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Pullisilla on Loimaan Kojonkulmalla iso lihakarjatila. Viime vuoden joulukuussa tilalle 
hankittiin uusi traktori, tuliterä Valtra, josta perheessä ollaan iloisia ja ylpeitä. 
Mitä Pulliset sanovat traktoria kuljettavasta moottorista, se selviää sisäsivuilta 4-6.
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Isoja investointeja 
akselivalmistukseen
AGCO Power Oy:n Linnavuoren tehtaan ak-
selivalmistuksen merkittävät investointi-
hankkeet ovat saaneet AGCO:n johtoryh-
män hyväksynnän. 
 – Saimme viime huhtikuun lopussa posi-
tiivisen vastauksen esityksiimme hankkia 
akselivalmistusosastolle pehmeiden vai-
heiden sorvaussolu sekä pyöröhionta/kor-
vaussolu, kertoo valmistuspäällikkö Pekka 
Helminen.

Helmisen mukaan kokonaisuudessaan akselival-
mistuksen investointien yhteisarvo on noin 1,5 
miljoonaa euroa. 

– Koneiden toimitus menee osin 2018 vuoden 
puolelle, joten uusien laitteiden tuomat hyödyt ja 

tehokkuus pystytään ottamaan käyttöön Q2/2018 
aikana.

Investoinneilla haetaan oman valmistuksen te-
hokkuuden nostoa ja läpimenoaikojen lyhentämis-
tä, sekä kotiutetaan töitä ulkoisilta toimittajilta.

Pekka Helminen kertoo, että muutama vanha 
kone saa väistyä uusien solujen tieltä. 

– Layout-muutoksiakin joudumme tekemään, 
jotta saamme mahdollisimman toimivan kokonais-
ratkaisun investointien myötä, kertoo valmistus-
päällikkö.

Konehankinnat on tarkoitus lyödä lukkoon vie-
lä ennen kesälomia ja varsinaisiin layout-muutok-
siin päästään vuoden 2017 lopussa.

– Investoinnit tukevat akselivalmistuksen stra-
tegiaa ja antavat mahdollisuuden kehittyä yhä kil-
pailukykyisemmäksi ja halutummaksi hammas-
pyörävalmistajaksi, sanoo Helminen.
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VALTRA T4 174 VERSU
TEKSTI JA KUVAT: ULLA AURIO

Kun saavun lännen puolelta, metsätien kautta Kojonkulmalle, tä-
hän loimaalaiseen noin 350 asukkaan kylään, lävitseni kulkee läm-
min ailahdus. Tässä kylässä on jotakin mausteita entisajan hyväs-
tä amerikkalaisuudesta. Näkymä on hienoisesti elokuvamainen.  
 Kun kurvaan kohteeseeni eli Pullisille, perheen ylläpitämälle isolle 
suomalaiselle lihakarjatilalle, huomiota herättävän siistille ranchil-
le, tunnen ylpeyttä ja iloa toimittajuudestani. On kiehtovaa päästä 
tutustumaan minulle uuteen, toistaiseksi täysin tuntemattomaan 
työ- ja toimintaympäristöön. 
 Ja miksikö menen Pullisille? Siksi, että heillä on uusi ja komea 
Valtra T4 174 Versu. Se on punainen ja hieno. Ennen kaikkea me-
nen Pullisille siksi, että tätä traktoria kuljettaa Linnavuoressa tehty 
moottori, meidän kone.  Edukas käyttää, kulutus pieni, se on per-
heessä heti havaittu. Moottori on 7,4-litrainen, 175 + 15 -hevosvoi-
mainen.  

Ja tila, siis tämä koko kokonaisuus, se on noin 190 hehtaarin suu-
ruinen. Nykyaikaiset pihatot mahduttavat sisäänsä lähes 500 son-
nia. Juottolasta pihattoon muuttaa aina uusi sonnipolvi kun täyskas-
vuiset ovat siirtyneet HK:lle. Kierto on jatkuva. 

 

Litroja on riittävästi ja hevosvoimia tarpeeksi, Linnavuoressa tehty!

Pullisen perheen karjatilalla voidaan hyvin
Työtä on paljon. Pullisilla on apunaan yksi vakituinen ulkopuoli-

nen työntekijä, usein harjoittelijoita ja lomittajat mahdollistavat ah-
keroivalle perheelle tasaisin väliajoin vapaata ja pitempiäkin loma-
jaksoja. Muuten ei jaksaisi. 

Esikoisensa Ernon panosta molemmat vanhemmat kiittävät pal-
jon. – Hän on niin innokas tilan töiden tekijä, että joskus pitää mel-
kein pakolla poika irrottaa toimistaan.

Niin, ja se moottori!

– Se on ilmiselvästi tosi hyvä moottori, sanoo tilan isäntä Jyrki Pul-
linen, vakaasti, kuten Varsinais-Suomessa kuuluu.

– Raskaassakin työssä vaihteet vaihtuvat pehmeästi. Ja se kiih-
tyy hyvin, vaikka perässä kulkisi painavakin kuorma. Tämän sanoo 
15-vuotias Erno, mahdollinen tuleva isäntä, kuka tietää. 

Ajokista Erno ainakin on niin ylpeä ja iloinen, että hurautti sillä 
muutama viikko sitten parhaimpiinsa pukeutuneena koulunsa päät-
täjäisiin.

 Eipä AGCO-lipun alla ”purjehtiva” punainen Suolahden ja Linna-
vuoren ylpeys Loimaan yläasteen pihassa häpeään joutunut. Ja to-
distus, ei sekään muuten ollut yhtään huono.

Uuden traktorin monet hienoudet, hyö-
dyt ja jopa huvitkin, ne kaikki ovat tul-
leet puolen vuoden aikana tutuiksi kar-
jatilan isännälle Jyrki Pulliselle.
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Siistiä ja puhdasta

Pulliset, nämä loimaalaiset karjatilalliset ovat viisihenkinen perhe. Äi-
ti Minna on koulutukseltaan sairaanhoitaja, mutta nyt hän on oman il-
maisunsa mukaan ”vasikkapiika”, eli hänen vastuullaan ovat moder-
nissa juottolassa asustavat karjaperheen pienimmäiset.  Vampulasta 
kotoisin oleva Minna kantaa myös päävastuun kodinhoidosta. 

Jyrki-isäntä on juurillaan. – Isoisäni Nikolai Pullinen tuli tänne vuon-
na 1946 siirtolaisena Karjalan Kuolemanjärveltä ja osti tilan evakoille 
tarkoitetusta huutokaupasta. 

Jyrki kertoo kokeilleensa nuorena hetken ajan myös insinööriopis-
keluja, mutta veri veti maatöihin ja sen seurauksena mies päätti ha-
keutua opiskelemaan maatalousoppilaitokseen. Isäntä hänestä tuli 
tilalle jo 23-vuotiaana.

Isännän työtä on maanviljelyksen ja karjanhoidon sekä niihin liitty-
vien tehtävien lisäksi toimia koko ison tilan johtajana, sillä ilman las-
kentaa, budjetointia, suunnittelua, hankintoja ja visiointeja ei näin mit-
tava laitos pyöri.  

– Emme ole laajentamassa tilaamme mitenkään äärettömän suu-
rin loikkauksin, mutta haluamme kuitenkin kehittää toimintaamme 
niin, että emme jää paikoilleenkaan junnaamaan, kertovat Pulliset. 

Yhdessä

Yhdessä Minna ja Jyrki ovat kehittäneet perinteisestä maatilasta tä-
män modernin laitoksen. Yhdessä he pitävät myös huolta siitä, että 
pientä kartanoa muistuttava päärakennus huokuu kodikkuutta. 

Molemmille  on tärkeää, että isolla pihamaalla ja jokaisessa tuo-
tantorakennuksessa on siistiä, puhdasta ja että kaikki on järjestyk-
sessä. Sekin on ilmeistä, että vanhatkaan tilan perinnerakennukset 
eivät pääse tämän perheen hoivissa lahoamaan rähjäisiksi rotiskoiksi. 

– Joku saattaa ajatella, että siisteys on turhaa, kun se ei tuota mi-
tään. Me ajattelemme toisin. Kun asiat ovat sekä sisäisesti että ulkoi-
sesti järjestyksessä, on helppo tuntea tervettä ylpeyttä omasta työs-
tään, sanovat Pulliset.

Sisu-niminen koirakin kiiltää puhtauttaan. Irti päästyään se piipah-
taa pihaton jokaisessa karsinassa. Mitä lie sonnikavereilleen kerto-
massa? 

Jatkuu seuraavalla sivulla

Perhe Pullinen on viisihenkinen, mutta juuri nyt kuvaan ei päässyt 
13-vuotias Siiri, sillä hän oli haastattelupäivänä sairaana. Kuvassa 
takana vasemmalla esikoinen Erno, isä Jyrki, äiti Minna ja edessä 
kuopus Niilo.
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Oppilaitosyhteistyö rikastuttaa kaikkia osapuolia
Tehdasvierailu on yksi oppilaitosyhteistyön muoto. Lähes kaikki agco-
laiset ovatkin varmasti joskus nähneet opiskelijaryhmiä vierailemas-
sa Linnavuoressa. Moni on saattanut työssään olla myös tekemisis-
sä erilaisia opinnäytetöitään tekevien opiskelijoiden kanssa tai opas-
tanut kesätyöntekijää tehtäviinsä. 
 AGCO Powerin osaajia on ollut luennoitsijoina eri kouluissa ja teh-
taalta on tarjottu harjoitustyöaiheita koulujen kursseille. AGCO Po-
wer on monesti myös mukana oppilaitosten tapahtumissa. Yleensä 
tämä kaikki on liittynyt tavalla taikka toisella oppilaitosyhteistyöhön. 

Erilainen opiskelija- ja oppilaitosyhteistyö nähdäänkin AGCO Poweril-
la tärkeänä, sillä nuorista saadaan tulevaisuuden osaajia mootto-
ritehtaalle. Toisaalta opiskelevat nuoret saattavat joskus tehdä töi-
tä moottoritehtaalle yhteistyökumppanin kautta, tai olla asiakkaan 
roolissa yritykseen päin. 

Osa laajasta oppilaitosyhteistyöstä kulkee suoraan osaavan ja 
motivoituneen henkilöstön kautta. Eikä esimerkiksi opinnäytetöiden 
tekeminen olisi mahdollista ilman osastojen ja esimiesten arvokas-
ta panostusta. Moni yhteistyön muoto saattaisi kuitenkin jäädä to-
teutumatta ilman henkilöstöhallinnon koordinointia ja tukea. Ensim-
mäinen kontakti HR:ssä on useimmiten Kristiina Repo. 

