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ARVOT
TEKSTI: ULLA AURIO | KUVAT: AGCO POWER 

Mikä on arvojen merkitys AGCO Power Oy:n toiminnas-
sa? Miksi arvot ovat olennaiset? Pyytäkäämme vas-
tauksia henkilöstöjohtaja Petri Laakkoselta.

– Arvot kertovat, mikä yritykselle on toiminnassa tär-
keää ja merkityksellistä ja millaista toimintamallia yri-
tys edellyttää itseltään ja odottaa henkilöstöltään työ-
elämän eri tilanteissa. 

– Näiden samojen julkaistujen periaatteiden mu-
kaan yksittäinen työntekijä voi odottaa yrityksen ja työ-
toverien toimivan eteen tulevissa tilanteissa työpaikal-
la, sanoo Laakkonen.

AGCO Power Oy:n arvot ovat myös koko AGCO:n ar-
vot. Ja ne kirjatut arvot ovat JOUKKUEPELI, AVOIMUUS. 
LUOTETTAVUUS, OMATOIMISUUS JA KUNNIOITUS.

AGCO:n ja AGCO Powerin arvot ovat:

•JOUKKUEPELI •AVOIMUUS • LUOTETTAVUUS
•OMATOIMISUUS • KUNNIOITUS  
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Petri Laakkosen (kuvassa) mukaan arvot ja nii-
den mukainen toiminta luovat paremmin en-
nakoitavan pelikentän niin yritykselle itselleen 
kuin sen työntekijöille.

Henkilöstökyselyssä 2016 nousi esille yhte-
nä kehittämiskohteena arvojen mukainen toi-
minta niin johtamisessa kuin muussakin toi-
minnassa. 

– Tästä johtoryhmä ja esimiehet ottivat kop-
pia ja miettivät työryhmissään, mitä asioita liit-
tyy esimiestyöhön AGCO Powerilla arvojen nä-
kökulmasta. Työryhmille annettiin tavoitteeksi 
kirjata yhdenmukaiset arvoihin perustuvat joh-
tamiskäytännöt.  Ne julkaistaan kaikkien näh-
täväksi tämän artikkelin ohessa, Laakkonen 
toteaa.

Henkilöstöjohtajan mukaan johtoryhmä ja 
esimiehet ovat keskustellen käyneet läpi jokai-
sesta arvosta, mitä tämä kyseinen arvo pitää 
sisällään johtamisen näkökulmasta. – Sen jäl-
keen johtamiskäytännöt on kirjattu yhteen Esi-
miehen huoneentauluun, josta myös toimitus-
johtaja Juha Tervala kertoi pidetyissä henkilös-
töinfoissa. 

– Kun huoneentaulun käy läpi, voi erinomai-
sen hienosti huomata, että useimmat kirjatuis-
ta asioista sopivat meidän jokaisen agco po-
werilaisen toiminnan ohjenuoraksi. 

– Esimerkiksi ”Luon positiivista ja innosta-
vaa ilmapiiriä”, ”Vältän ajattelua: Joku muu hoi-
taa”, ”Johdan omalla esimerkilläni” tai ”Käyttäy-
dyn asiallisesti ja kielenkäyttöni on työpaikalle 
sopivaa” ovat erittäin sopivia toimintaohjei-
ta niin esimiehelle kuin myös kaikille muille, 
toteaa Petri Laakkonen. 

– Mietipä sinäkin hetki, mitä kirjatut asiat 
voisivat tarkoittaa sinun työssäsi, kannustaa 
henkilöstöjohtaja.

 
Ohessa tuore ESIMIEHEN HUONEENTAULU.  

AGCO Power saavutti energiatehokkuus-
sopimuksen tavoitteet kirkkaasti

 
AGCO Power saavutti kunniakkaan tuloksen energiansäästötavoitteessaan. 

Tavoite 2 592 MWh/a saavutettiin hurjalla lukemalla 4 377 MWh/a. 
Tavoite toteutui siis 169 prosenttisesti!

Tavoite perustui energiatehokkuussopimuk-
seen, joka on Suomen valtion keino saavuttaa 
EU:n jäsenvaltioille asettamat energiasäästö-
tavoitteet. Suomessa sopimus on vapaaehtoi-
nen ja sitä ohjaa työ- ja elinkeinoministeriö. 

Sopimusten tarkoituksena on edistää 
energiatehokkuutta ja osallistua ilmaston-
muutoksen vastaiseen työhön. AGCO Power 
liittyi mukaan sopimuskaudelle 2008–2016 
vuonna 2010. Tavoitteena oli sopimuksen 
mukainen 9 prosentin energiasäästö vuoden 
2005 energiankäytön tasosta vuoteen 2016 
mennessä. 

Kunnossapitopäällikkö Erno Lindroos ker-
too, että saavutettu säästö sähkö- ja lämmi-
tysenergiakuluissa tarkoittaa yli 150 000 eu-
ron säästöä vuodessa.

Ernon mukaan hienoa tulosta selittää paitsi 
suunnitelmallinen energiatehokkuustoimenpi-
teiden tekeminen, myös vanhan tekniikan uu-

simiset. Uusi tekniikka vie miltei poikkeukset-
ta vähemmän energiaa kuin vanha.

– Elinkaarensa päässä olevaa tekniikkaa 
pitää uusia joka tapauksessa. Silloin voidaan 
valita vanhan tilalle energiatehokkaampia 
vaihtoehtoja.

Sopimuskauden aikana on esimerkiksi 
tehty lämmöntalteenottojärjestelmiä ja kor-
vattu vanhaa valaistusta led-valaisimilla. Li-
säksi kaukolämpöverkkoa on saneerattu ja 
tehty parempia eristyksiä. Erilaisia toimenpi-
teitä on raportoitu energiatehokkuusraport-
tiin yhteensä 24.

Erno Lindroos kertoo, että AGCO Power on 
liittynyt myös uudelle sopimuskaudelle, joka on 
voimassa 2017–2025. 

– Tänä vuonna on tehty pääasiassa vanho-
jen loisteputkivalaisimien vaihtoja led-valaisi-
miin. Suunnitelmat ovat valmiina myös koko ul-
kovalaistuksen vaihtamiseksi led-valaisimiin.

TEKSTI: IDA KANNISTO

Saavutettu säästö 
sähkö- ja lämmitys-
energiakuluissa 
tarkoittaa yli 
150 000 euron 
säästöä vuodessa.

ENERGIATEHOKKUUS



4   SISUKAS | AGCO POWER HENKILÖSTÖLEHTI

JUHLAVUOSI

Miljoona, miljoona, miljoona moottoria
Ensin oli vain kallio, ja siinä musta aukko. Vuosi oli 1942. Aikaa 
tästä on kulunut 75 vuotta.
 Näiden vuosien aikana on Linnavuoressa tehty moottoreita, pal-
jon, ja erilaisia moottoreita. Sittemmin moottoreita on tehty yrityk-
sen tehtaissa myös Brasiliassa ja Kiinassa. Yhteensä moottoreita 
on valmistunut näissä tehtaissa tähän syksyyn mennessä miljoo-
na kappaletta.
 Miljoonas moottori tulee saamaan lähiviikkoina Suomen lipun si-
nivalkoisen värityksen. Tämä siksi, että Suomi täyttää 100 vuotta 
samalla kun AGCO Power Oy:n moottoritehdas täyttää 75 vuotta. 
 On siis monta syytä juhlaan.  

Juhlapäivä on tulevan marraskuun 4. päivä, lauantai. - Juhlapaikka on 
Tampereen Pyynikin upeissa rantamaisemissa sijaitseva Scandic Rosen-
dahl, joka on lähes kokonaisuudessaan varattu agcolaisille ja juuri tälle 
meidän juhlallemme, kertoo henkilöstöjohtaja Petri Laakkonen. 

Kutsu AGCO Power Oy:n 75-vuotisjuhlaan on jo lähetetty. Sen ovat saa-
neet kaikki tehtaan Suomen yksiköiden henkilökuntaan kuuluvat.

 – Kutsu on avec eli juhla on tarkoitettu myös puolisoille tai elämän-
kumppaneille, kertoo Petri. 

– Kysymyksessä on ehkä koko tehtaamme historian suurin yksittäinen 
juhla.  Kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita.

Laakkosen mukaan juhlia valmisteleva toimikunta on työskennellyt ak-
tiivisesti jo pitkään tapahtuman yksityiskohtien järjestämiseksi.

 – Olemme kokoontuneet useampaan kertaan Rosendahlin juhlajär-
jestelyistä vastaavan henkilökunnan kanssa ja voin sanoa, että meitä var-
ten valmistellaan todella hienoa juhlaa. 

– Lähes koko Rosendahl kaikkine ravintoloineen, talvipuutarhoineen 
ja yökerhoineen on varattu käyttöömme. Myös suurimmasta osasta ho-
tellihuoneita on tehty ennakkovaraus, kertoo Petri.  

Juhlapäivän ohjelma

Juhlapäivä käynnistyy lauantaina 4.11. klo 16 ilmoittautumisilla ja terveh-
timisillä. – Aivan alkajaisiksi kaikilla on mahdollisuus käydä kuvauttamas-

TEKSTI: ULLA AURIO

Vuonna 1928
•Syntyi Valtion Lentokonetehdas 
Suomenlinnaan.

Vuonna 1936-37
•Lentokonetehdas siirtyy Tampereelle.

Vuonna 1939
•VL:n moottoriosasto siirtyy Kokkolaan.

Vuonna 1941 
•Presidentti Risto Ryti antaa tehtävän et-
siä moottorikorjaamolle uusi sijaintipaikka.

Vuonna 1942
•DI Arvo Airolan muistion mukaan selvitel-
lään Oriveden ja Tampereen ympäristössä 
olevien kukkuloiden sopivuutta moottori-
tehtaan paikaksi.

SYNTYVAIHEITA



N:o 3/2017 | SYYSKUU   5

Miljoona, miljoona, miljoona moottoria
sa itsensä juhlamoottorin kanssa yksin, kumppanin tai työkavereiden ke-
ra. Kuvauspiste on avoinna myös pääjuhlan jälkeen, kertoo Laakkonen. 

Suureen juhlatilaan vieraat saattelee musiikki. Kaikki paikat ovat ns. 
kunniapaikkoja eli vapaasti valittavissa. Tervetulomaljat nautitaan salissa, 
siellä kuullaan myös tervetuliaissanat ja juhlapuhe, joiden jälkeen nauti-
taan tilaisuutta varten ”räätälöity” buffet illallinen.  

