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Esipuhe
Seger Oy:n ensimmäiset kymmenen vuotta koot-
tiin kirjaksi vuonna 2012. Se pohjautui sidos-
ryhmälehteen Seger News. Graafinen julkiasu 
muuttui tuolloin hieman. Uusia Seger News sidos-
ryhmälehtiä on kertynyt 20 kpl vuosina 2012-2022 
ja ne ovat pääaineistona tälle uudelle historiikille 
- Toiset kymmenen vuotta.

Aineisto sisältää runsaasti huomioita ja kuvia 
Seger Oy:n toiminnasta ja kehityksestä. Kirjoituk-
sissa on kerrottu Seger Oy:n tilanteesta, näkymistä 
ja kehityksestä. Lisäksi on arvioitu ajankohtaisia 
kehitysnäkymiä niin lähialueet kuin usein myös 
kansalliset kuin kansainvälisetkin näkökulmat 
huomioon ottaen. Nämä ovat antaneet mielen-
kiintoista perspektiiviä kunkin ajankohdan uhista, 
mahdollisuuksista ja yleisimmistä trendeistä.

Lisäksi kirjoituksia on ollut vapaa-aikaan liitty-
vistä harrastuksista sekä asuinympäristömme ke-
hittymisestä ja tapahtumista ja mahdollisuuksista.

Kiitoksia myös yhteistyökumppaneille, jotka 
ovat olleet runsaasti esillä aineistossa. Yhdessä ra-
kentamamme infrastruktuuri on osoittautunut kil-
pailukykyiseksi ja menestyksekkääksi. Sidosryh-
mälehti, jota on painettu 500 kpl/lehti ja lisäksi se 
on ollut sähköisesti luettavissa, on ollut merkittävä 
tiedon välittäjä varsinkin alan ammattipiireille.

Kirjoitukset on pääsääntöisesti kääntänyt eng-
lanninkielisiksi lyhennelmiksi Paula Vainio. Hän 
on myös toiminut yhdessä Mona Holmbergin 
kanssa oikolukijana tehden teksteistä helpommin 
ymmärrettäviä. 

Tämän kirjan taiton on suorittanut Mainostoi-
misto Grafesko Oy, Noora Konttinen. Hänen kans-
saan on tehty myös hyvin sujunutta yhteistyötä 
sidosryhmälehtien aineistojen sovittamisessa ra-
jalliseen tilaan.

Kiitokset kaikille historiikin liittyvän aineiston 
keräämiseen, kirjoittamiseen ja sen oikolukuun 
tai muuten sen tekemiseen osallistuneille. Tämä 
historiikki on kertomus muistoksi meille täällä toi-
miville ja jälkipolville kuin myös asiasta kiinnostu-
neille Seger oy:n menestyksekkäästä taipaleesta.

Uudessakaupungissa 2.8.2022

Lasse Vainio

Foreword
Seger Oy’s The First Ten Years -book was published 
in 2012 and it is based on the Seger News -leaflet. 
After that the graphical image got a face-lift. Since 
that we’ve made twenty Seger News -leaflets and 
also this new The Second Ten Years bases on them.

The Seger News -leaflets include lots of 
information and pictures on what has happened 
and what kind of development has taken place 
during these years. In addition, there are thoughts 
and predictions on how local, national, and even 
international economic and political changes 
have influence on Seger Oy. Those have given us 
an interesting perspective on threats, possibilities, 
and common trends.

There are also short essays on leisure time 
hobbies, and what is going on in our town – 
Uusikaupunki.

We are also grateful to many partners – supplies 
and customers – who have supplied us with 
informative material on their companies and 
cooperation with us. The infrastructure built with 
them has proved to be competitive and successful. 
Seger News -leaflet – printed 500 of each, also 
found in the Seger web site – has been important 
“message carrier” especially to the professional in 
our field of industry.

Short versions in English have been done 
by Paula Vainio. She has together with Mona 
Holmberg checked the Finnish texts so that they 
are easier to the reader to understand.

Lay-out of this book has been done by Noora 
Konttinen, Grafesko Oy.  She is also responsible for 
the lay-out of Seger News -leaflet, which has not 
always been easy due to lots of material in limited 
space.

We want to thank all of you who have collected 
the material, written and checked the material or 
otherwise participated in this project. This history 
is to remind us who work here and to those who’ll 
come after us and to those who are just interested 
in the history of Seger Oy, of the second ten years 
of successful business in Uusikaupunki.

In Uusikaupunki August 2nd, 2022
Lasse Vainio
Chairman of the Board
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Ensimmäiset kymmenen vuotta 
2002-2012 juhlistaminen
Vuonna 2012 juhlimme ensimmäistä kymmentä vuotta. Juh-
laillallinen nautittiin ravintola Gastahaus Pookissa. Tilai-
suuteen kuului yhteiskuvan otto, johon osallistuivat kaikki 
paikalle saapuneet segeriläiset. Kuvan otti valokuvaaja Mika 
Reinholm. 

Juhlallisuuden yhteydessä 23 henkilöä saivat Keskuskaup-
pakamarin yhtiön hakemuksesta myöntämät ansiomerkit. 
Ensimmäiset kymmenen vuotta -historiikki julkistettiin myös 
illallisen yhteydessä.

Ilta jatkui seuralaisten ja ystävien seurassa Pohitullin pal-
loiluhallissa illan pääesiintyjän Jean S. -bändin tahdissa kuun-
nellen ja tanssien. Aikakautensa suosituimpiin kuuluva yh-
tye on alun perin toiminut Sibelius-Akatemian hallinnoiman 
klubin housebändinä. Sen repertuaariin kuuluu pääasiassa 
suomalaisen kevyenmusiikin cover-kappaleita. Yhtyen esiin-
tymisasu on yleensä smokki ja polvihousut. 

Sidosryhmille oli myös cocktail-tilaisuus ennen Jean S. 
konserttia. Yhteistyökumppanit ja sidosryhmät olivatkin hy-
vin edustettuina paikalla kuulemassa sanoin ja kuvin Seger 
Oy:n kymmenen ensimmäisen vuoden taipaleesta.

Juhlallisuuksien huipentumaksi saatiin seurata 
aikansa suosittua yhtyettä Jean S.

Kutsuvierastilaisuuteen osallistui edustajia sidosryhmistä ja 
yhteistyökumppaneilta (kuva Mika Reinholm).

10-vuotis illallisille 
saapuneiden 

yhteiskuva (kuva 
Mika Reinholm).

10-vuotis illallisille 
saapuneiden 
yhteiskuva (kuva 
Mika Reinholm).

The First Ten Years 
celebration
In September 2012 Seger Oy celebrated the fi rst ten years. 
Dinner party was in Gasthaus Pooki in Uusikaupunki.  
During the night, a picture was taken by professional 
photographer Mika Reinholm of all the employees present. 
Seger Oy also handed out Chamber of Commerce’s medals 
of merit to 23 employees who had been working at Seger 
since the beginning. Also, the history book The First Ten 
Years was given to all employees and later other guests.
Later that night we all “avec” and other guests and interest 
groups gathered in Pohitulli sports center to enjoy music by 
Jean S. – a cover band who’s members started as a house 
band of Sibelius Academy’s club. It is hard to sit still when 
listening the band play, also this time they made us dance!
Before the Jean S. -show, we had a cocktail hour to the 
interest groups who came to listen to some memories of the 
past ten years.
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Markkinoiden kehittyminen
Viimeisten kymmenen vuoden aikana markkinat ovat muut-
tuneet nopeammin ja arvaamattomammin kuin pitkiin ai-
koihin. Tekniikan kehittyessä muutokset ovat olleet suuria 
ja investoinnit tarvittaviin prosesseihin ovat olleet merkit-
täviä. 

Globalisaatio ja raaka-aineet
Globalisaation edetessä on kokonaisvolyymien innottama-
na siirrettiin paljon tuotantoa mm. Kaukoitään lähemmäksi 
päämarkkinoita valmistettavaksi.  Näiden ratkaisujen talou-
dellinen elinaika on usein jäänyt lyhyeksi erilaisten syiden 
kuten maailmanpolitiikan muutosten tai Covid-pandemian 
vaikutusten alla. Kannattavuuden lisäksi myös saatavuuson-
gelmat ovat pakottaneet siirtämään tuotantoa takaisin Eu-
rooppaan. Tämä koskee myös ohutlevystä valmistettavien 
tuotteiden markkinoita. 

Pitkällä aikavälillä maailmantalous kasvaa voimistuen ja 
uusia tuotteita tulee valmistukseen. Metallien ja myös ohut-
levyn käyttö eri muodoissaan lisääntyy.  Metallin ominai-
suudet ovat edelleen tärkeitä esimerkiksi lujuutensa, kierrä-
tettävyytensä ja vaikkapa sähkönjohtavuuden kannalta. On 
kuitenkin teollisuudenaloja, jotka ovat kehityyneet suun-
taan, jossa ohutlevyn tarve on huomattavasti vähentynyt. 
Tämä koskee esimerkiksii telekommunikaatioteollisuutta, 
jossa tuotteiden mekaniikan koko on merkittävästi pienen-
tynyt. 

Suuret muutokset ovat vaikuttaneet myös raaka-aineiden 
saatavuuteen. Tähän on ollut syynä tekniikan kehittyminen 
ja markkinoiden muutokset. Esimerkiksi sähköauton tuo-
tantoon käytetään kuparia moninkertaisesti enemmän kuin 
polttomoottoriautoihin. Asian tiedostamisesta huolimatta 
kuparin tuotanto ei ole vastannut tarpeita vaan siitä on ollut 
pitempiaikaisesti pulaa.  Puutetta on ollut myös puolijoh-
teista. Epätasapainoon on vaikuttanut Covid-pandemian ja 
lainsäädäntömuutosten lisäksi myös regulaation – säätelyn 
- lisääntyminen.

Market development
During the past ten years, changes in the markets been more 
rapid and more unexpectable than for a long time in the 
past. When techniques have been developed, the changes 
have been bigger and the investments to processes greater 
than ever.

Globalization and raw materials
When globalization proceeded and total volumes got 
bigger, lots of production was transferred to for example to 
Far East - closer to the main market areas. The economic 
lifetime for these decisions has resulted in transferring 
back the production to Europe due to political changes or 
Covid pandemic. Not only the economic reasons but also 
availability of components and raw materials have been 
reasons to transferring back the production. This also 
concerns the sheet metal products.

In the long run the world economy keeps growing and 
new product are being manufactured. Usage of metals and 
sheet metals is increasing. The features of metals are still 
important due to durability, they are recyclable, and metals 
lead electricity. Though, there are industries which use less 
metals than before.  As an example, telecommunication 
where the size of mechanics has become smaller than before.
These vast changes have had an effect also on the availability 
of raw materials and components. The reason for this has 
been the development in techniques and changes in the 
markets. For example, copper is used a lot more in electric 
vehicles than in combustion engines. Despite realizing this 
fact, the production of copper has not reached the needs, 
there has also been shortage of semiconductors. The reasons 
for shortages have been Covid pandemic and changes in 
laws, but also increased regulations.

Markkinoinnin 
tukena ovat 

olleet vuosittain 
Alihankintamessut 

Tampereella.

Markkinoinnin 
tukena ovat 
olleet vuosittain 
Alihankintamessut 
Tampereella.

Myynti ja markkinointi-
ponnisteluin on 

saatu uusia asiakassuhteita 
lähimarkkinoiden 

lisäksi mm.
 keskieurooppaan.
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Ajoneuvoteollisuus
Ajoneuvoteollisuus on muuttunut keskitetymmäksi, jossa 
eri ajoneuvon valmistajat pyrkivät käyttämään yhteisiä kom-
ponenetteja tai perusrakenteita volyymien kasvattamiseksi. 
Ympäristöpoliittiset päätökset ovat vaatineet normaalioloihin 
varraten moninkertaisia investointeja ja kehityskustannuksia. 

Myös tällä aleella kilpailu on ollut voimakasta. Monien 
kestokyky on ollut koetuksella ja 2007 talouskriisin vaiku-
tuksesta esimerkkinä on suurtenkin autonvalmistajien vai-
keudet ja useiden autonvalmistajien ajautumiset konkurssiin 
tai muuten tuotannon alasajoihin. Tämä näkyi myös omassa 
tuotannossamme toisen ruotsalaismerkin tuotannon loputtua 
konkurssiin useiden välivaiheiden jälkeen 2012. Hetkellisesti 
sillä oli toiminnallemme merkittävä vaikutus. Riskien hallinta 
osoitti kuitenkin toimivuutensa ja isommilta hankaluuksilta 
selvittiin.

Kotimaisen ajoneuvoteollisuuden menestyminen on ollut 
hyvää. Volyymit ovat olleet voimakkaasti nousevia ainakin 
henkilöautovalmistuksessa. Samalla kuitenkin toimintatavat 
ovat muuttuneet ja vakiintuneet siten, että volyymimallien 
tarvitsemat ohutlevykomponentit lähes poikkeuksetta tuo-
daan keskitetysti suurista valmistusyksiköistä. Mahdollisuu-
det lähellä olevien osavalmistajien menestymiseen ei volyy-
mimallien lyhyiden valmistussopimusten ja siihen liittyvän 
riskienhallinnan kannalta juurikaan anna mahdollisuuksia. 
Pienempivolyymisissä erityisajoneuvoissa on edelleen mah-
dollisuuksia, jossa toimipaikan läheisyys, osaaminen ja kil-
pailukyky ovat osapuolten intresseissä.

Tehoelektroniikkateollisuus
Sektori on ollut jo pitempään nousujohteinen. Erilaiset uudet 
energian tuotantomuodot tarvitsevat komponentteja, joihin 
tarvitaan myös ohutlevymekaniikkaa. Paitsi sähkön tuotan-
toon, liittyy markkinoiden kasvu myös sähkön hyödyntämi-
seen. Sähkö on korvaamassa esim. ajoneuvoissa polttomoot-
torilla toimivaa ajoneuvokantaa. Se onkin yksi tämän hetken 
merkittävimmistä potentiaaleista. 

Automotive industry
Automotive industry has become more centralized, where 
different manufactures tend to use same components or 
basic structures to gain greater volumes. Political decisions 
concerning environmental issues have increased the 
investment needs and costs for development.
Competition in automotive industry is also hard. Many 
manufactures have struggled and after the economic crisis 
in 2007, many car manufactures had to reduce volumes by 
closing car plant or even driven to bankruptcy. This could 
be seen also in our production at Seger when the other 
Swedish car plant after several episodes was driven into 
bankruptcy in 2012.  Momentarily this had a great effect 
on our production, but our risk management proved to be 
correct, and we avoided bigger diffi culties.
The domestic automotive industry has been successful. The 
volumes have been rising at least in car manufacturing. At 
the same time the procedures have changed and stabilized 
so that the sheet metal components for volume car models 
needed are imported from the centralized production 
units. For local car part manufactures to be part of the 
production chain, is not possible due to short production 
agreements and high risks. But there are still possibilities to 
manufacture parts for low volume special vehicles where the 
part manufacturer is close to the car plant and know-how 
and competitiveness are of interest of both parties.

Power electronics industry
Power electronics sector has been growing rapidly already 
for some time.  Different kind of new energy production 
forms need components which also need mechanics. Not 
only production of energy, but also utilizing electricity, has 
helped the sector grow. Electricity is on the way to replace 
combustion engines in the automotive industry. This is 
one of today’s most remarkable potentials in our fi eld of 
industry.

Myynti ja markkinointi-
ponnisteluin on 

saatu uusia asiakassuhteita 
lähimarkkinoiden 

lisäksi mm.
 keskieurooppaan.

Myynti ja markkinointi-
ponnisteluin on saatu uusia 
asiakassuhteita lähimark-
kinoiden lisäksi mm.
 keskieurooppaan.
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New customer potentials
We have gained new customers in construction industry, 
where for instance equipment for ventilation are needed 
more and more because of restrictions for ecological and 
energy wise technology are getting tougher.

In ship building industry we have mainly had 
cooperation in making cabinets. Large cruises are built in 
the Finnish shipyards and for many of those we have been 
able to make our own share.

Tool manufacturing
Press tool manufacturing is an important area of know-
how for Seger Oy. We manufacture and maintain press 
tools and other production equipment not only for us, but 
also directly for other companies. The customer base for 
tool manufacturing and maintenance is quite stable.

Our network for tool manufacturers has not changed 
much during the past ten years, the major changes 
are due to company mergers. In addition to Finnish 
tool manufacturers there are some outside Finland. 
Our tool manufacturer network together with our own 
manufacturing guarantees that we can handle even larger 
projects.

Changes in the press tool manufacturing capacity in 
this area has shown how important it is to have own tool 
manufacturing.  It secures technical know-how in choosing 
the production method as well as making purchase 
decisions.

Uusia toimialoja
Uutta asiakaskuntaa olemme saaneet mm. talotekniikan 
sektorilta, jossa esimerkiksi ilmanvaihtoon liittyviä laitteita 
tarvitaan kasvavissa määrin. Asuintaloille on kiristyvät vaati-
mukset mm. ekologisuuden ja energiatalouden osalta. Se luo 
tarpeita talotekniikan aktiiviselle kehittämiselle.

Laivateollisuudessa on ollut paljon yhteistyötä lähinnä hyt-
teihin liittyen.  Suomessa valmistetaan paljon suuria risteili-
jöitä ja moniin noista projekteista on meilläkin ollut antaa 

oma panoksemme. 

Työkaluvalmistus
Puristintyökaluvalmistus on meille strategisesti tärkeä osaa-
misalue. Seger Oy valmistaa ja huoltaa puristintyökaluja ja 
muita tuotannon tarvitsemia apulaitteita omien tarpeidensa 
lisäksi myös suoraan muille asiakkaille. Asiakaskunta on 
muodostunut melko stabiiliksi.

Työkaluvalmistajien verkostoomme on tullut viimeisen 10 
vuoden aikana muutoksia lähinnä yrityskauppojen myötä. 
Verkostoomme kuuluu kotimaisten toimijoiden lisäksi ul-
komaisia toimijoita. Valmistuksellisesti verkostomme takaa 
yhdessä oman valmistuksemme kanssa sen, että pystymme 
suoriutumaan mittavimmistakin projekteista hallitusti.

Viimevuosien muutokset puristintyökaluvalmistajien kapa-
siteetissa lähialueilla on osoittanut oman valmistuksen tärke-
yden. Se varmistaa teknistä osaamista niin menetelmävalin-
noissa kuin hankintapäätöksissäkin.

Työkaluvalmistus 
on omien huolto- ja 

valmiustustarpeiden 
lisäksi pohjautunut 

pitkäaikaisiin 
ulkopuolisiin asia 

kassuhteisiin.