Krissen puheluihin ja viesteihin kannattaakin vastata: Opiskeli-
ja- ja oppilaitosyhteistyötä ei nimittäin tehdä HR:n takia, vaan siitä 
voi olla hyötyä kenen tahansa työtehtävässä ja pitkässä juoksussa 
siitä hyötyy koko AGCO Power. Lisäksi erilaisiin tapahtumiin osallis-
tuminen on antoisaa ja jopa hauskaa.

Yrityspäivät tutustuttaa

Yrityspäivät on vuosittain helmikuun alussa TTY:lla järjestettävä Suo-
men suurin kontaktointi- ja rekrytointitapahtuma korkeakouluopis-
kelijoille. Yliopisto-opiskelijoiden lisäksi Yrityspäivillä käy myös 
amk-opiskelijoita. Tänä vuonna AGCO Poweria tapahtumassa edus-
tivat Ari Pesola tuotekehityksestä, Katja Sorjamaa APS-osastolta 
ja Anne-Mari Niemelä jälkimarkkinoinnista sekä tietenkin 49 AWF 
-moottori sisäänheittäjänä. 

– En osannut odottaa, että osanotto nimenomaan yritysten osal-
ta olisi ollut niin kattava ja näyttävä kuin se oli, totesi Yrityspäivien 
ensikertalainen Ari tapahtuman jälkeen. – Paikalla oli edustettuna yli 
sata yritystä. Tapahtuma on opiskelijoille loistava mahdollisuus tu-
tustua eri yrityksiin ja niiden tarjoamiin työmahdollisuuksiin. 

– Oli hauskaa huomata, kuinka laaja asiakaskuntamme ja nyky-
aikainen moottoriteknologia herättivät useissa opiskelijoissa suur-
ta mielenkiintoa, Ari kommentoi.  – Usealle henkilölle AGCO POWER 
-moottoreiden eri käyttökohteet ja korkea tekninen taso tuli selvä-
nä yllätyksenä.

– Vaikka yrityksemme ja tuotteemme eivät kaikille olekaan entuu-
destaan tuttuja, niin ständillämme väkeä riittää koko päivän, välillä 
jonoksikin asti. AGCO Powerille tapahtuma on erinomainen tilaisuus 
tehdä niin AGCO Poweria kuin koko AGCO:akin tuotteineen tutuksi, 
kertoa erilaisista uramahdollisuuksista sekä tutustua mahdollisiin 
tulevaisuuden moottoriosaajiin. 

Pesolan mukaan opiskelijoita kiinnostavat niin kesätyöt, harjoit-
telu- ja opinnäytetyöpaikat kuin opintojen jälkeiset työmahdollisuu-
detkin. – Opiskelijat osaavat myös kysyä haastavia teknisiä kysymyk-
siä. Ari kiittelikin, että keskustelu lahjakkaiden ja moottoreista kiin-
nostuneiden opiskelijoiden kanssa oli antoisaa.

Jatkoa edelliseltä sivulta

Voimaa ja välittämistä

Pullisten lapsista urheileva ja kalastava Erno on siis 15-vuotias, tans-
sia harrastava Siiri, joka haastattelupäivänä potee juuri kuumeflunssaa, 
on 13-vuotias ja tietotekniikasta kiinnostunut kuopus Niilo on 9-vuotias. 

Jos on Pullisten traktorin moottorissa poweria, tuntuu sitä olevan it-
se perheessäkin. Ja on heissä myös henkeä, jotakin käsin kosketelta-
vaa yhteisyyttä, lämpöä, läheisyyttä. Niin aistin.

– Kyllä me hyvin voimme, myöntävät Minna ja Jyrki, kun tarjoilen heil-
le havaintojani.  

– Me tehdään asioita paljon yhdessä, koko perhe, vaikka pariskunta-
na olemmekin työpäivinä usein aivan eri tahoilla tilaa. Yhteyttä pidämme 
kuitenkin arjessa puhelimitse, ja se tapahtuu kieltämättä monta kertaa 
päivässä. Jyrki soittaa useammin, naurahtaa Minna.

– Olemme kaikki myös aktiivisia liikunnan harrastajia, vietämme mie-
lellämme aikaa ystävien ja sukulaisten kanssa, osallistumme kulmakun-
tamme toimintoihin ja fanitamme intohimoisesti koko perheen voimalla 
Loimaan Hurrikaaneja eli paikallista lentopallojoukkuetta. 

Kohtuullisin väliajoin Pulliset lähtevät reissuun. Yhdessä. Joskus pit-
källe ja kauas. Monesti kotimaahan, vaikkapa lumisille tuntureille, jotta 
jokainen pääsee laskettelemaan pohjoisen rinteille. 

– Minä uskon, että se ihan syvin peruspoweri tulee meidän perhees-
sä kuitenkin siitä, että me olemme kiinnostuneita toistemme elämäs-
tä. Kysymme päivittäin kuulumiset ja juttelemme paljon. Harrastuksiin 
lapsia kuskatessa on aina aikaa puhella. Mitä kuuluu, miten voit, mis-
sä nyt mennään, mitä on tapahtunut, nämä kysymykset ovat meillä jo-
kapäiväisiä, kertoo Minna.

– Ja ajattele, olemme oikeasti vielä näin 22 yhteisen vuoden jälkeen-
kin Minnan kanssa kiinnostuneita toistemme olotilasta, heittää Jyrki vie-
lä sanasensa aiheesta.

Ja vielä vähän traktorista

Karjatilavierailun aikana tulen vielä tietämään, että tässä viime vuoden 
joulukuussa Pullisen perheeseen tulleessa punaisessa traktorikaunis-
tuksessa on jopa jääkaappi. Helteellä saa ajuri siis viileät juomansa 
vierestään. 

– Ja sitten on se automaattioh-
jaus. Jos vilkaiset vähän tuonne 
pellolle, näet, että suoraa on tul-
lut. Ei tule noin tarkkoja vakoja kä-
siohjauksella, huomauttaa isäntä.

– Parhaimmillaan tällä pelillä 
voi työskennellä niin, että istus-
kelee vaan, rallattelee omiaan, 
kuuntelee musaa, ajattelee suu-
ria tai pieniä,  ja silti tulee valmis-
ta, maalailee Jyrki iloisena kuin 
pieni poika.  

Erno muistuttaa vielä traktorin 
taakseajolaitteistosta. – Ei tarvit-
se enää niska kenossa peruutella. 
Ohjaus toimii molempiin suuntiin. 

– Vuoden verran minä traktorin 
hankinnan kanssa itseäni stres-
sasin ja sitten päätin. Tämä on 
ensimmäinen Valtrani. Ja ainakin 
tähän asti se on meitä tyydyttänyt. 
Kovastikin, sanoo Jyrki Pullinen.
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OPPILAITOSYHTEISTYÖ
TEKSTI: ANNE-MARI NIEMELÄ JA KATJA SORJAMAA

Oppilaitosyhteistyö rikastuttaa kaikkia osapuolia

 – Muutama opiskelija oli niin tohkeissaan moottoriteknologiasta ja 
paikalla olleesta moottorista, että muisti vasta vartin keskustelun lopuk-
si kysäistä: ”Niin olikos teillä kesätöitä?”

Tops of the crops

Viime vuonna päätettiin kokeilla myös jotain uutta ja niinpä Yrityspäivil-
lä arvottiin yhteystietonsa jättäneiden joukosta pieni ryhmän opiskeli-
joita, jotka kutsuttiin yritysvierailulle Linnavuoreen. Sittemmin mallia on 
jatkokehitetty tehotiimissä (Krisse, Katja ja Anne-Mari) ja lopputulokse-
na syntyi Tops of the crops -nimellä markkinoitu tapahtuma (nimestä kii-
tos Frosteruksen Samille).

Kutsuimme Tops of the crops -tapahtumaan parikymmentä opiskeli-
jaa, ja suuntasimme Arin, Jussi Rinteen (laatuosasto) ja Aki Pajunojan 
(tuotekehitys) kanssa huhtikuun alussa illaksi TTY:lle. 

Ensimmäinen vajaa parituntinen vierähti uuden Kampusareenan mo-
dernissa auditoriossa. Pikaisen yritysesittelyn jälkeen lauteille pääs-
tettiin Ari, jonka innostava Tekniikkaa ja tiedonjanoa -esitys kertoi sekä 
Arin omasta urapolusta, että niistä haasteista ja mahdollisuuksista, mi-
tä nykyaikaiset moottorimme tarjoavat niin tuotekehityksen, valmistuk-
sen kuin loppukäyttäjän osalta. 

AGCO – globaali työnantaja oli Jussin erittäin mielenkiintoinen 
ja omakohtaiseen kokemukseen perustuva kuvaus siitä, millais-
ta on lähteä pariksi vuodeksi maailmalle. Opiskelijat olivatkin erit-
täin kiinnostuneita kuulemaan AGCO:n tarjoamista kansainvälisis-
tä mahdollisuuksista. Auditorio-osuuden kruunasi Akin Tiedettä 
tarvitaan myös teollisuudessa -puheenvuoro, joka viimeistään va-
kuutti kuulijat siitä, miten erilaisia taustoja AGCO Powerin työnte-

kijöillä on ja miten monipuolista osaamista modernissa moottori-
tehtaassa tarvitaan.

Auditoriosta siirryimme Hervannan kattojen ylle Kampusareenan 8. 
kerrokseen, toimistohotelli Koran aulatiloihin, joissa meitä odotti pieni 
iltapala. Loppuillan ohjelmassa oli rentoa jutustelua ja opiskelijoilla oli 
mahdollisuus kysellä lisää auditorio-osuuden esityksistä, linnavuorelais-
ten työtehtävistä ja moottoriteknologiasta. Juttua olisi riittänyt varmas-
ti pidemmäksikin aikaa, mutta lopulta oli kiiteltävä yleisömme ja aika 
päättää onnistunut tapahtuma.

Saimme tapahtumasta todella positiivista palautetta opiskelijoilta 
niin suullisesti kuin kirjallisestikin. Luento-osuudesta saimme kiitosta 
muun muassa siitä, että luennot olivat mielenkiintoisia, tarjosivat eri nä-
kökulmia toimintaamme ja puhujat olivat kovia osaajia. Myös verkostoitu-
misosuuden vapaa jutustelu keräsi paljon kehuja ja eräässä palauttees-
sa todettiinkin, että se auttoi ymmärtämään paremmin, millaisia työteh-
täviä meillä tulevaisuudessa voisi olla tarjolla. Omat edustajamme puo-
lestaan olivat positiivisesti yllättyneitä paikalle saapuneiden opiskelijoi-
den määrästä sekä erityisesti heidän aktiivisuudestaan. Ehkä parasta oli 
se, että opiskelijat kokivat tapahtuman hyödylliseksi ja mielenkiintoiseksi. 