Tilaisuuden yksi pääesiintyjä on mentalisti Noora Karma. Hänen tai-
kamaailmaansa sukelletaan kohta illallisen jälkeen. Kepeä ja viihdyttä-
vä ohjelma jatkuu salissa vielä musiikilla ja muutamilla yllätysnumeroilla. 

Ohjelmien, jälkiruokien ja kahvittelujen jälkeen on mahdollisuus jää-
dä seurustelemaan juhlasaliin tai siirtyä talvipuutarhaan rakennettuun 
karaokebaariin tai yökerhoon, jossa parketille kutsuu mainio yhtye Aimo 
Pamaus. Juhlat päättyvät 01.30.

– Toivottavasti kaikki ovat jo muistaneet ilmoittautua juhlaamme. Ja 
jos joku ei ole vielä ilmoittautunut, niin vielä onneksi ehtii. Ilmoittautumi-
nenhan päättyy 8.10., toteaa Laakkonen. – Vielä kerran, lämpimästi ter-
vetuloa meidän kaikkien yhteiseen suureen juhlaan!

Yksityiskohtaisia 
ohjeita netistä

Laakkosen mukaan kutsuissa on koodi ja osoite nettisivuille, josta löyty-
vät kaikki yksityiskohtaisemmat juhliin liittyvät ohjeet. – Sieltä selviävät 
kuljetukset, pukeutumiskysymykset, samoin se, miten toimitaan, jos on 
ruoka-ainerajoitteita tai miten varataan Rosendahlin AGCO Powerin kiin-
tiöstä omalla kustannuksella hotellihuone juhlayöksi. 

– Nettiosoitteesta löytyy tietoa myös juomakupongeista ja monista 
muista yksityiskohdista. Ja aina, jos on epäselvää, voi ottaa yhteyttä mei-
hin täällä henkilöstöosastolla, muistuttaa Petri Laakkonen.

Kuvia muistoksi

Omia ja ryhmien juhlakuvia on mahdollisuus saada juhlien jälkeen itselle 
muistoksi tarkoitusta varten avattavien nettisivujen kautta. Tapahtuma-
kuvia nähdään varmasti myös merkkipäivän kunniaksi marraskuussa jul-
kaistavassa JuhlaSisukkaassa.

•Ilmavoimien komentaja myöntää suunnitte-
lumäärärahan 30.5.1942.
•Valtion Lentokonetehtaan päätös uudesta 
moottoritehtaasta 4.9.1942.
•Tasavallan Presidentin esittely 9.10.1942: 
”hyväksytään esitys moottoriosaston uudel-
leen rakentamisesta”.
•Ensimmäisen rakentamisvuoden määrä-
raha on 90 Mmk.

•Ensimmäiset urakkasopimukset alle-
kirjoitettiin 1.11.1942.

•Maastotyöt alkavat 19.11.1942, tunnelin 
louhinta alkaa.

•Joulukuussa 1942 ensimmäinen ryhmä Kok-
kolasta siirtyy Linnavuoreen.

Vuonna 1943 
•Marsalkka Mannerheim käy Linnavuoressa 
13.6.1943. 

Historiatiedot on poimittu muistiosta, johon ai-
kanaan tehtaan sosiaalipäällikkönä toiminut 
Jaakko Hälli on vuonna 1987 kirjannut Lin-
navuoren tehtaan syntyvaiheita.
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Enemmän tietoa. Sitä pitää saada. Ja sitä pi-
tää jakaa. Ehdottomasti enemmän. 
 Tämä tiedon lisätarve kävi ilmi muun muas-
sa viimeksi tehdyssä laajassa henkilöstö-
kyselyssä.
 – En ihmettele ollenkaan tiedottamisen tar-
peen korostumista, sillä tehtaamme on käy-
nyt viimeisten vuosien aikana läpi valtavan 
kehityskaaren. Muutosten määrä on ollut 
todella suuri, toteaa toimitusjohtaja Juha Ter-
vala. 

 Tervala järjesti tänä syksynä ensimmäisen 
henkilökohtaisen tiedotuskierroksensa 
tehtaalla. 

Toimitusjohtaja kohtasi syyskuussa face to face 
eli kasvokkain lähes kaikki moottoritehtaan 
työntekijät. Jotta tämä onnistui, tarvittiin kaik-
kiaan yhdeksän eri tiedotustilaisuutta. 

– Koska olen tehtävässäni uusi, halusin sa-
malla tutustua paremmin omaan väkeemme ja 
tulla itsekin tutummaksi uudemmillekin työnte-
kijöillemme, Tervala kertoo.

Toimitusjohtajan mukaan Kiinan tehtaalla 
järjestettiin vastaavanlainen info koko henkilö-
kunnalle samanaikaisesti. – Heitä on siellä 500, 
ja haasteita oli todella paljon saada kaikki yh-
tä aikaa koolle. 

– Meitä on täällä paljon enemmän, joten sik-
si, ja myös eri vuorojärjestelmien vuoksi, järjes-
timme monta erillistä tilaisuutta. Moottorijättä-
mästä johtuen useille tilaisuus jouduttiin järjes-
tämään varsinaisen työajan ulkopuolella, joten 
aivan kaikki eivät valitettavasti päässeet kuulolle. 

”….jotta voimme todeta onnistuneemme”

Juha Tervala kertoo arvelleensa, että ihmisiä 
kiinnostaa eniten heidän oma lähiympäristön-
sä ja tehtaan tulevaisuuden näkymät. – Sik-
si jätin tiedotuskierroksellani AGCO-osuuden 

vähemmälle ja keskityin enemmänkin AGCO 
Powerin loppuvuoden ja ensi vuoden näkymiin. 

– Pääosa esityksestäni käsitteli itsellemme 
asettamiamme tavoitteita, eli sitä, mitä olemme 
saavuttaneet ja mitä meidän pitää vielä tehdä, 
jotta voimme todella todeta onnistuneemme, 
kertoo Tervala.

– Ja koska henkilöstömme tyytyväisyys ja 
motivaatio ovat menestyksellemme todella tär-
keitä, käsittelin infojen loppuosuudessa luon-
nollisesti näihin asioihin liittyviä toimenpiteitä. 

TERVETULOA!

Juha Tervalan mukaan oli iso ilo kutsua tiedo-
tustilaisuuksissa koko henkilökunta puolison tai 
elämänkumppanin kanssa juhlistamaan moot-
toritehtaan 75-vuotista taivalta ja miljoonannen 
moottorin valmistumista marraskuun 4. päivä-
nä Rosendahliin.

HENKILÖSTÖINFOT

Juha Tervalalta tervetullutta 
tietoa infokierroksella

Tarvittiin kaikkiaan yhdeksän eri tiedotustilaisuutta, jotta suurin osa tehtaan väestä saatiin kuulolle. Toimitusjohtajan infoja pidettiin palautteiden 
perusteella tervetulleina. 

TEKSTI: ULLA AURIO | KUVAT: HEIKKI SALOVAARA

Koska olen tehtävässäni uusi,  
halusin samalla tutustua 
paremmin omaan väkeemme 
ja tulla itsekin tutummaksi 
uudemmillekin työntekijöillemme.
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– Toivottavasti siitä tulee perinne, että toimitusjohtaja ottaa välil-
lä koko porukan kasaan ja kertoo kuulumiset, sanoo vitoshallin lo-
gistiikassa työskentelevä Marko Kuusisto. – Nyt oli vielä merkittä-
vää se, että uusi johtaja tuli esittäytymään. Näin tuoreetkin tulok-
kaat oppivat tuntemaan hänet.

Markoa kiinnostivat erityisesti tehtaan tulevaisuuden näkymät, 
luonnollisesti myös työtilanteiden jatkumiset ja koko konsernin 
kansainvälisetkin kuulumiset. – Kun tiedämme, missä mennään, 
on olo ilman muuta turvallisempi, toteaa Marko. – Ja kiitos, kahvit 
ja pullat olivat maukkaita.

Mitä mieltä?
Kysyimme muutamalta mukana olleelta, minkälaisia ajatuksia 
toimitusjohtajan infokierroksista syntyi.

– Entinen malli oli hyvä ja tämä uusi malli mielestäni vielä parempi, 
toteaa ympäristöinsinööri Aija Koivuranta. – Tykkäsin tosi paljon sii-
tä, että toimitusjohtaja tuli henkilökohtaisesti kertomaan kuulumiset.

– Uutena laatujärjestelmävastaavana olin luonnollisesti iloinen, 
että Juha painotti laadun olevan meidän kaikkien yhteinen asia. Pi-
din myös siitä, että esimiesten huoneentaulu tuotiin näissä tilaisuuk-
sissa esille ja kerrottiin sekin, että huoneentaulu on rakentunut ni-
menomaan esimiesten yhteistyön tuloksena.  

Aijan mukaan tilaisuus oli myös hyvin järjestetty ja tunnelma rento.

Testaus- ja validointiosaston protomoottoripäällikön Janne Oja-
lan mielestä oli todella tervetullutta, että toimitusjohtaja tapaa 
henkilökohtaisesti koko henkilökunnan. – Näin saadaan suhteel-
lisen nopeasti kaikki oleellinen tieto jokaiselle, ja samalla pysty-
tään katkaisemaan siivet mahdollisilta turhilta ja vääriltä huhuilta.

Jannen mukaan hänelle jäi tilaisuudesta päällimmäisenä mie-
leen se, että konsernissa on vahva tulevaisuuden usko Linnavuo-
ressa tehtävään työhön. –Meitä arvostetaan, mutta meidän on 
tämä arvostus myös jatkuvasti ansaittava. Minä luotan, että me 
osaamme sen säilyttää myös vastaisuudessa, sillä onhan täällä 
ennenkin oltu tiukoissa paikoissa ja niistäkin selvitty, sanoo Ojala.

– Ensisijaisesti minulle jäi mieleen infosta se, että laatuasiat to-
della kuuluvat meille jokaiselle, että me olemme laatu ja että laa-
tu lähtee siitä, kun katson peiliin. Näin toteaa topakasti Serena 
Kultala, putkiosastolla juottaja-taivuttajana kuusi vuotta työs-
kennellyt agcolainen.

