jonka parempaa hyödyn-
tämistä tutkitaan. Nythän sitä käytetään vain 
turboahtimen pyörittämiseen. Turbiinin ja ka-
talysaattoreiden jälkeinen lämpötila on silti 
kohtalaisen korkea. Sitä voisi hyödyntää säh-
kön tekemiseen ns. Turbocompound teknii-
kalla (erillinen aksiaaliturbiini + genaraattori) , 
kun sähkön tarve työkoneissa jatkuvasti kas-
vaa. Turbocompoundista on myös mekaani-
nen versio. 
 Huomattavasti mielenkiintoisempi tapa 
hyödyntää hukkaan menevää pakokaasuener-

giaa on formuloistakin tuttu sähköistetty tur-
boahdin. Turboahtimen akselille yhdistetyllä 
sähkömoottori/generaattori -yhdistelmällä 
voidaan tuottaa sähköä ja varastoitua sähköä 
voidaan käyttää ajoneuvon sähköisissä toimi-
laitteissa tai ahtimen avustamiseksi nopeissa 
kuormanmuutoksissa.
 Hybriditekniikka (kaksi vaihtoehtoista voi-
manlähdettä, yleensä polttomoottori ja säh-
kömoottori) on yleistynyt henkilöautoissa ja 
kaupunkibusseissa, koska ruuhkaisessa liiken-
teessä jarrutusenergian talteenotolla saadaan 
merkittäviä säästöjä. Sähköinen voimansiir-
to ja sähkön varastointi mahdollistavat myös 
moottorin käyttämisen kapeammalla kuormi-

tusalueella. Sillä säästetään polttoainetta. 
Joissakin työkoneissa esiintyy työvaiheita, 
joissa energian talteenotto olisi mahdollista. 
Maataloustraktori ei kuitenkaan tunnu tällai-
sen tekniikan soveltamiskohteelta tyypillisis-
sä töissään.

Pekka Hjon & Pekka Nousiainen

TERVEYDEKSI
Teksti: Ulla Aurio

Liikunta on terveellistä. Se on terveellis-
tä terveelle, mutta se on terveellistä myös 
monille sairastaville. Liikunta on usein yk-
si merkittävä lääke matkalla hyvinvointiin. 
AGCO Powerin työterveysaseman väen ke-
vätterveisetkin liittyvät liikkumiseen.

Liikunnan avulla voidaan ehkäistä, hoitaa ja kun-
touttaa monia pitkäaikaissairauksia, kuten ko-
honnutta verenpainetta, lihavuutta, tyypin 2 
diabetesta, sepelvaltimotautia, sydämen vajaa-
toimintaa, polven ja lonkan nivelrikkoa, niska- 
ja alaselkäkipuja, nivelreumaa, keuhkoahtau-
matautia, astmaa, masennusta ja monia syö-
päsairauksia.
 Kaikille aikuisille suositellaan kohtuukuormit-
teista kestävyysliikuntaa kuten reipasta kävelyä 
ainakin 150 minuuttia viikossa tai raskasta lii-
kuntaa kuten juoksua 75 minuuttia viikossa. Li-
säksi suositukseen kuuluu lihasvoimaa ja -kestä-
vyyttä ylläpitävää tai lisäävää liikuntaa vähintään 
kahtena päivänä viikossa. Kaikki liikunta voidaan 
toteuttaa vähintään 10 minuutin pätkissä. 
 Ikääntyneille suositellaan kestävyys- ja lihas-
voimaharjoittelun lisäksi nivelten liikkuvuutta ja 
tasapainoa ylläpitävää ja kehittävää liikuntaa eri-
tyisesti kaatumisvaarassa oleville sekä niille, joil-

la on liikkumiskykyyn vaikuttavia pitkäaikaissai-
rauksia tai toimintakyvyn rajoitteita.

• Paljon liikkuvilla on vähemmän itse 
   ilmoitettuja masennusoireita. 
• Vähän liikkuvat sairastuvat useammin 
   masennukseen kuin paljon liikkuvat. 
• Liikunta vähentää masennusoireita 
   kääntämällä huomion pois negatiivisista
   ajatuksista. 
• Liikuntaharjoittelu näyttää olevan yhtä
   vaikuttavaa kuin kognitiivinen terapia 
   tai lääkehoito. 