Työkaluvalmistus 
on omien huolto- ja 
valmiustustarpeiden 
lisäksi pohjautunut 
pitkäaikaisiin 
ulkopuolisiin asia 
kassuhteisiin.
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Uudenkaupungin kaupunki

Pl 20, 23501 Uusikaupunki
Puh. (02) 845 151
uusikaupunki.fi 

Puhdasta 
jälkeä

Uudestakaupungista

2O
UUSIKAUPUNKIHIILINEUTRAALIKSI

Tämä on Seger Oy:n  sidosryhmälehti, 
joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Lehden toimitus:  Lasse Vainio
  Paula Vainio
Taitto:   Maikki Partanen
Painopaikka:  Euraprint www.segertech.com
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Segerin arvot:

1.Tyytyväisyys
• olemme sitoutuneita noudattamaan yhtei- 
  sesti hyväksyttyjä työskentelytapoja
• tavoitteenamme on sekä asiakkaiden 
  että omistajien tyytyväisyys
• myös henkilöstömme, liikekump- 
  paneidemme ja paikallisen yhteisömme
  tulee olla tyytyväinen
2. Osaaminen, pätevyys
Seuraavat edellytykset ovat meille tärkeitä:
• osaaminen, joka tukee kilpailukykyä 
   pitkällä tähtäimellä
• jatkuva oppiminen (sekä toisiltamme 
  että muilta organisaatioilta)
• työn tekemisen on tunnuttava positii-
 viselta => voimme nauttia saavutetusta
 menestyksestä
3. Järjestelmällinen, ennakoiva 
ajattelu ja jatkuva parantaminen
• kehitämme liiketoimintaamme järjestel-
  mällisesti strategian mukaan
• henkilöillä ja ympäristöllä on päärooli 
  suunnitelmissamme ja toimissamme
• eliminoimme mahdolliset häiriöt jo 
  ennakolta
• kehitämme ja parannamme toimintaa-
  me jatkuvasti
4. Auttavainen asenne
• autamme toisiamme menestymään 
  päivittäisissä tehtävissämme
5. Nopeus ja joustavuus
• teemme nopeita ja perusteltuja päätöksiä
• toimeenpanemme päätökset tehokkaasti
• meillä on positiivinen asenne tarvittaviin
  muutoksiin

Millainen on hyvä työpaikka? Vastauk-
sia on todennäköisesti erilaisia yhtä paljon 
kuin on vastaajia. Elämäntilanteesta ja 
ajasta riippuen ihmiset näkevät asiat ym-
märrettävästi erilailla painottaen eri asioi-
den tärkeyttä.

Työssä käyvä henkilö on ajastaan kol-
masosan työpaikalla läpi koko työikänsä. 
Ei ole yhdentekevää millainen työympäris-
tö on ja miten kukin kokee työssään viihty-
vänsä. Se on tärkeää paitsi jokaiselle itsel-
leen myös yritykselle, jossa työtä tehdään. 

Menestyvällä yrityksellä on toimiva 
liikeidea ja innostusta herättävä visio, 
”unelma”, jonka se pyrkii toteuttamaan. 
Kiihtyvällä nopeudella muuttuvat mark-
kinat asettavat kovan haasteen yrityksen 
toimintaympäristölle. Yritykset päivittävät 
strategiansa ja siihen pohjautuvat liiketoi-
mintasuunnitelmansa resursseineen sään-
nöllisesti ohjatakseen toimintaa tilanteen 
mukaan. Muutoksia tulee pystyä tekemään 
sen lisäsi aina kun tilanne vaatii. Näitä 
tilanteita tulee varmasti jokaisessa yrityk-
sessä.

Työntekijän näkökulmasta hyvä työ-
paikka on kiinnostava, toiminnaltaan 
selkeä ja yhtenäinen organisaatio, johon 
mielellään samaistuu. On tärkeää tietää 
mitä itse kultakin työtehtävissä odotetaan 
ja miten näissä onnistutaan. Toimintatavat, 
niiden pääpiirteet ja tavoitteet kiteytetään 
yleensä arvoiksi – arvomaailmaksi.

Meillä Segerillä arvot ovat olleet samat 
yhtiön perustamisesta asti. Ne ovat osana 
perehdyttämisohjelmaa, nähtävillä ilmoi-
tustaulullamme ja ne ovat myös julkisia. 
On luonnollista, että työpaikan ulkopuolel-
la, kotona, vapaa-ajan harrastuksissa jne. 
arvot ovat usein erilaisia. 

Hyvä 
työpaikka 

on tärkeä asia 

Good working 
environment is an 
important factor

What is a good working environment like? 
Answers to that question are as many as 
the ones that answer.  Depending on the 
life situation and time people value thin-
gs differently setting emphasis to different 
things.

The person working spends one third of 
the time at work throughout his/hers all 

Nämä arvot ovat vieneet meitä työyh-
teisönä ja yrityksenä eteenpäin vuodesta 
2002. 

Hyvän työpaikan ylläpito vaatii jokaisen, 
niin uuden kuin vanhankin työntekijän, toi-
mimaan tämän arvomaailman mukaisesti. 
Samalla se määrittelee toimintatavat, jotka 
toki kehittyvät jatkuvan parantamisen toi-
minnan kautta. Matala organisaatio mah-
dollistaa nopean tiedonkulun molempiin 
suuntiin, jota täydennetään säännöllisillä 
informaatiotilaisuuksilla. Jokainen tietää 
olennaisen siitä missä mennään. 

Työpaikan siisteys ja järjestys luo edel-
lytyksen menestyvään toimintaan, joka 
edelleen luo viihtyvyyttä. Kauas taakse 
ovat jääneet ne ajat, jolloin tehtaalla siivot-
tiin yleisesti ennen kuin vieraat saapuisi-
vat. Olemme tunnettu valoisasta, puhtaasta 
ja järjestyksessä olevasta tehdasympäris-
töstä, joka vakuuttaa tehokkuudellaan.

Hyvä työpaikka merkitsee myös yleensä 
hyvää työnantajaa. Töiden ja työpaikkojen 
ylläpitoon tarvitaan koko ketjun kilpailu-
kykyä asiakkaan tuotteista ja toiminnoista 
aina eri valmistusketjun portaisiin saakka. 
Me valmistusportaan osana voimme käy-
tännössä vaikuttaa vain oman toimintam-
me kilpailukykyyn. 

Yrityksen kehittymiseen ja kilpailu-
kyvyn ylläpitämiseen tarvitaan meitä jo-
kaista. Edellytämme jokaisen osallistuvan 
kehitystoimintaan. Jokainen toteuttamis-
kelpoinen ajatus auttaa kilpailukykymme 
kehittämisessä. Se auttaa myös kilpailus-
sa asiakkaista, varmistaa nykyisten töiden 
pysyvyyttä ja hyödynnetään uusien töiden 
hankinnassa. 

Seger on yleisesti tunnettu hyvänä työ-
paikkana. Sen me olemme saaneet yhdessä 
aikaan ja siitä voimme olla ylpeitä.

  Lasse Vainio
  toimitusjohtaja

Jari Salo on yksi 
Seger Oy:n alkuajoista 
asti mukana olleista.
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adult life.  It is not indifferent where he or she 
spends that time. A successful company has 
got a working business idea and inspiring 
vision, “dream”, which they live. From the 
workers point of view a good work place is a 
company which is interesting, and has clear 
routines and organization which you want to 
be part of. It is important what you are ex-
pected of and how you meet the expectations.  
Procedures and targets together can be com-
bined to values.

Here at Seger the values have not been 
changed during the fi rst ten years.  They are 
part of the training process, can be seen on 
the information board and they are also pub-
lic.

The Seger values are:

1. Satisfaction  
• we are committed to follow commonly 
  approved practices and working methods
• customer and owner satisfaction is 
  our goal
• personnel, business partners and the 
  local community have to be satisfi ed too

2. Competence
The following pre-requisites are vital for us:
• competence that supports long term 
  competitiveness
• continuous learning (from each other 
  or from other organizations)
• work must be also fun => we can 
  enjoy the success achieved

3. Systematic, proactive thinking and Con-
tinuous improvement
• we develop our business systematically 
  based on our strategy
• people and environment have a major
  role in our plans and activities
• we eliminate the potential disturbances
  beforehand 
• we improve continuously our business
  activities

4. Helpful attitude
• we help each other to succeed in 
  our daily tasks

5. Speed and fl exibility
• we make fast and reasoned decisions 
• we execute these decisions effectively
• we have positive attitude for the 
  necessary changes

These values are the basis for us as a work-
ing environment and as a successful compa-
ny.  We are also known as a good company to 
work for.  We’ve done it together and can be 
proud of it.

Lasse Vainio,  Chairman & CEO

Viherpesu Oy on Varsinais-Suomen ja 
Satakunnan alueella toimiva pesula-alan 
perheyritys. Pesula sijaitsee Turussa. Vi-
herpesu on laajentanut toimintaansa täy-
den palvelun pesulaksi monipuolisine 
myynti- ja vuokrauspalveluineen, mm. 
työvaatemyyntiin. Tarjoamme yritysasiak-
kaillemme palveluketjua. Toiminta-ajatu-
kenamme on vastata asiakkaidemme koko 
työvaatehuollosta. Pesusta, korjauksesta, 
viimeistelystä ja kuljetuksesta. Yrityksem-
me vaatehuollon joustavia palveluja käyt-
tää säännöllisesti yli neljäsataa asiakasta, 
joista useimmat toimivat metallialalla.

SEGER OY on yksi pitkäaikaisempia 
asiakkaitamme. Puhtaat ja ehjät työvaat-
teet on koettu tärkeäksi, työturvallisuuden 
ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

Olemme iloisia, että asiakkaamme ovat 
palveluumme tyytyväisiä, ja samalla asen-
teella haluamme jatkaa eteenpäin.

Viherpesu Oy 
- täyden palvelun pesula

Viherpesu - “GreenClean” 

- full service cleaner

Viherpesu Oy is a family-owned company 
dealing in cleaner business in the South-
West Finland.  They supply full-service 
in work clothing – from sales and renting 
of clothing to keeping them clean.  Vi-
herpesu takes care of the whole chain of 
work-clothing including repairs and trans-
portation.  We have about 400 customers 
of which Seger Oy is one of the oldest part-
ners.  Clean and undamaged work clothing 
is important factor when safety at work and 
nice working environment is concerned.  
Viherpesu is satisfi ed when customers are 
satisfi ed and that is what Viherpesu is com-
mitted to also in the future. 

VIHERPESU  OY • Mervi Vihervuori
Voimakatu 5, 20520 Turku

Puh.(02) 237 9972 • viherpesu@viherpesu.net•  www.viherpesu.net
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Seger Automation Oy

Valmistavan teollisuuden apulaitteiden, 
automaation, kokoonpanojigien ja puris-
tintyökalujen valmistuksen ja huollon li-
säksi Seger Automation on panostamassa 
myös kunnossapitoon ja koneistettavien 
osien sarjavalmistukseen.

Kunnossapito

Uudenkaupungin alueen teollisuus voi hy-
vin ja on kasvusuunnassa. Uusia yrityksiä 
on etabloitumassa alueelle. Lisäksi oman 
konsernimme kasvu on tuonut kunnossa-
pitoon liittyviä lisätarpeita erityisesti säh-
kö-, hydrauliikka- ja pneumatiikkalaitteis-
sa.  
Koneistusosaamisemme luo edelleen mah-
dollisuuksia esimerkiksi vaikeasti saata-
vien tai erikseen valmistettavien varaosien 

muodossa. Kyselyt kunnossapitotarpeista 
ovatkin johtaneet yhteistyöhön jo useam-
man paikallisen yrityksen kanssa. 

Sarjaosien koneistus

Työkaluvalmistus vaatii hetkittäin suur-
ta kapasiteettia. Siihen tarvitaan myös 
alihankintaverkostoa. Työkaluvalmistus, 
johon voi lisätä muut projekteittain teh-
tävät tuotteet, tehdään sykleittäin. Tasa-
painottaaksemme tuotantoa ja koneiden 
kapasiteetin hyödyntämistä lisätäksemme 
olemme panostaneet myös soveltuviin 
sarjavalmisteisten koneistusosien valmis-
tamiseen. Nykyaikaisesta konekannastam-
me ainakin CNC-työstökeskukset ja lan-
kasahat ovat hyödynnettävissä sarjaosien 
koneistamiseen.

- Palvelut laajenevat

Seger Automation Oy:llä on nykyaikaiset 
tilat Poraajantiellä Uudessakaupungissa.
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In addition to automation, assembly jigs 
and press tools and maintenance for tho-
se, Seger Automation is setting efforts also 
for maintenance and series production of 
machined parts.
Maintenance – New companies are estab-
lished in Uusikaupunki area and in addi-
tion to that Seger group has grown so that 
there are more need for maintenance of 
electrical, hydraulic and pneumatic equip-
ment.  For example our know-how in ma-
chining helps us to make hard-to-get spare 

parts. We already have started cooperation 
with several local companies.
Serial production of machined parts – In 
order to balance work and machine capac-
ity at Seger Automation, we have started to 
produce machined parts when machine ca-
pacity is not needed for tool manufacturing 
which are project like work.  Our modern 
machine park can be easily obtained for 
that kind of work.

Kunnossapitotöihin 
löytyy monipuolista 
asiantuntemusta.

Sarjaosien koneistuk-
sessa myös muovin 
työstö onnistuu.

More service from Seger Automation Oy
Sarjaosien koneistuk-Sarjaosien koneistuk-
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Kausi 2012-13 on ollut Uusikaupunkilai-
selle Korihaille yhtä taaperrusta ja niinpä 
se taisteleekin nyt sarjapaikastaan. Viime 
kauteen asti valmentanut ja seuran general 
managerina toiminut pitkäaikainen Korihai 
Tom Westerholm jätti seuran siirtyäkseen 
Suomen Koripalloliiton kilpailutoiminnan 
johtajaksi. Seurauksena seuraa on johdet-
tu enemmän tai vähemmän talkootyönä ja 
valmentajaksi pestattiin nyt jo yli 600 pää-
sarjaottelun aikana valmentajan toiminut 
kokenut Jarmo Laitinen.

Seurassa toimitaan talouden ehdoin ja 
se asettaa rajoituksia esimerkiksi pelaaja-

hankintojen suhteen. Ensimmäiset ”jenkki-
vahvistukset” eivät olleet riittäviä ja ovat 
kertaalleen vaihtuneet. Nyt peli näyttääkin 
katsomoon jo lupauksia herättävämmältä.

Vielä kun Korihaiden pelin johto ym-
märtäisi käyttää enemmän nyt jo hyvin 
laajakin ”rosteria” oppien valitsemaan 
kulloinkin oikeat pelaajat suunniteltuihin 
kuvioihin alkaisi tulosta näkyä. Myös ku-
vioiden monipuolisuutta pitäisi lisätä. Vas-
tustajien ”peesailun” tulisi kääntyä pelin 
hallintaan taktiikoita muunnellen pitkin ot-
telua. Korihaiden tulisi viedä otteluita eikä 
”vikistä”. Korihaiden suurista vahvuuksis-

ta nopeaa pallon ylöstuontia, monipuolisia 
yllättäviäkin ratkaisuja ja vahvaa heittope-
liä tulisi korostaa. 

Voittamalla sarjakärjen , viime vuoden 
mestarin, Loimaan Nilan Bisonsin vain 
kuudella pelaajalla Korihait näytti, että 
kunto ei hevillä lopu. Näin ollen vahvaan 
puolustuspeliinkin pitäisi riittää voimaa.

Näiltä asiat tuntuvat katsomosta käsin. 
Pohitullin katsomossa kannustusta riittää. 
Ehkä näemme Korihait sittenkin play-off-
seissa.

This season has been extremely strug-
gling for Uusikaupunki basketball team 
Korihait, meaning that we now fi ght for 
staying in the League. The prior coach and 
general manager Tom Westerholm left the 
team for bigger challenges in the position 
in the Finnish Basketball Assosiation as a 
manager for competitions. The new head 
coach is now Jarmo Laitinen, who’s been 
a coach in more than 600 league games!

The economic situation set the frame for 

Korihait – Basket Sharks 
– fi ghting for staying in the Finnish Basketball League

acquiring players.  The fi rst three Ameri-
can players were not an asset and all have 
been replaced already. In the audience’s 
point of view it looks much better now! 
Before the new players came, Korihait, 
playing with six players only, won the last 
season’s Finnish champion Nilan Bisons – 
that proved that the problems are not due 

to bad physical condition!
That how it looks like from the audien-

ce. Perhaps we still have a chance to reach 
the play-off games – at least we fans keep 
cheering the way only Pohitulli’s audience 
can!

kuva M
ika Reinholm

Korihait 
taistelee 

sarjapaikastaan
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Katsaus 
Seger Oy:n loppuvuoden 2012 tapahtumiin

Tampereen 
alihankintames-

suilla alk. vas. 
Mika Väisänen, 

Ilkka Salohonka ja 
Teemu Kääntö.

Tehtaan Seger Logo 
sai ledilamput.

Akkuongelmat 
ovat häirinneet 
Fisker Karman 
tuotantoa.

Puristimien 
automaattilin-

javarusteita on 
uusittu.

Ensi syksynä 
yritykset jatkavat 
Tampereen alihan-
kintamessuilla ilman 
Uudenkaupungin 
kaupunkia.

 Seger Automatio-
nilla tehdaskäytä-

vät saivat uuden 
pinnotteen.

Finn-Proteinin 
soijajalostamon 

työmaa eteni 
vauhdilla.

Siisti työ-
ympäristö 
parantaa 

tuotantoedel-
lytyksiä.

...mutta toisin kävi. Lunta on riittänyt.

Sidosryhmäglögillä 
18.12.12
Wilson Toolsilta 
Jani Huopaniemi. 
Timo Tamminen
 ja Raimo Korpi 
pitävät seuraa.

Saabin uusi logo 
joka korvaa 
aarnikotkan.

Laadunohjaukseen 
käytetään myös 
tarkkaa kameraan 
ja lasermittaukseen 
perustuvaa laitetta.

Ultraäänipesu-
laitteella paran-

netaan laatua 
ja pidennetään 

työkalujen 
elinikää.

Sateisen syksyn jälkeen odotettiin vähälumista talvea...
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Uudenkaupungin kaupunki

Pl 20, 23501 Uusikaupunki
Puh. (02) 845 151
uusikaupunki.fi 

Puhdasta 
jälkeä

Uudestakaupungista

2O
UUSIKAUPUNKIHIILINEUTRAALIKSI

Tämä on Seger Oy:n  sidosryhmälehti, 
joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Lehden toimitus:  Lasse Vainio
  Paula Vainio
Taitto:   Maikki Partanen
Painopaikka:  Euraprint www.segertech.com
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Maailmantalous on kasvanut viimeaikoina 
ennakoitua hitaammin. Euroopan talouden 
ollessa edelleen jo pitempään jatkuneessa 
taantumassa, ei Kiinan ja muiden kehitty-
vien markkinoiden kasvu ole jaksanut vai-
kuttaa maailmantalouden kasvuun samalla 
voimalla kuin ennen. 

EU-alueen talouskehitys on ollut viime 
vuosina eri alueiden välillä epäyhtenäistä. 
Tuotanto on vähentynyt eniten Kreikassa, 
Italiassa, Espanjassa, Portugalissa ja Suo-
messa. Tuotanto on kasvanut eniten EU:n 
itäisillä alueilla ja pysynyt ennallaan mm. 
Saksassa, Itävallassa, Alankomaissa ja 
Tanskassa.

Maailmantalouden positiivisena asiana 
voidaan pitää Yhdysvalloissa teollisuus-
tuotannon olleen kasvusuunnassa yhtä-
jaksoisesti jo neljän vuoden ajan. Myös 
Yhdysvaltojen asuntomarkkinat ovat el-
pyneet. Jaksaako Yhdysvallat vetää EU:n 
kasvu-uralle, jää nähtäväksi. 

Suomen vaikea tilanne näkyy erityi-
sesti vientiteollisuuden laskusuhdanteesta, 
joka johtuu useiden tahojen mielestä kil-
pailukyvyn puutteesta. Tämä ajaa yrityk-
siä pohtimaan suurempia ratkaisuja. Tästä 
hyvänä esimerkkinä on Nokian päätös 
myydä matkapuhelinliiketoimintansa Mi-
crosoftille. STX ajaa alas Rauman telakan. 
Myös Metso on hajauttamassa toimintansa 

Alihankinta Suomessa 
tärkeässä roolissa

kahteen yhtiöön ja ”uusi” Valmet näkee 
päivänvalon. 
Mikään ei ole ikuista. Vanhat menestysta-
rinat loppuvat uusien tieltä. Olennaista on 
olla tietoinen uusista mahdollisuuksista ja 
tarttua niihin.