Serenan mielestä oli hyvä asia, että iso tieto tulee suoraan 
tehtaan johtajalta. – Tämä tilaisuus antoi luottamusta tulevai-
suuteen, riittävästi myös tietoa siitä, mihin olemme menossa. 
Tuli hyvä ja turvallinen olo, sanoo Serena.

”Tämä tilaisuus antoi luottamusta tulevaisuuteen, 

riittävästi myös tietoa siitä, mihin olemme menossa.”

”Tykkäsin tosi paljon siitä, että toimitusjohtaja tuli 

henkilökohtaisesti kertomaan kuulumiset.”



8   SISUKAS | AGCO POWER HENKILÖSTÖLEHTI

Kesän aikana 2-hallissa toteutettiin useita pro-
jekteja, joista eräs suurimmista oli kansilinjal-
la tehty kansijyrsinsolun ohjausmuutos. Samal-
la ohjauksen päivityksen yhteydessä vaihtuivat 
moottorit, ohjauskaapit ja kaapeloinnit. Ulko-
puolista työvoimaa oli runsaasti apuna moder-
nisoinnissa, sillä Microteam Oy hoiti ohjelmoin-

nin, TAS automaatio sähkökaapit ja Silmola Oy 
asennukset. Lisäksi kunnossapito oli myös vah-
vasti mukana asennuksissa. 

Työt sujuivat hyvin vaikeuksista huolimatta 
Tommi Mäkelän valvonnassa.

– Ohjaus alkoi olla ikäkaarensa lopussa, 
kertoo ennakkohuoltosuunnittelija Marko Kos-
ki kunnossapito-osastolta.

FMS2-linjassa uusittiin hissin ohjauskisko.  
Marko kertoo, että kiskon vaihto aloitettiin kii-
reisellä aikataululla, mutta saatiin silti kunnial-
la valmiiksi.

– Mansen Timanttisaha valoi pohjan koko-
naan uudelleen eli teki noin 60 metriä uutta 
lattiaa.

Kesän aikana tehtiin myös ryhmälinjan FAS-
TEMS 2WMC630 työstökeskuksella mekaanis-
ta modernisointia, kuten pöydän jakajan vaih-
to, paletinvaihtajan laakerointi, työkalumakasii-
nin pneumatiikan päivitys, kaapeloinnin vaihto, 
energiasiirtoketjujen vaihto ja muita mekaani-
sen puolen päivityksiä. 

Ryhmälinjan alkupään jyrsin- ja porayksiköi-
hin tehtiin moottorihuolto, jonka johdosta 42 
oikosulkumoottoria huollettiin. Ensi kesänä on 
tarkoitus tehdä linjan loppupään moottorihuol-
lot. Tällä turvataan oikosulkumoottoreiden toi-
mivuus viideksi vuodeksi. Ryhmälinjalla uusit-
tiin myös ryhmien tuloradan ohjaus TAS Auto-
maation sekä Pyynikki Engineeringin toimesta.

Tehtaan tuotanto oli osittain pysähdyksissä 
kuusi viikkoa, joista kaksi viikkoa oli koko tuo-
tanto pysähdyksissä.

– Esimerkiksi linjoihin kohdistuvat työt on 
pakko tehdä kesän aikana, koska tuotanto jou-
dutaan pysäyttämään pidemmäksi aikaa.

Työstökone, robotti sekä vihivaunuhuoltoja 
kertyi yhteensä 156 heinä–elokuussa kunnos-
sapidon aloitteesta.

Kolmoshallissa, tuotekehityksen suunnittelu-
konttorissa vallitsee rauhallinen ilmapiiri. Kont-
tori on kesän aikana muuttunut valoisaksi ja 
viihtyisäksi. Avokonttoriin rauhaa tuovat kesän 
aikana ilmestyneet puhelinkopit ja uusi neuvot-

teluhuone, jonka ansiosta konttorin keskustelut 
eivät enää häiritse työrauhaa.

Työolosuhteita alettiin kehittää noin vuosi sit-
ten henkilöstökyselyssä tulleen palautteen pe-
rusteella.

– Mukana uuden toimiston suunnittelemi-
sessa oli koko konttorin porukka, ja ehdotuksia 
tuli paljon, kertoo testaus ja validointi -osastolta 
protomoottoripäällikkö, Janne Ojala.

Tavoitteena oli saada uusilla ratkaisuilla ti-
laan mahtumaan mahdollisimman paljon työ-
pisteitä. Neliöitä ei konttoriin saatu lisää, mut-
ta tilavamman tuntuisen siitä tekevät uusi lattia, 
valkoiseksi maalatut seinät ja katto sekä uudet 
ikkunat. Loisteputkilamppujen tilalla on nyt te-
hokkaampia led-valaisimia.

Uudistuksen yhteydessä työergonomiaa pa-
rannettiin sähköpöydillä ja sopivilla istuimilla. 
Fysioterapeutti kävi jokaisen kanssa läpi, mil-
lainen tuoli kullekin sopisi.

Konttorin ilme on nyt yhtenäinen ja loppu-
tuloksesta on Ojalan mukaan tullut hyvää pa-
lautetta.

Viihtyisä konttori lisää työhyvinvointia

Isoja kunnostustöitä valmistui kesän aikana

TEKSTI: IDA KANNISTO  | KUVAT: KUNNOSSAPITO-OSASTO JA IDA KANNISTO

Perustyöt käynnissä. Valmis kisko.

KUNNOSTUKSIA
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MERIMOOTTORIT
TEKSTI JA KUVA: IDA KANNISTO

Ympäri maailmaa seilaa aluksia, joissa on 
AGCO Powerin valmistamat merimoottorit.

Linnavuoressa valmistuu vuodessa noin 150 me-
rimoottoria. Niiden osuus tehtaan koko tuotan-
nosta on varsin pieni, sillä esimerkiksi tänä vuon-
na Linnavuoressa valmistuu noin 30 000 moot-
toria. Silti merimoottorit käyvät kaupaksi, vaikka 
niiden markkinointi on aina ollut vähäistä.

– Merimoottorit markkinoivat itse itsensä ja 
edustajamme tekevät tarpeellisen markkinoin-
nin. Siten meille näyttää siltä, että moottorit ha-
lutaan tulla ostamaan meiltä, toteaa laatujohta-
ja Jukka Vappula.

Vaikka merimoottorit eivät kuulu AGCO:n 
ydintuotteisiin, niihin voi törmätä ympäri maa-
ilmaa. Linnavuoressa valmistettuja merimoot-
toreita käytetään esimerkiksi Pohjois-Amerikan 
hummerinkalastusaluksilla, taksiveneinä Male-
diiveilla ja lisäksi erilaisissa aluksissa lähinnä 
Euroopassa, Saksan, Beneluxin ja Italian olles-
sa aktiivisimipia markkinoita kotimaan lisäksi.

Suomessa Linnavuoressa valmistetuilla me-
rimoottoreilla kulkee esimerkiksi Destian losse-
ja – ja vasta käyttöön otettu uusi Turun Saaris-
tomeren huoltoalus.

Turun Saaristomerellä ympäristönhuoltotyö-
tä tekevän Pidä Saaristo Siistinä ry:n uusi huol-
toalus kastettiin 14. kesäkuuta. Edeltäjäänsä 
selvästi kookkaamman aluksen moottoreina 
toimivat kaksi Linnavuoressa valmistettua Ci-
tius-sarjan 8,4L merimoottoria.

Huoltoaluksen kippari Okko Salo vastaa pu-
helimeen vesiltä. Takana on jo 550 käyttötuntia 
uudella aluksella.

– Edellisessäkin aluksessamme oli AGCO:n 
moottorit ja niistä oli hyviä kokemuksia, Salo 
kertoo.

Yhdistys päätyi valitsemaan entuudestaan tu-
tun tuotteen myös uuteen alukseen, vaikka vaih-
toehtoja on Salon mukaan tarjolla runsaasti.

– Syitä on monia. Nämä olivat tutut ja nii-
tä suositteli myös telakan edustaja. Lisäksi 
moottoreiden huolto toimii täällä Turussa. Va-
lintaan vaikutti myös se, että kotimaisuusaste 
on AGCO:n moottoreissa korkea muihin verrat-
tuna. Olemme suomalainen yhdistys ja haluam-
me suosia kotimaista.

Salo kertoo, että myös huoltoaluksen apu-
koneet ovat AGCO Powerin valmistamat. Aluk-
sen on tarkoitus seilata saaristossa tänä vuon-
na marraskuun loppuun saakka.

– Kaikki on uudella aluksella sujunut hyvin. 
Koneet toimivat ja huolto pelaa.

Merimoottoreiden valmistusta 
halutaan jatkaa tulevaisuudessakin

Linnavuoressa merimoottorit on valmistanut jäl-
kimarkkinointi jo noin viimeisen 10 vuoden ajan. 
Jukka Vappula kertoo, että vaihtomoottorival-
mistus on hektistä ja syklistä. Sen vuoksi jälki-
markkinoinnilla oli aikanaan tarve löytää tuotan-
toa tasaavia asiakkaita.

– Merimoottorit ja erikoismoottorit sopivat 
tuotantoon hyvin, koska ne myydään pitkällä toi-
mitusajalla ja niitä voidaan käyttää tasaamaan 
kuormitusta.

Linnavuoressa ei ole merimoottoreille erik-
seen omaa tuotekehitystä, ja tärkein bisnes on 
toisaalla eli maatalous- ja työkoneissa.

– Kehitystyötä on tehty erikoisjärjestelyin il-
man, että se haittaa ydinliiketoimintaa.

Seuraava haaste on tuleva päästölainsää-
däntö. Silti moottoreiden valmistusta halutaan 
Jukan mukaan jatkaa.

– Tahtotila on, että haluamme tehdä seu-
raavan päästövaiheen täyttävät moottorit. 
Olemme tutkineet sitä ja siihen on olemas-
sa ’plug and play’ -jälkikäsittelytekniikka, jo-
ka olisi hyödynnettävissä.

Todennäköistä ei kuitenkaan ole, että meri-
moottoreiden valmistus kasvaisi runsaasti tu-
levaisuudessa. Jukka huomauttaa, että AGCO 
Power ei kilpaile hinnalla. Toisin sanoen kan-
nattavuus on kunnossa, asiakaspalaute on hy-
vää, eikä moottoreissa ole laatuongelmia huo-
limatta melko vähäisestä panostuksesta.