 Suositukseen on päivitetty myös iäkkäiden lii-
kuntaa koskeva osio.  Sen mukaan liikunta hidas-
taa lihaskatoa, lihasvoiman, -tehon ja -kestävyy-
den pienenemistä, luukatoa, aerobisen kestävyy-
den huononemista, notkeuden vähenemistä sekä 
tasapainon ja kävelykyvyn huononemista. Sään-
nöllinen kohtuukuormitteinen kestävyysliikunta, 
kuten päivittäinen reipas kävely sekä lihasvoima- 
ja tasapainoharjoittelu ja nivelten liikkuvuushar-
joittelu, jotka voi toteuttaa kotivoimisteluna, ovat 
keskeisiä toimintakyvyn ylläpitämisessä.
 Vielä iäkkäänäkin aloitettu liikunta hidastaa 
toiminnanvajausten kehittymistä ja parantaa it-

senäistä suoriutumista. Kaatumisten ehkäise-
miseksi liikunnan pääpainon pitää olla alaraa-
jojen lihasvoimaa ja tasapainoa parantavassa 
harjoittelussa. Liikuntaharjoittelu saattaa lisäk-
si parantaa useita kognition osa-alueita demen-
tiaan sairastumisriskissä olevilla tai siihen jo sai-
rastuneilla.

Liikkuminen suojaa syövältä

Tutkimusnäyttö liikunnan vaikuttavuudesta on 
vahvistunut syöpäsairauksien ehkäisyssä, hoi-
dossa ja kuntoutuksessa. Liikunnan määrän 
kasvaessa erityisesti rinta- ja paksusuolisyövän 
riski pienenee. Liikunta pidentää myös syöpä-
potilaiden elossa oloaikaa erityisesti paksusuo-
lisyöpää ja vaihdevuosien jälkeen ilmenevää rin-
tasyöpää sairastavilla. Liikuntaharjoittelu edis-
tää syöpäpotilaiden toimintakykyä ja parantaa 
elämänlaatua.
 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja 
Käypä hoito -johtoryhmän asettama työryhmä 
on laatinut Liikunnan Käypä hoito -suosituksen 
tuoreimman tutkimustiedon mukaisesti. 
 Käypä hoito -suositus ja potilasversio ovat 
luettavissa tiedotteen julkaisun aikaan osoit-
teessa www.kaypahoito.fi

TERVEHDYTTÄVIÄ 
TERVEISIÄ 
TERVEYSASEMALTA
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Valmet -traktori ja linnavuorelainen mootto-
ri kehittyivät käsi kädessä lähes 30 vuotta. 
Uuden moottorityypin esittely tapahtui uu-
dessa Valmet -traktorityypissä aina 70 -lu-
vun lopulle asti. Ja toki osittain vielä myö-
hemminkin! Vuonna 1982 tuo perinne kui-
tenkin katkesi, kun kuusisylinterisen moot-
torin kehitysversio D otettiin nopeasti tuo-
tantoon. Tuon muutoksen tausta on hieman 
muista poikkeava.

 Huolimatta tiukoista ja lupaavista testeistä 
ennen valmistuksen alkua, esiintyi 611 C 
-moottoreissa monia kestävyyteen liittyviä 
ongelmia. Varsinkin autokäytössä murheet 
kasaantuivat, olihan 611 CSA -moottorin 
valmistusmääräkin suuri. Ongelmana olivat 
mm. kansitiivisteiden kesto ja sylinteriputkien 
pistesyöpymät. Tyly arkinen käyttö loi tarvet-
ta tuotekehitykseen.

 Tilannetta pyrittiin parantamaan monella 
tavoin. Tavoitteena oli jäykistää moottorin 
rakennetta sekä tehostaa jäähdytystä kriitti-
sissä kohdissa. Muutettiin sylinteriryhmän se-
kä -kannen rakenne ja raaka-aine lujemmik-
si. Sylinterikannen kiinnitykseen venymäruu-
vit kulmakiristystekniikalla. Kehittyneempi 
kansitiivisteen rakenne. Tehokkaampi jäähdy-
tyspumppu. Kaksi termostaattia. Sylinteriput-

ken yläpäähän jäähdytysuritus + o-rengas tii-
viste. Tämä kehittyneempi 611 -moottori sai 
versiotunnuksen D. Muutoksilla tilanne para-
nikin ja vuonna 1985 esitelty 612 -mootto-
ri toi lopullisen parannuksen suurimpiin te-
hotarpeisiin.

 611 DSB varustettiin Bosch P -tyypin ruis-
kutuspumpulla. Poikkeuksena Karhu-Sisun 
611 DSCA -moottori, jossa pumppu oli 
Bosch MW. Samaan aikaan 
valmistettujen CAV Minimec 
-pumpullisten moottoreiden 
tunnus oli edelleen 611 C, 
vaikka niihinkin tehtiin sa-
moja parannuksia. Vuoden 
-82 Kuljetus -näyttelyssä oli-
kin Sisu Auton osastolla esil-
lä leikattu 611 DSBA -moot-
tori, kun Scan-Auto esitte-
li Dodgea 611 CSA -moot-
torilla.