Tarkoitus on, että olemme myös jatkossa mukana Yrityspäivillä ja toi-
vottavasti meillä on tulevaisuudessakin mahdollisuus järjestää Tops of 
the crops -tyyppisiä tapahtumia. Kuten Jussikin totesi, parasta on se, 
että näitä järjestetään. Järjestäminen vaatii kuitenkin sitä, että joukos-
tamme löytyy innokkaita ja monipuolisia osaajia, jotka haluavat käyttää 
muutaman tunnin työajastaan hieman erilaisiin työtehtäviin.  Jos intoa 
ja tekijöitä riittää, vastaavaa toimintaa voitaisiin laajentaa myös muihin 
oppilaitoksiin eri puolilla Suomea. Akin sanoihin tiivistyy paljon koko po-
rukan puolesta: Kiitos, että pääsin mukaan!

Muutama opiskelija 
oli niin tohkeissaan 
moottori-
teknologiasta 
ja paikalla olleesta
moottorista, että 
muisti vasta vartin 
keskustelun lopuksi 
kysäistä: 
”Niin olikos teillä 
kesätöitä?”
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LAATUNURKKA
TEKSTI: SARI VERÄJYS

Tämän vuoden alussa Linnavuoressa otettiin käyttöön uudistet-
tu Laadunhallinta -sovellus. Löydät sen osoitteesta http://laadun-
hallinta/.

Osavalmistus, Hammaspyörät ja molemmat moottorikokoonpa-
nohallit (järjestelmässä Moottorit 5 ja Moottorit 6) kirjaavat tuotan-
nossa havaittuja vikoja sovellukseen. Jokainen syötetty vika eli laa-
tuilmoitus yksilöidään juoksevalla ilmoitusnumerolla.

Viasta kirjataan keskeiset lähtötiedot kuten esim. vikakatego-
ria, tuote, vian raportointipaikka, osaluettelonumero, osanumero 
ja osan nimi.

Quality Agenda – laatuvikojen ratkominen tehokkaaksi

Havaittu vika eli poikkeama kuvataan mahdollisimman tarkas-
ti, liitetään kuva siitä ja sen vikatyyppi määritetään valmiiden va-
likoiden avulla. Viat voidaan jaotella tuotannosta, toimittajasta, 
tuotekehityksestä tai logistiikasta aiheutuneiksi.

Viasta lähtee sähköpostijakeluna viesti vikailmoituksen avaa-
jan määrittämille tiimeille ja/tai yksittäisille henkilöille.

Moottorikokoonpanotuotannossa havaittuja vikoja kirjataan ns. 
vähintään kolme vikaa vuorossa -periaatteella. Tällöin pyritään 
saamaan käsittelyyn nimenomaan suurimmat, eniten laatumur-
hetta aiheuttavat viat. Valmistuksen laatuinsinöörit määrittävät 
yhdessä muiden toimijoiden kanssa tarvittavat toimenpiteet, jotta 
vian eteneminen voidaan estää (esim. varastojen tarkastaminen) 
sekä keinot, joilla vian syy poistetaan eli vika ratkaistaan. Kaikki 
asiakastehtaillamme havaitut moottoriviat OEM -laatu kirjaa kä-
siteltäviksi samoja periaatteita noudattaen. Mutkikkaat, pitkälli-
sempää analyysia vaativat viat siirtyvät järjestelmässä ns. PDCA 
-ongelmanratkaisuun.

Moottorikokoonpanotuotannossa havaittuja 
vikoja kirjataan ns. vähintään kolme vikaa 

vuorossa -periaatteella. 
Tällöin pyritään saamaan käsittelyyn 

nimenomaan suurimmat, eniten laatu-
murhetta aiheuttavat viat.
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Quality Agenda – laatuvikojen ratkominen tehokkaaksi

Quality Agenda on vapaasti käännettynä laadun työjärjestys. Se 
tarkoittaa sovellukseen kirjattuja vikoja, joiden ratkaisemiseksi so-
vittujen toimenpiteiden etenemistä seurataan viikoittain erikseen jär-
jestetyissä Quality Agenda -palavereissa. Vioista seurataan paitsi toi-
menpiteiden etenemistä ja tehokkuutta, mittareina sitä miten kauan 
vika on auki -tilassa (AOI, Age of Open Issue) ja aikaa, joka kuluu vian 
ratkaisemiseksi (TTF, Time To Fix). Ratkotut viat säilyvät Laadunhal-
linnassa seurannassa – tai suljettu -statuksella.

Quality Agenda -toiminnan hyödyt:

•  Vikatapaukset kirjataan ylös ja ne ovat luettavissa sovelluksessa.

• Toimenpiteet, niiden aikataulut ja vastuuhenkilöt määritetään  
    eli vikojen ratkominen tapahtuu järjestelmällisesti.

•  Seuranta on systemaattista.

Jotta saavutetaan laadukas moottori ja lopputuote, on estettävä 
vikojen syntyminen. Tämä voidaan toteuttaa suunnittelemalla tuote 
tuotannollisuusnäkökohdat huomioiden, toimittajien prosessien kor-
kealla kyvykkyydellä ja oman tuotannon vian estimien avulla. Vikojen 
synnyn estäminen ja jo toteutuneiden vikojen tehokas ratkaiseminen 
on meidän kaikkien yhteinen asia!

Sari Veräjys, 
valmistuksen laatupäällikkö

Uudistetun Laadunhallinta -sovelluksen 
löydät osoitteesta http://laadunhallinta/
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EWC VIERAILI LINNAVUORESSA

Moderni tehdas vakuutti EWC-vieraat
Eri henkilöstöryhmien edustajista koostuva 
AGCO-konsernin eurooppalainen yritysneuvos-
to eli EWC vieraili ensimmäistä kertaa AGCO 
Powerin tehtaalla Linnavuoressa toukokuun lo-
pulla. Neuvosto kokoontui Suomessa vuosiko-
kouksen merkeissä.  Varsinainen kokous pi-
dettiin Tampereella. 

Yritysneuvostossa on henkilöstöedustajia 
AGCO:n Euroopan tehtailta. EWC:ssä Suomea 
edustavat AGCO Powerin pääluottamusmies 
Mika Ovaskainen ja Valtran toimihenkilöiden 
luottamusmies Pentti Pasanen.

Tehdaskierros AGCO Powerilla herätti eu-
rooppalaisessa yritysneuvostossa kiinnostus-
ta monelta kantilta. Vieraita kiehtoivat etenkin 
kakkoshallin robotit, joiden toimintaa joukko py-
sähtyi seuraamaan useaan otteeseen. Samaan 
tapaan huomiota saivat välipala-automaatteja 
muistuttavat, varaosilla täytetyt laitteet.

– Kyseessä on varmasti yksi moderneimmis-
ta tehtaista AGCO-konsernissa,  AGCO:n Euroo-
pan HR- johtajana toimiva Linn Warzelhan tote-
si kierroksen aikana.

Vastaava modernius ei välttämättä ole ar-
kipäivää kaikissa eurooppalaisissa tehtaissa. 

EWC:n varapuheenjohtajana toimiva Pentti Pa-
sanen kertoo, että esimerkiksi Saksassa toimi-
taan enemmän ihmisten varassa, niin kutsutun 
mies ja kone -periaatteen mukaan.

AGCO Power on AGCO-konsernin ainoa 
moottoritehdas. Linn Warzelhan sanoo pitävän-
sä todella tärkeänä asiana sitä, että konsernil-
la on omaa moottorinvalmistusta. Sen ansiosta 
konserni on itsenäisempi, eikä enää täysin riip-
puvainen ulkopuolisista toimittajista.

– Tällä hetkellä noin puolet moottoreista 
menee omiin tuotteisiimme, mutta haluamme 
luvun nousevan 90 prosenttiin vuoteen 2021 
mennessä. Ajatus on aivan perusteltu.

Foorumi konsernin johdon 
ja henkilökunnan välillä

AGCO aloitti EWC-toiminnan vuonna 2009 kol-
me vuotta kestäneiden pitkien sopimusneu-
vottelujen jälkeen. EWC kokoontui kahtena 
ensimmäisenä vuotena Sveitsissä, ja sen jäl-
keen kokouksia on järjestetty ympäri Euroop-
paa. Nyt neuvosto kokousti Suomessa jo tois-
ta kertaa, sillä vuonna 2012 se kokoontui Jy-
väskylässä.

Valtran Pentti Pasanen on kuulunut neu-
vostoon sen alusta saakka ja toiminut myös 
sen puheenjohtajana. EWC ei tee päätöksiä, 
mutta Pentin mukaan neuvoston ansiois-
ta tietoa kulkee työntekijöille aikaisempaa 
enemmän. Lisäksi EWC:n kokouksissa pääs-
tään vaihtamaan ajatuksia, näkemyksiä ja tie-
toja tehtaiden välillä.

– EWC on tarkoitettu henkilöstön ja kon-
sernin johdon väliseen tiedonvälitykseen. 
Neuvostossa käsitellään monikansallisia 
asioita.

Euroopan HR-johtajana toimivan Linn 
Warzelhanin mukaan yhteistyö AGCO:n sisäl-
lä toimii hyvin ja EWC lisää avointa keskus-
telua.

– On hyvä kokoontua yhteen vaihtamaan 
ajatuksia kerran vuodessa. Keskustelu on 
avointa, ja lisäksi kokouksissa on mahdol-
lista esittää kysymyksiä ja antaa vastauksia.

Linn puhuu yleisemminkin kansainvälisen 
yhteistyön tärkeästä merkityksestä AGCO:n 
kaltaisessa monikansallisessa yrityksessä. 
Hänen mukaansa on hienoa, että konserni voi 
tarjota työtekijöilleen muun muassa mahdolli-
suuden kehittää ammattitaitoaan ulkomailla.

TEKSTI: IDA KANNISTO  | KUVAT: HANNU PIIRAINEN JA IDA KANNISTO

AGCO:n eurooppalainen yritysneuvosto vieraili Linnavuoren tehtaalla toukokuun loppupuolel-
la. Tehdaskierroksella yritysneuvostoa kiinnosti erityisesti tehtaan modernius. Moni totesikin 
tapaamisten olevan hyvä tapa vaihtaa ajatuksia ja jakaa näkemyksiä.