– Meidän kannalta tämä on hyvä ja me-
nestyksellinen tuote, joka tukee omaa tuo-
tantoamme. Volyymit ovat koko ajan hiipi-
neet ylöspäin ja variaatioiden määrä on pi-
detty hallinnassa. Näistä ei ole tullut takuita 
tai negatiivista palautetta. Sen sijaan esimer-
kiksi kestosta on tullut todella hyvää palautet-
ta, joka kertoo perusmoottorin vahvuudesta. 

Laatu ja kotimaisuus kiinnostavat 
AGCO Powerin merimoottoreissa
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KIINASTA
uutisia & terveisiä

TEKSTI: JARMO TUORILA

KUVA: AGCON ARKISTO

Kuluneen kesän helteisimmät kaksi viikkoa oli-
vat Changzhoussa lämpötiloiltaan yli 40-astei-
sia. Ne olivat tämän alueen kuumimmat yhtä-
jaksoiset päivät 50 vuoteen.  

Changzhoun kuumuus yllätti, ei ainoastaan 
sään puolesta vaan myös kasvaneen työmää-
rän takia. Tehtaan traktorien tuotannon huippu-
volyymit siivittivät nimittäin moottorituotannon 
oivaan kiitoon ja töitä saatiin tehdä oikein kun-
nolla. Tällaista tilannetta oli odotettu. Toivotaan, 
että näin jatkuisi aivan loppuvuoteen asti.

Alkukesästä me saimme käyttöömme oman 
KEKO-tuotannonohjausjärjestelmän version, jo-
ka on Linnavuoren versiota rajatumpi. Toimite-
tun version tarkoituksena on ollut edesauttaa 
kriittisten avainkomponenttien seurattavuutta 

ja työohjeiden hallintaa ja päivitystä. Siinä sys-
teemi on jo osoittanut täyttävänsä asetetut ta-
voitteet. Järjestelmän kehittäminen jatkuu hie-
noisin askelin tämän ja ensi vuoden aikana, osit-
tain tehdyn toimenpidesuunnitelman mukaan ja 
osittain tulevaisuudessa osoitettavien erityistar-
peiden mukaan. 

Kesäkuun aikana myös generaattoripaket-
tien kokoonpanon ylösajo aloitettiin ensimmäis-
ten tilausten tultua. Varsinkin kolmen ensimmäi-
sen AG-sarjan standardigeneraattorin toimitus-
vastuussa olleet henkilöt muistanevat sen ”uu-
tena alkuna” Kiinan generaattoripakettivalmis-
tukselle. Nämä kolme ensimmäistä pakettia toi-
mitettiin AGCO Australialle Melbourneen. Siellä 
Massey Fergusonin edustajaverkosto sai tutus-

tua paketteihin ja heille annettiin vielä kaupan 
päälle tuotekoulutustakin. 

Uusien generaattoripakettien testaustilo-
jen valmistuminen on ajoitettu syyskuulle. Vä-
hitellen kasvavat tuotantomäärät mahdollista-
vat generaattoripakettien myynnin, suunnitte-
lun, materiaalinhallinnan, tuotannon sekä tes-
tauksen toimintojen vähitellen etenevän opti-
moinnin. Ja  senkin, että me voimme osallistua 
vieläkin paremmin Changzhoun tehtaan kannat-
tavuuden parantamiseen paikallisen AGCO:n tii-
min osana.

Hyvää syksyn jatkoa 
Changzhousta toivotellen!

Jarmo Tuorila

Kesäkuussa 2017 Kiinan moottorituotanto saavutti 30 000 Kiinassa valmistetun moottorin rajapyykin. 
Juhlatunnelmissa kokoonnuttiin tehtaalla koko porukalla yhteiskuvaan.

Kuuman kesän kuulumiset
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TIER III MOOTTORIT 
LANSEERATTU: 

Uusi off-road-maatalousajoneuvojen aikakau-
si alkoi Brasiliassa 1.1.2017. Silloin Brasilias-
sa tuli voimaan uusi emissiotaso “MAR-I” trak-
toreissa, leikkuupuimureissa ja muissa maata-
louskoneissa, joiden teho on yli 75kW (101hv).

Brasilia on edelläkävijä Etelä-Amerikassa 
MAR-I:n emissiosäännöksessä, joka vastaa 
USA:n TIER III-tasoa. Säännöksen toinen vaihe, 
joka säätelee moottoreita teholuokassa 19kW 
- 75kW alkaa vuoden 2019 alkuun mennessä. 

Täyttääkseen uuden standardin, AGCO PO-
WER SA rakensi uuden päästötestilaboratori-
on Mogi das Cruzesin tehtaalle. Laboratoriossa 
voidaan testata ja hyväksyä 3-, 4-, 6- ja 7-sylin-
terisiä moottoreita 800 hv:n moottoreihin asti.

Tähän mennessä yli 20 moottorimallia seit-
semästä eri projektista on hyväksytty uusien 
päästölakien mukaisesti.

Ollaksemme innovatiivinen, kilpailukykyi-
sempi ja pystyäksemme entisestään kehit-
tämään tuotteitamme Brasiliassa, AGCO SA 
päätti kehittää uuden päästötason mootto-
rit ja uudistaa valikoimassaan olevat maa-
talouskoneet. Massey Ferguson ja Valtra toi-
vat maassa järjestetyillä maatalousmes-
suilla markkinoille yli 40 uutta tuotetta ku-
ten traktoreita, leikkuupuimureita ja ruiskuja. 
                                                                           

Moottoritestauslaboratorio 
– Mogi das Cruzes – Brasilia.

Ricardo Huhtala esitystä pitämässä.

AGCO POWER BRASILIAN UUTISET

SAE FORUM DIESEL 2017:
AGCO POWER SA osallistui ja sponsoroi ensim-
mäistä kertaa Latinalaisen Amerikan dieselta-
pahtumaa, joka pidettiin 22. – 23.8. Curitibas-
sa, Parana-osavaltion pääkaupungissa.

Tapahtumaan osallistui Latinalaisen Ameri-
kan diesel-alan tärkeimpiä yrityksiä, johtoa ja 
asiantuntijoita, jotka pitivät esityksiä ja keskus-
telivat yhtenäisen maailman vaikutuksesta in-
novaatioihin, strategisiin päätöksiin, päästös-

tandardeihin ja hybridiajoneuvoihin, keskittyen 
kuitenkin pelkästään diesel-toimialaan.

AGCO Powerin logo ja sen moottorit saivat 
näkyvyyttä koko tapahtuman ajan merkittävien 
autonvalmistajien ja off-road-ajoneuvojen val-
mistajien kuten Mercedes  Benz, Volvo, Bosch, 
Cummins, Perkins, CNH joukossa.

Ensimmäisen päivän aikana, Agco Power 
SA:n johtaja Ricardo Huhtala piti esityksen lä-
hes kolmellesadalle hengelle aiheesta “Voima-
linjan evoluutio maataloudessa”.

Luotettava AGCO POWER -moottori. 
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APS 

MIKA SIUKOLA

Kesälomien jälkeen työt ovat pyörähtäneet 
käyntiin vauhdilla ja tekemistä näyttää olevan 
joka puolella vähintään mukavasti. Vaikka kii-
rekin tuntuu painavan ja hoidettavien asioiden 
määrä on maksimissaan, niin silti, etenkin nyt, 
me tarvitsemme APS-/LEAN-periaatteiden mu-
kaista kehittämistä. 

Hukan tunnistamisella ja sen vähentämisel-
lä voimme välttää turhaa sähläämistä.  Päivit-
täisjohtamisen ongelmanratkaisulla poistamme 
poikkeamia normaalista standarditilasta. Ja ru-
tiinien avulla varmistamme standardien mukai-
sen toiminnan. Edellä mainituilla malleilla hel-
potamme nykyistä ja tulevaa toimintaa sekä ai-
kaansaamme turvallisen, laadukkaan ja tuotta-
van työympäristön.

APS-osasto järjestää koko teh-
taan henkilöstölle monenlaista kou-
lutusta.  Säännöllisesti pidetään mm.  
LEAN -perusteiden & simulaation kou-
lutusta. Siihen ilmoittautuminen on-
nistuu Sinetin APS:n koulutusilmoi-
tusosiossa. Koulutuksessa  selvenne-
tään APS-/LEAN-perusteiden ja har-
joitussimulaation ohella erilaisten ter-
mien merkitystä. Tähän liittyen olem-
me koonneet ja julkaisseet erillisen 
APS-sanaston.

APS-sanasto

APS:ssä ja yleisesti ottaen kehittämisessä 
käytetään paljon vierasperäisiä sanoja ja ly-
henteitä. Usein nämä termit ovat nopeita ta-
poja ilmaista monimutkaisiakin asioita. Ter-
mit tulevat AGCO-konsernista ja yleisestä 
LEAN-kirjallisuudesta, mutta ilman selitystä 
ei kukaan voi tietää, mitä milläkin termillä tar-
koitetaan. 

Mitään toimintatapaa ei kuitenkaan kan-
nata tuomita pelkän hassun nimen perus-
teella. 

Hälventääksemme ennakkoluuloja ja li-
sätäksemme tietoisuutta olemme kirjanneet 
ylös sanoja ja lyhenteitä, joita meillä AGCO Po-
werilla käytetään ja jotka eivät välttämättä ole 
kaikille selkeitä. Sanat ja lyhenteet on pyrit-
ty kuvaamaan mahdollisimman selkeästi. Se 
mikä vaikuttaa meille selkeältä ei välttämättä 
ole sitä kaikille, joten toivommekin teiltä kai-
kilta palautetta sanaselityksistä ja sanaston 
kattavuudesta. Mitä meiltä jäi mahdollisesti 
puuttumaan ja mitä sanaa tai lyhennettä ei 
saatu avattua tarpeeksi hyvin? Palautetta voit 
antaa esimerkiksi sähköpostilla 
APS.linnavuori@agcocorp.com. 

Sanaston löydät sähköisessä muo-
dossa Sinetistä, Tuottavuuden kehitys 
-verkkokansiosta sekä tulostettuna työn-
tekijöiden taukotiloista. Sanastosta nos-
tetaan myös viikottaisia poimintoja info-
näytöille. Ensimmäinen poiminta oli it-
seoikeutetusti APS eli AGCO Production 
System. APS:llä tarkoitetaan AGCO:n toi-
mintamallia, joka pohjautuu LEAN-peri-
aatteisiin.