 Alkupään D -moottorit 
olivat aina ahdettuja. Vuon-
na 1983 otettiin tuotantoon 
3- ja 4 -sylinteriset D -sar-
jan moottorit, sekä hieman 
myöhemmin Bosch A -pum-
pulla varustettu 611 D, jota 

tehtiin myös ahtamattomana. Tästä varsinai-
sesta D -sarjasta enemmän toisella kertaa.

 Käyttäjiä alkupään D -tyypeille olivat lähin-
nä Sisun kuorma-autot, nyt myös välijäähdy-
tettynä (611 DSBJA). Samoin Vammas / Lo-
komo -tiehöylät, Valmet -trukit sekä meri- ja 
aggregaattimoottorit. Maailmalla tunnetuin 
käyttökohde oli varmaankin Oy Sisu-Auto 
Ab:n Pasi -miehistönkuljetusvaunu.

MOOTTORIHISTORIA
Teksti: Arto Lehtimäki   

611 DSB - NYT KEHITETÄÄN

TYYPPI   611 DSBA (Sisu SK 150)

Sylinteriluku   6

Sylinterin halkaisija mm  108

Iskun pituus mm   120

Iskutilavuus l   6,6

Puristussuhde   16:1

Teho kW/  r/min  DIN 70020  150/2500

Vääntömomentti Nm / r/min  680
Halkileikattu 611 DSBA sekä ”Jokke” eli Jouko Tommila, joka 
oli kuvanottohetkellä tehtaan dieselosaston päällikkö, sittem-
min koko tehtaan johtaja. 
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Meidän perheemme sai toisen kerran 
lähdön Viipurista kesällä 1944. Päädyim-
me vuoden 1945 alussa asumaan Nokian 
rajamailla sijaitsevaan Linnavuoren teh-
dasyhdyskuntaan. Isä sai siellä tehtaalta 
työpaikan peltiseppänä.  Myöhemmin 
olin itsekin Linnavuoren Valmetilla työs-
sä.  Isä kuului tehdaspalokuntaan ja mi-
näkin liityin tehdaspalokuntaan kun pa-
lasin armeijasta keväällä vuonna 1956. 
En muista olleeni yhdessäkään harjoi-
tuksessa, mutta kylläkin kahdessa tuli-
palossa. 

 Ensimmäinen hälytys tuli elokuussa 
1956 Suoniemen rautatieasemalle, jos-
sa oli syttynyt metsäpalo höyryveturis-
ta lähteneestä kipinästä. Linnavuoren 
tehtaan Ford - paloauto oli sodan käy-
nyt veteraani, jossa oli tuhannenviiden-
sadan litran sammutusvesitankki.   Ikän-
sä ja vesilastinsa vuoksi se kulki hitaasti. 
Ympäristön asukkaat sanoivat, että kun 
Linnavuoren tehtaan paloauto on mat-
kalla, niin sen sireenin kuulee kauan ai-
kaa. Ei sen vuoksi, että autossa olisi eri-
tyisen kovaääninen sireeni vaan sen 
vuoksi, että auto kulkee niin hitaasti.

 Oli erittäin kuuma loppukesän päi-
vä. Suoniemen asemalle oli Linnavuores-
ta matkaa viitisentoista kilometriä pit-
kin kapeita ja kiemurtelevia sorateitä. 
Loppupäässä laskeuduttiin syvään laak-
soon, jonka pohjalla oli pieni Otamusjo-
ki. Sillan ylitettyä alkoi hidas kiipeämi-
nen korkean mäen rinnettä ylös.  Lähel-
lä mäen huippua auton moottori kuu-
meni lopullisesti ja jäähdyttäjä alkoi kie-
hua. Jonkin ajan kuluttua uskallettiin 
varovaisesti avata jäähdyttäjän korkkia 
ja sieltä purkautunut höyrypilvi peitti 
koko auton. 

 Oli pakko antaa moottorin jäähtyä.  
Palokunta hajaantui viereiseen metsään 
syömään mustikoita. Kun moottori oli 
jäähtynyt aikansa, uskallettiin jäähdyttä-
jään kaataa vettä ja päästiin jatkamaan 
matkaa. Lopulta saavuttiin Suoniemen 
asemalle. Siellä oli enää yksi väsynyt, hi-
kinen ja noesta musta asemamies. Hän 
tiuskaisi ohi mennessään: ”Se sammui 
jo!”  Sitten palattiin takaisin kotiin.