Alihankinta seuraa suhdanteita pää-
hankkijoidensa tavoin. Vaikeat ajat ovat 
avanneet ”ostajan markkinat”. Näillä 
markkinoilla pärjäävät kilpailukykyiset 
yritykset, jotka ovat muutoksissa nopea-
liikkeisiä, joiden toiminnat ovat hallinnas-
sa ja talous on kunnossa. 

Teknologiateollisuudessa on n.300 000 
työntekijää, joista alihankintayrityksissä 
työskentelee noin puolet. Sen liikevaihdos-
ta kolmannes tulee alihankintayrityksistä. 
Alihankintateollisuus ja sen verkostojen 
toiminta on avainasemassa teknologia-
teollisuuden menestymiselle Suomessa. 
Suuryritykset ja alihankintateollisuus tar-
vitsevat toisiaan jos aikovat menestyä vien-
tiponnistuksissaan.

Työllisyyden kannalta alihankintayri-
tyksillä on sitäkin suurempi merkitys, 
koska niillä ovat yleensä työvoimavaltai-
set prosessit. Siksi on erittäin tärkeää mi-
ten työvoimakustannukset ja yritystason 
kilpailukyky kehittyvät. Jos kilpailukyky 
ei riitä on vaarana alihankintaverkoston 
heikentyminen ulkomaisen alihankinnan 

lisääntyessä. Työn alla olevalla keskitetyllä 
maltillisella tuloratkaisulla voisimme muu-
taman vuoden kuluessa parantaa asemaam-
me kilpailussa. 
Suomi on Maailman talousfoorumin mit-
tareilla maailman kolmanneksi kilpailuky-
kyisin maa Sveitsin ja Singaporen jälkeen. 
Talousfoorumin mukaan moni asia on Suo-
messa paremmin kuin missään muualla. 
Sellaisia asioita ovat muun muassa tervey-
denhuolto, koulut ja julkisten instituutioi-
den läpinäkyvyys. Nämä eivät kuitenkaan 
riitä perusteeksi pääosissa hankintapäätök-
sistä, joissa hinta, laatu ja toimitusvarmuus 
ovat ykkösprioriteetissa. 

Meillä Segerillä on rauhallisen al-
kuvuoden jälkeen kesän aikana virinnyt 
merkkejä markkinoiden elpymisestä. Toi-
vottavasti tilanne jatkuu pitkäkestoisena, 
eikä kyseessä ole vain varastojen hienosää-
tö todellista nousua odotellessa. 

 
 Lasse Vainio
 toimitusjohtaja

 ”Kilpailukyvystä 
huolehtiminen on 
avainasemassa”.

Seger news 1/13
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The world economy has grown less than 
expected. The recession in Europe still 
continues and the impact of China and 
other developing markets has not been as 
strong as previously.

The development has not been 
unanimous in EU-countries – in Greece, 
Italy, Spain, Portugal and Finland the 
production has decreased most when the 
production has increased in the eastern 
part of EU and stayed stable in Germany, 
Austria, Netherlands and Denmark.  
Positive fact in the world economy is that 
US economy has been growing for the past 
four years – it remains to be seen if that 
helps EU to recover.

In Finland especially export industries 
are suffering of low conjunction, many 
think this is due to lack of competitiveness. 
Good examples are Nokia’s decision to sell 
mobile phones to Microsoft and STX ship 
yard’s future in Rauma. Also Metso will be 

Important role of 
sub-contracting in Finland

divided in two – new Valmet will be born.  
Nothing lives forever! Old success stories 
will reach their end and new will be born.  
Important is to be aware of the possibilities 
and grab into them.

Sub-contracting companies follow 
the conjunctions as well.  In these markets 
the companies that are competitive and 
fl exible, and whose economy is in balance, 
will survive. One third of the turnover 
in technology industries will generate 
from sub-contracting industries.  These 
companies are a key factor in the success 
of whole industry in Finland.  Large 
companies and sub-contracting companies 
need each other to succeed in exports.

When it concerns employment the sub-
contracting companies have a signifi cant 
meaning because their processes require 
manual labor.  This is why it is important 
how the labor costs and company’s 
competitiveness develop. When that 

development is concerned the present 
discussions on collective agreement have a 
vital impact on the competitiveness for the 
next few years.
When compared the competitiveness 
Finland is third after Switzerland and 
Singapore. Factors like healthcare, 
education and public institutions are better 
than anywhere else according to the World 
Economic Forum. Thus those cannot be 
the basis for purchase decisions, where the 
price, quality and delivery precision are in 
the head role.

At Seger after the calm fi rst half of 
this year there are signs of the recovering 
markets.  We just hope that this is the sign 
of long term recovery.

Lasse Vainio,  
Chairman & CEO

info@ejendals.fi
www.ejendals.com

JALAS® 3045 FortyFive

JALAS® 3055 FiftyFive

Seger news 1/13
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Johtamis- ja laatujärjestelmätJohtamis- ja laatujärjestelmät
seuranta-auditoitu

The certifi cates are valid for three 
years subject to passing the annual follow-
up audits.  The preset certifi cates are dated 
in 2011, so that means the next year we 
have to re-new them – then the audit will be 
extremely thorough. The audits are carried 
out by an external, accredited third party, 
in our case it is DNV, which is one of the 
most valued companies in this fi eld.

This year’s follow-up audit was done 
in September during four days giving a 
quite covering view to our functions. The 
results showed that the systems work, some 
homework to do and naturally thoughts and 
guidelines to further develop our systems.
Ever since the beginning Seger Oy’s 
management and quality systems have been 
based on international standards and been 
audited annually. This management system 
is the back bone of our systems.  This is 
the basis for competitive quality, delivery 
accuracy and cost level.

Our management system is based on the 
following standards:
• ISO 9001:2008 – metal work and 
assemblies for industries
• ISO/TS      16949:2009 – manufacturing 
sheet metal brackets, body reinforcements 
and assemblies (exclusion: 7.3 product 
design)
• ISO 14001:2004 – manufacture of sheet 
metal parts, components, assemblies and 
integration for industry

• ISO 9001:2008
 Metallityöt ja kokoonpanot 
 teollisuuden tarpeisiin.

• ISO/TS 16949:2009
 Manufacturing of sheet metal  
 brackets, body reinforcements,  
 and assemblies (exclusion: 
 7.3 product design)

• ISO 14001:2004
 Manufacture of sheet metal  
 parts, components, assemblies,  
 and integration for industry

Seger Oy:llä on toimintansa alkuajoista 
alkaen ollut käytössä monipuolinen johta-
misjärjestelmä. Se pohjautuu kansainväli-
siin standardeihin ja sitä auditoidaan vuo-
sittain. Johtamisjärjestelmä on yrityksen 
toiminnan ”selkäranka”. Se on yhteinen 
malli, jonka mukaisesti toimimalla olem-
me saavuttaneet kilpailukykyisen laadun, 
toimitusvarmuuden ja kustannustason. 

Sertifi kaatit ovat voimassa kolme  vuot-
ta, edellyttäen, että toiminta läpäisee vuo-
sittaiset seuranta-auditit.

Auditointia suorittamassa Lead Auditor Juha Koivuniemi (oik.) ja laatupäällikkö 
Jyrki Leino sekä Janita Päivärinta.

Seger Oy:n 
johtamis-
järjestelmä 
perustuu 
standardeihin:

Follow–up audit 
of the 

management and 
quality systems

Sertifi kaattien uusinnat tapahtuvat joka 
neljäs vuosi, jolloin auditoinnit ovat varsin 
perusteelliset. Nykyiset sertifi kaatit ovat 
vuodelta 2011. Näin ollen sertifi kaattien 
uusimiset ovat edessä 2014. Auditoinnit 
tehdään akreditoidun, kolmannen osapuo-
len toimesta. Meidän osaltamme auditoin-
nit on suorittanut ja sertifi kaatit myöntänyt 
DNV, joka on kansainvälisesti eräs arvos-
tetuimmista alan yrityksistä.

Tämän vuoden seuranta-audit suoritet-
tiin syyskuussa. Se suoritettiin neljän työ-
päivän aikana ja antaen varsin kattavan ti-
lannekuvan toiminnasta. Tuloksena saatiin 
varmuus järjestelmien toiminnasta, ”koti-
läksyjä” suoritettaviksi sekä luonnollisesti 
ajatuksia ja suuntaviivoja toimenpiteiksi 
toimintatapojen edelleen kehittämiseksi.
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Euroalueen piristyvä talous, kasvaneet koronnousuodotukset ja ylimääräisen 
likviditeetin vähentyminen pitävät tätä kirjoitettaessa pidemmät euribor-ko-
rot lievässä nousupaineessa. Korkosuojausten tasonmuutos on luonnollisesti 
myös ylöspäin. Suojaaminen ei suinkaan ole käynyt liian kalliiksi, vaan tarve 
paremminkin voimistuu.

Korkoriskin hallinta tukee yrityksen toiminnallisten tavoitteiden saavut-
tamista pitkällä aikavälillä. Maksuvalmiuden hoito helpottuu, kassavirta- ja 
tulosvaihtelu pienenee ja toiminnan ennustettavuus paranee. Suojaamista-
voitteena ei tulisi olla korkokulujen absoluuttinen minimointi ja vain lyhyen 
aikavälin korkokustannusten seuraaminen.

Korkosuojaukset eivät ole arkipäivää vain suuryritysten liiketoiminnassa. 
Nykyään niitä käyttävät myös yhä useammat pk-yritykset, ainakin rahoitus-
sopimustensa yhteydessä. Asuntolainanottajatkin tuntevat tavallisimmat kä-
sitteet – korkokaton ja koronvaihtosopimuksen.

Yksi yleisimmistä suojausmalleista on ”korkoputki”. Useimmiten se 
kytketään todelliseen luottoon ja luoton ehdot sovitetaan korkoputken mu-
kaisesti. Näin suojaus on luoton ominaisuus eikä vaadi erillistä johdannais-
sopimusta. Korkoputki on helppokäsitteinen ja sen avulla maksimi- ja mini-
mikorkokassavirrat ovat koko sopimusajan tiedossa.

Korkoputki antaa täydellisen suojan koronnousuja vastaan ja maksimi-
korko tiedossa koko sopimusajan. Sopimus on tekohetkellään ”nollakus-
tanteinen” eli suojauksen tekemisestä ei veloiteta maksua. Korkojen laskun 
mahdollinen hyöty rajoittuu tässä lattiatasoon mutta matalien korkojen aika-
na maallikkokin panee tälle ominaisuudelle vähemmän painoa.

Kun korkokatto ja –lattia asetetaan samaan tasoon, suojaussopimusasia-
kas maksaa kiinteää korkoa. Jos sopimus halutaan tai joudutaan purkamaan 
kesken sopimusajan, asiakasta hyvitetään tai veloitetaan sopimuksen senhet-
kisen markkina-arvon mukaisesti.

Juha-Pekka Nieminen
toimitusjohtaja
Lounaisrannikon Osuuspankki

The improving economy in the EU-area, 
increasing expectations for higher interest 
rates and decreasing extra liquidity give 
pressure to higher long term Euribor-rates. 
Naturally the level change of the interest 
is upwards. Minimizing the risks has not 
been too expensive, more or less the need 
is getting stronger.

Korkoriskiltä 
   suojautumisesta

Managing the interest risks supports 
the company’s operational goals on the 
long run.  The financial markets can offer 
also small companies possibilities to 
minimize the risks as a part of their finance 
agreements. This kind of an agreement 
gives full protection during the agreement 
period for higher interests and you know 

the maximum interest all the time. 

Juha-Pekka Nieminen
Managing Director
Lounaisrannikon Osuuspankki

About minimizing the interest risks
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Elo-syyskuun vaihteessa Uudenkaupungin pur-
jehdusseura järjesti H-veneiden SM-kilpailut. 
Osallistuvien veneiden lukumäärä yllätti järjes-
täjät positiivisesti ja 33:sta kilpailleesta venees-
tä yhteensä yhdeksän purjehti Uudenkaupungin 
purjehdusseuran lipun alla. Hyvä ja pitkäjän-
teinen työ mitä Uudessakaupungissa on tehty 
H-venepurjehduksen eteen, tuottaa näin hienoa 
tulosta.

Kilpailu purjehdittiin kolmipäiväisenä ja 
kaikki kahdeksan suunniteltua lähtöä saatiin to-
teutettua – joskin tällaisen ison yksityyppiluokan 
kyseessä ollen tuli uusintalähtöjäkin muutamia, 
koska välillä lähes koko H-veneiden rivistö, eli 
”fl iitti”, oli jo noussut lähtöviivan yli ennen var-
sinaista lähtöä ja tästähän seurasi sitten uusinta-
lähtöjä. 

Purjehdusolosuhteet vaihtelivat huomattavas-
ti. Kahtena ensimmäisenä päivänä tuulen voi-
makkuus ja suunta vaihtelivat – voimakkuus 
1-10 m/s ja päätöspäivänä sunnuntaina tuuli 
puhalsi kovimmillaan jo 15 m/s. Vaihtelevat 
olosuhteet tekivät kilpailusta taktisesti mielen-
kiintoisen sekä fyysisesti haastavan – kovaa 
hengaamista laidan yli veneen oikaisemisek-
si nähtiin melkein kaikissa veneissä ja kaiken 
ikäisten purjehtijoiden toimesta. Samoin tiukat 

kilpailutilanteet, manööverit, purjeiden nostot ja 
laskut radalla vastasivat kunnon urheilua, eikä 
mustelmiltakaan vältytty. 

Kilpailupäivän jälkeen purjehdittiin Uu-
denkaupungin Pakkahuoneen rantaan, joka 
toimi myös virallisena kilpailusatamana. Iltaoh-
jelmassa oli perinteisen päivän purjehduksen 
läpikäymisen, saunomisen ja syömisen  lisäksi 
mm. järjestettyjä illanviettoja mm. Pursiseuran 
paviljongilla ja ravintola Kahvelissa.

Suomenmestarit 
Suomen mestaruuteen purjehti BMW-veneel-
lään LPS:n Markku Karjalainen, miehistönään 
Vesa Luhtanen ja Jukka Karjalainen. Hopealle 
purjehti Jyrki Lindström, Pekka Honkavaara ja 
Rasmus Lindström President-veneellään. Juhani 
Seppä, Erik Särmäkari ja Jarkko Laine purjehti-
vat Sini X-veneellä pronssille. 

Parhaiten Uusikaupunkilaisveneistä purjeh-
tivat: Roxanne - Henri Jefi moff, Taneli Kuisma 
ja Teppo Kuisma sijalle seitsemän ja Viola - 
Matti Rouhiainen, Timo Tammi ja Roni Saksi, 
sijoittuivat yhdeksänneksi.

Seppo Ylä-Himanka

Uusikaupunki yacht Club was responsible for arranging the competition for H-boats. The 
number of boats competing was surprisingly high – out of 33 boats nine were home club 
members! This was a three day race including eight starts. The sailing conditions varied 
from day to day, the wind between 1 to 10 m/s and the last day even 15 m/s. These kind 
of conditions made it tactically interesting and physically challenging. Also tough race, 
change of sails required real sportsmanship and you couldn’t avoid bruises.

 The Finnish championship was won by Markku Karjalainen of LPS – cast Vesa 
Luhtanen and Jukka Karjalainen, silver taken by Jyrki Lindström – cast Pekka Honkavaara 
and Rasmus Lindström and bronze by Juhani Seppä –cast Erik Särmäkari and Jarkko Laine.

The best Uusikaupunki teams were Henri Jefi moff, Taneli Kuisma and Teppo Kuisma, 
and Matti Rouhiainen, Timo Tammi and Roni Saksi.

Seppo Ylä-Himanka

H-luokan SM-kisat 
Uudessakaupungissa 100 purjehtijaa ja 33 venettä

Junnut harjoittelevat tulevia 
koitoksia varten.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Juniors practice for future.

Uusikaupunki yacht Club was responsible for arranging the competition for H-boats. The 

About 100 sailors and 33 H-boats 
competing for the Finnish championships 

in Uusikaupunki
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Katsaus 

Saaristolaisveneitä 
Kustavin 

Parattulassa 
juhannuksena.

Näkymä 
golf-kentältä 
aamulla 
klo 6.30.

UGK bägilätkä 
2013.

Paula Vainio 
paistattelee 

päivää 
Maarianhami-
nassa lauttaa 

odotellessa.

Golf on ollut taas 
tänä kesänä suosit-

tu kuntoilumuoto.

Automaatti-puris-
tinlinjoilla synty-
vät suursarjatuot-
teet laadukkaasti.

Jouni Huutola 
(oik.) jäi eläkkeelle 

31.5.2013. 
Mukana kahvilla 

valmistuspäällikkö 
Tommi Sarkki.

Alumiinia 
valmiina 

tuotantoon.

Toimiston 
sadevesikaivon 
uusinta vaikutti 

toimintaympäris-
töön.

Kierteytyksen 
automaatioon on 

panostettu.

Dimecon syöttö-
laitteet ovat asen-
nuksessa neljään 
automaattipuris-
tinlinjaan.

Automaatti-
puristinlinjoille 
on panostettu 
huipputekniikkaa.

Fisker työkalut 
odottelevat 

tuotannon uudel-
leen aloittamista.

Trukkikalusto on 
vahvistunut 

2,5 tn BT:llä.

Työkalujen 
korkeuden 
standardointi 
vaati 
puristimien 
aputasoja.

33 H-venettä 
SM-kisojen 
lähtökahinoissa.

Seger Oy:n alkuvuoden 2013 tapahtumiin
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Tämä on Seger Oy:n sidosryhmälehti, 
joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Lehden toimitus:  Lasse Vainio
  Paula Vainio
Taitto:   Noora Konttinen (Grafesko)
Painopaikka:  Euraprint www.segertech.com

JOUSTOA JA TEHOKKUUTTA
TUOTANTOON
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Investointeja tulevaisuuteen
Prima Powerin E-teknologiaa
Vahva toimialaosaaminen luo kasvun edellytykset
Haute Route Chamonix Zermatt
Katsaus Seger Oy:n alkuvuoden 2014 tapahtumiin
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Me olemme Segerillä pyrkineet kat-
somaan pitemmälle tulevaisuuteen 
pääajatuksena tehdä pitkän aikavälin 
ratkaisuja, joiden ”siivet” kantavat tu-
levissakin haasteissa. Näin uskon mo-
nien muidenkin ajattelevan.

Suomen bruttokansantuote oli 
edelleen alkuvuodesta noin 6 % alem-
malla tasolla kuin kuusi vuotta sitten 
ennen vuoden 2008 fi nanssikriisiä. 
Suomen kaltaista alamäkeä on koettu 
vain Espanjassa ja Italiassa. Ero on toki 
siinä, että Suomessa alamäki jatku-
nee edelleen. USA, josta fi nanssikriisi 
vuonna 2008 alkoi, on jo pari vuotta 
jatkanut talouden hyvää nousua. Se 
näkyy erityisesti työttömyysluvuissa, 
jotka ovat lähes puolittuneet samalla 
kun investoinnit ovat voimakkaasti 
nousseet. Euroopassa kasvu on ollut 
pientä ja sekin voi lopahtaa syksyn ai-
kana. Työttömyys Euroopassa on tus-
kin kääntynyt laskuun kun uudet uhat 
ovat edessä.