Valtran toimihenkilöiden luottamusmies Pent-
ti Pasanen (vas.) toimi puheenjohtajana Suo-
messa järjestettyyn kokoukseen saakka, jon-
ka jälkeen hän jatkaa varapuheenjohtaja-
na. Linn Warzelhan toimii AGCO:n Euroopan 
HR-johtajana.
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EWC-vieraissa kiinnostusta herättivät välipala-automaatteja muistutta-
vat laitteet, jotka on kakkoshallissa täytetty varaosilla.

AGCO-konsernin ensimmäistä EWC-kokousta vietettiin vuonna 2009. 
Suomessa EWC on vieraillut kerran aikaisemmin, mutta Linnavuo-
ressa vierailu oli ensimmäinen.
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TEKSTI: IDA KANNISTO | KUVAT: PETRI VIRKILÄN MATKA-ARKISTO

PALKINTOMATKA

Vuoden Agcolaiseksi valittu Petri Virkilä nautti viikonmittaisesta 
palkintomatkastaan Brasiliassa maaliskuun lopussa. Viikon aika-
na tutuksi tulivat niin Mogi das Cruzesin tehdasmiljöö kuin Bra-
silian upeat aurinkorannatkin.

Kun Petri sai loppuvuodesta tietää tulleensa valituksi Vuoden Agco-
laiseksi, hän sai päättää, lähteekö palkintomatkalle Kiinaan vai Bra-
siliaan. Matkakohde vaikutti alusta saakka selvältä, sillä eksoottinen 
Brasilia kiinnosti Linnavuoressa robottiohjelmoijana työskentelevää 
Petriä – eikä valinta kaduttanut jälkikäteen. 

– Jos mietin etelän maita, joissa olen käynyt, niin kyllä Brasilia me-
nee ainakin top kolmoseen.

Modernia kaupunkikuvaa, houkuttelevia hiekkarantoja ja kiehtovia 
yksityiskohtia AGCO Powerin Mogi das Cruzesin moottoritehtaalta vi-
lahtelee Petri Virkilän valokuvakansiossa.

Palkintomatkan jälkeen tarinoita riittää. Ensimmäiset päivät Pet-
ri tutustui AGCO:n Brasilian moottoritehtaaseen sekä oppaan seuras-
sa että itsekseen. Laajalla tehdasalueella toimivat saman katon al-
la sekä AGCO Power että Valtra. Tehtaalla työskentelee 800 henkeä.

– Ville Yli-Jama antoi tehtäväkseni tutustua ryhmälinjaan. Brasi-
liassa se on automatisoitu kahdella lineaarijohteella kulkevalla robo-
tilla, Linnavuoressa taas käytössä on FMS-hissi ja solukohtaiset robo-
tit. Oppia voimme molemmin puolin, sillä ei ole yhtä oikeaa tai vää-
rää tapaa tehdä.

Kaksi asiaa tehtaalla kiinnittivät erityisesti Petrin huomion: työpaik-
kojen siisteys ja tekemisen ilo, joka brasilialaisista kollegoista välittyi.

– Esimerkiksi kännyköitä ei tehtaalla työajalla näkynyt. Se on var-
masti myös kulttuuriero. Toisen kulttuurieron huomasin, kun liikuin 
tehtaalla itsekseni. Kaikki tulivat sanomaan käsipäivää, vaikka eivät 
edes osanneet englantia.

Moni ei välttämättä tule ajatelleeksi sitä, että valtavassa Brasilias-
sa on hyvin moderniakin kaupunkikuvaa. Petrin valokuvissa komeilee 
korkeita pilvenpiirtäjiä urheilukenttien, uima-altaiden ja asutusten taus-
talla. Hänen mukaansa myös tehdas on täysin ajanmukainen ja osaa-
minen sekä tekniikka ovat tätä päivää.

Tutustuttuaan muutaman päivän moottorinvalmistukseen, Petri pää-
si oppaana toimivan paikallisen matkaan. Loppuviikko sujuikin leppoi-
sissa tunnelmissa rannikolla, jossa brasilialaiset viettävät lomiaan.

Petri Virkilä pääsi ensimmäisenä matkapäivänään tutustumaan 
AGCO Powerin moottorinvalmistukseen Brasiliassa.

Petri kävi palkintomatkalla 
Etelä-Amerikan suurimmassa valtiossa

Seitsemännessä kerroksessa sijainneen hotellihuoneen parvekkeelta 
avautuivat upeat näkymät kaupunkiin.

Iltaisin oli aikaa tutustua paikalliseen ruoka- ja juomakult-
tuuriin, johon kuului muun muassa monenlaisia makkaroita. 
– Kuvan iltana maistoimme rommilla liekitettyä makkaraa, joka oli todel-
la hyvää. Ravintola sijaitsi kävelymatkan päässä hotellilta.
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Loppuviikosta Petri nautti lomapäivistä Guarujassa, noin sadan kilometrin 
päässä São Paulon osavaltiossa sijaitsevasta Mogi das Cruzesista.

Tehdasalueen pihamaa oli Petrin sanojen mukaan traktoreita väärällään.
Tehtaalla saman katon alla toimivat AGCO Power ja Valtra. Vaih-
teistokokoonpanon testihuone sijaitsi Valtran puolella.

Traktorin kokoonpanolinjalla oli juuri käynnissä ajoneuvon kasaaminen. Kokoonpanolinjan loppuvarustelussa valmis traktori alkoi jo hahmottua.

AGCO vastaa Brasilian tehtaalla moottorien valmistuksesta. Ku-
vassa näkyy paikallinen moottoreiden kokoonpano. Petri kertoo 
viettäneensä aikaa etenkin ryhmänvalmistuksessa, kannenval-
mistuksessa ja koekäytössä.

Ryhmälinja on Brasiliassa automatisoitu lineaarijohteella kulkevilla robo-
teilla, jotka ovat robottiohjelmoijana toimivan Petrin omaa osa-aluetta.  
– Asiat voi tehdä monella tavalla. Brasiliassa oli vähän erilaiset toimintata-
vat, esimerkiksi toisenlaiset metodit ja tekniikat kuin Suomessa, Petri kertoo.

Johnny Deppin tähdittämien Pirates of the Caribbean -elokuvien 
hengessä kapteeni Jack Sparrowksi pukeutunut ravintolan si-
säänheittäjä houkutteli Petriä seurueineen illalliselle rannikolla 
Bertiogan kaupungissa.



14   SISUKAS | AGCO POWER HENKILÖSTÖLEHTI

KIINASTA
uutisia & terveisiä

TEKSTI: JARMO TUORILA

KUVA: AGCON ARKISTO

Alkuvuosi 2017 on täällä mennyt vähitellen 
kuukausittaisten tuotantovolyymien nostossa 
budjettilukujen tasolle.  Syynä moottorien tuo-
tantovolyymien suunniteltua alhaisempiin ta-
soihin ei suinkaan ole ollut AGCO Power Chan-
gzhoun kyky vastata kysyntään vaan enem-
mänkin sekä Beauvaisin että Changzhoun 
traktorituotantojen kohtaamat haasteet. 

Changzhoussa traktorivalmistuksen uusi 
johto on ottanut uudenlaisen ohjauksen päi-
vittäiseen toteutukseen sen jälkeen kun trak-
torien toimitusmäärät eivät kohonneetkaan lu-
vatun mukaisesti, johtuen toimittajaketjussa 
ilmenneistä vaikeuksista. Niinpä maaliskuus-
ta lähtien traktorituotanto on visuaalista oh-
jausta hyväksikäyttäen saanut poikkeustilan-
teet ja syyt niihin tiedotettua huomattavasti te-
hokkaammin koko organisaation läpi. 

Visuaalisuus on tehokasta varsinkin sil-
loin, kun traktorituotannossa havaitaan vika 
ja koko linja pysäytetään siihen asti kunnes 
vika on saatu korjattua/poistettua. Kyseiset 

pysähdykset eivät ole moottorituotantoamme 
suuremmin haitanneet. Meidän on vain täyty-
nyt pitää huoli, että yhteisessä käytössä ole-
va maalauslinja on saatu pidettyä sillä tasol-
la toiminnassa että pysäytysten takia mene-
tetty aika on kurottu umpeen myös moottorien 
maalauksen osalta.

Beauvaisin kohdalla alkuvuosi oli sielläkin 
hiljaisempi moottorien tarpeen kannalta kuin 
oli suunniteltu. Tosin huhtikuussa sitten jo 
toimitettiin ennätysmäärä moottoreita Rans-
kaan, joka hienosti tasasi Changzhoun trakto-
rien vielä varsin alhaisella tasolla olevaa moot-
toritarvetta. Nyt näyttää siltä, että Beauvai-
sin moottorien tarveheilahtelut ovat tasaan-
tumaan päin ja se taas helpottaa meidän os-
tomme ja tuotantomme suunnittelua.

Kaiken kaikkiaan odotuksenamme on, et-
tä moottorien tuotantomäärät nousevat lop-
puvuotta kohti niin, että me saamme kurot-
tua menetetyt moottorien tuotantomäärät um-
peen. Yllättävä huolenaihe on, että osa mei-

dän avaintoimittajistamme on suuren kysyn-
nän takia omien tuotantokapasiteettiensä ylä-
rajoilla. Se saattaa vielä aiheuttaa yllätyksiä 
siitä huolimatta, että komponenttien saata-
vuusriskejä on nyt todella aktiivisesti pyritty 
kartoittamaan ja eliminoimaan. 

Laatuasiat ovat meillä tällä hetkellä hyväl-
lä mallilla; meillä ei ole ollut isoja ongelmia 
moottorikomponenttien laadun kanssa, mut-
ta kyllä me sitä koko ajan pyrimmekin paran-
tamaan entisestään.

Shanghain generaattoripakettien
tuotanto siirtyi Changzhouhun

Tämän vuoden alun merkittävä tapahtuma 
oli kun me suljimme Shanghaissa vuodesta 
2008 toimineen generaattoripakettien tuotan-
non ja kaikki toiminta siirrettiin AGCO Chang-
zhoun tehtaalle. Siitä lähtien olemme odotel-
leet ensimmäisiä tilauksia. Huhtikuussa me 
saimmekin hyviä uutisia kahdesta tilauksesta. 

Nyt voidaan sanoa, että nollatasolta pon-
nistetaan ja aletaan rakentamaan kokoonpa-
noa ja testausta uudelta pohjalta. Pyrkimyk-
senamme on Kiinan ja OEM-asiakkaiden li-
säksi hiljalleen edetä Kaakkois-Aasian, Aust-
ralian ja Uuden-Seelannin generaattoripaket-
timarkkinoille. 