 Toinen tulipalo sattui saman vuoden 
syksyllä. Olin lähdössä Egyptiin YK:n 
rauhanturvajoukkoihin ja pääsin juuri 
ennen lähtöä lomalle kotiin. Linnavuo-
ren tehtaan pikkujoulua juhlittiin Vuo-
renhovissa ja siellä oli lähes kaikki asuk-
kaat. 

 Niin olin minäkin. Juhlassa kuulutet-
tiin, että on syttynyt tulipalo ja kaik-
ki palokuntaan kuuluvat miehet kiirees-
ti paloa sammuttamaan. Tulipalo oli yh-
dessä tehtaan asuntoalueen talossa. Pa-
lokunta oli kokonaisuudessaan pikku-
joulujuhlassa ja tilaisuudesta johtuen 
miehet olivat eriasteisissa lievähköissä 
humalatiloissa, mutta matkaan lähdet-
tiin olosuhteet huomioonottaen ripeästi 
ja paloautonkuljettajaksikin löytyi mel-
ko selvä mies. 

 Autossa minun selkääni alettiin monen 
miehen voimin kovalla touhulla ja seli-
tyksellä nostaa ja köyttää happilaitetta.  
Koetin vastustella sillä perusteella, et-
tä en tiennyt kyseessä olevasta laitteesta 
mitään enkä ollut sitä yhdessäkään har-
joituksessa nähnyt, saati sitten kokeillut.  
Ei auttanut, selkään se köytettiin. 

   Talo oli Raiskiossa, asuntoalueen kau-
kaisimmassa kolkassa. Kun päästiin ky-
seisen talon pihalle, havaittiin, että sa-
vua oli, mutta tulta ei näkynyt. Olohuo-
neesta savun seasta löytyi kiireiseltä pik-

kujouluun lähtijältä lautalattialle unoh-
tunut hehkuvan kuuma sähkösilitysrau-
ta, joka oli jo polttanut itselleen sen-
tin verran silitysraudan muotoista koloa 
lautalattiaan. Ilmitulta ei ollut syttynyt, 
mutta savua oli runsaasti.  Palo sammu-
tettiin tehokkaasti ja ammattitaidolla: 
nykäistiin töpseli pois seinästä ja kaa-
dettiin pesuvadillinen vettä kärventy-
neeseen kohtaan. Palokunta palasi rie-
mukkaasti ja torvea töräytellen pikku-
joulua jatkamaan.

 Maailman rauhaa uhkaava Suezin krii-
si katkaisi sitten lupaavasti alkaneen, 
mutta vain puoli vuotta kestäneen pa-
lomiehenurani. Viikon kuluttua olin jo 
Port Saidissa, hillitsemässä toisenlaista 
paloa.

 Viisikymmentä vuotta myöhemmin 
minulle vasta selvisi se, miksi ne happi-
laitteet minun selkääni silloin köytet-
tiin. Salon Aku, pitkän linjan tehdaspa-
lokuntamies ja Linnavuoren tehdaspalo-
kunnan myöhempi pitkäaikainen johta-
ja sen kertoi. Silloisissa happilaitteissa ei 
käyttäjän hengityksessä saanut olla lain-
kaan alkoholia. 

 Ja minä olin silloin palokunnan ainoa 
täysin selvä mies. 

Jorma Reinimaa
2009

Ihmisiä elämässäni

Tehdaspalokunta

TARINA
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LYHYESTI

ePassi 
on 
helpompi!
AGCO Power on siirtynyt vuoden alusta käyttä-
mään sähköistä liikunta- ja kulttuurietua eli ePas-
sia. Edun määrä pysyy ennallaan, mutta omavastuu 
poistuu kokonaan. Etu on automaattisesti jokaisen 
hyödynnettävissä ja prosessista poistuu samalla 
monta vaihetta helpottaen edun käyttöä. Tehtaan 
henkilöstöosasto toivoo, että uudistuksen myötä 
yhä useampi hyödyntää edun!

AGCO Power lahjoitti tammikuun ensimmäisellä 
viikolla Yeti 1200 -moottorikelkan hiihtoseura Kan-
kaantaan Kisan käyttöön. Yhteistyö seuran ja teh-
taan välillä tukee sekä agcolaisten että muidenkin 
nokialaisten liikkumista ja harrastamista.

Diesel HT 
voittoon!
 
Järjestyksessä 18. Virtojen jääkiekkoturnaus järjes-
tettiin helmikuussa. Diesel HT osallistui kuudennen 
kerran peräkkäin turnaukseen, tuomisinaan jälleen 
kerran voitto.  Saldo turnauksesta on nyt kolme 
voittoa ja kolme hopeasijaa.