Venäjän taantuma, Ukrainan kriisi 
ja talouspakotteet vaikeuttavat Euroo-
pan ja erityisesti Suomen vientiä Ve-
näjälle. Tilanne on ikävä, vaikka Ve-
näjän osuus Suomen viennistä onkin 
alle 10 %. Tätä emme olisi kaivanneet 
ennestäänkin vaikeassa tilanteessa. 
Vertailun vuoksi vientimme Neuvosto-
liittoon sen hajotessa -90 luvun alussa 
oli yli 30 % viennistämme.

Investointeja
tulevaisuuteen

 Vientiponnisteluissa ovat useat yrityk-
set nyt kääntäneet katseensa läntisiin 
naapureihimme. Monilla on käynyt 
mielessä, että on onni onnettomuudes-
sa, että ”pakkoruotsia” voi nyt hyödyn-
tää pyrkimyksissä päästä Ruotsin ja 
muiden pohjoismaiden markkinoille. 

Naapurimaamme Ruotsi on hyvä 
vertailupohja meille suomalaisille. 
Ruotsalaiset ovat aina olleet eteviä 
markkinoinnissa. Heidän asiakaspoh-
jansa on edelleen kansainvälisempi 
kuin meidän. Voidaankin ajatella niin, 
että jos pärjäämme Ruotsin markki-
noilla, voimme olla kilpailukykyisiä 
muuallakin.

Olemme huomanneet, että suoma-
laisten työkaluvalmistajien kilpailuky-
ky riittää myös Ruotsin markkinoilla. 
Sen innoittamana olemme viime vuo-
det uusineet ja modernisoineet puris-
tinlinjojamme. Tänä vuonna olemme 
hankkineet kaksi hydraulipuristinta li-
säkapasiteetiksi sekä automatisoineet 
kelankäsittelyä.

Olemme myös edelleen kasvat-
tamassa ja monipuolistamassa CNC-
konekantaamme. Kapasiteetin lisäksi 
on tärkeää, että seuraamme teknii-
kan kehitystä ja pidämme itsemme 
ajantasalla. Ennen kesää asennettiin 
Prima-Power E5 - servokäyttöinen mo-
derni levytyökeskus, joka nostavine 
harjapöytineen ja alapuolisella muo-

vauksella varustettuna antaa uusia 
ulottuvuuksia niin laadun kuin moni-
puolisuudenkin suhteen.

Erityisen huomion saavat kasvavat 
laatukriteetit. Tuotteiden ulkonäköön, 
naarmuttomuuteen ja jäysteettömyy-
teen etsitään aktiivisesti ratkaisuja. 
Osa näistä on jo löytynyt ja toteutettu 
laitehankinnoin, jotka lisäävät asiakas-
tyytyväisyyttä. Tähän työhön panos-
tamme myös jatkossa, sillä asiakaskun-
tamme on osoittanut luottamuksensa 
ja on ollut valmis pitkäjänteiseen yh-
teistyöhön kanssamme.

 Lasse Vainio
 toimitusjohtaja

 ”Voidaankin 
ajatella niin, 

että jos pärjäämme 
Ruotsin 

markkinoilla, 
voimme olla 

kilpailukykyisiä 
muuallakin”.
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We at Seger have had the lead idea 
of making long-term decisions which 
carry us in also future challenges.  I 
believe also other companies think this 
way.

The Cross national product in 
Finland is still 6 % lower than six 
years ago before the 2008 financial 
crisis. Only in Spain and Italy have 
experienced the same kind of “down-

Investments for the future

hill”.  The difference is there that in 
Finland this still continues.  The US 
where the financial crisis started in 
2008, already for the past few years 
the economy has been going upwards. 
This can be seen in the unemployment 
figures which are nearly half of what 
they were and at the same time the 
investments have increased rapidly. 
In Europe growth has barely been seen 
and that can even stop during this 
fall. Unemployment has not decreased 
when new threats are ahead.

The recession in Russia, the Ukraine 
crisis and economic sanctions make 
it harder to Europe and especially 
Finland to export to Russia.  This even 

though Finland’s export to Russia is 
less than 10 %. In comparison to 30% 
when Soviet Union was split at the 
beginning of the 90’s.

Many companies have now turned 
to our western neighbors, many have 
also realized that the compulsory 
Swedish language at school can 
now be utilized when striving to the 
Swedish markets.

Our neighboring country Sweden 
has always been good in marketing.  
Their customer base is still more 
international than ours.  One can 
think that if we are competitive in the 
Swedish markets we are competitive 
also anywhere else!

We have noticed that the Finnish 
tool makers are competitive also in 
Sweden. Inspired by that we have 
the past few years renewed and 
modernized our press lines, in order 
to add capacity we’ve acquired two 
hydraulic presses and automatized 

 ”One can think 
that if we are 

competitive in the 
Swedish markets we 
are competitive also 

anywhere else”.

roll handling.
We continue to increase our CNC 

machinery. In addition to capacity 
it is vital that we follow the technical 
development.  Just before the summer 
period a new Prima-Power E5, a 
modern servo electric punching 
machine was assembled which gives 
us new aspects quality and versatility 
vise.

Today the visual quality criteria 
has become more important. We are 
studying more the solutions for getting 
the product scratch less and free of 
burr.  Some solutions we’ve already 
found and resulted as new equipment 
in order to add customer satisfaction.  
This work is one of the key issues also 
in the future, our customers have 
shown trust in us and are willing to 
long-term co-operation.

Lasse Vainio,  
Chairman & CEO
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Prima Powerin
E-teknologiaa
Alihankintateollisuuden paineet toimittaa 
nopeammin ja entistä monimuotoisempia 
osia on arkea myös ohutlevyalan toimi-
joille. Lävistyskoneet ovat vuosikymme-
nien aikana olleet perusta monelle yrityk-
selle, jotka ovat kasvaneet ja kehittyneet 
suuriksi toimijoiksi palvellen asiakkaitaan 
nopeasti ja edullisesti. Levytyökeskuksen 
idea juontaa juurensa aina 60-luvulle asti 
ja lävistysteknologia on joutunut viime 
vuosikymmenillä kovaan paineeseen la-
sertekniikan kehittyessä. Tämä paine on 
johtanut myös levytyökeskusten ominai-
suuksien ja toimintojen jatkuvaan kehitty-
miseen entistäkin monipuolisemmiksi ja 
nopeammiksi, jolloin kappalekustannukset 
ja läpimenoajat saadaan pidettyä kilpai-
lukykyisinä.

Prima Powerin lävistävät levytyökeskuk-
set ovat siirtyneet hydrauliikasta kokonaan 
sähkötoimisiksi jo muutama vuosi sitten. 
Servotekniikalla toteutettuja levytyökes-
kuksia on Suomesta ja Kauhavalta toimi-
tettu maailmalle jo vuodesta 1998. Nykyi-
nen E-sarja on ehtinyt jo kolmanteen suku-
polveen, ja näillä nopeilla monitoimi-
laiteilla voidaan lävistää kaikkia mahdolli-
sia materiaaleja, mutta myös muotoilla 
kappaleeseen erilaisia lisäominaisuuksia 
tarkan lävistyksen ja muotoilusylinterin an-
siosta.

Pieni kulutus, monipuoliset ominaisuudet

Nykyaikainen sähköservotoiminen levy- 
työkeskus kuluttaa sähköä äärettömän 
vähän, ainoastaan 4,5 kW täydellä teholla 
toimiessaan. Samoin huolto on helppoa ja 
kustannuksiltaan edullista, koska öljyjä ja 
suodattimia ei tarvitse käsitellä. Levytyökes-
kuksen iskunopeus on 1000 iskua/min ja 
lävistysvoima on 30 tonnia, jolloin jopa 
8 mm:n paksuista materiaalia voidaan 
lävistää.

Koneen suuri työkalukapasiteetti 
ja pyörivien työkalujen määrä helpot-
taa ohjelmointia ja nopeuttaa koneen 
asetuksia mahdollistaen koneen korkean 
käyttöasteen. Koneessa voidaan käyttää 

myös rullamuovaus- ja kierteitystyökaluja,
jolloin seuraavia työvaiheita voidaan 
vähentää. Servotoiminen alapuolinen muo-
vaussylinteri ja sillä operoitavat muovaus-
työkalut mahdollistavat monimutkaisten ja 
korkeittenkin muotojen ja taivutusten te-
kemisen työstettävään kappeleeseen. Myös 
tällä voidaan vaikuttaa kappaleiden läpi-
menoaikaan ja tuottavuus saaadaan pidet-
tyä korkeana. Tuotantoajossa kappaleiden 
manuaalista käsittelyä voidaan vähentää 
ison kappaleluukun avulla, josta koneen ir-
roittamat kappaleet siirtyvät kuljetinhihnaa 
pitkin suoraan lavoille pois siirrettäväksi.

Kappaleiden laatuun kiinnitetään myös 
entistä enemmän huomiota. Naarmuja ja 
pintavikoja ei kappaleissa saa olla ja tämän 
estämiseksi koneisiin on mahdollista saada 
erityisiä lisävarusteita, joilla voidaan mm. 
kohottaa levyä irti alatyökalujen pinnasta 
ja näin estää tarpeeton naarmuuntuminen. 
Nykyaikaisten koneiden käyttö on myös 
tehty äärettömän helpoksi ja nopeak-
si, ohjelmat siirtyvät verkon välityksellä 
ohjaukselle ja koneen asetusten muuttami-
nen graafi sella käyttöliittymällä on sujuvaa.

Sopiva tuote kaikille markkinoille

Prima Powerin sähköservoteknologiaa 
hyödyntävässä lävistyskonevalikoimassa 
on tarjolla kahden tyypin koneita: Ex-sarja 
eli ns. entry level –koneet sekä E-sarja eli 
premium-luokan koneet. Molemmat sarjat 
hyödyntävät viimeisintä teknologiaa ja nii-
hin voidaan myöhemmin lisätä myös au-
tomaatiota. E-sarjan koneisiin on kuitenkin 
saatavilla monipuolisemmin erilaisia lisä-
varusteita.

Ex-sarjan koneita viedään yksittäisistä 
maista eniten Kiinan ja Venäjän markki-
noille, kun taas E-sarjan koneita myydään 
ympäri maailman. Noin tuhat servotoimista 
E- ja Ex-sarjan konetta on toimitettu Kauha-
van tehtailta maailmalle.

Segerillä Prima Powerin (silloisen 
Finn-Powerin) lävistyskoneita on ollut 
käytössä yhtiön alkuajoista alkaen. Suomes-
sa valmistettuihin sinisiin koneisiin on oltu 

tyytyväisiä, sillä vuosien aikana niitä on 
investoitu useita lisää. Segerin alihankin-
taan painottuvaan tuotantoon Stand alone 
–lävistyskoneet istuvat erittäin hyvin, sillä 
niiden avulla tuotantokapasiteettia on no-
peasti ja varmasti saatavilla.

Vuoden alussa Segerille investoitiin 
jälleen uusi Prima Power -levytyökeskus, 
tällä kertaa sähköservokäyttöinen E5. 
Tämän uuden koneen hankintaa puoltivat 
mm. muovausmahdollisuus sekä revolverin 
vapaa muokattavuus.

Mika Ahonen

myyntipäällikkö, Prima Power

The idea of turret punch presses dates back 
to the 60’s and during the past decades 
the pressure for developing the machinery 
has been vital when laser techniques have 
developed fast. This pressure has led to 
need to develop the functions to be even 
more versatile also in speed when the 
cost/product and lead times can be kept 
competitive.

Today all Prima Power punching 
machines are servo-electric. Today’s third 
generation E series multi-functional 
machinery can be used for all kinds of 
materials, in addition to that there is 
forming capacity available.

The energy consumption of a modern 
servo electric punch press is extremely low, 
when used in full capacity only 4.5 kW. 
Also maintenance is easy and low in cost. 
Stroke speed is 1000/minute and even 8mm 
material can be punched.

The machinery can be equipped for 
example with brush tables to keep the 
surface scratch free for better quality.

At Seger Oy Prima Power (former Finn-
Power) turret punch presses have been used 
since the beginning of the company.  They 
have been satisfi ed with the blue machines 
made in Finland, since several machines 
have found their way to Seger Oy during 
the years. At the beginning of this year 
yet another new Prima Power punching 
machine was assembled to Seger – this time 
a new servo-electric E5. 

Mika Ahonen

Sales Manager, Prima Power

Prima Power
- E-technology

Prima Power E5
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Vahva toimialaosaaminen 
luo kasvun edellytykset

Expertise in various fi elds of business is the basis for growth

Henkilöstövuokraus-, rekrytointi- ja henkilöarviointipalveluja yli 

30 paikkakunnalla Suomessa sekä kansainvälisesti Puolassa, Slo-

vakiassa ja Filippiineillä. Opteamin valtakunnallisessa asiantuntija-

verkostossa toimii kokeneita HR-konsultteja ja psykologeja, jotka 

mahdollistavat asiakkaiden kokonaisvaltaisen palvelemisen sijain-

nista riippumatta. 

Uudenkaupungin Opteam-yrittäjä Elina Koskelan mukaan Op-

teamin tavassa toimia yhdistyvät vahva toimialaosaaminen ja paikal-

listuntemus, joita tukee valtakunnallinen toimisto- ja asiantuntijaver-

kosto sekä konseptoitu kansainvälisen rekrytoinnin toimintamalli. 

Teollisuuden parissa toimivat yritykset arvostavat Opteamin vank-

kaa kokemusta vaativista teollisuuden henkilöstöprojekteista.

– Olemme toimineet Uudessakaupungissa jo vuodesta 2007, 

jolloin aloitimme myös menestyksekkään henkilöstövuokrausyh-

teistyön Seger Oy:n kanssa. Seger Oy:n, kuten koko muunkin teol-

lisuuden tilauskanta on viime vuosien taloudellisissa muutoksissa 

vaihdellut nopeasti. Toimivan ja tehokkaan henkilöstöyhteistyöm-

me ansiosta olemme pystyneet vastaamaan Seger Oy:n nopeasti 

muuttuviin henkilöstötarpeisiin.

Koskelan mukaan teollisuuden ammattilaisten rekrytointi ja 

työnvälitys on haastavaa, koska osaavista ammattilaisista käydään 

kovaa kilpailua erityisesti nyt kun alueen teollisuus on vakaassa 

kasvussa. Yrityksen työnantajakuvalla ja tavalla hoitaa rekrytointia 

on valtava merkitys osaavien tekijöiden houkuttelemisessa yrityk-

sen palvelukseen ja tässä Koskelan mukaan Segerillä on onnistuttu 

erinomaisesti.

 – Globaaleilla markkinoilla toimiessa korostuu yritysten kyky jal-

kauttaa oma viestinsä paikalliseen ympäristöön. Vahva brändi yk-

sistään ei riitä, vaan tarvitaan myös asiantuntemusta siitä, miten pai-

kalliset työmarkkinat toimivat. Meidän tehtävämme on varmistaa, 

että Seger saa käyttöönsä parhaat henkilöstöratkaisut, joilla luodaan 

edellytykset kasvulle myös haastavina aikoina, Koskela korostaa.

Opteam Uusikaupunki työllistää vuosittain lähes 200 työnte-

kijää, joista suurin osa työskentelee metalliteollisuuden parissa. 

Yrittäjä Elina Koskelan johtama Uudenkaupungin Opteam on osa 

valtakunnallista Opteam-ketjua, jonka liikevaihdon arvioidaan kas-

vavan vuoden 2014 aikana 65 miljoonasta eurosta noin 75 miljoo-

naan euroon.

Opteam is one of the leading personnel service companies in 

Finland, which offers HR services in 30 towns in Finland and also 

in Poland, Slovakia and Philippines.  The national network of HR-

experts help us to give our customers covering service despite of the 

location. The turnover of Opteam in Finland will this year be 65 to 

estimated 75 million Eur.

According to the local Opteam franchise company’s Elina 

Koskela the Opteam concept joining the strong expertise in the HR 

and really knowing the local companies help Opteam to serve the 

customers best in their employment projects.

From the beginning of Opteam Uusikaupunki we have worked 

closely and successfully together with Seger Oy, which like also many 

other companies has had rapid changes in order base and therefore 

also in the need of employees. Our job is to secure that Seger Oy has 

the best personnel resources which make it possible for them to grow 

also in challenging times. Today Opteam Uusikaupunki employs 

nearly 200 persons of whom most work in metal industry.

Opteamin Uudenkaupungin yrittäjä Elina Koskela
ja HR-koordinaattori Juha Sappinen.
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Neljä vuotta sitten päätetty alppivaellus 
suksilla toteutettiin huhtikuun alussa 2014.
Reitti kulki ensin Chamonixin (Ranska) ja 
Vallée Blanchen kautta Verbieriin (Sveitsi) 
ja sieltä viisipäiväisenä hiihtovaelluksena 
korkeimpien alppien keskellä päätyen lop-
pulaskuun Matterhornin (4478 m) vierestä 
Tete Blanchelta Zermattiin.

Pääosin etenimme ns. klassista Haute 
Route reittiä tietyin variaatioin. Ensim-
mäisessä osassa nousimme Chamonixin 
kylästä hisseillä Aiguille du Midille (3842 
m) joka on aivan Mont Blancin (4810 m) 
vieressä. Edessä oli ensin köysissä käve-
ly jääraudoilla kapeaa jäätikköharjannetta 
alas jäätikölle josta sitten laskimme ensim-
mäiseen majapaikkaamme Requin huttiin 
(2516 m) joka oli samalla meille ensim-
mäinen totuttelu korkealla olemiseen (ak-
klimatoituminen).

Täältä laskimme seuraavana aamu-
na takaisin Chamonixin kylään ja pak-
kasimme loput tavarat reppuihimme 
sekä valmistauduimme seuraavan viiden 
päivän ja noin 140 kilometrin matkaan yli 
korkeimpien alppien.

Col du Passon oli kiivetty jo aiemmin, 
joten siirryimme aamulla ranskalaisen 
oppaamme Alainin kanssa Verbieriin jos-
ta nousimme ensin hisseillä hiihtoalueen 

Haute Route
Chamonix Zermatt

korkeimmalle huipulle ja treenasimme vielä 
laskutekniikoita erilaisessa lumessa aina 
kovasta tuulenpakkaamasta jäätyneestä 
korpusta keväiseen pehmeään lumeen sekä 
harjoittelimme vielä lumiturvallisuutta, jot-
ta asiat olisivat varmasti muistissa. Yöpymi-
nen Cabane du Mont-Fortissa (2457 m).

Seuraavana aamuna herätys klo 04.00. 
Aamupalan ja pakkaamisen jälkeen  siir-
ryimme nousemaan päivän ensimmäistä 
nousua skinnaten eli nousukarvat suksiin 
kiinnitettynä joka olikin reissun yleisin 
menotapa ylöspäin mennessä. Matkaa 
teimme toisena päivänä 11,5 h. Toisen 
päivän iltana ruokailimme ja yövyimme 
Cabanne de Dix hutissa (2928 m). Ener-
giankulutukseltaan päivä vastasi paria 
maraton juoksua. 

Kolmantena päivänä etenimme 
korkealla 2500–3790 metrissä ja vaihte-
levassa säässä. Kiipesimme Pigne di Arollan 
huipulle (3790 m) josta laskimme Cabanne 
de Vignettes hutille (3157 m), mikä oli upe-
alla paikalla vuoren seinämällä ja samalla 
yöpymispaikkamme.  

Neljännen päivän aamu olikin pil-
vinen eikä matkaa voitu aloittaa aikaisin 
näkyvyyden ollessa muutamia metrejä. 
Muutimme reittisuunnitelmaa ja laskimme 
päivän valjettua vaikeassa lumi- ja näkö-
olosuhteissa kohti Arollan laaksoa, josta 
pääsimme toista reittiä nousemaan kohti 
reittimme viimeistä yöpymiskohdetta, Ca-
bane du Bertolia (3311 m), joka olikin reit-
timme korkein yöpymispaikka. 