AGCO Power Changzhoulle toimintojen yh-
distäminen merkitsee paljon kaivattua jousta-
vuutta jakaa kuormaa tarpeen mukaan, sillä 
generaattoripakettien tuotanto on enemmän-
kin projektiluontoista ja se tarkoittaa, että on 
hiljaisempia ja erittäin kiireisiä ajanjaksoja. 

Kesän alusta näyttää tulevan generaattori-
pakettien osalta kiireinen, jota olemme jo eh-
tineet kasvavassa määrin odotellakin. 

Tässä lopussa haluan kiittää monivuotista 
generaattoripakettien toimitusyksikön vetäjää 
Jouni Lemmettiä hyvin tehdystä työstä ja toi-
vottelen jo etukäteenkin hyvää jatkoa uusissa 
haasteissa sen jälkeen kun nykyinen sopimus 
päättyy kesäkuun lopussa.

Kesää kohti kiihdyttäen Changzhoussa

Moottorit, generaattoripaketti ja traktori näytillä AGCO Changzhoun sisääntuloaulassa.
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AGCO MESSUILLA
TEKSTI: JARNO RATIA

Palkintosadetta Brasilian Agrishowssa

Brasilian vuoden traktorina palkittiin Valtran T-sarja.

Brasiliassa jokakeväinen Agrishow järjestettiin jälleen Ribeirão Pretossa 
toukokuun alussa. Erityisen kiinnostavan tämän vuoden showsta tekivät  
AGCO:n kauan odotetut tuoteuudistukset. 

Vuoden 2017 alusta Brasiliassa vaaditaan Tier3-emissiotason mukai-
sia moottoreita isossa teholuokassa, paikallisesti kyseistä emissiotasoa 
kutsutaan nimellä MAR-1. 

Yhtäaikaisesti MAR-1 moottoriuudistuksen kanssa, Valtra ja Massey 
Ferguson uudistivat traktoreitaan läpikotaisesti. Työ kannatti, sillä Centu-
rion pohjainen Massikan 6700 -sarja meidän 44 MD Common Rail -moot-
torilla palkittiin Brasilian vuoden traktori -palkinnolla omassa teholuokas-
saan. Samaisen pystin ja vieläpä Best Machine -palkinnon, suuremmassa 
teholuokassa sai Valtran loistokas uusi T-sarja. Uusi kaunis ulkomuoto pi-
tää sisällään merkittäviä teknisiä uudistuksia palkitun 74CW3-moottorim-
me lisäksi, joista asiakkaan näkökulmasta merkittävin lienee Brasiliassa 
nyt lanseerattu portaaton voimansiirto – CVT.

Brasiliassa maatalouskonemessuilla tehdään eurooppalaisesta tyylis-
tä poiketen aktiivisesti konekauppoja, eikä vain esitellä uutuuksia. Valtran 
osastolla kello kilkatti basaarihenkisesti joka kerta kun uusi Valtra myytiin 
ja taajasta kalkatuksesta päätellen uusien mallien vastaanotto oli erin-
omainen, jonka myös kauppojen lukumäärä viimevuoteen verrattuna todisti. 

Nyt lanseeratut tuotteet tulevat oleman varmastikin hyvä piristysruiske 
AGCO:lle, sillä viimevuosina markkinaosuutemme Brasiliassa on laskenut 
kilpailijoiden tultua samoille markkinoille.

Massikan osasto oli tänäkin vuonna näyttävä.



16   SISUKAS | AGCO POWER HENKILÖSTÖLEHTI

APS – ajankohtaista

MIKA SIUKOLA

Joskus toimintaa kehittäessä voi vallata epä-
usko, miksei tuloksia saavuteta tai onko ta-
voitteiden saavuttaminen ylipäätään mahdol-
lista. Henkilöstön kanssa keskustellessa tu-
lee joskus myös vahva vaikutelma, että ai-
emmat huonot kokemukset kehittämisestä 
tai epäonnistumiset haittaavat meneillään 
olevaa jokaista henkilöä hyödyttävää kehit-
tämistyötä. Vastapainoisesti me kuitenkin 
pystymme yhdessä esiintuomaan hienoa ke-
hittämistä ja onnistumisia eri puolilla yritys-
tämme. Yhtenä osoituksena siitä on meidän 
putkipuolen Power Up -projekti, joka nostet-
tiin esiin myös AGCO:n maailmanlaajuisessa 
uutisoinnissa. Seuraava kooste keskittyy 6S 
-kehitystyöhön ja ensimmäisen 6S-sertifikaa-
tin saavuttamiseen 2-hallin kotelosolussa.

Agco Powerin ensimmäisen 6S--sertifikaatin luovutus- ja onnitteluhetki kotelosolussa. Kuvassa 
vasemmalta lähtien Juha Tervala, Harri Ruponen, Juhani Mikkola, Jouni Broman, Jorma Koski-
nen, Tarmo Jussinniemi ja Ville Yli-Jama. 

Kakkukahvit sertifikaatin luovutuksen yhteydes-
sä. Kuvassa Jouni Broman ja Jorma Koskinen.

6S-toiminta ja sen kehittäminen

Varmasti suurin osa henkilöstöstämme on 
päässyt osallistumaan oman työympäris-
tön kehittämiseen 6S-menetelmää käyttäen.     
6S-kehitystyötä on tehty mm. poistamalla yli-
määräisiä tarvikkeita ja määrittämällä niille 
työn tekemisen kannalta parhaat paikat, jol-
loin voimme poistaa turhaa etsimistä eli vä-
hentää hukkaa. Merkintöjen, puhdistamisen 
ja standardisoinnin avulla saamme poikkea-
mat näkyviksi ja lisäämme visuaalisuutta. Ru-
tiinien avulla varmistamme puolestaan toi-
minnan ylläpitämisen ja kehittämisen. Tällä 
työllä luomme perustan laadukkaalle, tuot-
tavalle ja turvalliselle työlle sekä työn kehit-
tämiselle.

Aiemmin määritettyjen 6S-esimerkkialuei-
den lisäksi olemme aloittaneet 6S-kehitystyön 
myös muilla alueilla ja alueiden vastuujako-
jakin on tarkennettu. 6S-seurantaa tehdään 
säännöllisesti ennalta määritetyn kysymyslis-
tan mukaisesti siten, että tietyllä taajuudel-
la mukana on tiimin tai team leaderin lisäksi 
työnjohtoa ja päälliköitä.

Mikäli saavutettu tulos ylittää 20 pisteen 
rajan paikalle voidaan kutsua sertifiointiryhmä 
todentamaan saavutettu tila. Muutama alue 
on ollut todella lähellä vaativan 6S-sertifikaa-
tin saavuttamista ja toukokuun alkupuolella 
ensimmäinen alue siinä onnistui. Erityiskiitos 
ja Onnittelut täten kotelosolun tiimille ja kehi-
tysintoa kaikille muillekin alueille! 

Sertifikaatin saamisen yhteydessä onnistu-
mista juhlistetaan ja tämän johdosta alueen 
henkilöt palkitaan kakkukahvien lisäksi tuo-
telahjalla.

Rentouttavia kesän lomahetkiä toivottaen,
Heikki Salovaara, Mika Siukola ja 

Katja Sorjamaa
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HENKILÖSTÖKYSELY AKTIVOIJANA

Useilla moottoritehtaan osastoilla tartuttiin 
nopeasti ja hanakasti henkilöstökyselyssä 
ilmenneiden epäkohtien korjaamiseen. Tu-
loksellisia toimia on tehty muun muassa 
tuotekehitysyksikössä,  IT-osastolla  ja ta-
lousosastolla. 

Kuluvan vuoden alkupuolella julkistettu hen-
kilöstökysely kertoi pääosin tehtaassa vallitse-
vasta vahvasta työtyytyväisyydestä, mutta pa-
rannettaviakin kohtia löytyi. Juuri niihin kohtiin 
on nyt siis puututtu muutamilla osastoilla. Mo-
nissa tehtaan yksiköissä korjaavat toimet ovat 
lähiaikojen suunnitelmissa.

KORJAUKSIA, 
UUDISTUKSIA 

JA PARANNUKSIA

Hiki päässä, mutta hymyssä suin
Kirjanpitopäällikkö Heli Lepokorpi tuntuu tietävän hyvin, että työympäris-
tössä tehtävien muutosten ei tarvitse olla jättiläiskokoisia eikä parannus-
ten mammuttimaisia. – Tärkeintä on yhdessä pohtiminen, yhteistyössä 
tekeminen ja se, että työssä olevat ihmiset voivat kokea tulleensa kuul-
luiksi ja näkevät mahdollisuutensa vaikuttaa omiin työolosuhteisiinsa. 
Sillä voi olla hyvinkin iso henkinen merkitys työviihtyvyyden kannalta.

Helin johtamalla ulkoisen laskennan osastolla päätettiin yhdessä si-
säisen laskennan kanssa kuulla henkilöstön toiveet ja käynnistää työym-
päristön ja välineistön kuntoon saattaminen. Aivan näillä hetkillä ohei-
sessa kuvassakin näkyvät omatekoiset korotetut työpöydät jäävät histo-
riaan, sillä kaikille osaston työntekijöille on tulossa sähköiset työpöydät.

– Teemme täällä talousosastolla jatkuvaa istumatyötä ja kuukausien 
sekä vuosien vaihtuessa myös poikkeuksellisen pitkiä päiviä. Istuma-
työn aiheuttamat rasitukset ovat monelle tuttuja.  Uskon, että jatkossa 
sairaudet vähenevät, toteaa Heli.

Talouden joukkue aktivoitui myös järkeistämään eri ihmisten työpis-
teet niin, että samankaltaisia tehtäviä hoitavat henkilöt työskentelevät 

samassa tilassa. Muutosten yhteydessä saadaan kaikki ryhmän 
jäsenet eri kerroksista yhteen kerrokseen. – Nämä toimenpiteet 
lisäävät luonnollisesti työn sujuvuutta ja tehokkuutta sekä hel-
pottavat tiedon kulkua, sanoo Heli.

– Pidimme äskettäin myös koko talousosaston siivouspäi-
vän, joka tarkoitti arkiston ajantasaistamista, turhan hävittämis-
tä, työpisteiden siivoamista, kaappien päällystöjen putsaamista 
ja monia muita hyvää jälkeä ja myös hyvää mieltä tuottavia toi-
mia. Hiki päässä, mutta hymyssä suin me puursimme päivän. 
Urakoinnin jälkeen yhteinen saunailta tuntui erittäin mukavalta, 
kertoo Heli Lepokorpi. 