 Alkulohkossa Diesel HT kohtasi kotijoukkueen 
Hockey Bearsin.  Diesel HT haki revanssin viime 
vuoden finaalitappiosta ja voitti ottelun 6-0. Karhu 
taisi olla talviunilla. Ottelun hahmona toimi Mi-
ka Mölsä tehoilla 3+1. Mika teki paluun Diesel 
HT:n riveihin vuoden tauon jälkeen. Mölsä vei tänä 
vuonna turnauksen pistepörssin tehoilla 4+2.

 Toisessa ottelussa Diesel HT kohtasi Peli-Wel-
jet. Ottelu päättyi Diesel HT voittoon 3-1. Diesel HT 
antoi saumaa pelissä vastustajalle. Ottelun lopus-
sa tilanteessa 2-1 Diesel HT joutui pelaamaan rei-
lut kolme minuuttia 5-3 vastaan, mutta puolustus- 
ja maalivahtipeli piti huolen ettei takaiskuja tullut.
Finaalissa Diesel HT kohtasi tamperelaisen HD Loo-
sers´n . Ottelu päättyi Diesel HT:n voittoon 3-0. 
Tämän ottelun hahmo oli turnauksen kiikaritehoil-
la finaalin saakka pelannut Mikko Peltonie-
mi.  Mikko sai ennen finaalia pukukoppiin puhe-
lun kunnossapidon ”isolta sähkäriltä”. Hänen oh-
jeittensa siivittämänä Mikko teki finaalissa tehot 
1+1 finaalissa. 

 Jarkko Kukkola

Yhteistyö hiihtoseuran kanssa 
kannustaa agcolaisia liikkumaan

Kankaantaan Kisan Kari Lyytikäinen vastaanot-
ti moottorikelkan Agco Powerin Pekka Helmi-
seltä 25 asteen pakkassäässä.

AGGO Power kiinnosti opiskelijoita
AGCO Power Oy osallistui helmikuun alussa yhdessä Nordic Henkilöstöpalvelut Oy:n kanssa Tam-
pereen teknillisen yliopiston järjestämille Yrityspäiville. Tapahtuma tarjosi opiskelijoille mahdolli-
suuden saada kontakteja tulevaisuuden työnantajiin ja yrityksille puolestaan tilaisuuden kertoa 
opiskelijoille toiminnastaan. 
 Moottoritehdasta Yrityspäivillä edustivat Anne-Mari Niemelä ja Sami Frosterus sekä 49 
AWF-moottori. 
 Kaikkien osastolla vierailleiden opiskelijoiden kesken arvottiin kymmenelle onnekkaalle mahdol-
lisuus päästä yritysvierailulle AGCO Powerille. - Näillä houkuttimilla osastolla vierailikin lähemmäs 
kaksisataa opiskelijaa kyselemässä tulevaisuuden osaamistarpeistamme, kertoo Sami Frosterus. 

• Ei setelien noutoa etukäteen
• Maksat juuri haluamasi summan
• Etu ei mene hukkaan eikä rikki
• Voit halutessasi seurata käyttöäsi ja jäljellä 
   olevan edun määrää
• Etu on voimassa kalenterivuoden kerrallaan

kannustaa linnavuorelaisia liikkumaan ja siten li-
sätä myös työhyvinvointia ja jaksamista.
 Jokainen voi käydä lataamassa akkuja ja virkis-
täytymässä liikunnan ilon kautta, Helminen sanoo.
 Kun talvi lähestyy loppuaan ja hiihtäjien määrä 
ladulla vähenee, Agco Powerilla on mahdollisuus 
käyttää latupohjia moottorikelkan vaihteiston tes-
taukseen.
 AGCO:lla valmistetaan vaihteistoja moottorikelk-
koihin. Helmisen mukaan luovutettu yksilö on aika-
naan tullut Linnavuoreen tuotekehitystä varten.
 Kelkkaa on käytetty tehtaalla jo kymmenen vuo-
den ajan vaihteiston testauksessa. Helmisen mu-
kaan menopeli päätettiin antaa uuteen käyttöön, 
koska moottorikelkkojen vaihteisto on uudistunut, 
eikä kelkalle ole enää tarvetta Linnavuoressa.