Tänne päästäksemme teimme ensin 
pitkän päivämatkan näkyvyyden ollessa 
ajoittain rajoitettua pilvisyydestä johtuen. 
Lopuksi vielä kiipesimme portaita ylös 
noin 80 metriin päästäksemme yöpymis-
paikkaamme. 

Aamun valjettua näkyvyyskin parani 
ja pääsimme lähtemään viimeisen päivän 
reitille upeissa maisemissa. Pilvien hälvet-
tyä näkyivät jo majapaikkamme sekä sinne 
johtavat portaat paremmin. 

Matkaa oli vielä tehtävänä, mutta nou-
sua eli vertikaalia tuli enää 560 metriä, 
eli loppumatkasta tulisi yksi elämämme 

upeimmista laskuista Matterhornin (4478 
m) juurelta noin 3600 metrin korkeudel-
ta.  Upean laskun jälkeen saavuimme Zer-
mattin kylään josta Matterhorn jo näytti 
huomattavasti isommalta kuin ylhäällä. 

Kaikkiaan Haute Route oli meillä nel-
jä päivää hiihtoa, kiipeämistä ja akklima-
toitumista Chamonix / Argentiére alueilla 
jonka jälkeen viisipäiväinen alppien ylitys 
Zermattiin. Tavoite saavutettu onnistuneesti 
ja myöskin uudet suunnitelmat… Lyngen, 
Monte Rosa…

   
Seppo Ylä-Himanka, 
Key Account Manager, Seger Oy

our years ago I decided with 
my friends to make a dream 
come true – to ski over the Alpes. 
The route planned was to start 

in Chamonix France through Verbier 
Switzerland to Zermatt, the total length 
then being 140 km.

The fi rst day we took the cabin lift from 
Chamonix village up to Aiguille du Midi, 
3842 m next to Mont Blanc.  Then we 
walked down ropes tight to each other down 
to the glacier from where we skied down to 
our fi rst “hotel”, Requin hut in 2516 meters 
in order to acclimatize.  The second day we 
sked back to Chamonix, packed rest of the 
equipment to our back bags and started the 
fi ve day tour over the Alpes.

The fi rst actual tour day we trained 
skiing in different kind of snow and also 
trained rescuing so that everyone would 
remember what to do in case needed. Over 
nighting in 2457 m.

Wake-up call at 0400 hours, breakfast 
off you go! This second day we traveled 
for 11,5 hours, energy consumption as 
running two marathons! 

The third day we skied in 2500 to 3790 
meters and the weather was changing 
continuously. We climbed to the top of 
Pigne di Arolla (3790 m) from where we 
skied down to the hut which was in 3157 
meters in a extremely beautiful mounting 
cliff, and there we stayed overnight. 

The next day was cloudy so we had to 
make changes in the plans, the weather 
conditions were really bad.  We took another 
route and climbed up to Cabane du Bertol 
(3311 m) which was the highest point to 
overnight.  After the hard day of climbing 
we arrived to the hut and had to climb the 
fi nal stage of 80 m using the steps straight 
up!!  In the morning the weather was better 
and the views were breath taking!

After a fantastic fi nal down skiing from 
3600 m was one of the most memorable 
in my life! When arriving to Zermatt, 
Matterhorn (4478 m) looked a lot bigger 
than when we started the fi nal downhill 
from 3600 m mounting.

At the end – the target was reached 
successfully and new plans already started 
to visualize – Lyngen, Monte Rosa…

Seppo Ylä-Himanka, 
Key Account Manager, Seger Oy

Välillä tauko n. 3100 metrin korkeudessa

Kuvassa vas. Olli Mäkelä, 
kirjoittaja Seppo Ylä-Himanka, 

Seppo Oksa, Jouni Toijala ja 
Niko Pylvänen (polv.).

F
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Katsaus 

Piia Salminen 
vuorossa 

harjoittelemaan 
ensisammutusta.

Jani Laikkoja ja 
Jarno Viljanen 
Finn-Powerilta 
asensivat E5-ko-
neen huhtikuussa 
vanhan SG6:n 
tilalle.

Manuaalikiertey-
tyksen tekniikkaa 

on kehitetty.

Epäkeskopuristin 
Arboga siirtyin 

historiaan uudem-
man tekniikan tieltä 

kesäkuussa.

Rainer Aalto ja Jari 
Pekkarinen jäivät 

eläkkeelle 30.5.2014 
työkavereiden anta-
missa paidoissaan.

315 tn voimaltaan 
ja yli 30 tn painol-
taan olevan Arboga 
epäkeskopuristi-
men kyltti jätettiin 
muistoksi.

Kunnossapito-osasto 
hoiti 30 tn painavan 

koneen rullien päällä 
käyttöpaikalleen.

Arbogan tilalle tuli 
vastaavan kokoinen 
kolmitoiminen APT.

hydraulipuristin.

Anna Pekuri ja 
Marko Oittinen sai-

vat ensimmäisinä 
käyttökoulutuksen 

E5-koneelle teh-
taan kouluttajilta.

Ilkka Salohonka, Ossi 
Pelttari, Raimo Korpi 

ja Esa Mannermaa 
ihastelivat kaunista 
saaristoa Isokarin 
majakan tienoilla.

Elokuun alussa 
osallistuttiin 
useissa ryhmissä 
ensisammutus-
harjoituksiin.

Heinäkuuhun osui 
neljän viikon 

trooppinen 
hellejakso.

Juha Lahtonen 
testaa käsisam-
muttimen tehoa.

Kuparituotteen 
viimeistelyyn 
on otettu uutta 
tekniikkaa.

Alkuvuoden ai-
kana on kehitetty 
tuotantovalmiiksi 
kymmeniä uusia 
työkaluja suu-
rimpien painon 
ollessa 4 tn.

Seger Oy:n alkuvuoden 2014 tapahtumiin

Työkalukoeajot 
meneillään.

Kirjosieppo pesi 
tänä vuonna 
normaalia 
myöhemmin.
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If Turva-akatemia tekee satoja lämpö-
kuvauksia vuodessa. Huonoa asiassa on 
se, että vain 5 % yrityksistä saa puhtaat 
paperit, puolella on vähintään 8 vikaa 
ja joka kolmatta uhkaa välitön palovaa-
ra. Hyvää asiassa on se, että ongelmiin 
puututaan.

LÄMPÖKUVAUS
PELASTAA
ennen kuin

mitään sattuu

Pienet keinot ehkäisevät suuria vahin-
koja – jopa ihmishenkien menetyksiä.

Lue lisää if.fi/turvallisuus.

www.segertech.com

Tämä on Seger Oy:n sidosryhmälehti,
joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Lehden toimitus: Lasse Vainio
  Paula Vainio
Taitto:  Mainostoimisto Grafesko
Painopaikka: Euraprint
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Euro heikkenee – kääntyykö talous kasvuun
Metallcenter to be no. 1
Ansiokkaasti, sitoutuneesti ja pitkäjänteisesti
OP-Private - paikallista palvelua
Korihait myötätuulessa
Kuinka me toimimme ja palvelemme – Wilson Tool
Katsaus Seger Oyn loppuvuoden 2014 tapahtumiin
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Maailman kasvuveturit löytyvät edel-
leen kaukoidästä vaikka kasvuprosen-
tit pienenemään päin ovatkin. USA on 
myös päässyt vakaaseen talouden kas-
vuun, vaikka Aasiaan verraten kasvu 
onkin vaatimatonta. 

Euroopan kasvukehitys on ollut 
vuoden 2014 loppuun asti hyvin vaa-
timatonta. Euroopan keskuspankki on 
lisännyt valmiuksiaan tukea kasvuke-
hitystä, mutta konkreettista vaikutusta 
ei ole vielä nähty. Euroopassa heikom-
pien maiden tilanne on lievästi paran-
tunut samalla kun vahvalta ”näyttänyt” 
Saksan talouden elpyminen on hidas-
tunut vaikuttaen Euroopan kokonais-
kuvaa heikentäen. Kysynnän vähetes-
sä ja toisaalta tarjonnan lisääntyessä 
öljyn hinta on merkittävästi alentu-
nut. Kuka olisi uskonut barrellin öljyä 
maksavan alle 50 USD oltuaan juuri 
vuosikausia 110 USD:n tasossa. Öljyn 
hinnan dramaattinen lasku piristää ta-
loutta erityisesti öljyä tuovissa maissa 
kuten Kiinanssa ja Intiassa. 

Talouskasvu EU:ssa ja Japanissa 
jää 2014 noin 1%:iin. Venäjän talous-
kasvu on tyrehtynyt ja muuttuu nega-
tiiviseksi öljyn hinnan romahtamisen, 
Ukrainan kriisin ja lännen pakotteiden 
takia. Pakotteet vaikuttavat useiden 
EU-maiden vientiin Venäjälle. Näistä 
syistä epävarmuus jatkunee Euroo-
pan taloudessa pitkään myös alkavana 
vuonna. 

Parhaiten EU-maista ovat menesty-
neet EMU:n ulkopuoliset maat kuten 

Iso-Britannia ja Ruotsi. Heikoimpien 
maiden listalla ovat Suomen lisäksi 
Kreikka ja Italia.

Jatkon osalta positiivista odotus-
ta kuitenkin luo se, että teollisuuden 
tilauskannan kasvu on ollut + merk-
kinen nyt lähes vuoden verraten kuu-
kausittain edellisen vuoden vastaa-
vaan ajankohtaan. 

Suomen menestymiseen ovat vai-
kuttaneet monet ulkoiset tekijät. Täl-
lä hetkellä voimakkaasti heikentyvää 
Euroa on odotettu apuun jo pitemmän 
aikaa. Moni näkee nyt viennin kasvun 
olevan alkamassa. Mitalilla on toki 
kääntöpuolensa. Euroalueen ulko-
puolelta muilla valuutoilla ostettaes-
sa kaikki on tietysti kalliimpaa. Euro 
on nyt devalvoitunut yli viidenneksen 
arvostaan ja on suunnilleen samassa 
kurssissa USD:hen verraten kuin Eu-
ron aloittaessa valuuttana 1999. Dol-
lariin sidottu Kiinan valuutta juan on 
vahvistunut Euroon nähden vastaavas-
ti ja helpottaa näin Euroalueen kilpai-
lukykyä.

Viennin elpyminen ei auta välit-
tömästi Suomen tilanteessa vaan se 
alkaa näkyää viiveellä työllisyystilan-
teessa. Kehityksen suunnan voi kui-
tenkin piankin todeta muuttuneen. 

Suomi kaipaisikin kipeästi talou-
den rakenteita korjaavia päätöksiä. 
Julkisen talouden epätasapainon ja 
yritysten kilpailukyvyn ohella pitää 
kyetä varautumaan esimerkiksi ikään-
tyvän väestön tuomiiin tarpeisiin.

Oma toimintasektorimme metalliteol-
lisuus on kasvattanut tilauskantaansa 
viimeisen vuoden aikana eniten. Voi-
makkaasti vientivetoisena sen voi en-
nakoida hyötyvän merkittävästi Euron 
arvon heikkenemisestä. Toki se tekee 
sitä koko EU:n alueella. 

Seger Oy:lle kulunut vuosi oli lii-
kevaihdollisesti sen historian toiseksi 
suurin. Myynti kasvoikin yli 20% edel-
liseen vuoteen verrattuna. Se on hyvä 
todiste kilpailukyvystämme kireillä 
markkinoilla. Olemme investoineet 
uuteen tekniikkaan ja tehokkuuteen. 
Sen kautta kasvaneella kapasiteetil-
lamme niin CNC-levytöissä kuin puris-
tinpuolellakin aiomme kasvattaa omia 
markkinaosuuksiamme jatkossakin.

Suomella ja EU:lla on erinomainen 
mahdollisuus kääntää talous kasvuun. 
Ongelmatonta se ei tule olemaan, 
mutta edellytykset ja näkymät ovat nyt 
parhaat pitkään aikaan.

 Lasse Vainio
 toimitusjohtaja

 ”Seger Oy:lle 
kulunut vuosi oli 
liikevaihdollisesti 

sen historian 
toiseksi suurin. 

Myynti kasvoikin 
yli 20% 

edelliseen vuoteen 
verrattuna”.Euro heikkenee - 

kääntyykö talous 
kasvuun?
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Even though the growth percentage is 
decreasing, the world’s growth is still 
in the Fareast. Also the US economy is 
growing even though when compared 
to Asia, the growth is moderate.

By the end of 2014 in Europe the 
growth has been minimal and even 
though European Central Bank has 
supported the growth no concrete 
signs have been seen. In Europe the 
weak countries have shown some 
positive signs but at the same time 
the strong economy in Germany has 
slowed down.  The oil price has sunk 
signifi cantly when demand has gone 
down and supply increased. Who 
would have believed that the price for 
a barrel would go down from 110 USD 
to less than 50 USD. 

In 2014 the economy growth in 
EU and Japan is about 1% and the 
Russian economy has stopped growing 
and will be negative due to the present 
oil price, Ukraine crisis and the 
western pressure against Russia. The 
EU countries outside EMU such as 
Great Britain and Sweden have been 
most successful, the less successful 
being Finland, Greece and Italy. 

In Finland we desperately need 
decisions to correct the economic 
structures; we have to be prepared to 
the unbalanced public economy and 
private sector’s competitiveness, but 
also other aspects such as to needs of 
increasing number of elderly people.

In our fi eld of industry the order 
base has grown most.  The Finnish 
metal industry relaying on exports 
will enjoy the weakened EURO. On 
the other hand this will happen in the 
whole EU area.

For Seger Oy the past year was 
the second best when the turnover 
is concerned and compared to the 

Euro is weakened - shall the economy 
turn its course up-wards?

previous year more than 20%! That 
should prove our competitiveness in 
the tight markets. We’ve invested in 
new techniques and effi ciency - that 
should increase our capacity both in 
CNC and presses – helping us to gain 
more of the market share.

Finland and EU both can expect 
the growth in economy. It will not 
happen without any problems but the 
prospects are better than for a long 
time.

Lasse Vainio,  
Chairman & CEO

 ”For Seger Oy 
the past year was 

the second best 
when the turnover 

is concerned and 
compared to the 

previous year more 
than 20%!”.
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Metallcenter Finland Oy:n kehityskaari on 

ollut mielenkiintoinen. Yritys aloitti toimin-

tansa syksyllä 2008 juuri kun fi nanssikriisi 

ravisteli maailmaa ja suhdanteet synkkeni-

vät. Seitsemän vuoden aikana Metallcenter 

on kasvanut yhdeksän hengen tehokkaaksi 

ja palveluorientoituneeksi metallitukku-

kaupaksi. 

Metallcenter toimii kupari- ja messinki-

materiaalien parissa ja myy niitä metalli- ja 

konepajateollisuuteen. Tuotevalikoimaan 

kuuluvat mm. latat, levyt, tangot, nauhat, 

profi ilit, putket ja harkot. 

Yritys kuuluu pohjoismaiseen Alume-

co-konserniin, jonka päämaja sijaitsee 

Odensessa, Tanskassa. Perheyritystaustai-

nen emoyhtiö takaa asiakaslähtöisen ajat-

telutavan kaupankäyntiin, jossa korostuu 

toimitusvarmuus sekä luotettavuus yhdis-

tettynä tehokkaaseen ja kilpailukykyiseen 

organisaatioon. 

Metallcenter tekee tiivistä yhteistyö-

tä sisaryrityksensä Alumeco Finland Oy:n 

kanssa ja näillä kahdella yrityksellä onkin 

yhteiset toimitilat ja varasto Turun Metsä-

mäessä. Viime vuodet ovat olleet kiireisiä 

ja menestyksekkäitä. Siitä kertoo myös jo 

toinen valmistuva laajennus varastoon, 

edellisen valmistuttua vuoden 2012 alussa. 

Nykyisen laajennuksen ollessa valmis tilaa 

on yhteensä 4100 m². 

Metallcenterin ydinajatuksena on toi-

mia yhteistyökumppanina asiakkailleen ja 

yhdessä asiakkaiden kanssa parantaa ja 

tehostaa toimitusketjua niin hintojen kuin 

toimitusaikojenkin suhteen.  Yritys on teh-

nyt pitkään kestänyttä yhteistyötä usean 

asiakkaan kanssa ja nämä asiakkaat ovatkin 

yrityksen toiminnan kivijalka. 

Metallcenter Finland Oy:n toimitusjohta-

ja Jari Nurminen kuvailee alaa seuraavasti:

”Nopeasti muuttuvassa maailmassa ja 

Aasian halpavalmistuksen puristuksessa 

ala on erittäin haasteellinen. Voimakkaasti 

muuttuvat raaka-ainehinnat antavat lisä-

haasteen koko kuparimetallisektorille.

Toimimalla kotimaisten sekä suurim-

pien eurooppalaisten toimittajien kanssa 

olemme kuitenkin pystyneet pitämään 

joustavuuden ja kustannusrakenteen kilpai-

lukykyisellä tasolla.

Kehitämme prosesseja jatkuvasti, tiiviis-

sä yhteistyössä asiakkaidemme ja toimittaji-

emme kanssa. Tällä tavalla olemme omalta 

osaltamme turvaamassa suomalaisen teolli-

suuden kilpailukykyistä raaka-aineen saan-

tia, joka osaltaan edistää meille niin tärkeää 

vientikauppaa.”

Metallcenter Finland Oy has started in 
the metal wholesale business in autumn 
2008, as the fi nancial crisis shook the 
world. From that moment on the company 
has grown into an effi cient and service 
oriented wholesaler with nine professional 
employees.  

Metallcenter is focused on copper and 
brass alloys and provides them in many 
shapes and forms: fl at bar, sheet, coil, 
bar, profi le and ingot among others. The 
company is a part of a Nordic group called 
Alumeco, with headquarters in Odense, 
Denmark. Metallcenter works very closely 
together with Alumeco Finland Oy and 
they have joint offi ce and stock spaces in 
Turku, Finland. 

Last years have been very busy and 
successful. Metallcenter is expecting their 
second stock enlargement to be ready in 
March 2015, total space being 4100 m2 
after this addition. 

Metallcenter’s core idea is to operate as 
a partner to their customers and together 
with the customers develop the supply chain 
in terms of both delivery times and costs.

Managing Director of Metallcenter 
Finland Oy, Jari Nurminen, describes the 
business as follows: 

“With the fast changing world and the 
low-cost manufacturers in Asian countries 
the metal whole sale business is extremely 
challenging. Even though the raw material 
cost fl uctuations are signifi cant, we have 
been able to maintain fl exibility and keep 
the cost structure at a desired level. 

By co-operating with our customers and 
with our suppliers we are continuously 
developing our processes. In this way we are 
doing our part in order to get affordable 
raw materials to the Finnish industry and 
thus helping. 

 “Voimakkaasti 
muuttuvat raaka-

ainemarkkinat 
antavat lisä-

haasteen koko 
kuparisektorille”

Metallcenter 
to be no.1
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Lauantaina 11. lokakuuta Seger Oy:n ano-

muksesta ja  Keskuskauppakamarin myön-

tämät ansiomerkit luovutettiin saajilleen. 

Tilaisuus pidettiin Uudessakaupungissa 

Juhlapookissa. Onnittelupuheessaan luo-

vutuksen yhteydessä toimitusjohtaja Vainio 

kertoi olevansa ylpeä saadessaan antaa an-

siomerkit Segeriläisille, jotka ovat toimineet 

ansiokkaasti, sitoutuneesti ja pitkäjänteisesti 

omaa työtään ja osaamistaan kehittäen. 