TEKSTI JA KUVAT: ULLA AURIO
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Kehityskeskusteluja useammin
– Jos henkilökohtainen työura on hallussa ja työssä viihtyminen on 
tapissa, eikös silloin olla jo lähellä maailman parasta työpaikkaa. Tä-
män lausahduksen heittää puoliksi huumorilla ilmaan AGCO Powerin 
IT-päällikkö Jarkko Ojanen samalla, kun hän kiittää osastonsa kehitys-
ryhmiä vetäneitä Topias Alvista ja Sampo Sulasuota sekä koko osas-
ton henkilöstöä hienosta toimeen tarttumisesta.

– Käytyämme läpi henkilöstökyselyn tulokset, valitsimme yhdessä 
ensisijaiset kehityskohteet, ja niihin tartuimme. Kaksi ydinkohdetta 
nousi ylitse muiden; henkilökohtainen kehityssuunnitelma ja työssä 
viihtymisen parantaminen. 

Ojasen mukaan osastolla todettiin, että yksi vuosittainen kehityskeskustelu ei 
riitä, vaan kasvokkain tapahtuvia keskusteluja ja tapaamisia tarvitaan useammin. 
– Nyt meillä tarkastellaan kunkin kohdalla henkilökohtaisten suunnitelmien toteut-
tamista ja ajantasaisuutta useita kertoja vuodessa. Esimies sekä alainen keskus-
televat kasvokkain puoli tuntia jopa kahden viikon välein. 

– Toimintamalli johtaa enempään yhdessä tekemiseen, se lisää kuulluksi tu-
lemista ja mahdollistaa asioihin reagoimisen ajoissa. Meillä puhutaan nyt enem-
män, ja kuunnellaan enemmän.  

– Esimiesten ja alaisten välinen kynnys on mataloitunut, viestintä on parantu-
nut, tavoitteet tulleet jokaiselle tutummiksi ja kaikki työhön liittyvä on nyt tavallaan 
lähempänä jokaista, kertoo Jarkko. 

IT-osasto on pieni, mutta pienuudesta huolimatta tietoisesti lisätty kontaktoin-
ti on Ojasen mukaan nopeasti lisännyt työhyvinvointia. 

– Uudistuneeseen prosessiin pitää luonnollisesti varata aikaa. Tänään aikaa 
ei ehkä ole, mistään sitä ei tule, mutta se aika pitää tehdä eli se pitää varata tu-
levaisuudesta, filosofoi Ojanen ja kertoo filosofian muuttuneen IT-osastolla jo hy-
väksi käytännöksi. Aika on varattu uudelle mallille toimia.

Jarkon osastolla on luotu yhteistyössä myös viihtyisyys- ja siisteystavoitteet, 
tehty erilaisten hankintojen tarvemäärittelyjä ja arvioitu säilytystilatarpeita. Suun-
nitelmissa on myös muita kehitysprojekteja.

 – Muutokset eivät tapahdu yhdessä yössä, mutta silti ne kannattaa tehdä, to-
teaa Jarkko Ojanen.

Yhdessä suunnittelemalla
Tuotekehityksen testauspäällikkö Pasi Oksanen on johtanut korjaavien toimen-
piteiden toteuttamisprojektia omalla osastollaan. – Olennaista projektissamme 
on ollut se, että osaston henkilöstöä kutsuttiin mukaan kertomaan ajatuksis-
taan, suunnittelemaan muutos- ja korjaustoimia ja kehittämään ennen kaikkea 
oman yhteisömme työviihtyvyyttä. 

– Meidän toimistomme ei ole ollut ajanmukainen eli parantamisen varaa oli. 
Nyt panemme koko tuotekehitysympäristön uusiksi, joka tarkoittaa lattioiden, 
kattojen, valaistuksen, ikkunoiden ja kalusteiden uusimista, kertoo Oksanen. 
Toteutusajankohta on heinä-elokuun vaihde. 

– Kesän alussa tuotekehityksen henkilöstö on muun muassa valinnut esi-
tellyistä vaihtoehdoista kukin itselleen ergonomisesti oikeimman ja mieluisim-
man työtuolin.

– Koko projektin tavoitteena on yksiselitteisesti työviihtyvyyden parantaminen 
niin, että kukin tuntisi töihin tulon ja töissä olon mukavammaksi, jopa kotoisem-
maksi. Uskon, että muutosten jälkeen näin myös tulee tapahtumaan, sanoo Pasi. 

Oksasen mukaan osastolla muhi aikaisemminkin suunnitelma pa-
rantaa olosuhteita,  ja tuore henkilöstökysely oli lopulta se, joka antoi 
erinomaisen potkun myös toteuttaa ja saattaa suunnitelmat loppuun.

– Edellisten lisäksi olemme vahvistaneet osastollamme projek-
tien hallintaorganisaatiota. Parannustoimiimme kuuluu myös moti-
vointi yleisellä tasolla, etätyöhön liittyvän suhtautumisen selkeyttä-
minen ja yleinen informaation parantaminen, kertoo Pasi Oksanen.

– Myös protomoottoreiden valmistuspuolella on jo olemassa toi-
mintasuunnitelma työympäristön ja toimintojen kohentamiseksi, ker-
too Pasi. 
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TERVEYDEKSI
TEKSTI: IDA KANNISTO | KUVA: PIXABAY

Työterveyslääkäri Tuula Angervuori- 
Pursilan mukaan nopeasti yleistynyttä 
uniapneaa voi ehkä jo kutsua yhdeksi 
kansantaudeista.

Huonosti nukuttuja öitä on joskus jokaisella. 
Kaikkiin aamuihin ei kuitenkaan kuulu herä-
tä väsyneenä. 

Jos tuntuu, että takana on monta yötä, joi-
den aikana ei ole nukkunut lainkaan, on syy-
tä hakeutua lääkärin vastaanotolle, sanoo 
AGCO:n työterveyslääkäri Tuula Angervuori-
Pursila.

Usein väsymyksen taustalla on aivan arki-
sia asioita, kuten myöhäisiltaan venynyt tele-
vision katselu tai puhelimen selailu sängyssä.  
Tuulan mukaan unesta karsitaan helposti, ei-
kä riittävälle levolle aina anneta arvoa. Se vai-
kuttaa vireyteen.

Paras palautuminen tapahtuu yöaikaan, 
ja siksi levosta kannattaa huolehtia. Psyki-
atri Hannu Lauerma, jolla on myös unilääke-
tieteen erityispätevyys, totesi taannoin luen-
nollaan, että yhden yön valvomisella on suo-
rituskykyyn samanlainen vaikutus kuin yhden 
promillen humalalla.

Kuorsaus ja nukahtelu 
hälyttäviä merkkejä

Jatkuva väsymys, nukahtelu, vireystason las-
ku ja rytmihäiriöt voivat viestiä uniapneasta eli 
hengityskatkoksia aiheuttavasta unihäiriöstä.

Arvioiden mukaan uniapneaa sairastaa kol-
mesta neljään prosenttia 30–60 -vuotiaista 

miehistä ja pari prosenttia naisista. Tuula kui-
tenkin arvelee, että moni kärsii taudista tie-
tämättään.

Uniapnea aiheutuu siitä, että nielun kudok-
set ovat liian löysät. Painon nousu ja runsas 
rasvakudos voivat altistaa sairastumiselle, 
mutta syyt voivat olla rakenteellisiakin.

Myös nuori ja hoikka ihminen voi sairastua 
uniapneaan. Tärkein hoito on kuitenkin pai-
nonpudotus ja sen lisäksi kasvoille asetetta-
va CPAP-laite, joka vaatii hiukan sopeutumis-
ta, Tuula kertoo.

Sairauden selkein oire on taukoileva kuor-
saus. Tauon päätteeksi nukkuja havahtuu ja 
usein korahtaa voimakkaasti. Kuorsauksen 
tauotessa hengityskatkokset kestävät muuta-
mista sekunneista jopa reiluun minuuttiin, ja 
niitä tulee tunnin aikana vähintään viisi – pa-
himmillaan yli sata.

Hengityskatkoksia on vaikea tunnistaa it-
se, koska niihin ei välttämättä itse herää. Sai-
rauden huomaakin usein samassa huonees-
sa nukkuva läheinen, jota voimakas kuorsaa-
minen ja katkokset hengityksessä häiritsevät.

Hoitamattomana uniapnea lisää sydän- ja 
verisuonitautien sekä kohonneen verenpai-
neen riskiä. Lisäksi tapaturmavaara kasvaa.

Vuorotyö vaikeuttaa unirytmiä

Vuorotyön ja riittävän levon saaminen on han-
kala yhdistelmä, sillä tavallisesti unihäiriöitä 
hoidetaan huolehtimalla säännöllisestä vuo-
rokausirytmistä, joka pysyy samanlaisena se-
kä arkena että viikonloppuisin.

Parempien yöunien saamisessa auttaa hy-
vä unihygienia. Tuula suosittelee rauhoitta-
maan makuuhuoneen. Hannu Lauerman ohje 
luennolla kuului, että ”sänkyyn mennään joko 
hoitamaan aviollisia velvollisuuksia tai tosi vä-
syneenä, ei muuten”. Välipalat ja kännykät kan-
nattaa siis jättää makuuhuoneen ulkopuolelle.

Makuuhuoneen sopiva lämpötila ja valais-
tus ovat tärkeitä asioita. Lisäksi nukkuminen 
on mukavampaa silloin kun sängyssä ei ole 
leivänmurusia, Tuula sanoo.

Iltavuoroa tekevän täytyy etsiä itselleen so-
pivat keinot rauhoittumiseen. Tuulan mukaan 
sellaisia voivat olla esimerkiksi kirjan tai tv-oh-
jelman ääressä hengähtäminen.

Hiilihydraattipitoinen ateria illalla väsyttää 
ja auttaa nukahtamista. Sen sijaan kahvi ja 
muut kofeiinia sisältävät juomat piristävät, ei-
vätkä siksi sovi illalla nautittaviksi.

Samoin kevyt iltalenkki koiran kanssa toi-
mii ennen unille menoa. Urheilusuorituksia on 
hyvä välttää iltamyöhäisellä, sillä hikiliikunta 
voi vaikeuttaa nukahtamista.

Iltavuorosta ei välttämättä kannatta polkea 
pyörällä kotiin.

Avuksi unen saamiseen voi kokeilla melato-
niinia, joka on Tuulan mukaan hyvin siedetty, il-
man reseptiä saatava niin kutsuttu yöhormoni.

Uni ansaitsee arvoa

Uniapnea aiheutuu siitä, että nielun 
kudokset ovat liian löysät. Painon 
nousu ja runsas rasvakudos voivat 
altistaa sairastumiselle, mutta syyt 
voivat olla rakenteellisiakin.