Teksti: Ida Kannisto

Kelkan luovuttamisesta vastannut Pekka Hel-
minen toimii tehtaalla hammaspyörien valmis-
tuspäällikkönä. Hän kertoo, että hiihtoseura pitää 
yllä mainiota latuverkostoa Nokialla. Seuran vas-
tuulla on myös Koukkujärven maja, jossa talviur-
heilusta nauttineet hiihtäjät voivat pistäytyä mun-
killa ja kuumalla juotavalla. 
 AGCO Power tarjoaa työntekijöilleen Koukku-
järven majalla kahvin tai mehun. Majalla on vih-
ko, johon agcolaiset voivat kirjoittaa nimensä. 
Helmisen mukaan yhteistyön tarkoituksena on Hiihtoseuran vanha kelkka uuden kelkan rinnalla.
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KYSYMYS

Oikea vastaus 
seuraavalla sivulla.

AGCO 
POWER

Maaliskuun

Mistä sanoista

SAP
on lyhenne?

ORGANISAATIOMUUTOKSET 

AGCO POWER

Talven aikana aloittaneet henkilöt: 
Tuotekehityksessä kehitysinsinöörin tehtävässä ovat 
aloittaneet Joona Koskiahde 14.12. ja Hugo Wi-
hersaari 11.1. Jarmo Tuorila on aloittanut Kiinan 
tehtaan johtajana 18.1.

Aki Alarvo on aloittanut menetelmäsuunnittelijan 
tehtävässä tuotannossa 27.1. ja  Mika Kansola on 
aloittanut vuokratyöntekijänä Manufacturing Ana-
lystin tehtävässä talousosastolla  4.1. alkaen.
Mikko Iivonen on aloittanut talousosastolla mää-
räaikaisessa FP & A Controllerin tehtävässä 1.3. al-
kaen.

Talven aikana tapahtuneet muut organisaatio-
muutokset:
Juha Tervala on palannut 1.1. alkaen Linnavuoreen 
johtoryhmän jäseneksi vastaten AGCO Powerin glo-
baalista myynnistä ja tuotehallinnasta. Kari Mettä-
lä on puolestaan siirtynyt AGCO Power Diesel-ge-
neraattoreiden myynti-, markkinointi ja tuotehallin-
tapäälliköksi  1.1. alkaen.

Talousosastolla Elina Narkiniemi on nimitetty FP 
& A Controllerin tehtävään 1.1. alkaen. Tuotannos-
sa Ville Palonen on siirtynyt 6-hallin työnjohtajaksi 
ja Jarkko Takala puolestaan 5-hallin työnjohtajaksi 
Katriina Rytyn työpariksi 1.1. alkaen.

Henri Äijälä on siirtynyt Build Quality Engineerin 
tehtävään 6-hallille laatuosastolle 1.1. alkaen. Mar-
ko Äijö puolestaan vastaa Build Quality Engineerin 
tehtävästä 5-hallilla.

Vaihtomoottorivalmistuksessa Jonne Mattila on 
siirtynyt määräaikaiseen varastotyöntekijän tehtä-
vään 7.12. alkaen ja Pertti Paasolainen varaosatoi-
mintoihin 14.12. alkaen.

Timo Paija on valittu työntekijöiden työsuojeluval-
tuutetuksi 1.1. alkaen. Leena Palo on puolestaan 
siirtynyt tuotannon työtehtäviin.

Lisäksi tuotannossa on tapahtunut seuraavia 
muutoksia: Vaihetyöntekijän tehtävään ovat siirty-
neet Aleksi Välimaa 7.12., Jaakko Väinä 14.12. 
ja Teemu Nännimäinen 28.12. alkaen. Osahuol-
tajan tehtävään ovat siirtyneet Jarkko Vikman ja 
Henri Mäkinen 7.12. alkaen. Arto Ylitarvas on 
siirtynyt Team Leaderiksi 9.2. alkaen, Aleksi Tanni-
nen aggregaattiasentajaksi 11.1. alkaen, Tapio Ne-
nonen hiojaksi 11.1. alkaen, Olli-Pekka Mäenpää 
tarkastajaksi 7.12. alkaen, Minna Piiroinen putki-
asentajaksi 7.12. alkaen sekä Hanna-Kaisa Tanni 
2-hallin logistiikan tehtäviin 30.11. alkaen.

Kiitos!

Huikeat 99% agcolaisista on 
siirtynyt sähköisen palkkalas-
kelman piiriin. Koko henkilös-
tö lähti innolla muutokseen 
mukaan ja sen ansiosta muu-
tos on erittäin onnistunut ja 
sille asetetut tavoitteet tul-
laan ylittämään! 

Hanna Juntunen

Sisukkaat jääkenttien miehet, eturivissä vas. Tomi Tommila, Sami Nieminen, Juha Kopalai-
nen, Jarkko Vellonen, Mika Mölsä, Jarkko Kukkola Takana vas. J-P Vuorinen, Tomi Hantu-
la, Antti Viren, Jesse Nylander, Mikko Harju, Mikko Peltoniemi, Jari Viren, Jussi Aho, Tomi 
Heinonen, Jari Kopalainen.