Mukavaa alkavaa syksyä toivottaen

Mika Siukola ja Katja Sorjamaa
APS-sanastoja lähdössä jakoon taukopaikoille ja muihin 
kohteisiin. 

– AJANKOHTAISTA

Sanat ja lyhenteet 
on pyritty kuvaamaan 
mahdollisimman selkeästi.Hukan tunnistamisella 

ja sen vähentämisellä 
voimme välttää turhaa 
sähläämistä.
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OEM tarkoittaa englannin kielellä: Original 
Equipment Manufacturer. 

AGCO Powerin OEM-laatuosaston kohdalla 
kyseessä ovat noin 25 asiakastamme, joiden 
kanssa toimiessa päivämme pääsääntöisesti 
kuluvat. Suurimpien asiakkaiden kanssa olem-
me luonnollisesti yhteydessä eniten, lähes päi-
vittäin. 

OEM-laatuosasto tulee kuvaan mukaan jo 
protovaiheessa osallistuessamme moottorikat-
selmointiin. Kerromme näkemyksemme aiem-
min samantyyppisissä moottoreissa esiin-
tyneistä vioista ja pyrimme ennakoimaan jo 
asioita, joita voidaan suunnittelupöydällä tai 
tuotannossa muuttaa siten, että vikamahdol-
lisuus poistuisi. Suoritamme sen jälkeen aika-
naan esisarjakatselmoinnin, jossa otetaan huo-
mioon tuotannon ja koekäytön aikaiset havain-
not ja myös varmistetaan oikeanlainen kuljetus-
alusta ja pakkaustapa moottorille. 

Maalauksen ja ruostesuojauksen onnistumi-
nen tarkistetaan ja varmistetaan, että moottorin 
liityntäkohtien asianmukainen tulppaus on sel-
lainen, että se kestää kuljetuksen ja varastoin-
nin sekä tarvittaessa vielä asiakastehtaan teke-
män pesun ja uudelleenmaalauksen.

Kun uusi moottorimalli tulee tuotantoon ja 
asiakas vaatii PPAP-moottorin (Production Part 
Approval Process) ja siihen liittyvän dokumen-
taation, OEM-laatu kokoaa tarvittavat asiakir-
jat ja mittauttaa ensimmäisen sarjatilassa ole-
van moottorin kriittiset liityntäkohdat ajoneu-
voon asiakkaan vaatimusten mukaisesti. Kun 
PPAP-näyte lukuisine liitedokumentteineen on 
toimitettu asiakkaalle ja he ovat sen hyväksy-
neet, voidaan aloittaa varsinaiset sarjatoimi-
tukset. 

Osallistumme myös OEM-tuotantoauditoin-
tien kehitykseen. Siinä annetaan asiakkaillem-
me ohjeistus moottorin kuljetukseen, varastoin-
tiin, käsittelyyn, käytettävien nesteiden varas-
tointiin ja puhtauteen sekä muutenkin huoleh-
ditaan siitä, että moottoria ei mitenkään vaurioi-
teta ennen luovutusta jälleenmyyjälle ja loppu-
asiakkaalle. Auditointien tehtävänä on varmis-
taa, että annettuja ohjeita noudatetaan ja moot-
tori on asennettu lopputuotteeseen tuotekehi-
tyksen installaatio-ohjeiden mukaisesti.

Kun moottori on saatettu sarjavalmiiksi ja 
asiakas havaitsee tuotteessa reklamaation ai-
heen, hän ottaa yhteyden OEM-laatuosastoom-
me, joka alkaa selvitellä asiaa. Jos reklamaa-
tio todetaan aiheelliseksi, avataan laadunhal-
lintatyökaluun tapaus ja aloitetaan välittömästi 
asiakkaat turvaavat toimenpiteet.  Tässä kriitti-
sessä hetkessä kaivataan juuri Teitä, yli seitse-
määsataa ongelmanratkaisun avainhenkilöä! 
Teillä on usein hyviä ideoita ja paras tieto sii-
tä, miten ongelma saadaan tilapäisesti estet-
tyä, vaikka lopullista korjausta asiaan ei vie-
lä olisi tiedossa. 

Yhteistyöllä saamme aikaan usein parem-
man ratkaisun, kuin vain yhden tai kahden hen-
kilön mietinnän tuloksena. Korjaavat toimenpi-
teet kohdennetaan juurisyyanalyysin perusteella 
mieluiten sinne, jossa vika on alun perin syntynyt.  

Raportoimme tehdyt toimenpiteet asiakkaille 
ehkäisevien ja korjaavien toimenpiteiden jäl-
keen heidän niin halutessaan. 

Virheen tekeminen on inhimillistä ja syyllisen 
etsimisen sijaan meidän kaikkien pitää kääntää 
ajatusmaailmamme siihen suuntaan, että jokai-
sessa virheessä piilee mahdollisuus – mahdol-
lisuus tehdä jotakin paremmin ja kehittää toi-
mintaamme! 

LAATUNURKKA

TEKSTI: PASI STEN
OEM-LAATUOSASTON TIIMINVETÄJÄ

OEM-LAATU ON ONGELMANRATKAISUA 
YHDESSÄ ASIAKKAIDEN KANSSA

Tässä kriittisessä hetkessä kaivataan 
juuri Teitä, yli seitsemääsataa ongel-
manratkaisun avainhenkilöä! Teillä 
on usein hyviä ideoita ja paras tieto 
miten ongelma saadaan tilapäisesti 
estettyä, vaikka lopullista korjausta 
asiaan ei vielä olisi tiedossa.
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Uudistunut 
koulutustila 

valmiina sadoille 
asiakkaille

Ympäristöystävällisempiä 
ratkaisuja

Viihtyisä sohva ja AGCO:n punaisella maalatut yksityiskohdat 
tekevät palokunnan talolla sijaitsevasta, kohennetusta koulu-
tustilasta aikaisempaa viihtyisämmän. Koulutustila toimii paik-
kana noin 500 koulutettavalle henkilölle vuodessa. Tänä vuon-
na koulutettavia on ollut noin 150.

Linnavuoressa järjestetyissä koulutuksissa käy pääsään-
töisesti ajoneuvovalmistajien kouluttajia tai teknisiä asiantun-
tijoita eli alan todellisia ammattilaisia, joille kurssien sisältö 
on tärkeää. Koulutettavat ovat olleet tapahtumien antiin erit-
täin tyytyväisiä, sillä laatujohtaja Jukka Vappulan mukaan pa-
lautteen keskiarvo on 4,5/5. Palautteissa on kuitenkin nous-
sut esille päivitystä kaipaava tila. Nyt kävijöiden toiveisiin on 
reagoitu ja entistä ehompi tila on valmiina ottamaan vastaan 
kurssitettavia.

Koulutustilan kasvojen kohotus, kuten koulutuksesta vas-
taava Ville Östring toimenpidettä kutsuu, tapahtui juuri oi-
keaan aikaan. Nyt meneillään on hiljainen vuosi, mutta Ville 
arvioi, että ensi vuonna koulutettavien määrä kasvaa normaa-
lista tasosta reilusti ylöspäin, muuttuvan päästölainsäädännön 
aiheuttaman koulutustarpeen vuoksi.

Ville Yliselle ja Ville Östringille kelpasi uudistetun koulutustilan 
viihtyisä sohva. Östring kertoo, että koulutuksen aluksi 

moottoreihin tutustutaan teorian avulla. Teorialuokan ulko-
puolella odottaa testimoottori, jolla harjoitellaan, miten 

käsitellyt asiat toimivat käytännössä.

– Muutamia ympäristöepäkohtia on kesän aikana Linnavuoressa korjattu, 
kertoo kunnossapitopäällikkö Erno Lindroos. Isoja muutoksia on tapahtu-
nut piha-alueella. Vitoshallin ja tuotekehityksen väliselle alueelle asennet-
tiin kaivot, jotta hulevedet saadaan jatkossa talteen.

Aikaisemmin kaivot puuttuivat ja sadevedet valuivat suoraan luontoon. 
Nyt vesi johdetaan eteenpäin öljyerotuskaivojen kautta.

– Ykkös- ja vitoshallin välinen alue routi aikaisemmin pahasti. Kesän 
aikana kaivettiin metrin syvyydestä vanha maa-aines pois, Erno kertoo.

Nyt koko alueella komeilee yhtenäinen, tuplakerroksinen asfaltti. Lisäk-
si valaistuksen uusimista jatkettiin, ja tällä kertaa vuorossa oli neloshalli. 
Uusien led-valaisimien ansiosta valoteho hallissa on nyt tuplasti parempi 
ja sähköenergiaa kuluu vähemmän.

UUDISTUKSIA 

Piha-alueelta kaivettiin vanha maa-aines pois 
ennen uuden asfaltin levitystä.

KUVA: ERNO LINDROOS

KUVA: IDA KANNISTO 

Uusi, yhtenäinen asfaltti koristaa nyt koko ykkös- ja vitoshallin
 välistä pihamaata.

TEKSTI: IDA KANNISTO
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TEHTAAN KUVA-AARTEET
TEKSTI JA HENKILÖKUVA: ULLA AURIO | HISTORIAKUVAT: TUOMAS KOPONEN

Vanhan valokuvan kautta välittyy katsojal-
le tietoa menneisyydestä, syvältä historias-
ta, kulttuurista, ihmisestä, tunteista, työstä 
ja tekemisestä, luonnosta, melkeinpä kai-
kesta. Nykykuvan avulla siirrämme puoles-
taan tietoa tästä hetkestä tuleville polville. 
 Moottoritehtaan monen kymmenen vuo-
den historiasta on tallessa tuhansia kuvia. 
Useimmat niistä ovat Tuomas Koposen ot-
tamia. 
 Eläkevuosinaan Koponen on tehnyt suu-
ren palveluksen moottoritehtaalle, myös 
asuinkaupungilleen Nokialle. Mies on uu-
rastanut kuvakokoelmansa kimpussa pit-
kään ja hartaasti. Hän on valikoinut, nimen-
nyt, ajastanut ja sijoittanut kuvia kohdilleen.  
 Nyt iso osa Koposen kokoelmasta on tal-
letettu nettiin. 