Jos tuntuu, että 
takana on monta 
yötä, joiden aika-
na ei ole nukkunut 
lainkaan, on syytä 
hakeutua lääkärin 
vastaanotolle.
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MOOTTORIHISTORIA
TEKSTI: ARTO LEHTIMÄKI   

VOIMAA PAKETISSA
70-luvulla etsittiin eri alueilta uusia käyttökohteita moottoreiden käytön 
lisäämiseksi. Yksi uusi sovellus oli ns. voimapaketti (engl. Power Pack 
tai myöhemmin käytetty Power Unit). Tämän kokonaisuuden muodosti 
teräspalkkialustalle asennettu dieselmoottori käynnistys- ja pysäytys-
laitteineen, jäähdytin, valvontamittaristo sekä irrotuskytkin. 

Irrotuskytkin oli 11,5” Borg & Beck, yksilevyinen kolmosissa ja ne-
losissa, sekä kaksilevyinen kutosissa. Moottorissa oli myös ilman-
suodatus ja pakoputki, joten paketti oli käyttövalmis, kun siihen liitet-
tiin polttoaineensyöttö. Pyörimisnopeuden manuaalinen säätölaite oli 
ruiskutuspumpun yhteydessä. Huoltoja helpotti varusteena ollut öljyn-
tyhjennyspumppu.

Vuonna 1978 toimitettiin Saudi-Arabiaan kokeiltavaksi ensimmäi-
set viisi voimapakettia. Kokeilun tulos oli ilmeisen hyvä, kun vuoden 
1979 alussa paikallinen edustaja Al Amttar Co tilasi 30 voimapaket-

tia lisää. Kaikkiaan Saudi-Arabiaan toimitettiin noin tuhat voimapaket-
tia. Käyttökohteena olivat viljelysmaan kasteluun tarkoitetut sadetus-
laitteet, joiden pumppua voimapaketti pyöritti. Parhaimmillaan pyöri-
vän suihkuputkiston säde oli puoli kilometriä. Pieniä määriä voimapa-
ketteja toimitettiin myös esim. Ruotsiin ja Espanjaan. Kotimaassa Kal-
lion Konepaja valmisti sahalaitoksia kehitysmaihin. Niiden mukana voi-
mapaketteja toimitettiin lähinnä Etelä-Amerikkaan.

Voimapaketeissa käytettiin kulloinkin Linnavuoressa valmistettuja 
moottorityyppejä, pois lukien ahdetut kolmoset. Ensimmäisen sarjan 
mallit oli nimetty moottorin tilavuuden sekä hengitystavan mukaan. 
Pienin malli oli DP 30 – moottorina 310 B. Suurin malli oli DP 66 SB 
– moottorina 611 CSB. Ne kattoivat tehoalueen 28-98 kW/1800 rpm 
(jatkuva teho).

Uusien 11 D -sarjan moottoreiden myötä muuttuivat myös voimapa-
kettien tunnukset. Nyt pienin malli oli VA 33, moottorina 311 D. Suu-
rin malli oli VA 66 SB, moottorina 611 DSB. Muutenkin rakennetta ke-
hitettiin valmistussarjojen välillä. Esim. äänenvaimennusta parannet-
tiin, mittariston kiinnitys kehittyi ja massiivinen teräspalkkialusta sai 
kompaktimman muodon.

90-luvun lopulla voimapakettien tilaa vievä valmistus hiipui muun 
moottorituotannon lisääntyessä. Viimeksi käytössä olivat 320-, 420-, 
620- sekä 612-sarjan moottorit seuraavasti:

Ensimmäisen sarjan Valmet DP 66 SB Power Pack.

VA 33 320 D 35 / 1800

VA 44 420 D 48 / 1800

VA 44 S 420 DS 67 / 1800

VA 44 SJ 420 DSI 74 / 1800

VA 66 S 620 DS 105 / 1800

VA 74 S 612 DS 132 / 1800

VA 74 SJ 612 DSI 147 / 1800

Voimapaketti Moottori
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Suunnitelmissa tulevaisuus Suomessa

Suomessa riittää ihmeteltävää, sillä lähes vii-
den miljoonan asukkaan kaupungista muut-
tanut Andy on jo törmännyt monenlaisiin kult-
tuurieroihin.

– Eräänä päivänä näin lapsia kadulla leik-
kimässä, eikä heidän vanhempiaan ollut mis-
sään. Kiinassa sellaista ei tapahdu, Andy ker-
too.

Suomen turvallisuus ihmetyttää usein ulko-
maalaisia, ja saakin kiitosta myös Andyltä. Sa-
moin hän sanoo arvostavansa maan puhdas-
ta ilmaa ja luontoa, sillä Kiinassa ilmansaas-
teet ovat monissa kaupungeissa merkittäviä.

Kotimaasta Andy ikävöi perhettään, josta 
on toukokuun alussa ollut erossa jo lähes kuu-
kauden päivät. Perheenjäsenten eli vaimon ja 
1,5- sekä 5-vuotiaiden lasten on kuitenkin tar-
koitus muuttaa kesällä Andyn luo Nokialle.

Suomessa Andy ei ennen muuttoaan ollut 
käynyt kertaakaan. Sen vuoksi hän etsikin tie-
toa internetistä. Hän tiesi suomalaisten ole-
van ystävällisiä, mutta ujoja.

– Ujouden olen huomannut, sillä suoma-
laiset seisovat bussipysäkillä ainakin met-
rin päässä toisistaan, Andy kertoo hymyillen.

LYHYESTI

Kansainvälisyys 
innostaa Marikaa

Marika Koponen on siirtynyt pehmopa-
periteollisuudesta uudelle toimialalle. 

Kristiina Järvisen perhevapaan ajak-
si moottoritehtaan henkilöstöhallintoon 
HR-asiantuntijaksi tullut Marika ei kuiten-
kaan tullut taloon sokkona. Puolisonsa 
kanssa Siurossa asuvana Marika tunsi 
luonnollisesti Linnavuoren ennalta ja oli 
tietoinen myös tehtaasta, jopa sen histo-
riasta ja tuotteistakin. 

Nokialla toimivassa, kansainvälises-
sä omistuksessa olevassa pehmopape-
riyrityksessä Marika ehti toimia ennen 
AGCO-pestiään yli 20 vuotta. Tänä aikana 
hän työskenteli muun muassa tuotepääl-
likkönä, liiketoimintojen ja tietojärjestelmi-
en kehitystehtävissä ja viimeksi henkilös-
tökoordinaattorina. Vuosiin mahtuu myös 
seitsemän työskentelyvuotta ulkomailla, 
Ranskassa ja Englannissa.

– Nyt koen tulleeni hyvin mielenkiintoi-
seen ja kansainväliseen yritykseen. Fiilik-
seni on todella positiivinen. On erittäin 
mielenkiintoista tutustua uuteen toimi-
alaan ja oppia uutta. Nautin myös työs-
kentelystä kansainvälisessä ilmapiirissä, 
sanoo uusi HR–asiantuntija.

– Iloitsen paljon myös lyhyestä työmat-
kastani, jonka mie-
lelläni kävelen, 
sanoo muuten-
kin aktiivisesti 
liikkuva Ma-
rika.  

–ua-

Linnavuoren tuore toimittajalaatuin-
sinööri Andy Fang nauttii hyvästä työ-
mahdollisuudesta, puhtaasta luonnos-
ta ja turvallisesta kaupungista. 

Pääsiäisen jälkeen Linnavuoreen ilmestyi uusi 
kasvo kaukaa, Kiinan itärajan tuntumassa si-
jaitsevasta Changzhoun kaupungista. Kysees-
sä on toimittajalaatuinsinööri Andy Fang, jo-
ka ehti työskennellä AGCO:n Kiinan tehtaal-
la lähes kolme vuotta ennen muuttoaan Suo-
meen.

Aikanaan Andyn palkkasi Kiinan tehtaalle 
Juha Randell, joka toimi silloin moottoriteh-
taan laatupäällikkönä Kiinassa.

Kun Linnavuoren toimittajalaadussa tuli 
tarve työvoimalle, Andylle päätettiin tarjota 
työtä Suomesta. Juhan mukaan Andy oli pä-
tevä valinta, koska kyseessä oli melkein val-
mis osaaja, jolle AGCO:n toiminta ja talon si-
säiset prosessit olivat jo tuttuja.

Andyn äänessä kuuluu arvostus, kun tuore 
työpaikka tulee puheeksi. Hän painottaa, että 
kyseessä on hieno mahdollisuus.

– On hieno tilaisuus olla Suomessa. Har-
va kiinalainen saa tällaista työmahdollisuutta.

Joku saattaa mielessään miettiä, valtaa-
ko kiinalainen työvoima nyt Linnavuoren. Juha 
Randellia ajatus lähinnä hymyilyttää.

– Olemme täällä Vuorenhovilla osto-osas-
tolla suomalaisina vähemmistössä, sillä iso 
osa työntekijöistä on ulkomaalaistaustaisia. 
On muistettava, että toimimme globaalissa 
ympäristössä ja AGCO:lla on toimintaa ym-
päri maailmaa.

Andy toivoo tuovansa mukanaan Kiinassa 
hankittua kokemusta, joka voi olla hyödyksi 
Linnavuoressa. Yhteistyö tehtaiden välillä on 
tiivistä ja tekijöitä on lähtenyt myös Suomes-
ta Kiinaan. Juha muistuttaa, että kiinankielen 
hallitsevasta työntekijästä saattaa olla apua 
monessa tilanteessa, sillä tavarantoimittajia 
on myös Kiinassa.

Miljoona-
kaupungista 
Nokialle

Kotimaasta Andy ikävöi perhet-
tään, josta on toukokuun alussa 
ollut erossa jo lähes kuukauden 
päivät. 

ANDY FANG
TEKSTI JA KUVA: IDA KANNISTO

On hieno tilaisuus olla Suomessa. 
Harva kiinalainen saa tällaista työ-
mahdollisuutta.

AGCO:n Kiinan tehtaalta Suomeen muutta-
nut Andy Fang aloitti Linnavuoressa pääsiäi-
sen jälkeen.

”Koen tulleeni hyvin 

mielenkiintoiseen 

ja kansainväliseen 

yritykseen.” 
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Elenia uusii palokunnan talon ja 
Linnavuorentien välissä olevan 
pylväsmuuntamon, jonka kautta 
kulkee tehtaan sähkön varasyöt-
tö. Tilalle tulee uusi puistomuun-
tamo, johon tuodaan uusi syöttö 
maan alla, Linnavuorentien viertä 
pitkin Patrian suunnasta. 