Nykyisen Diesel Hockey:n toiminta alkoi 
80-luvun alussa. Tuolloin pelattiin ulkojäillä 
ja käytössä olivat Linnavuoren ja Siuron 
kaukalot. – Pelasimme Tampereen alueen 
työpaikkajoukkueiden sarjaa. Vieraspelit jär-
jestettiin Tampereen ulkokentillä. Kesät pe-
lattiin jalkapalloa Nokian ”puulaakisarjas-
sa”, sekä Siuron Tuiskun ja Mouhijärven 
Mallin joukkueissa.
 90-luvulla jääkiekon lisäksi tuli mukaan 
kaukalopallo. Sitä pelattiin yli 10-vuotta. No-
kian kaupungin liikuntatoimi pyöritti sar-
jaa, jota pelattiin ensin ulkona ja myöhem-
min jäähallissa. Aikanaan konsernit Valmet 
ja Partek järjestivät myös kaukalopallon tal-
vikisoja. 
 Kun talvet kävivät ongelmallisiksi jäiden 
suhteen, saimme hankittua jäävuoron uu-
desta Tesoman jäähallista. Jatkoimme siel-
lä työpaikkasarjan pelaamista, kunnes halli 

siirtyi Tampereen liikuntatoimelle. Jouduim-
me siirtymään Vammalan jäähalliin. Saimme 
lauantaiaamujen klo 7:00 jäävuoron. Sarja-
pelit ja ”höntsyt” jatkuivat, kunnes siirryim-
me Nokialle, johon valmistui jäähalli vuon-
na -96.  Diesel HT:llä on ollut 2 vuoroa/viik-
ko näihin päiviin asti. Kiekkoporukka on var-
masti yksi talon aktiivisimpia kerhoja, Kukko-
la kertoo.
 Tällä hetkellä pelaamme Hämeen piirin 
harrastesarjaa ja lisäksi olemme osallistu-
neet harrasteturnauksiin. Toiminta on ollut 
aktiivista ja on edellyttänyt osallistuneilta 
omaa rahallista panosta toimintaan. Mitään 
isompia kolhuja ei ole vuosien varrella sattu-
nut, muutamaa mustelmaa lukuunottamatta.  
 
 Kaikki jääliikunnasta pitävät ovat olleet 
tervetulleita jäävuoroille.

Jari Viren

Kuntoa kaukalosta
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20 minuuttia per päivä
Linnavuoressa on nykyisin siistimpää, sekä 
kuvaannollisesti että konkreettisesti. Mo-
nien mielestä myös tehtaan koko sisäinen 
kulttuuri on muuttunut hengeltään myön-
teisemmäksi. Tällaisia viestejä on ollut muka-
va kuulla, varsinkin kun ne on ilmaistu mo-
nesta suusta ja usealta suunnalta.  
 Kun tehtaalla on imetty siisteys jo pysyväk-
si arvoksi, tiedän, että moni meistä naisista 
ja miehistä katselee nyt myös kotinurkkiaan 
aikaisempaa vaativammalla silmällä. Voisi-
kohan suururakasta selvitä tekemällä asiat ” 
vain pala kerrallaan” -periaatteella? 
 Saattaisiko tämä kevät olla juuri se elämän 
kevät, jolloin auringon valossa ei enää tar-
vitsisi hävetä lattioilla viillettäviä pölykoiria, 
sameita ikkunoita tai nuhjaantuneita kaake-
leiden välikköjä. Se kevät, jolloin voisi nolos-
tumatta sanoa naapurille, että ”poikkees 
kuule kahville tai lasilliselle jonakin päivänä”.
 Iltalehti julkaisi viime kuussa nettisivusto 
Popsugarilta lainatun mielenkiintoisen sii-
vouslistan. Niin mielenkiintoisen, että pää-
tinpäs jakaa sen tällä palstallani. Ainakin it-
se ajattelin kokeilla.

Näin kotisi puhdistuu täysin 
20 minuutissa per päivä

Olisitko valmis uhraamaan kevätsiivoukseen 
30 päivää? Kun siivoat osissa, 20 minuuttia 
päivässä saattaa riittää.