Ansiomerkit sai tällä kertaa 23 Segeri-

läistä, joista paikalla oli 20 henkilöä. Kultai-

sen elämäntyömerkin yli 30 vuoden vaikut-

tamisesta työelämässä saivat Juhani Ankelo, 

Leena Hannula, Taru Holmberg, Anna-Maija 

Jokela, Pasi Manninen ja Ilkka Salohonka. 

Heidän lisäkseen yli 10 vuotta yhtäjaksoi-

sesti Segerillä työskennelleenä Keskuskaup-

pakamarin pronssisen ansiomerkin saivat 

Helena Hiltunen, Samu Kalliomäki, Tanja 

Korhonen, Riitta Koskinen, Hanna Lintula, 

Satu Markkula, Maritta Suikkanen, Miia Mä-

kinen, Maritta Mälkiä, Piia Salminen, Anneli 

Salo, Sari Tissari, Ada Valtonen, Heikki Vor-

ne ja  Eila Vuola.

Vasemmalta Samu Kalliomäki, Riitta Koskinen, Satu Markkula, Helena Hiltunen takana edes-
sä Marita Suikkanen, Anna-Maija Jokela, Maritta Mälkiä, Leena Hannula, Eila Vuola edessä, 
takana Heikki Vorne ja hänen takana Ada Valtonen,Tanja Korhonen, Ilkka Salohonka, 
edessä Taru Holmberg ja hänen takana Hanna Lintula, Piia Salminen, Sari Tissari ja hänen 
takana Juhani Ankelo, edessä Anneli Salo ja hänen takana Miia Mäkinen ja toimitusjohtaja 
Lasse Vainio.

Merit, commitment and long-term employment
October 11th 2014 was again the time to hand out the Medals of Merit of Finland 
Chamber of Commerce to those with long-term employment at Seger Oy. When presenting 
the Medals Lasse Vainio, CEO of Seger Oy, said that he is so proud of the 23 who today 
received the medals for long-term commitment in developing their work and skills. 

Globaalitalouden elpyminen on ennak-
ko-odotusten mukaisesti vuonna 2015 
amerikkalaisen kuluttajan harteilla. Euro-
alueella taloustilanteen odotetaan jatkuvan 
kokonaisuudessaan heikkona, joskin vii-
meisimmät signaalit vientisektorilta antavat 
uskoa tilanteen stabiloitumiseen. Epävar-
muus Kiinan talouskasvua kohtaan on li-
sääntynyt loppuvuoden 2014 aikana. Tästä 
johtuen suosittelemme omaisuusluokista 
dollarimääräisiä osakesijoituksia ja mata-
lan luottoluokituksen yrityslainoja, kertoo 
pankinjohtaja Sami Peura Lounaisrannikon 
OP:sta. Jos tämä kuulostaa itselle vieraal-
ta tai hankalalta toteuttaa, voi yksilöllistä 
varallisuudenhoitopalvelua aina hakea pai-
kallisesta Osuuspankista. 

OP-Private on palvelukokonaisuus yk-
silöllistä ja kokonaisvaltaista varallisuuden-
hoitoa arvostavalle sijoittajalle. Se on katta-
va ja luotettava vaihtoehto sekä aktiiviselle 
sijoittajalle, että henkilölle, joka ei itse ha-
lua tai ehdi paneutua sijoitusten seuraa-
miseen ja jatkuvaan päätöksentekoon. Va-
rallisuudenhoidon lisäksi saat OP-Private 
-palvelun kautta kaikki muutkin pankki- ja 

OP-Private - paikallista palvelua

vakuutuspalvelut. Ne sisältävät perinteisten 
pankkipalveluiden lisäksi myös Pohjolan 
vahinkovakuutuspalvelut sekä muut asian-
tuntijapalvelut kuten verotus-, asunto- ja 
lainopilliset palvelut, kertoo Sami Peura.

OP-Private -palvelu perustuu kans-
sasi yhdessä määriteltyyn yksilölliseen 
sijoittajaprofi iliin, jonka perusteella saat 
aktiivisen ja asiantuntevan varallisuuden-
hoidon omien tavoitteidesi mukaisesti. 
Mikäli haluat vapauttaa itsesi jatkuvalta 
markkinoiden seuraamiselta, huolehdimme 
puolestasi aktiivisesta seurannasta ja pää-
töksenteosta toimeksiantosi mukaisesti. Jos 
taas haluat itse hoitaa salkkuasi, tuemme 
sinua sijoitustesi seuraamisessa ja päivittäi-
sessä päätöksenteossa, sanoo Sami Peura.
OP-Private -palvelun avulla saat käyttöösi 
OP-Pohjola-ryhmän kokeneimpien salkun-
hoidon ammattilaisten osaamisen. Sijoitus-
toiminta kattaa maailmanlaajuisesti osa-
ke- ja korkomarkkinat sekä vaihtoehtoiset 
omaisuusluokat. OP-Private -asiakkaana 
saat käyttöösi myös laajan kansainvälisen 
yhteistyöverkostomme palvelut, esimer-
kiksi maailmaan suurimpiin kuuluvien J.P. 

Morgan Asset Managementin ja Fidelity In-
ternationalin sijoi-tusrahastot. 
Asiasta kiinnostuneita Sami Peura neuvoo 
olemaan rohkeasti yhteydessä paikalliseen 
Osuuspankkiinsa.

Ansiokkaasti, sitoutuneesti  
ja pitkäjänteisesti
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Pelit vaikean liigakauden jälkeen ovat jatkuneet 1. divisioo-

natasolla. Korihait tuli divaripeleihin hyvällä joukkueella ja 

vahvasti latautuneena tavoitteena pikainen nousu takaisin Ko-

risliigaan. Korihaiden uusi luotsi Jarno Nikula on onnistunut 

palauttamaan Korihaiden vahvuudet. Ajoittain nähdään entis-

ajan tyyliin onnistunutta ”run and gun” pelaamista. Peli on 

nopeutunut selvästi ja heittopeliin on panostettu. 

Puolustus on ollut liigatasoa. Kun levypallot on hoidettu 

”kotiin” kentän kummassakin päässä, ei ole ihme, että tulosta 

on syntynyt. Ratkaisijoita joukkueessa löytyy nyt paljon jopa 

nuoremmasta polvesta. Onkin merkille pantavaa, miten hie-

nosti Korihaiden nuoren polven omat kasvatit ovat saaneet 

peliakaa. Syyskauden saldo 14 voittoa ja yksi tappio antaa 

uskoa runkosarjan voittoon. Mikään mahdottomuus ei liene, 

että Korihait onnistuu tavoitteessaan ja nousee ensi kaudeksi 

takaisin Korisliigaan.

Korihait 
myötätuulessa

Mission Statement
”Our goal is to deliver exceptional custo-

mer service along with the most reliable 

and innovative products and solutions so 

our customers can be more successful.”

Ken Wilson

Wilson Tool International® on palvellut 

asiakkaitaan ympäri maailmaa jo kohta 50 

vuoden ajan. Päätuotteemme on ollut alusta 

alkaen lävistystyökalut, joihin keskitymme 

edelleen 100%. Tuotekehitys ja yhteistyö-

kumppanuus eri lävistys- sekä taivutusko-

neiden valmistajien kanssa takaa, että tuot-

teet ja innovatiivisuus ovat mukana ajan 

hermolla. Valikoimastamme löydät suuret 

määrät laadukkaita varaosia ja lisävarustei-

ta levytyökeskuksiin, särmäyspuristimiin, 

hyvän palvelun, nopeiden toimitusaikojen 

sekä teknisen osaamisen tuella. Tuotanto-

tehtaamme sijaitsevat USAssa, Englannissa 

sekä Kiinassa ja myyntikonttorimme löytyy 

USAsta, Englannista, Argentiinasta, Rans-

kasta, Saksasta, Meksikosta, Tanskasta ja 

Etelä-Afrikasta. Me Wilson Toolilla olemme 

ylpeitä saadessamme tarjota maailmanlaa-

juisia ratkaisuja ohutlevyteollisuuden val-

mistajille, jotka luottavat johtavaan laatuun. 

Olivat asiakkaamme sitten Pohjois-maissa, 

Etelä-Australiassa tai Novosibirskissä, löy-

dät meidät sieltä.

Timo Tamminen, Seger Oy:n suunnitte-

lupäällikkö kiteyttää yhteistyön seuraavas-

ti: ”Wilson Tool on toimittanut merkittävän 

osan käytössämme olevista lävistystyöka-

luista. Heidän laatu, palvelu, tuki sekä no-

pea toimitusaika vastaa hyvin meidän vaa-

timuksia. Hyvän yhteistyön ja tuen avulla, 

myös vaativimmat erikoistyökalut saadaan 

nopeasti tuotantokäytöön.”

Our basketball 
team – Korihait – 

going strong

After a diffi cult Finnish championships 

league last year, Korihait has played in the 

fi rst division league showing extreme com-

mitment and the team is determined to get 

back to the Championships league.  The 

new coach Jarno Nikula has been able to 

return the traditional strengths of Uusikau-

punki team – for example the run-and-gun 

type of playing. Defense is of high class 

and we have won the rebounds at both 

ends.  Also the “junior” players have been 

able to take responsibility successfully and 

therefore gained more time/game. By the 

end of 2014 Korihait gained 14 wins and 

only one lost game.  It is really possible 

that Korihait reaches their target to play 

again in the Championships league already 

the next season.

Kuinka me toimimme
ja palvelemme

Kuva Pekka Lehmuskallio

Kuva Pekka 
Lehmuskallio

Wilson Tool International serves 

customers all over the world with 

50 years of experience.  The main 

products are punching tools for CNC 

machinery, bending machinery in ad-

dition to good service, short delivery 

times and technical support.  Where 

ever you are – Northern countries, 

Australia or Novosibirsk – we are 

there, too.
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Katsaus 

SG-5 linjan tilalle 
tulee kaksi stand 

alone -konetta.

Kelavarastoon 
saatiin syksyllä 
Koneen 3 tn silta-
nosturi.

Tehtaan länsi-
pihalle kulku 

helpottui uuden 
liittymän myötä.

Tampereen 
Alihankintames-

suilla oltiin uudella 
standillä E-hallissa  

yhdessä URV:n 
kanssa

Talvipäivän seisauk-
sen aikoihin tarvitaan 

hyvät pihavalot.

Esa mannermaa ja 
Rauli Heikkinen siir-
tävät APT puristinta 

sisälle syyskuussa.

Messuilla kävi 
standillämme 

paljon nykyisiä ja 
tulevia yhteistyö-

kumppaneita.

Laatuosastolla 
piti PPAP-proses-

sien kanssa kiireitä 
koko syksyn.

Painavat koneet 
vaativat aina erikois-

nosturit.

Rauli Heikkinen 
siirtää uutta 
Prima Power E5 
konetta asennuk-
seen.

Joulu on jo ovella!  
Raimo Korpi työn-

tää pumppukärryjä. 

F5 on siirtymässä 
paikoilleen.

Asennuksessa 
oleva  Prima 
Power E5 on 
nykyaikaisinta 
huipputekniik-
kaa ja Seger 
Oy:n 16:sta 
levytyökeskus.

Joulusanomaa 
toivat perinteises-
ti  kappalainen 
Esko Halivaara 
ja Pohitullin 4. 
ja 6. musiikki-
luokka opettajien 
johdolla.

Siltanosturi 
helpottaa kelojen 
siirtelyssä.

3D -printattuja 
tarkastustyökaluja 
käytetään mm. 
vetomuotojen 
tarkistukseen.

Seger Oy:n loppuvuoden 2014 tapahtumiin

Mika Väisänen 
näytti nykyteknii-
kalla peilikuvaa 
kun Juha Lahtonen 
viimeisteli kravatti-
aan messuilla.
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www.segertech.com

Tämä on Seger Oy:n sidosryhmälehti,
joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Lehden toimitus: Lasse Vainio
  Paula Vainio
Taitto:  Mainostoimisto Grafesko
Painopaikka: Euraprint

Vahvasti ammattilaisia.
Vaadi varallisuudellesi

parasta mahdollista hoitoa
ja käy peremmälle

Yhdessä hyvä tulee.

OP-Privatesta
saat paljon enemmän kuin vain perinteistä varainhoitoa; 

kaiken asiantuntemuksen, mitä elämäsi ja perheesi 
taloudesta huolehtiminen vaatii.

Kiinnostuitko – varaa aika ja tule tutustumaan
puh. 010 253 9805

Sijoituspäällikkö
Hanna VuorelaSijoituspäällikkö

Anne Suovanen

Sijoituspäällikkö
Markku Ansamaa

Pankinjohtaja 
Sami Peura

OP-Private 
assistentti

Tiina Vikman

Hanna Vuorela

Tiina Vikman
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Kilpailukyky on muutakin kuin edullinen hinta
Iina Laine jälleen suomenmestariksi
BE Group, teräsmarkkinakatsaus
Vakka-Suomen lääkärikeskus
   – työterveyshuoltoa yli 30 vuotta Uudessakaupungissa
Enter- tehdasympäristöjen luotettava IT-osaaja
Katsaus Seger Oy:n alkuvuoden 2015 tapahtumiin
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Seger-konsepti on lähtökohtaisesti kehitet-
ty palvelemaan ohutlevyosien eli mekanii-
kan tarvitsijoita mahdollisimman kokonais-
valtaisesti. Konseptin avulla vahvistetaan ja 
tuetaan asiakkaan tuotteeseen tarvitsemaa 
mekaniikkaosaamista, mahdollistetaan 
vaihtoehtoiset valmistus-
menetelmät ja näiden avulla parannetaan 
tuotteen kilpailukykyä.

 Seger Oy:n ”core business” on ohut-
levytuotteiden valmistus. Palvellakseen asi-
akkaitaan mahdollisimman hyvin on Seger 
Oy kehittänyt ohutlevyosien valmistukseen 
liittyviä prosesseja asiakastarpeita kuun-
nellen ja kehityksen painopisteitä sekä 
investointeja määrätietoisesti sen mukaan 
suunnaten.

Monipuolisen kulkuneuvo-, teho-
elektroniikka- ja muun valmistavan teolli-
suuden kansainvälisesti toimivan asiakas-
kunnan vaatimukset ovat siivittäneet mei-
dät maailmanluokan osaajaksi.

Asiakasyhteistyön peruspilareina ovat 
ohutlevyosaamisemme ja –koke-
muksemme siirtäminen tuotteiden 
kontstruktioon. Olemme mukana yhteis-
työssä asiakkaiden tuotekehitysorganisaa-
tion kanssa jo uuden tai muutettavan tuot-
teen varhaisessa kehitysvaiheessa. Tuomme 
osaamisemme valmistusmenetelmien näkö-
kulmasta varmistaen näin tuotteen valmis-
tettavuuden ja halutun laatutason tuotteen 
elinkaaren ajan.
 Elinkaariajattelu sisältää paljon rahan-
arvoisia mahdollisuuksia asiakkaalle.
Tässä ajattelussa tähdätään tehokkaaseen 
tuotekehitysvaiheeseen, jossa tuote saa-
daan mahdollisimman nopeasti valmiina 
markkinoille. Sen jälkeen voimakkailla 
tuotekohtaisilla investoinneilla saadaan 
tuotehinta edullisimmilleen automaatiota 
lisäämällä.

 Useassa tapauksessa on järkevää 
tehdä tuotekehitysvaiheen yhteydessä 
prototyyppejä, jotta varmistetaan halutut 

tuotetoiminnot ja yhteensopivuudet. Pro-
totyyppivalmistukseen Seger Oy:llä on 
Rapid Components valmistusyksikkö, joka 
korkealla osaamisella ja menetelmin, jotka 
merkitsevät kohtuullisia tuotekohtaisia in-
vestointeja, pystyvät valmistamaan mitta-
tarkkoja osia testejä ja hyväksyntöjä varten.

Tuotantoa aloitettaessa mahdolliset 
tuotemuutokset ja odotukset markkinoiden 
reaktioista tuotteiden volyymitasosta saat-
taa ohjata valmistustavan valinnan aluksi 
pääsääntöisesti CNC-koneilla tehtävään 
valmistusprosessiin. Asiakaslähtöisistä tar-
peista johtuen Seger Oy on kehittänyt Pilot 
Components valmistuksen. Se soveltuu niin 
esisarjavalmistukseen kuin projekiluontei-
sillekin valmistustarpeille. Tässä vaiheessa 
nopeatkin tuotemuutokset ovat järkevästi 
toteutettavissa ja tuotekohtaiset investoin-
nit ovat edelleen pienet.

Laadunohjaus on toteutettu Pilot-val-
mistukselle määritetyllä tavalla ollen erään-
lainen kevennetty versio sarjavalmistus-
menettelystä. Vahvuutenamme on toimiva 
tuotteiden versio- ja revisiohallinta, joka on 
erityisen tärkeää pilottituotannossa.

Tuotteen konstruktion ollessa valmis 
ja volyymiennusteet olemassa Seger Oy:llä 
on ”saman katon alla” erilaisia vaihtoehtoi-
sia menetelmiä sarjavalmistuksen toteutta-
miseksi. Kun tuotteen konstruktiossa on 
otettu huomioon eri menetelmien valmis-
tukselle asettamat edellytykset, voidaan 
menetelmistä valita kilpailukykyisin tuot-
teen muuttumatta.

Tuotteen valitulle valmistusprosessille 
tehdään tarvittavat PPAP-hyväksynnät, työ- 
ja laadunvarmistusohjeistot johtamisjär-
jestelmän mukaisesti huomioiden erityiset 
asiakasvaateet.

Tehokkaalle sarjavalmistukselle on 
onnistuneiden tekniikkavalintojen lisäksi 
tärkeää, että tuotantoa ja sisäistä logistiik-
kaa ohjataan suunnitellusti. Tehokkaalla 
toiminnanohjausjärjestelmällä (ERP) opti-

moidaan tuotannon toiminnan tehokkuus 
ja varmistetaan oikea-aikaiset toimitukset. 

CNC-valmistuksesta siirrytään usein 
esimerkiksi automaattiseen puristinlinjan 
käyttöön, jolloin on investoitava tuotekoh-
taisiin työkaluihin. Investoinnin vastapai-
noksi tuotehinnat laskevat.

Volyymien kautta investointi maksanee 
itsensä yleensä kohtuuajassa takaisin. Näin 
saavutetaan usein edullinen valmistuskus-
tannus, jolla elinkaarensa loppua lähesty-
vän tuotteen kannattavuutta voi myyntihin-
nan laskiessakin jatkaa.

Seger Oy voi tarjota asiakkaalle tuot-
teen valmistuksen eri menetelmillä tai 
niiden kombinaatiolla. Voimme myös, asi-
akkaan niin halutessa suunnitella ja hin-
noitella tuotteen eri elinkaaren vaiheille 
soveltuvat valmistustavat etukäteen. Tämä 
”roadmap” helpottaa asiakkaan suunnitel-
mia ja päätöksentekoa toimittajavalinnan ja 
investointipäätöksien suhteen.

Seger Oy:llä voidaan suunnitellus-
ti vaihtaa menetelmiä ja kustannustasoa 
nopeasti ja jouhevasti ”saman katon alla”. 
Näin asiakas voi vähentää runsaasti toi-
mittajavaihdoksiin menevää työtä, aikaa ja 
riskejä. Meillä on hyvät tilat ja ohjausjär-
jestelmät, pitkä kokemus, hyvä osaaminen 
ja Suomen laajimpiin kuuluva konekanta. 
Kauttamme asiakkaan käytössä ovat myös 
osaava verkosto materiaalitoimittajia, työ-
kaluvalmistajia ja pintakäsittelijöitä. Olem-
me pitäneet toimintamme kilpailukykyise-
nä maailmantilainteiden muuttuessa.