Kunnossapitopäällikkö Erno 
Lindroosin mukaan kaapelitöiden 
yhteydessä uusitaan myös katu-
valot. – Niihin tulevat Greenledin 
led-valaisimet. Tämän työn tilaaja-
na on Nokian kaupunki. Työt ura-
koi Pohjolan Werkonrakennus Oy. 

– Olemme sopineet, että työt 
suoritetaan niin, ettei tehtaan lii-
kenne häiriinny. Projektit on aloi-
tettu ja niiden on suunniteltu val-
mistuvan kesäkuun loppuun men-
nessä.

Lindroos toivoo, että tiellä liik-
kujat noudattavat sähköurakoinnin 
aikana erityistä varovaisuutta.

Energiatehokkuuteen liittyvät pa-
rannusprojektit jatkuvat moottori-
tehtaalla. Alkavan kesätauon ai-
kana uusitaan valaistus nelos-
hallin vanhalla puolella, vitoshal-

lin AVG-alueella sekä protopajan 
yläkerran toimistotiloissa. 

Kunnossapitopäällikkö Erno 
Lindroosin mukaan edellä maini-
tuissa kohteissa valaistus on tul-
lut tekniikaltaan elinkaarensa lop-
pupäähän. Kaikissa korjauskoh-
teissa vanha loisteputkivalaistus 
korvataan led-valaisimilla. 

– Toimenpiteen avulla saadaan 
enemmän ja parempilaatuista va-
loa pienemmillä kustannuksilla, 
toteaa Lindroos.
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Alkuvuoden aikana aloittaneet uudet henkilöt
Henkilöstöhallinnossa Marika Koponen on aloittanut HR-asiantun-
tijana 29.3.2017. Marika toimii Kristiina Järvisen perhevapaan si-
jaisena.

Laatuosaston osavalmistuksen laadussa Jukka Ruotsalainen 
on aloittanut laatuinsinöörinä 3.4.2017. 

Laatuosaston toimittajalaadussa Andy Fang on aloittanut 
Senior Supplier Quality Engineerinä 18.4.2017.
Talousosaston sisäisessä laskennassa Päivi Luomanaho on aloit-
tanut Parts Controllerina 8.5.2017. Päivi toimii Parts Controllerina 
määräaikaisen projektin ajan. 

Määräaikaisissa tuotannon tehtävissä ovat aloittaneet maalis-, 
huhti- ja toukokuussa seuraavat uudet työntekijät: Vaihetyönteki-
jöinä ovat aloittaneet Antti Turunen, Jesse Peltonen, Joni Räsä-
nen, Diana Selin, Juha-Pekka Kataja, Tero Laitinen, Riku Lehtinen, 
Tero Kallio, Olli Heikkilä, Heikki Kangas, Heikki Koskinen, Hanna 
Terävä, Niko Tuomainen, Joni Pitkänen, Karoliina Hiltunen, Paavo 
Huovila, Jani Sillanpää, Teemu Wallin ja Rasmus Huhtinen. Osa-
huollon tehtävissä on aloittanut Juuso Ylinen ja Ilkka Niemi. Vipu-
solussa koneistajana on aloittanut Sonja Åberg. Lämpökäsittelys-
sä on aloittanut Mika Latja. Jälkimarkkinoinnin varastotyöntekijänä 
on aloittanut Anniina Marlisto. 

Määräaikaisena puutarhurina on aloittanut Hannele Haapanen. 

Kesätyöntekijöitä
Tuotannon kesätyöntekijöinä ovat aloittaneet Santeri Teerikoski, 
Eetu Kannisto, Petteri Kiiskilä, Tuomas Koota, Aarne Kovasiipi, 
Konsta Lesonen, Jose Mäkinen, Juhani Salo, Aki-Samuli Suonie-
mi, Aki Heikkinen, Janne Vauto, Antti Laaksonen, Henri Rauha-
la, Samu Laakkonen.

Tuotekehityksen kesätyöntekijöinä ovat aloittaneet Antti Rauta-
korpi, Miikka Jormanainen ja Niko Tähtinen. Tuotannonkehityksen 
kesätyöntekijänä on aloittanut Joona Kitinoja. Tietohallinnon kesä-
työntekijänä on aloittanut Osku Korri.

Alkuvuoden aikana tapahtuneet 
organisaatiomuutokset 
ORGANISAATIOMUUTOKSIA TUOTEKEHITYKSEN 
NPI -PROJEKTITIIMISSÄ
Mika Rautiainen on nimitetty uudeksi NPI projektikoordinaattorik-
si 1.4.2017 lähtien. 
ORGANISAATIOMUUTOKSIA TUOTANNOSSA
Jouni Broman on nimitetty Team Leaderiksi 15.5.2017 lähtien.
Tero Luoto on nimitetty data-analysointiavustajaksi 2.5.2017 lähtien.
Mika Mölsä on nimitetty COP-vastaavaksi 27.3.2017 lähtien.

Alkuvuoden aikana eläkkeelle jääneet
Pitkän ja ansiokkaan työuran jälkeen ovat kevään aikana eläkkeel-
le jääneet PDI-tarkastaja Erkki Moisio, linjakoneistaja Aimo Kor-
kiakoski ja viilaaja Matti Turunen.

Enemmän valoa, vähemmän kuluja 

Varmuutta sähkön varasyöttöön

Ajopintoja paremmiksi

Alkavan lomakauden aikana perusparannetaan tehdas-
alueella muutama ongelmallinen kulkuväylä. 

Vuosia routavahingoista kärsineellä ykköshallin ja vi-
toshallin välisellä alueella tehdään ensin mittavat poh-
jatyöt ja niiden jälkeen pintaan vedetään uusi asfaltti.  

Korjauksen kohteeksi tulee tänä kesänä myös pro-
topajan ja vitoshallin välinen väylä. Alueelle rakenne-
taan ympäristölupien edellyttämä hulevesien keruujär-
jestelmä, jonka jälkeen tämäkin alue saa osaittain uu-
den asfalttipinnan.
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45 ohjetta elämälle
Netin sivusto Vivas – Hyviä uutisia tarjosi lukijoilleen seuraavat elämänohjeet, jotka on kirjoit-
tanut 90-vuotias nainen.  Ovatpas niin oivia ajatuksia, etten parempaan pystyisi, vaikka kuin-
ka yrittäisin. Pistän siis jakoon. 

Ohjeista useimmat ovat täysin ”sukupuolineutraaleja”, mutta nuo muutamat pinkit jutut tai-
tavat kohdistua lähinnä feminiineihin. Tässä, ole hyvä! 

1. Elämä ei ole reilua, mutta se on silti hyvää.
2. Vaikka pelottaa, ota silti pieni askel.
3. Elämä on liian lyhyt siihen, että tuhlaa aikansa 
muiden ihmisten vihaamiseen.
4. Älä ota itseäsi liian tosissasi. Ei kukaan 
muukaan ota.
5. Maksa luottokorttilaskusi joka kuukausi.
6. Sinun ei tarvitse voittaa jokaista väittelyä.
7. Itke jonkun kanssa. Se auttaa enemmän kuin 
yksinään itkeminen.
8. Säästä eläkettä varten.
9. Kun kyseessä on suklaa, vastustus on turhaa.
10. Tee sovinto menneisyytesi kanssa, jotta se ei 
pilaa enää yhtäkään päivää.
12. Älä vertaa omaa elämääsi muiden elämään. 
Et voi tietää, millainen heidän matkansa on ollut.
13. Jos parisuhteen pitää olla salaisuus, 
sinun ei kuuluisi olla siinä mukana.
14. Älä murehdi, mitä muut ajattelevat, 
sillä kaikki ajattelevat vain itseään.
15. Et ole huomenna mennyt yhtään eteenpäin, 
jos pysyt tänään paikallasi.
16. Kirjailija kirjoittaa. Eli jos haluat olla kirjailija, 
kirjoita.
17. Koskaan ei ole liian myöhäistä saada onnellis-
ta lapsuutta. Mutta tämä toinen lapsuus on sinun 
käsissäsi eikä kenenkään muun.
18. Kun tavoittelet unelmaasi, älä kuuntele sitä, 
joka sanoo “ei onnistu”.
19. Polta kynttilöitä, vaihda ihanat lakanat, 
käytä kauniita alusvaatteita. Älä säästä niitä 
spesiaali -hetkeä varten. Tämä päivä on spesiaali.
20. Valmistaudu huolella, mutta anna sitten 
virran viedä.
21. Ole persoonallinen tänään. Älä odota 
vanhuutta, jotta uskallat pukeutua pinkkiin.
22. Kaikkein tärkein sukupuolielin ovat aivot.
23. Kukaan muu kuin sinä ei ole vastuussa 
onnellisuudestasi.
24. Mieti jokaisen “katastrofaalisen” hetken kohdal-
la: “Onko tällä mitään väliä viiden vuoden kuluttua?”
25. Anna anteeksi kaikille kaikki asiat.
26. Mitä muut ajattelevat sinusta, ei ole sinun asiasi.
27. Aika parantaa lähes kaiken. Anna ajalle aikaa.

28. Oli tilanne sitten hyvä tai paha, 
se tulee muuttumaan.
29. Työsi ei pidä sinusta huolta, kun olet kipeä. 
Ystäväsi pitävät. Joten pidä heihin yhteyttä.
30. Usko ihmeisiin.
31. Se, mikä ei tapa, tekee oikeasti sinusta 
vahvemman.
32. Vanheneminen voittaa heittämällä sen toisen 
vaihtoehdon – nuorena kuolemisen.
33. Lapsesi ovat pieniä vain kerran. 
Tee lapsuudesta ikimuistoinen.
34. Mene ulos joka päivä.
35. Jos me kaikki heittäisimme ongelmamme 
samaan kasaan ja näkisimme muiden huolet, 
ottaisimme kiireesti omamme takaisin.
36. Älä ole yleisönä elämälle. Mene lavalle ja 
ota siitä kaikki irti.
37. Hankkiudu eroon kaikesta, mikä ei ole 
hyödyllistä, kaunista tai tee iloiseksi.
38. Ainoa asia, mikä lopulta merkitsee, on se, 
että rakastit.
39. Kateus on ajanhukkaa. Sinulla on jo kaikki, 
mitä tarvitset.
40. Paras on vielä edessä.
41. Vaikka on huono päivä, nouse ylös, 
pukeudu ja mene.
42. Vedä syvään henkeä. Se rauhoittaa mieltä.
43. Jos et kysy, et saa tietää.
44. Antaudu. Jousta. Anna tietä.
45. Vaikka elämä ei ole paketoitu, se on silti lahja.

Mies taikka nainen, 
Sinä upea agcolainen, 
olkoon edessäsi 
elämäsi kesä!

Hyvää Kesää 
&

Somaa Lomaa! 