Ja näin se menee, olkaapa hyvät:

  Keittiö/päivät 1-8:
Päivä 1: Pese mikroaaltouuni ja uuni.
Päivä 2: Pese astianpesukone ja puhdista 
muut kodinkoneet kuten leivänpaahdin.
Päivä 3: Pyyhi ruokakomerot puhtaaksi.
Päivä 4: Puhdista jääkaappi.
Päivä 5: Organisoi ruokahyllyt ja heitä me-
nemään kuivaelintarvikkeet, joiden käyttö-
päivämäärät ovat vanhentuneet.
Päivä 6: Pese tiskiallas ja allaskaappi.
Päivä 7: Pyyhi seinät puhtaaksi ja pese roskis.
Päivä 8: Pese liesi, keittiön muut pinnat ja 
lattia.

  Kylpyhuone/päivät 9-12:
Päivä 9: Järjestele lääkekaappi uudelleen. Vie 
vanhentuneet lääkkeet apteekkiin.

Päivä 10: Käy läpi muut kylpyhuoneen kaa-
pit, hankkiudu turhasta krääsästä eroon.
Päivä 11: Pese suihkunurkkaus, amme ja suih-
kuverhot.
Päivä 12: Pese vessanpönttö. Puhdista kylpy-
huoneen seinät, peilit ja lattia.

  Makuuhuone/päivät 13-17:
Päivä 13: Pese ikkunat ja peilit. Puhdista ver-
hot ja kaihtimet.
Päivä 14: Käy läpi vaatekaapit ja luovu tur-
hista vaatteista.
Päivä 15: Imuroi ja puhdista patja, vaihda la-
kanat. Pese tyynyt ja täkki tarvittaessa.
Päivä 16: Imuroi ja moppaa lattia. Muista sii-
vota myös huonekalujen alta.
Päivä 17: Puhdista muut huonekalut, pese 
seinät tarvittaessa.

  Olohuone/päivät 18-24:
Päivä 18: Imuroi sohva. Pese sohvien irtopääl-
liset tarvittaessa.
Päivä 19: Tuuleta tai pese huovat ja torkku-
peitot, tamppaa matot. Siivoa sohvapöytä 
ja muut tasot.
Päivä 20: Puhdista television raami ja näyttö. 
Pyyhi myös muut elektroniikkalaitteet puh-
taaksi.
Päivä 21: Imuroi ja pese lattiat. Muista siivo-
ta myös huonekalujen alta!
Päivä 23: Pese seinät.
Päivä 24: Pese ikkunat. Puhdista kaihtimet ja 
verhot. Pese verhot tarvittaessa.

  Työhuone/päivät 25-26:
Päivä 25: Järjestele ja putsaa työpöytä. Imu-
roi ja hankkiudu turhasta krääsästä eroon. 
Päivä 26: Pyyhi kirjahyllystä pölyt ja hankkiu-
du turhista kirjoista eroon.

  Muut/päivät 27-30:
Päivä 27: Puhdista pyy-
kinpesukone.
Päivä 28: Järjestele par-
veke tai terassi.
Päivä 29: Imuroi auto.
Päivä 30: Tarkista kai-
paako pölynimurin 
pussi vaihtoa ja huolla 
muut siivousvälineet. 

(Listan lähde: Popsugar.com/IL - toimittaja Sari Hawkins)

Vastaus sivun 19 kysymykseen: 

System Analysis and Programme 
Development, saksaksi Systemanalyse und 
Programmetwicklung. 

PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA  | Ulla Aurio, SISUKAS -lehden  päätoimittaja

• Päätoimittaja: Ulla Aurio 
• Taitto: Grafal Oy
   Armi Lylykangas
   www.grafal.com 
• Painopaikka:  PK-Paino Oy 
   www.pkpaino.com

Jos haluat antaa palautetta tämän lehden sisäl-
löstä, niin kirjoita vapaamuotoinen palautekir-
je ja pudota se SISUKAS-lehden laatikkoon, jo-
ka on sijoitettu pääportin vieressä olevan pos-
tikopin seinään.
Voit lähettää palautetta sähköpostitse:
sisukas.lehti@AGCOcorp.com. 

AGCO POWER 
-henkilöstölehti
n:o 1/2016 maaliskuu

SISUKAS
Seuraava SISUKAS-lehti ilmestyy 
kesäkuussa 2016.

www.agcopower.com 

  KIITOS

Hyvää Pääsiäistä!

30 vuoden työura Linnavuoressa on ohi 
ja olen siirtymässä eläkkeelle. Lämmin 
kiitos hyvästä yhteistyöstä teille kaikil-
le lukuisat kollegani ja upeat työkaveri-
ni. Kanssanne on ollut mieluisaa hoitaa 
monia projekteja tässä aina vain mut-
kistuvassa moottorimaailmassamme. 

Hans Lönnqvist