Lasse Vainio
toimitusjohtaja

Kilpailukyky on muutakin
kuin edullinen hinta

R&D, mechanics
Rapid Components
- prototypes
Pre-Production

Pilot Components
- Pilot/pre-production
- Low volume
  production
- projects

CNC tecnology
for medium
volume
production

NPI - new product
introduction
Tool-making
industrialisation

High-volume
primary producton
Assembly
Sourcing

Integration
Testing
Deliveries
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Competitiveness is 
much more 

than a low price

Iina Laine jälleen Suomen mestariksi

Lisäpainoleuanvedon suomenmestaruuskil-
pailut järjestetään vuosittain. Tänä vuonna 
kilpailtiin 23.5 Jyväskylässä. Segerillä työs-
kentelevä Iina Laine osallistui kisoihin 9:ttä 
kertaa. Tällä kertaa mestaruus naisten lisäpai-
noleuanvedossa tuli SE tuloksella 41 kg alle 
55 kg sarjassa.

Iina on harrastanut lisäpainoleaunvetoa 
kymmenisen vuotta.Ensimmäin lisäpaino-
leaunvedon SM tuli vuonna 2005 tuloksella 
37,5 kg. Tästä lajista suomenmestaruuksia 
on kaikenkaikkiaan neljä. Tämän lisäksi hän 
voitti lajissa Suomen Cupin 2014.

Lisäpainoleuanveto ei liene kaikille tuttu 
urheilulaji. Suomessa alan kilpailevia harras-
tajia on kuitenkin jo satoja.

Herkkä laji on erityisen tarkka sääntöjen 
noudattamisen osalta. Kilpailussa lisäpainoil-
la suoritetaan yksittäisiä maksimivetoja kol-
me yrityskertaa.

Vaikka kyseessä ei olekaan ”välineurhei-
lulaji” asusteiden suhteen on tarkat säännöt. 

The Finnish Championships competition for Weighted 
Chin-up is held annually.  This year in Jyväskylä May 
23rd. Iina Laine who works at Seger Oy took part the 
9th time.  Iina gained the Championship this time in 
lady’s under 55 kg weighted chin-up with a result 41 
kg – this is the national record in Finland!

Iina has been training weighted chin-up for 
about ten years.  The first win in the Finnish Cham-
pionships was in 2005 with a result of 37,5 kg. Total 
Championships wins now being four.  Iina also won 
the Finnish Cup in 2014.

Not many are familiar with this sports.  In 
Finland though there are hundreds of those who even 
compete.  The rules in competing are extremely strict. 
In competitions with the weights you’ve got single max-
imum tries three times.  Also the clothing is regulated 
strictly: sleeveless shirt, capris or long pants, weight-lift-
ing shoes or just socks.

Iina has always wanted to train this kind of 
sports.  Today she has won total of 22 Finnish Champi-
onships, Four in powerlifting, six in military powerlift-
ing, eight in chin-ups, and four in weighted chin-ups.  
In addition to that one gold and one bronze Nordic 
countries’ powerlifting.

Kilpailijan asuvaatimuksina ovat hihaton 
urheilupaita, pitkät tai puolipitkät urheilu-
housut, painonnostokengät, tossut tai pelkät 
sukat.

Suorituksen valmistelun aikana painon-
asettaja asettaa vetovälineeseen ilmoitetun 
painon. Painonasettaja avustaa kilpailijaa, 
kun vetovälineen vyö kierretään vyötärön 
ympärille ja varmistuu että lisäpaino on 
sääntöjen mukaisesti. Tämän jälkeen kilpai-
lija tarttuu myötä- tai vastaotteella ja ennalta 
ilmoittamallaan oteleveydellä yläpuolellaan 
olevaan vetotankoon.

Itse vetosuoritus voi alkaa vasta, kun 
päätuomari kilpailijan edessä on todennut, 
että kilpailija on vartalo ja kädet suorana, 
jalkaterät kokonaan alustalla ja painot oikein 
asennettuna valmiina vetoon. Vetosuoritus 
aloitetaan päätuomarin komennolla : VEDÄ. 
Sen jälkeen vetäjä voi vapaasti aloittaa suo-
rituksensa.

Veto on aloitettava roikkumalla kädet 
suorassa. Vedossa sallitaan sille ominainen 
huojunta, pysähdykset ja pienet senteissä 
mitattavat notkahdukset alaspäin. Keinu-
liikkeen avulla tapahtuvaa vauhdinottoa ei 
kuitenkaan sallita. Veto katsotaan loppuun-
viedyksi, kun vetäjän leuankärjen alapinta 
on käynyt vähintään vetotangon yläpinnan 
tasolla.

Iina on aina halunnut harrastaa voimai-
lua. Yhdeksänkymmenluvun alkupuolella 
innostus salille oli voimakas. Iina meni Salille 
kavereiden mukana. Ensimmäiset seitsemän 
vuotta meni harrastuksen parissa ”treenaten” 
salilla lähes päivittäin. Pekka Anttila huoma-
si ahkeran harjottelun ja sai Iinan liittymään 
Laitilan Urheiljoihin. Seura antoi tarvittavan 
valmennuksen ja Iina lähti ensimmäisiin 
SM-kisoihin 2001, joilloin hän voitti ensim-
mäisen suomenmestaruutensa lajina penkki-
punnerrus. Samana vuonna hän sai  samasta 
lajista pm-pronssin. 

Iina Laineella on tähän mennessä ker-
tynyt jo 22 suomenmestaruutta. Näistä ovat 
penkkipunnerruksesta 4,  sotilaspenkki-
punnerruksesta 6, leuanvedossa 8 ja lisä-
painoleuanvedossa 4 suomenmestaruutta. 
Lisäksi Iinalla penkkipunnerruksesta yksi 
PM-kulta ja –pronssi.

Iina Laine – Finnish 
Champion – again!

The Seger Concept has mainly been developed 
to serve customers needing sheet metal parts 
that is mechanics for their products. Using 
this concept we strengthen and support our 
customers in their knowhow of mechanics, 
give our customers alternative production 
methods and this way the product will be 
more competitive.

In order to serve the customers better, this 
Concept had been developed and the invest-
ments made, using the Customer Require-
ments and comments from the customers as 
the basis for decision making.

The key factor to co-operation between us 
and the customers is that we bring our know-
how and experience to product development 
and product construction. We are taking 
part at an early stage when a new product 
is designed or an old one changed at the 

customers’.
The idea of thinking product life cycle 

includes money vise valuable aspects to the 
customer. An efficient product development is 
the basis for short time from development to 
markets.  After that you can with investments 
on automation get the price for the product 
lowest possible.

In several cases it is wise to make proto-
types in the development phase in order to get 
the functions and compliances checked. For 
that purpose Seger Oy has got a production 
unit that we call Rapid Components.

When starting the serie production with 
small volumes, it might be best to choose to 
start with CNC-machinery.  For that kind of 
production we have so called Pilot Compo-
nents –production unit, which suits for both 
pre-serie production and project type produc-
tion.  In this phase also fast product changes 
are reasonably easy and investments on the 
product quite low. Quality management for 
Pilot production is sort of a lightened version 
of the quality system for serie production. 
Version and revision management is our 
strength in Pilot production.

When the construction for the product is 
ready, we can offer different kinds of methods 

Parhaina ja mieleenpainuvimpina saavu-
tuksinaan Iina pitää kunkin lajin ensimmäiset 
suomenmestaruudet ja vuoden 2003 PM-kul-
ta penkkipunnerruksesta. 

Iina harrastaa tämän lisäksi pyöräilyä ja 
rullaluistelua sekä ystävien ja tuttujen kans-
sa yhdessäoloa. Hän aikoo jatkaa aktiivisesti 
voimailuharrastuksiaan niin kauan kuin ”ki-
pinä hehkuu”. Toistaiseksi hän on edelleen 
aivan innoissaan. 

Miten sitten pääsisi lajin pariin mukaan? 
Ei vaadi muuta kuin, että lähtee salille, vastaa 
Iina. Leauanvetotangon voi hankkia vaikka 
kotiin. Kilpailuihin pääsyä varten pitää osal-
listua ensin pienempiin kisoin, joissa voi sit-
ten saavuttaa SM-kisoihin vuosittain vaaditta-
van tulosrajan.

for the serie production “under the same 
roof”.  The most competitive and productive 
method is then chosen.  And when the method 
has been decided, needed PPAPs are done, 
production and quality instructions made 
in accordance with our management system 
and taking into account special customer 
requirements.

In addition to choosing the right method, 
it is vital for efficient serie production to 
manage the production and logistics as 
planned. This way the production is opti-
mized and on-time deliveries achieved.

We at Seger Oy can change the produc-
tion methods and cost level fast and smoothly 
under the same roof.  This way the customer 
can reduce not only the time and effort spent 
on supplier changes, but also the risks in 
supplier changes. We have good facilities and 
managing systems, we’ve got knowhow and 
one of the best machine park in Finland.  
With us the customer has got our supplier 
network, our tool makers and surface coaters 
at use.  We have been competitive worldwide 
through changing economic situations.

Lasse Vainio
Chairman & CEO
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EU on asettanut Kiinasta ja Taiwanis-
ta tuotavalle kylmävalssatuille ruos-
tumattomalle teräkselle 25 ja 12 pro-
sentin väliaikaisen tuontitullin. EU on 
käynnistänyt polkumyyntitutkinnan 
Kiinaa ja Venäjää vastaan myös kylmä-
valssatuissa teräksissä.

Länsi-Eurooppaan ennustetaan 
tänä vuonna 1,7 prosentin ja Yhdys-
valtoihin 2,4 prosentin talouskasvua. 
Valtiovarainministeriö arvioi Suomen 
talouden kasvavan tänä vuonna vain 
0,3 prosenttia.

Suomessa kone- ja metalliteolli-
suuden uudet tilaukset ja tilauskanta 
nousivat huhti–kesäkuussa ennätyslu-
kemiin.

Levytuotteiden hinnat ovat hieman 
laskeneet eivätkä ne todennäköisesti 
enää nouse loppuvuodesta. Mahdolli-

Teräksen 
tuonti Kiinasta 
Eurooppaan 
on kasvanut 

nopeasti. 

Eurooppa suojautuu
tullimuurin taakse 

Europe seeks protection against steel 
import from other countries

EU has set temporary customs fee of 25% and 12% for cold rolled steel imported 
from China and Taiwan.  EU has also started to investigate China and Russia 
for dumping sale of cold rolled steel. Lately in Finland the steel plate prices have 
gone down and they are expected to stay that way for the rest of the year. Possible 
protective fees might change the situation though. Due to lower nickel price also 
the price for stainless steel will go down in August – September.

set tuontitullit voivat kuitenkin muut-
taa tilannetta.

Ruostumattomien teräksen niin sa-
nottu efektiivihinta on laskenut maltil-
lisesti. Nikkelin hinnan viimeaikaisen 
laskun seurauksena ruostumattoman 
teräksen hinta laskee myös elo–syys-
kuussa, vaikka eurooppalaiset tehtaat 
ovat nostaneet perushintojaan.

Pitkien tuotteiden kysyntä on las-
kenut Suomessa viime vuoden tasos-
ta ja säilynee samalla tasolla vuoden 
loppuun saakka. Huolimatta heikosta 
kysynnästä Suomeen toimittavat teh-
taat pyrkivät nostamaan hintoja lop-
puvuodesta.
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Muutos – se lienee käsite, joka kuuluu 
nykyisin lähes jokaisen ihmisen ja organ-
isaation arkipäivään. Asia, jota tapahtuu 
ympärillämme jatkuvasti . 

Muutoksia on viime aikoina tapahtunut 
runsaasti myös meillä, Vakka-Suomen 
lääkärikeskuksessa. Olemme perinteikäs 
paikallinen yritys , joka on toiminut yli 30 
vuoden ajan Uudessakaupungissa, pitkään 
myös Seger oy:n yhteistyökumppanina työ-
terveyshuoltoa tuottaen. 

Reilu vuosi sitten yrityksen perustajan 
kanssa neuvotteluissa päädyimme siihen, 
että allekirjoittanut lähtee mukaan yrityk-
seen osa-omistajaksi ja alamme päivittämään 
yritystä moderniksi lääkärikeskukseksi. 
Tämän jälkeen onkin tapahtunut paljon : 
olemme saaneet joukkoomme uusia ter-
veydenhuollon ammattilaisia, kuvanta-
misvälineistöämme on uusittu ja nyt vii-
meisimpänä tilojemme remontointi , joka 
pääpiirteissään valmistui juuri tätä tekstiä 
kirjoittaessani. Muutokset yrityksessämme 
eivät suinkaan jää tähän, nykymaailma vaatii 
lähes jatkuvaa uudistumiskykyä ja sopeu-
tumista : tähän vastaamme jatkossa laajen-
tamalla palveluitamme entisestään.

Muutoksia on tapahtunut paljon myös 
yleisesti työterveyshuollon alalla. Aiemmin 
työterveyshuollosta on ollut monenlaisia 
käsityksiä, useimmat valitettavan negatiivisia, 
potilaiden, lääkäreiden ja myös asiakasyritys-
ten keskuudessa . Kärjistetysti ilmaistuna po-
tilaat ovat ajatelleet työterveyslääkäriä ”vain” 

Private medical center 
– Vakka-Suomen 

lääkärikeskus – thirty 
years of experience in 

occupational health care
Change is going on everywhere – also in 
our medical center.  About a year ago I 
became a partner in the company with 
responsibility to modernize not only the 
interior but especially the equipment.  We 
have also employed new medical experts.  
And this is not the end of changes in 
our company, to be able to succeed, 
you need continuous improvement and 
adjustments to the needs of the customers 
– individuals and companies.
There has been changes also in how 
occupational health care is seen by 
the public.  In the past your doctor was 
considered as “only” an occupational 
doctor who was no use or that 
occupational health case was barely a 
must. Today – as I see it – the occupational 
health care doctor is the “customer’s own 
personal doctor” like in the old days who 
is the expert in your health, a doctor who 
knows your health history for a long 
period of time, a doctor to who it is easy 
talk to.  He’d follow your health through 
regular check-ups and as a coordinator 
when a specialist is needed.
When customer companies are 
concerned, the occupational health 
care provides trustworthy service, who 
knows the company and the needs of the 
company.  A partner easy to contact when 
problems arise. A partner who is cost 
effective without sacrifi cing the patient.  
A partner who supports well-being at 
work and so preventing costs due to bad 
health and sick leaves.  This is where we 
at Vakka-Suomen lääkärikeskus actively 
aim to when occupational health care is 
concerned.
We hope that also in the future we are 
part of the well-being and success of our 
long term partner Seger Oy.

Markus Laurila
Occupational Health Care Doctor

työterveyslääkärinä , josta ei ole mitään 
hyötyä tai joka toimii korkeintaan ”lähete-lei-
masimena” , yritykset ovat ajatelleet työter-
veyshuoltoa ajoin jopa pelkkänä pakollisena 
kulueränä. 

Onneksi koko työterveyskentän raken-
nemuutos on mahdollistanut sen , että jatkos-
sa nämä ajatusmallit tulevat muuttumaan. 

Itse näkisin työterveyden jatkossa 
seuraavasti: 

Potilaan silmissä työterveyslääkäri olisi 
ns. omalääkäri, joka toimii henkilökohtaisena 
asiantuntijana ihmisen terveyteen liittyvissä 
asioissa, ihminen , joka tuntisi potilaan pit-
kältä aikaväliltä ja jota olisi helppo lähestyä . 
Hän seuraisi potilaan kuntoa terveystarkastu-
sten muodossa ja toimisi ensilinjan hoidosta 
vastaavana henkilönä, sekä tarvittaessa koor-
dinaattorina , kun vaadittaisiin suppeampaa 
osaamista tiettyä ongelmaa koskien. 

Asiakasyrityksen silmissä työtervey-
shuolto olisi luotettava ja tuttu yhteistyö-
kumppani, joka tuntee yrityksen ja yrityksen 
tarpeet. Kumppani , jota on helppo lähestyä 
myös ongelmatilanteissa.  Kumppani joka ot-
taa huomioon asiakasyrityksen kustannukset 
työterveyshuoltoon liittyen, kuitenkaan po-
tilaan hoidosta tinkimättä. Kumppani , joka 
ei ole vain pakollinen kuluerä, vaan toimija 
yrityksen yhteistyöverkostossa ,joka pitkällä 
aikavälillä on myös taloudellisesti kannatta-
va asiakasyritykselle. Kumppani, joka tekee 
itsensä taloudellisesti kannattavaksi asiaka-
syrityksen kannalta tukemalla hyvinvointia 

Työterveyslääkäri Markus Laurila ja sairaanhoitaja Tanja Korpi 
Vakka-Suomen lääkärikeskuksesta

Vakka-Suomen lääkärikeskus 
- työterveyshuoltoa yli 30 vuotta 
Uudessakaupungissa 

työssä , edistämällä terveyttä ja täten enn-
altaehkäisemällä erilaisia sairastavuudesta 
seuraavia kuluja. 

Tämä on muutos, jota itse ajan tällä het-
kellä hyvin aktiivisesti eteenpäin paikallisella 
työterveyshuollon kentällä .

Haluan, että olemme jatkossakin voima-
vara pitkäaikaiselle kumppanillemme Seger 
oy:lle. 

Markus Laurila
työterveyslääkäri
Vakka-Suomen lääkärikeskus
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- tehdasympäristöjen 
luotettava IT-osaaja 

Seger Oy ja turkulainen Enter Sys-
temSolutions Oy ovat tehneet me-
nestyksekästä yhteistyötä jo lähes vu-
osikymmenen ajan. Segerin vaativa 
kansainvälisille markkinoille suunnat-
tu ohutlevytuotteiden valmistus luo 
tarpeen vahvalle tietoteknologiselle 
kumppanille, joka pystyy vastaamaan 
teollisen tuotantoympäristön mon-
inaisiin haasteisiin. Tuotannon jatku-
vuuden varmistaminen ilman kuluja 
tuottavia katkoja ja satojen eri kom-
ponenttien tietojenhallinnan sujuvuus 
ovat keskeisessä asemassa tietojärjest-
elmäkokonaisuuden suunnittelussa 
sekä käyttöönotossa.

”Mielestäni olemme löytäneet 
kumppanin, joka pystyy osoittamaan 
tietojärjestelmien asiantuntemustaan 
kaikissa tilanteissa.” – Lasse Vainio, 
Seger Oy, toimitusjohtaja 

Enter on auttanut asiakkaitaan me-
nestymään toimittamalla luotettavia 
IT-ratkaisuja vuodesta 1997 asti. To-
imihistorian aikana Enterille kertynyt 
kattava kokemus niin kotimaisista kuin 
kansainvälisistä valmistavan teollisuud-

en asiakkuuksista ja lukuisista muiden-
kin alojen projekteista on varmistanut 
mutkattoman palvelun Segerin kaltais-
ille vaativalla laatutasolla operoiville 
toimijoille. 