Koposen Tuomaksen huikeasta valokuvako-
koelmasta pääsevät nauttimaan kaikki ha-
lukkaat kirjoittamalla hakukenttään osoit-
teen https://oloneuvos.kuvat.fi. Pelkällä olo-
neuvos-sanalla hakua ei kannata tehdä, sil-
lä se johtaa väärille poluille.

Kuvia saa valokuvaajan mukaan katsel-
la ja ladatakin itselleen, kunhan muistaa ku-
via käyttäessään mainita kuvaajan nimen. 

40 työvuotta takana

Tuomas on ollut moottoritehtaalta eläkkeel-
lä jo reilut 10 vuotta. Sitä ennen hän ehti pal-
vella firmaa 40 vuotta. Mies aloitteli ensin 
vaihetyöntekijänä kiertokankilinjalla ja siir-
tyi siitä aika nopeasti hienoporaajaksi. Seu-

Valmetin eläkeläiset lähdössä linja-auto/laivaretkelle 1975. Liuksialan 
kartano, Pälkäne, Visavuori ym., seuruetta johti Jaakko Hälli.

Ruokatuntiurheilua Valmet 
Linnavuoren tehtaalla v. 1982.

Irma Nuotio (myöh. Parviainen) v. 1975 odottanee tanssiinkutsua. 5-hallin rakentaminen alkoi 1973.

Kiertokankilinjan koneistajia v. 1968. 
Pertti Hakala (vas.), Esa Mäkinen, 
Tuomas Koponen ja Olavi Soinila. 

Eipä näy hienoja logolla varustettua haalareita.
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OLONEUVOS TALLENSI  TEHTAAN KUVA-AARTEET

– Minä uskon siihen, että moot-
toritehtaan nykyinen, osaavien ih-
misten joukko vie AGCO Powerin 
huomattavaan menestykseen. 
Kasvulle on täydet raamit, sanoo 
tehtaan historiaa ansiokkaasti va-
lokuvin tallentanut Tuomas Kopo-
nen. Hän toivoo, että kuvatallen-
taminen jatkuu tehtaassa edel-
leen. 

raavaksi hänet kutsuttiin kuljetusten hoita-
jaksi eli valvomaan tehtaan sisäisiä trukki-
kuljetuksia.

Koponen kuului ja kuuluu tiedon- ja opin-
haluisiin tapauksiin ja niinpä hän opiske-
li työn ohessa ensin yritystekniikkaa ja in-
nostui sen jälkeen vielä lukemaan vielä työ-
teknikoksikin. Opiskelujen jälkeen mies siir-
tyi aggregaattiosaston työsuunnittelijaksi ja 
myöhemmin moottorivalmistuksen työsuun-
nittelijaksi. 

Valokuvaaminen ja jatkossa myös videoin-
ti kulkivat kaiken aikaa Tuomaksen varsinais-
ten työtoimien rinnalla. Tapahtuipa tehtaal-
la mitä tahansa merkittävää, juhlaan taikka 
arkeen liittyvää, tuotantoon tai henkilöstöön 
kohdistuvaa, paikalle kutsuttiin aina Tuomas 

Koponen. – Valokuvaus työllisti minua todella 
paljon työni ohessa, kertoo mies.

Tuomaksen työhistoriaan kuuluvat myös 
tehtävät mittalaitehuollossa, tilausten val-
vonnassa ja erilaisten tietojen digitalisointi, 
kemikaalien käytönvalvonta ja monet muut 
tehtävät. Ja aina se valokuvaus. 

Toimittajan toivomuksesta Tuomas Ko-
ponen poimi itse ohessa julkaistavat ku-
vat kokoelmastaan. – Halusin valinnoilla-
ni osoittaa muun muassa talossa vallinnut-
ta työntekijöiden keskinäistä yhteenkuulu-
vuutta. Kuvista välittyy ehkä sekin, kuinka 
merkittävästi työasut ja vaatteiden huolto 
on parantunut. Olen elänyt ajan, jolloin mi-
tään työvaatteita ei ollut tarjolla, sanoo Tuo-
mas Koponen. 

Jalkapallo-ottelu v. 1980. Tehtaan johtoryhmä 
vastaan ammattiosaston joukkue, tuomarina 

kaupunginjohtaja Matti Varanki.

Hiihtokisat Valmet 1979. Kuvassa Edvin Naskali (2. 
vas.), Antti Heinisuo, Pentti Anttola, Kalevi Harha-
la ja Jorma Ansamaa. Mies 1. vas. tunnistamaton.

Shakkipelitauolla 1977. Innokkaimmat shakin harrastajat 
pelasivat työvuoron tauoilla erän shakkia. Veikko Sarkas oikealla, 

mies vasemmalla tunnistamaton.Ensimmäinen Rolls Adour -moottorin luovutus Ilmavoimille v. 1980.

Tulipalo karkaisuosastolla v. 1983. Koko 1-halli oli 
kuin musta riihi paloa seuraavana päivänä.

Katso valokuvakokoelma: 
https://oloneuvos.kuvat.fi
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Työt tehtaassa ovat nyt takana. Viime huhti-
kuussa Erkki Moisio jäi nimittäin eläkkeelle. 
Erkki on niitä miehiä, jonka tuntevat kaikki. 

Hän jätti taakseen yli 44 moottoritehdasvuotta 
ja lähes yhtä pitkän kauden eritasoisia ay-
tehtäviä. Ammatillisen uran Moisio teki koekäyt-
täjänä. Päätoimisena pääluottamusmiehenä 
Erkki ehti toimia noin 20 vuotta. 

Olisi suurta harhaa kuvitella, että Moision 
Erkki olisi huhtikuisen eläkkeelle siirtymisensä 
jälkeen jäänyt vain oleilemaan. Ehei! Keväällä 
hän otti vastaan muun muassa Hämeenkyrön– 
Viljakkalan eläkeläisten puheenjohtajuuden. 
– Se on aika tavalla työllistävä toimi, sanoo tä-
mä varsin harhauttavasti itseään joutonoomik-
si  tituleeraava eläkeläinen. Joutilaisuudesta ei 
ole merkkiäkään.

Tehtaan sairaskassatoiminnassakin Moision 
Erkki toimii vielä tovin. Ja suoranainen sydämen 
asia miehelle tuntuu olevan Laatokan Karjalas-
sa sijaitsevan pienen Harlun kyläkoulun avusta-
minen ja tukeminen. – Matkoja Harluun minulle 
kertyy vuodessa useita.

– Ja kyllähän tuolla kotonakin noita hommia 
riittää. On kasvimaa, kirsikkapuut, luumut, va-
delmat ja muut marjapuskat, myös tyrnit. Niis-
sä on hommansa. Välillä menen autotalliin, jo-
hon olen rakentanut pienen metalli- ja puutyö-
verstaan. Viimeksi tein siellä varren kuokalle. 

Vaikuttajalähde lapsuudessa

Vaikuttajan opit Erkki sanoo saaneensa jo 
omasta lapsuudenkodistaan. – Poliittisesti ak-

tiivisilta vanhemmiltani tarttui halu toimia sekä 
yhteiskunnan että toisten ihmisten hyväksi.  Sit-
temmin syntyi myös työpaikalla kontakteja, jot-
ka ohjasivat minua samaan suuntaan. Ajautu-
minen ammattiyhdistystoimintaan oli kohdalla-
ni luonnollista, kertoo Erkki.

– Kun ABBA voitti vuonna 1974 Waterlool-
laan Euroviisut, minä olin elämäni ensimmäi-
sellä ammattiyhdistysten historiakurssilla. Sii-
tä se alkoi, muistelee Moisio.

Ja se muistojen malja tällä miehellä on todel-
la iso. Ehkä isoimmat kokemushelmet ja mehuk-
kaimmat tarinat ovat vielä jonakin päivänä luet-
tavissa Erkin muistelukirjasta, mutta pyydetään 
häntä tässä ja nyt poimimaan muistolaatikosta 
edes jokunen.

– 70- ja 80-luku olivat niitä rankkoja vas-
takkainasettelun vuosia. Silloin keskusteltiin kii-
vaasti muun muassa aika- ja suorituspalkoista. 
Raskaita olivat nekin 90-luvun irtisanomisajat, 
kun koko talo sukelsi syvälle, palkkoja alennet-

tiin ja näkemyksiä oli monia. Keskustelut olivat 
pitkiä ja raskaita. 

– Pelko siitä, että koko toimintamme häviää, 
sekin oli aikanaan lähellä. Hyvällä muistan sit-
ten sen hetken, kun olin mukana tilaisuudessa, 
jossa lopulta päätettiin, että moottori on sitten-
kin silloisen suomalaiskonsernin (Partek) sydän, 
ja sen seurauksena talomme sai säilyttää ase-
mansa, kertoo tämä ay-konkari. 

Pitkiäkin vääntöjä

Erkki Moisio sanoo oppineensa pitkän luotta-
musmiesuransa aikana, että erilaiset näke-
mykset ovat realiteetti, mutta neuvottelemalla 
ja joskus vaikka hyvinkin pitkään keskustele-
malla saavutetaan usein lopulta se tilanne, jos-
sa molemmat osapuolet poistuvat neuvottelu-
pöydästä tuntien voittaneensa.  
 – Pisin kokemani ”vääntö” taisi kestää puoli-
toista vuotta. Oma vääntönsä oli myös euroop-
palaisen yritysneuvoston aikaansaaminen.

– Ai mitä vaadittu. No ainakin kärsivällisyyt-
tä ja ihmistuntemusta.  

– Kokonaisuudessaan minulla on erittäin hy-
vät muistot työkaudestani Linnavuoressa. Us-
kon, että olen omalta osaltani kyennyt teke-
mään jotain niin, että se on auttanut ihmisiä ja 
jopa koko tehdasta. Matkan varrella olen saa-
nut myös oppia tuntemaan ja ymmärtämään 
kansainvälisyyttä ja erilaisia kulttuureja. Paljos-
ta voin sanoa olevani kiitollinen. 

– On helppo toivottaa paljon onnea tehtaal-
le, joka on tänäkin päivänä konsernin sydän, sa-
noo Erkki Moisio. Muka joutonoomi. 

Muka joutonoomi

TEKSTI JA HENKILÖKUVA: ULLA AURIO

ELÄKELÄINEN ERKKI MOISIO

Erkin omassa kotiverstaassa syntyi 
näppärästi tämäkin kuokanvarsi.

Kokonaisuudessaan 
minulla on erittäin hyvät 
muistot työkaudestani 
Linnavuoressa. 
Uskon, että olen omalta 
osaltani kyennyt tekemään
jotain niin, että se on 
auttanut ihmisiä ja jopa 
koko tehdasta. 
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Carlos ja Jouko nopeimpia

AGCO Powerin juoksijat 
Tampere Puolimaratonilla
 
AGCO Power oli edustettuna lauantaina 9.9.2017 järjestetyl-
lä Tampere Puolimaratonilla seitsemän juoksijan voimin. AGCO 
Powerin juoksijoita osallistui niin 10 kilometrin kuin puolimara-
toninkin matkoille. 

Kymmenellä kilometrillä menestystä niitti huimaa vauhtia 
juossut Carlos Soares, joka sijoittui miesten sarjassa kymme-
nen parhaan joukkoon ajalla 43:23. Puolimaratonilla parhaan 
ajan kirmasi Jouko Järvinen ajalla 1:44:54. Hyvä pojat!

  AGCO Powerin juoksijat pyrkivät osallistumaan joka vuosi 
yhteen juoksutapahtumaan sekä lenkkeilevät torstaiaamuisin 
tehtaan läheisyydessä noin klo 07.00 alkaen. Aamulenkeistä so-
vitaan erikseen juoksijoiden Whatsapp-ryhmässä. Aamulenkillä 
päivä lähtee mukavasti käyntiin, joten rohkeasti mukaan vain, 
kannustaa muun muassa Wecmanin Kaisa. 

Lisätietoja juoksijoiden toiminnasta voi kysellä Miralta 
(mira.kiiski@agcocorp.com).

LYHYESTI

Voittajagolfari Tuomas Oravainen (oik.) sai vastaanottaa kiertopalkinnon 
tehtaan golfkerhon vetäjältä Jari Niemeltä. 

Tuomas Oravaiselle vuoden golfmestaruus
Tänä vuonna järjestettiin yrityksemme järjestyksessä 22. golfin mesta-
ruuskilpailut 19. – 20.8. Kilpailukentiksi valikoituivat Muurame ja Himos. 

Etujoukko lähti taipaleelle jo perjantaina 18.8. pelaten 9-reikää Pir-
kanmaa Golfin kentällä Messukylässä Tampereella. Huonon kenraalihar-
joituksen piti olla tae menestyksestä viikonlopun kierroksille, mutta niin 
ei sitten lopulta käynyt. 

Harjoituskierroksen jälkeen suunnattiin kohti Himosta. Mökki oli ta-
sokas ja siellä oli kiva purkaa golfkierrosten tapahtumat ja valmistautua 
seuraavan päivän koitokseen saunan lauteilla.

Lauantaina Muuramessa pelaajat pääsivät kentälle vasta myöhään 
iltapäivällä kentällä olleen toisen kilpailun vuoksi. Kisaajat saivat nis-
kaansa alussa kunnon suihkun, mutta onneksi sade rauhoittui ja valta-
osan kierroksesta pelattiin paidat kuivina. Sunnuntaina Himoksella au-
rinko paistoi mukavasti ja jätti kilpailun avaimet täysin pelaajien armoille. 

Tuomas Oravainen Tesomalta lähti ensimmäistä kertaa kilpailuun 
mukaan. Tuli, näki ja voitti ylivoimaisesti virallisen pistebogeykilpailun.

 
Teksti: Jari Niemi

TULOKSET
Virallisen pistebogey-kilpailun 
tulokset:

1. Tuomas Oravainen
2. Jukka Ruotsalainen
3. Jarno Ratia

Lyöntipeli SCR
1. Juha Tervala
Lähimmäksi lippua
Kari Mettälä
Pisin draivi
Jarno Ratia

Verraton sadeasu ei 
ainakaan estänyt
Carlosta saavuttamasta 
huipputulosta. 

KUVA: NOORA ILVA.
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LYHYESTI

Seniorihenkeä
Linnavuoren entiset ja nykyiset seniorit kokoontuivat jälleen 
elokuussa Linnavuoren seurakuntatalolle muistelemaan men-
neitä ja vaihtamaan kuulumisia nykyisestä elämästään ja ole-
misestaan. Paikalle oli saapunut lähes sata henkeä, osa lä-
heltä, osa pääkaupunkiseudulta, jokunen Kaskisista, useim-
mat kuitenkin Pirkanmaalta.

Tilaisuus alkoi perinteisesti ja kotoisasti pullakahveilla, jon-
ka jälkeen kuultiin Linnavuoren Tehtaiden Eläkeläiset ry:n lau-
luryhmän Ukkometsojen laulua. Seppo Kallio toi esiin TUL:n 
alaisena toimineen Linnavuoren Lukon historiaa ja avasi myös 
joidenkin linnavuorelaisurheilijoiden sekä toimitsijoiden hen-
kilöhistoriaa. 

Välillä luikautettiin joku yhteislaulu, mutta pääosin ilman 
täytti leppoisa puheen ja keskustelut, jotka avautuivat monis-
ta osanottajien mukanaan tuomista valokuvista. Iloinen tun-
ne näkyi ja kuului myös eteisaulassa sekä pihalla ulko-oven 
vieressä – olihan juhlasää kuin edeltä valmistettu juhlavie-
raita varten. 

Vaikka tuntui, että seurakuntatalon tila alkaa käydä vuosi 
vuodelta ahtaammaksi, sopii kuitenkin toivoa, että kokoontu-
misperinne jatkuisi edelleen. Vaikkapa siten, että nykyiset ja 
seuraavien ikäluokkien linnavuorelaiset tulisivat mukaan kuin 
jatkumisen takuumiehiksi ja naisiksi.

Teksti: Jorma Ravantti | Kuvat: Riitta Kuisma

Kaappi auki

Kassakaappi seisoi avaamattomana lähes 30 vuotta 
toimitusjohtajan huoneen nurkassa. Avain oli aika-
naan hukkunut ja taloustarkat johtajat Jouko Tom-
mila ja Eero Tomi jättivät – siihen aikaan kalliiksi ar- 
vioidun – avaamistyön tuonnemmaksi. Tommila ni-
mittäin tiesi, että kaapissa ei ollut raha-aarteita.

Menneenä kesänä kassakaapin kohtalo tuli ajan-
kohtaiseksi, kun nurkkahuoneeseen ryhdyttiin teke-
mään pintaremonttia. 

– Erno kutsui asiantuntijan paikalle ja niinhän 
kaappi saatiin auki, kertoo Juha Tervala. Ja mitä 
sieltä sitten löytyi? –Ei todellakaan rahaa, ei osak-
keita eikä aseita. Sitä vastoin kassakaapissa oli sa-
toja aivan ainutlaatuisia vanhoja valokuvia tehtaan 
rakentamisajoista lähtien. Niistä osa tullaan näke-
mään marraskuun juhlassa.

Tervalan mukaan kaapista löytyi myös yli 70 vuot-
ta vanhoja ns. ruokahuoneen vieraskirjoja, samoin 
aikanaan salaisiksi luokiteltuja, lähinnä ilmavoimien 
hankintoihin liittyviä asiapapereita ja muitakin histo-
rian säilyttämisen kannalta tärkeitä dokumentteja. 
– Joissakin luki, että ”ei saa antaa tietoja sivullisille” 
ja joissakin, että ”säilytettävä lukitussa paikassa”. 

– Ja niin, löytyihän sieltä tuokin, Valmetin pääjoh-
tajalle Olavi Mattilalle lähetetty anomus  uuden sau-

nan rakentamiseksi palaneen tilalle vuonna 1968, 
esittelee Juha Tervala. 

Lupa saatiin ja sauna tehtiin. 
Kun kaappia lähdettiin sitten kesälomien aika-

na kuljettamaan pois yläkerrasta, tapahtui matkal-
la vahinko. Raskas kaappi lipesi ykköshallin portai-
den yläpäässä kuljetusalustastaan ja vieri hirvittä-
vällä ryminällä ykköskerrokseen. Portaista lähti pa-
lasia ja alakerran lattiaan tuli kunnon reikä, mutta 
onneksi oli loma-aika, eikä konttorissa näin ollen ol-
lut pahemmin henkilöliikennettä. 

– Kaapin ostaneelle 
ja kuljetuksesta vastan-
neelle henkilölle tästä 
tuli suurin harmi, 
toteaa Tervala. 

Teksti: Ulla Aurio 

Kuva: Erno Lindroos
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ORGANISAATIOMUUTOKSET

AGCO POWER

KESÄN AIKANA ALOITTANEET 
UUDET HENKILÖT

Daniel Pryjma on aloittanut Sourcing Project 
Coordinaattorina osto-osastolla 1.6.2017. 
Daniel toimii Sourcing Project Coordinaattorina 
määräaikaisen projektin ajan.
Oskari Iivonen on aloittanut mekaniikka-
simulointiryhmässä suunnitteluinsinöörinä 
5.6.2017. 
Elias Koskela on aloittanut tuotekehitysosas-
tolla Applications Support -jaoksessa Perfor-
mance & Emissions puolella kehitysinsinööri-
nä 19.6.2017.  
Antti Itäsalo on aloittanut tuotannonkehitys-
osastolla tuotannonkehitysinsinöörinä 
27.6.2017. 
Juuso Numminen on aloittanut kunnossapidon 
ja tuotannon kehitysinsinöörinä 27.6.2017.
Pilvi Perälä on aloittanut moottorisuunnittelussa 
järjestelmäinsinöörinä 3.7.2017. Pilvi toimii jär-
jestelmäinsinöörinä märäaikaisen projektin ajan.
Aaro Kohilo on aloittanut tuotekehitysosastolla 
suunnitteluinsinöörinä 7.8.2017.
Katarina Nummela on aloittanut 5-hallissa 
vientikoordinaattorina 14.8.2017.
Juuso Lahtivirta on aloittanut tuotannon-
kehitysosastolla tuotannonkehitysinsinöörinä 
21.8.2017. 
Henri Vauto on aloittanut tuotekehitysosastolla 
suunnitteluinsinöörinä 1.9.2017.

Määräaikaisissa tuotannon tehtävissä touko-, 
kesä-, heinä-, elo- ja syyskuussa ovat aloittaneet 
seuraavat uudet työntekijät: 
Koneistajina ovat aloittaneet Marko Heikki-
nen, Otto Niippa, Ville Jämsén, Otto Seppä-
nen, Aleksi Blom ja Aaro Hyyppä. 
Osahuoltajina ovat aloittaneet Riikka Mäki-
nen, Teemu Juhola, Mari Itvola, Timo Ruismä-
ki, Saana Peltoniemi, Janne Hyyti, Panu Koski-
nen, Niilo Virtanen ja Roope Hongisto. 
Vaihetyöntekijöinä ovat aloittaneet Juho Paus-
su, Justo Jokinen, Juha-Pekka Pihlajamäki, Pa-
si Ritala, Minna Välimaa, Rauno Niinimäki, Pa-
si Ylisarkki, Olli Roppo, Wili Kajaslahti, Akse-
li Örri, Miska Päivärinta, Mikke Halonen, Tuo-
mo Vestola, Niklas Kolkkinen, Jere Kaplas, Ju-
ho Puuska, Santtu Salopaju, Isto Mäkinen, Vii-
vi Pinola, Ville Juusola, Tomi Korvenperä, Mar-

ko Bister, Jani Tapaninaho, Isto Lylyoja, Vilja-
mi Mäkelä, Vesa Vuorenmaa, Jukka Ojansivu, 
Patrick Ojala, ja Miia Kivilähde. Koneistushar-
joittelijana on aloittanut Timo Taipale ja moot-
toriasentajana Sami Lehti.
Toistaiseksi voimassaolevissa tuotannon teh-
tävissä ovat aloittaneet sähköasentajina Joo-
nas Pesonen ja Joni Hiltunen, koestajana Mi-
ka Rauhala ja koneistajana Marko Nopanen.

KESÄN AIKANA TAPAHTUNEET 
ORGANISAATIOMUUTOKSET

ORGANISAATIOMUUTOKSIA TUOTANNOSSA

Juho Piiroinen on nimitetty hammaspyörä-
osaston työnjohtajaksi 1.3.2017 alkaen määrä-
aikaisen projektin ajaksi.
Marko Syrjä ja Hanna Uusitalo on nimitetty 
moottoriasentajiksi 29.5.2017 alkaen.
Mikko Viinikainen on nimitetty Team Leaderik-
si 1.6.2017 alkaen.
Timo Karhusaari on nimitetty Team Leaderiksi 
26.6.2017 alkaen.
Ari Grönlund on nimitetty moottoriasentajaksi 
3.7.2017 alkaen.
Janne Sinkkilä on nimitetty loppuvarustelijak-
si 3.7. alkaen.
Jyri Hietakoivisto on nimitetty laitosmieheksi 
31.7.2017 alkaen.
Matti Mäensivu on nimitetty koekäyttäjäksi 
14.8.2017 alkaen.
Riku Ukkonen ja Paula Peltonen on nimitet-
ty Team Leader -harjoittelijoiksi 14.8.2017 al-
kaen.
Mirva Tervakari ja Matti Rintamäki on nimitet-
ty Team Leadereiksi 14.8.2017 alkaen.
Matti Tähkäaho on nimitetty vuorovastaavaksi 
14.8.2017 alkaen.
Mikko Kalavainen on nimitetty NPI-tuotanto-
spesialistiksi 14.8.2017 alkaen.
Vili Käyhkö on nimitetty linjatarkastajaksi 
14.8.2017 alkaen. 
Juha Väisänen ja Rami Kanerva on nimitetty 
koekäyttäjiksi 14.8.2017 alkaen.
Janne Koskinen ja Johanna Jääskeläinen on 
nimitetty vaihetyöntekijöiksi 14.8.2017 alkaen.
Henriikka Järvinen on nimitetty linjatarkasta-
jaksi 21.8.2017 alkaen.

Vuokko Viitasaari on nimitetty keräilijäksi 
14.8.2017 alkaen.
Taru Irri-Honkanen on nimitetty materiaali-
vastaavaksi 21.8.2017 alkaen.
Teemu Heinonen on nimitetty koneistajaksi 
21.8.2017 alkaen.
Joni Hanhisalo on nimitetty linjakoneistajaksi 
25.8.2017 alkaen.
Juha-Pekka Kataja on nimitetty koekäyttäjäksi 
28.8.2017 alkaen.
Raimo Fokin on nimitetty lopputarkastajaksi 
4.9.2017 alkaen. 
Tapio Nenonen on nimitetty koneistajaksi 
4.9.2017 alkaen.
Matti Koivumäki on nimitetty koekäyttäjäksi 
6.9.2017 alkaen. 
Aki Suoniemi on nimitetty Team Leader -
harjoittelijaksi 6.9.2017 alkaen.
Lassi Harju on nimitetty koneistajaksi 11.9. 
alkaen.

ORGANISAATIOMUUTOKSIA 
JÄLKIMARKKINOINNIN ASIAKASPALVELUSSA

Emma Salminen on vakinaistettu Key Account
Coordinaattorin tehtävään 1.7.2017 alkaen. 
Emman nimityksen johdosta Anne-Mari Kos-
kenniemi on siirtynyt Emman tilalle, 
Key Account Coordinaattorin rooliin 29.7.2017 
alkaen, Emmi Rajalan vanhempainvapaan si-
jaiseksi.

ORGANISAATIOMUUTOKSIA 
TUOTEKEHITYKSESSÄ

Kaarina Melander on nimitetty 1.8.2017 
alkaen NPI-tiimin materiaalikoordinaattoriksi.

ORGANISAATIOMUUTOKSIA LOGISTIIKASSA

Aapo Ristilä on nimitetty 1.9.2017 alkaen 
logistiikan kehitysasiantuntijaksi.

KESÄN AIKANA 
ELÄKKEELLE JÄÄNEET

Pitkän ja ansiokkaan työuran jälkeen on 
eläkkeelle jäänyt 31.8.2017 koekäyttäjä 
Juhani Mäkinen.

HR tiedottaa: 
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  KIITOKSET

Kiitän muistamisesta 
eläkkeelle jääntini johdosta.

Erkki Moisio

Kiitos huomionosoituksista 
eläkkeelle siirtymiseni 
johdosta.

Jussi Mäkinen

Jos joskus joku kehuu lapsiamme tai puolisoam-
me tai kotiamme, voinemme jokainen myöntää, 
että se tuntuu hyvältä. Lämmittää mukavasti. Jos-
kus kehun aihe saattaa saada omatkin silmäm-
me näkemään sellaista hyvää, mitä emme ole it-
se edes huomanneet.  

Pistän jakoon nämä pari seuraavaa tapahtu-
maa, sillä arvelen niiden lämmittävän monia.

Tapasin kesällä miehen, joka tekee työtä raken-
nusteollisuudessa. Hän tutki kotonani kesäkuus-
sa ilmestynyttä Sisukas-lehteä. Että se tuntuikin 
hyvältä, kun hän sanoi: ”Kyllä täytyy olla hyvä yri-
tys, kun henkilöstölehdessä mainitaan jopa kesä-
työntekijöiksi otettujen nimet. Se kertoo firmasta 
ja asenteesta paljon. Näin ei moni firma toimi.”

Muutama viikko sitten olin mukana palaveris-
sa Rosendahlissa, jossa aseteltiin tulevan suuren 
juhlan palikoita paikoilleen agcolaisten ja Scandi-
cin ammattilaisten kesken. Kun ravintolan päällik-
kövirkailijat kuulivat, että täällä moottoritehtaassa 
juhlakutsu lähetetään talon väelle puolisoineen, 
huomasin, että tieto aiheutti ihailua ja kunnioitus-
ta tehdasta kohtaan. Minustakin tapa kutsua puo-
lisot mukaan on hieno asia. 

Vähän viime viikkoja vanhempaa toimintatapa-
mallia tarjoilee satoja vuosia ennen ajanlaskun al-
kua elänyt filosofi Sokrates.  

Sokrateen Kolmoissuodatin on viisas tarina, 
jonka kaivan mieluusti esiin aina, kun huomaan 
päästäneeni suustani sammakoita ja varsinkin sil-
loin, kun olen sortunut juoruiluun tai sanomisen 
hetkellä muka ihan vaarattomalta tuntuvaan pa-
han puhumiseen. 

Jaan tarinan, sillä jos se opettaa minua, niin 
saattaapihan se opettaa sinuakin.

Tässä, ole hyvä! 
Eräänä päivänä Sokrates törmäsi tuttuunsa, joka 
pysäytti tämän kertoakseen uutisen: ”Sokrates, 
tiedätkö mitä juuri kuulin eräästä tuttavastasi?”

”Hetkinen”, Sokrates sanoi. ”Ennen kuin alat 
kertoa, haluaisin, että läpäiset pienen testin. Sen 
nimi on Kolmoissuodatintesti.”

  ”Kolmoissuodatin?”, kysyi mies. ”Juuri niin”, 
Sokrates jatkoi. ”Ennen kuin kerrot minulle mitä 
olet kuullut tästä tuttavastani, kokeillaanpa suo-
dattaa se, mitä aiot sanoa.

 Ensimmäinen suodatin on Totuus. Oletko var-
mistunut siitä, että se, mitä aiot kertoa, on totta?” 
”En”, mies vastasi, ”itse asiassa kuulin vain asias-
ta juuri...” ”Hyvä on”, sanoi Sokrates. ”Eli et tiedä, 
onko asia totta vai ei.

 Kokeillaan sitten seuraavaa suodatinta. Se on 
Hyvyys. Onko se, mitä aiot kertoa, tuon tuttavan 
kannalta hyvää?” ”Ei. Pikemminkin päinvastoin...”, 
mies aloitti. Mutta Sokrates keskeytti hänet: ”Eli 
haluat kertoa minulle jotain pahaa tuttavastani 
vaikka et tiedä, onko se edes totta.”

Mies meni jo hieman noloksi, mutta Sokrates 
jatkoi: ”Voit silti läpäistä testin, sillä kolmas suoda-
tin on Hyödyllisyys. Onko sillä tiedolla, jonka aiot 
tuttavastani kertoa, minulle jotain hyötyä?” ”No, ei 
oikeastaan”, mies vastasi.

 ”Jos kerran asia, jonka aioit kertoa minul-
le, ei ole välttämättä totta, eikä hyvää, eikä 
siitä ole minulle hyötyä, miksi edes kertoa sii-
tä minulle?”

 

Lämmintä ja Sokratesta

Ulla 

ulla.aurio@gmail.com