 Enter tarjoaa monipuolisia IT-as-
iantuntijapalveluita, järjestelmäratkai-
suja, ylläpito- ja ulkoistuspalveluja so-
vituilla vasteajoilla, sekä aina tärkeää 
mainiota asiakaspalvelua. Palvelun 
lähtökohtana on tarjota paras mahdoll-
inen kokonaisratkaisu asiakkaan tar-

Seger Oy and Enter SystemSolutions Oy have successfully collaborated for al-
most a decade. Seger’s business of manufacturing sheet metal components 
for international markets creates a need for a strong information technology 
partner that can answer to the many requirements of the industrial envi-
ronment. Enter has enabled customer success by providing highly reliable 
IT solutions since 1997. Enter’s offering consists of expert IT services, system 
solutions, maintenance services and outsourcing - always with top notch cus-
tomer service. Enter also operates an expert group of Microsoft’s Most valuable 
Professionals - Names by Enter, which provides IT architect, technology stra-
tegy, integration and IoT solutions and hosts popular technology seminars 
- NamesDays & TechTalks

peisiin nähden, yhdistelemällä koeteltuja 
teknologioita eri päämiehiltä. Enterillä 
on erityisosaamista varsinkin tiedon tal-
lennukseen, suojaukseen ja tietojärjest-
elmien korkeaan käytettävyyteen. 

 Ratkaisut IT-arkkitehtuurisuunnit-
teluun, teknologiastrategiaan, integraa-
tioihin ja teolliseen Internetiin löytyvät 
Names by Enteriltä. Enterin operoima 
Names koostuu Suomen tunnetuim-
mista kärkiosaajista erityisesti Micro-
soft-pohjaisissa teknologiaratkaisuissa. 
Tästä todisteena monille Namesin asian-
tuntijoille on myönnetty Microsoft Most 
Valuable Professional –arvonimi. Tieto-
ja ja taitoja pyritään myös levittämään 
eteenpäin informatiivisten koulutusten, 
digitaalisen sisällöntuotannon ja alan 
ammattilaiset yhteen keräävien tapahtu-
mien avulla. Namesin suosituista semi-
naareista NamesDay ja TechTalks ovat 
saavuttaneet yli 500 hengen yleisöt. 

 Tutustu meihin osoitteissa:
 www.enter.fi 
www.names.fi 
www.techtalks.fi 
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Katsaus 

CNC-työkaluhuollossa 
on nyt 3 kpl terotusauto-
maatteja.Exner puuttuu 
kuvasta.

Kausihuollossa 
lattioita 

kunnostettiin
 n. 100m2.

Kevään 
jäniksenpoikaset 
pitävät nurmikot 
kurissa tehtaan 

pihalla.

Juhannuksen lipunnosto-
seremonia suoritettiin 

Varsinais-Suomessa 
viileässä ja vaihtelevassa 

säässä.

Jani Hollanti, Anna Pekuri 
ja Sami Kalliomäki kuun-
telemassa Prima Powerin 

kouluttajan opastusta 
uusimpaan E5 koneeseen.

Seger Automation 
panostaa myös pienme

kaniikan massatuotantoon. 
Pasi Manninen ja Mika 

Väisänen käynnistävät 
Kaiser-puristinta. Raimo 

Korpi katsoo päältä.

TMateriaalinkäsittelyyn 
lisäkapasiteettia, Tomi 

Vuotila tarkastelee Linde 
H35D trukkia.

Käännön Teemun 
esikoinen 
päiväunilla 
juhannusaattona.

Uuden pemityskoneen 
koulutusta. Paikalla Taru 

Holmberg, kouluttaja
 Masinolta, Jarno 

Salonen, Jarkko Törölä, 
Rauli Heikkinen ja Esa 

Mannermaa.

13 Puupuhallinmu-
siikin Crusell-viikko 
järjestettiin Ugissa 
34. kerran

Aurinkoisiakin 
päiviä kesään 
mahtui vaikka 
se olikin viilein 
sitten 1997.

Keskitetty CNC levy-
työkeskutyökalujen 
huolto- ja varastotila 
tuhansille työkaluille 
valmistui kesään 
mennessä.

Toinen 
Prima-Power E5 saa-
tiin tuotantokäyttöön 
alkuvuodesta.

Seger Oy:n alkuvuoden 2015 tapahtumiin

Juha Lahtonen 
leuanvetoa 
kokeilemassa. 
Raimo Korpi ja Mau-
no Suominen toimivat 
tuomareina.

Muutosten yhteydessä 
saatiin  runsaasti 
uutta hyllytilaa.Lay-Out muutoksissa 

myös F-5 levytyökeskus 
sai uuden paikan.

Uudenkaupungin 
torilla tapaa kesällä 
tuttuja -Ilkkaja Oivi 
Salohonka ostoksilla.
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www.segertech.com

Tämä on Seger Oy:n sidosryhmälehti,
joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Lehden toimitus: Lasse Vainio
  Paula Vainio
Taitto:  Mainostoimisto Grafesko
Painopaikka: Euraprint
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Energiamarkkinat puhututtavat
Kiinassa panostetaan eko-autoihin 
Markkinatutkimusta tekemässä
Ansiomerkkejä luovutettiin
Katsaus Seger Oy:n loppuvuoden 2015 tapahtumiin
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Seger Oy:n asiakaskuntaan kuuluu 
monia energia-alaan liittyvien tuottei-
den valmistajia, kuten taajuusmuutta-
jien ja autonvalmistajia. Energia-alan 
kehittymisen seuraaminen, visioimi-
nen ja oman toiminnan ohjaaminen 
onkin yhtiöllemme tärkeää.

Maailman energiamarkkinat ovat 
olleet jo jonkin aikaa ”sekaisin”. Aina-
kin ne ovat olleet vaikeasti ymmärret-
tävät ja ennakoitavat. Tehdyt ratkaisut 
ja kehityksen suunta ei ole noudatta-
nut totuttuja kaavoja, vaan suunta on 
määräytynyt kuluttajan kannalta en-
nemminkin sattumanvaraisesti. Tosin 
ei se talouden kehittyminenkään enää 
noudata totuttua ”sinikäyrää”.

Energiamarkkinoihin on vaikutta-
nut viimeaikoina useampia tekijöitä. 
Ympäristöuhkana pidetty ilmaston 
lämpeneminen on ajanut poliittisia 
päätöksentekijöitä tekemään ratkaisu-
ja vähäpäästöisten energiaratkaisujen 
käyttöön saamiseksi. Näin ovat synty-
neet uudet enegiamuodot kuten tuuli-
voima. Se onkin kasvanut voimakkaas-
ti vastaten jo esimerkiksi Euroopassa 
yli 10% osuudesta energiatuotannosta.

Verovaroilla tuettu tuulivoima on 
vienyt markkinoita perinteisiltä ener-
giatuotantomenetelmiltä. Samalla siitä 
on aiheutunut päästöoikeuksien ylitar-
jonta, joka on romahduttanut päästö-
oikeuksien hinnan. Energian tarpeen 
kasvun heikkeneminen sekä tuettu-
jen energiamuotojen investoinnit ovat 
muodostaneet energiamarkkinoille 
myös sähkön ylitarjonnan. Sähkön 
hinta on yleisesti poikkeuksellisen al-
haalla, joka ei tue uusien voimalaitos-
ten rakentamista.

Sähkö on tulossa myös liikenteen 
energiaksi. Lähes jokainen autonval-
mistaja tutkii ja kehittää sähköllä tai 
muulla uusiutuvalla energialla toimi-
via ajoneuvoja. Jo monta kertaa öljyn 
on arvioitu loppuvan planeetaltamme. 
Yleensä ennusteet ovat olleet noin 
20-30 vuoden päähän. Jostakin syystä 
sitä on aina löydetty lisää niin, että se 

on riittänyt jopa voimakkaaseen öljyn 
käytön kasvuun. Elämme tällä hetkel-
lä ”öljykriisiä”, jossa öljyä on käyttöön 
nähden tarjolla liikaa. Kaikki varastot 
ovat piripinnassa. Se on romahdutta-
nut öljyn ja siitä jalostettavien tuot-
teiden hinnan 30 USD/barreli hinta-
tasoon. Tasoon, jossa oltiin noin 15 
vuotta sitten. Olimme vuosia tottuneet 
öljyn hintaan, joka liikkui 110-120 
USD/barreli. Kallis hinta ajoi teolli-
suuden kehittämään energiaa säästä-
viä, vähäpäästöisempiä ratkaisuja niin 
lämmitykseen kuin kulkuvälineisiin-
kin. Lainsäätäjät eri maissa vaikuttivat 
kuluttajien ratkaisuihin haluamastaan 
ajopelistä. Polttoaineverot ohjasivat 
kulutuskäyttäytymistä yhtälailla kuin 
autojen päästöihin perustuva verotus. 
Öljyn litrahinta on energiamarkkinoilla 
noin 0,15€ /litra. Öljystä jalostettavan 
bensiinin kuluttajahinnasta 1,35€ /litra 
veroja on noin 70 % eli noin 1€ /litra.

Energiamarkkinat
puhututtavat

Öljyä tuottavat maat ovat tällä het-
kellä suurissa taloudellisissa vaikeuk-
sissa. Esimerkiksi Norjan Pohjanmeren 
öljytuotanto on nyt liian kallista ja 
tuotanto on ”ajettu alas”. Se on tuonut 
merkittävää työttömyyden kasvua ja li-
sännyt epävarmuutta tulevaisuudesta.

Energia-alan epätietoisuus tulevai-
suudesta ja sen luoma epävarmuus on 
omiaan innostamaan uusien tekniikoi-
den kehittämiseen. Eräät tahot esittä-
vät visionaan, että vuonna 2050 valta-
osa ajoneuviosta käyttäisi sähköä joko 
kokonaan tai ainakin osittain energia-
muotonaan. Lämmitykseen käytetään 
enevässä määrin maalämpöä ja lämpö-
pumppuja. Miten kasvava sähkön tar-
ve tulevaisuudessa hoidetaan, on vielä 
ratkaisematta. Tuuli- ja aurinkoener-
giaratkaisut tuskin tulevat riiittämään. 
Fossiilisten polttoaineiden käyttöön ei 
liene myöskään paluuta. Onko tulevai-
suuden energiaratkaisu fuusioreaktori, 
joka toimii ydinsaasteita muodosta-
matta auringon tavoin vedyn ja hapen 
yhdistyessä vaarattomaksi heliumiksi 
tuottaen energiaa?

Energiasektorin muutokset vaikut-
tavat niin maailmantalouteen kuin ku-
luttajankin elämäntilanteeseen. Tällä 
kaikella on merkitys myös yrityksem-
me toimintaan. Suuri osa asiakkais-
tamme valmistaa tavalla tai toisella 
energiaan ja sen käyttöön liittyviä lait-
teita. Me valmistamme laitteisiin tule-
via osia on laite sitten taajuusmuuttaja 
tai sähköauto.

Lasse Vainio
toimitusjohtaja

Valmistuspäällikkö Tommi Sarkki ja myyntipäällikkö Seppo Ylä-Himanka tarkastelevat 
osien sopivuutta tuotantotiloissamme, jotka lämmitetään kotimaisella puuhakkeella 
toimivasta uudesta biovoimalaitoksesta tuotetulla kaukolämmöllä.
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About energy 
markets

Many of our customer manufacture 
products which are connected to the en-
ergy markets such as adjustable control 
of electric motors, inverters for produc-
ing energy and car manufacturers. 
Follow-up of energy business, visioning 
and managing our own business in 
accordance with that is vital for our 
company.

Already for some time the energy 
markets have been somewhat confusing.  
At least they have been hard to under-
stand or predictable. Decisions made 
and development has not followed the 
pattern we are used to. The development 
has been more or less random-like. On 
the other hand – the economic develop-
ment has not been according to the sin 
curve either.

Many different factors have had an 
effect on the energy markets lately.  An 
environmental threat – global warm-
ing of climate – has forced the political 
decision makers to find solutions with 
less energy consuming methods. This 
way new energy forms - like wind power 
- have been taken into use. Today wind 
power is more than 10 % of the energy 
production in Europe.

Wind power which is supported by 
tax payer’s money, has taken markets 
from the traditional energy production 
methods.  At the same time, it has caused 
that there is oversupply for emission 
allowances, which has taken down the 
price for allowances. There is also excess 
of electricity at the markets due to less 
need for energy and investments for the 
supported energy forms.  The price for 
electricity is extremely low, which doesn’t 
support building new power plants.

Electricity is also on the way to be-
come the energy form for transportation.  
Nearly all car manufacturers develop 

cars using electricity or some other re-
newable energy form.  For several times 
man has estimated the time when the 
earth is running out of oil.  Usually the 
estimated time is within 20 to 30 years 
“from now”.  And for some reason we’ve 
always found more so that there has 
been enough oil for even bigger usage.  
At the moment we are in the middle 
of “oil crisis”, there is more oil than 
needed! This has taken down the price 
even to 30 USD/barrel from the price of 
110 – 120 USD/barrel. The expensive 
price forced the industries to develop 
energy saving, low-emission solutions 
for example for heating and transporta-
tion.  Law makers in different countries 
had their effect on customer’s decision 
making.  The tax on fuel as well as tax 
on emissions caused by cars direct the 
consumer’s behavior.

Oil producing countries are in big 
economic trouble.  For instance, in Nor-
way producing oil is extremely expensive 
and the production has been taken 
down. The future has become insecure 
and unemployment has grown.

The future in energy business and 

Uusimmat levytyökeskuksemme edustavat 
energiataloudellista nykytekniikkaa.

 Joulukuussa 2015 Uudessakaupungissa 
käyttöönsä vihitty VSV Energian 20 MW 
biovoimalaitos. Kuva: Rami Nummelin

the insecure situation has given boost 
to developing new techniques.  Some see 
that in the year 2050 most of the cars 
used are electric vehicles or hybrids. 
For heating more and more geothermal 
heating or air-source heat pump are 
used. Solutions using wind power or 
solar power will perhaps not be ade-
quate and there is no return to the fossil 
energy sources.  Would the future energy 
solution be a fusion reactor which works 
without producing nuclear waste like 
sun joining hydrogen and oxygen pro-
ducing energy?

The changes in energy business have 
an effect not only on world economy but 
also to every day life of everyone.  All 
this has an effect on Seger’s business.  
Great deal of our customers’ products 
are somehow dealing with energy saving 
issues.  We manufacture parts and com-
ponents for these equipment, whether it 
is an inverter or an electric vehicle.

Lasse Vainio
Chairman & CEO
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Ilmaston lämpenemistä pyritään estä-
mään myös vaikuttamalla liikenteen 
käyttövoimaan. Yhtenä näistä säh-
kömoottoreilla varustetut autot kas-
vattavat osuuttaan automarkkinoista 
maailmanlaajuisesti. Tällä saadaan hel-
potusta myös joissakin suurkaupun-
geissa ilmanlaatuun.

Tekniikka kehittyy nopeasti ja mo-
nien mielestä kriittisenä pidetty 500 
km ajomatka latausten välillä on jos-
sakin vaiheessa tosiasia. Jo nyt on lii-
kenteessä autoja, jotka pääsevät lähel-
le sitä. Samalla kun ajomatka pitenee, 
tekniikan kehittyminen mahdollistaa 
myös akkujen nopeamman lataami-
sen.

Vaikka sähköautojen myyntilu-
vut ovat prosentuaalisesti komeas-
ti nousussa, ovat ne toisaalta vasta 
muutaman promillen luokkaa auto-
markkinoista. Sähköauton valmistajat 
tekevät autojen ostamisesta kiinnos-

In China efforts set 
to emission free cars

To avoid warming up also the energy 
used in vehicles is taken into consid-
eration. One of the solutions is setting 
efforts in starting to build electric 
vehicles. This also helps reducing air 
pollution in larger cities worldwide.

Techniques will develop fast and 
the critical issue of 500 km between 
charging will be true at some point. 
Already now there are some cars that 
get close to that… At the same time 
when the time between charging gets 
longer the batteries can be charged 
faster. Even though the number of 
electric vehicles gets bigger, the per-
centage of them of the total car mar-
kets is only less than one. In order to 
increase the number of sold cars, the 
manufactures give the batteries and 
transmission even eight year guaran-
tee times.

In some countries the government 
supports buying or even manufactur-
ing electric or hybrid vehicles.  Tax 
support in the car price can be even 
tens of percentages.  As an example 
in China the government supports 
electric cars manufactured in China 
this way the goal being 30% of the 
government cars in the near future 
are electric ones. The national target 
in China is that by 2020 there would 
be 5 million electric vehicles on the 
roads…

The Swedish Nevs (National Elec-
tric Vehicle Sweden AB) has made a 
frame contract on supplying China 
150.000 Saab 9-3 based electric cars. 
The production of those Saab 9-3’s 
should begin in Trollhättan Sweden 
by the end of this year.  According to 
Nevs the car bodies are manufactured 
in Sweden and the fi nal assembly is 
done in Tianjing in the new Nevs car 
plant. Nevs has started the construc-
tion work and employing personnel.

The future of our car part produc-
tion seems bright at the moment.

Kiinassa panostetaanKiinassa panostetaan
päästöttömiin autoihin 

tavaa myöntämällä jopa kahdeksan 
vuoden takuuaikoja akuille ja voiman-
siirrolle.

Joissakin maissa tuetaan vähäpääs-
töisen sähkö- tai hypridiauton han-
kintaa ja jopa valmistusta. Verohuo-
jennukset auton hinnassa voivat olla 
kymmeniä prosentteja. Esimerkiksi 
Kiinassa tuetaan siellä valmistettuja 
ekoautoja näin. Siellä valtiohallinnolla 
on tavoite, että sen hankkimista au-
toista lähivuosina jopa 30% olisi säh-
köllä kulkevia. Kiinan kansallinen ta-
voite on, että vuoteen 2020 mennessä 
siellä olisi liikenteessä viisi miljoonaa 
sähköautoa.

Ruotsalainen Nevs (National Ele-
ctric Vehicle Sweden AB) on saanut 
Kiinasta raamisopimuksen 150 000 
Saab 9-3 -pohjaisen auton toimittami-
seen vuoteen 2020 mennessä. Autojen 
tuotanto alkanee Ruotsissa Trollhätta-
nissa loppuvuodesta. Nevsin mukaan 
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Saab 9-3 EV Prototype 
Photo: Nevs

autojen korit tehdään Ruotsissa ja ne 
loppukootaan Tianjingiin valmistuvas-
sa Nevsin uudessa tehtaassa. Nevs on 
aloittanut valmistelutyöt ja rekrytoin-
nit.

Tulevaisuus näyttää valoisalta, siis 
myös omalle auton osien valmistuksel-
lemme.
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Making a market survey
In order to graduate from University 
of Applied Science you need to have at 
least a few practice periods in order to 
be well prepared for the rest of your life 
in business. In the Turku University of 
Applied Science where I study marketing 
for athletes in the line of business 
administration, there are usually three 
practice periods. My last practice period is 
now at Seger Oy in the month of January.  
The fi rst was in Greece last summer where 
I was as a waiter in a restaurant for three 
months – this gave me experience of how 
to meet customers.  The second practice 
period in November – December 2015 was 
with a local basketball team. This helped 
me to end up to Seger Oy which is one 
of the sponsors of this team.  The Seger 
plant is not totally strange to me, because 
I worked in production during summer 
2013 and 2014 so I knew what kind of 
products they produce and what kind of 
customers the company has interest on.

At Seger Oy my task was to do some 
market survey and fi nd out customer 
potentials not only in Finland but mainly 
abroad. The most potential alternatives 
seem to be in Sweden. When making the 
survey I used mainly Swedish but also 
English and German was needed in some 
cases.  This was just fi ne with me, because 
different languages have always been of 
my liking.

The great potential and the variety 
of metal industry was a surprise to me.  
Also the number of global companies was 
surprising – and what makes it even more 
surprising many of these companies have 
started in small towns and their head-
quarters are still in there.

The working environment has been 
great and my tutors Kimmo Tähtinen 
and Seppo Ylä-Himanka had always time 
for my questions. I hope that this market 
survey is useful and helps Seger Oy to fi nd 
new customers.

Jalmari Salaterä
Turku University of Applied Sciences
apprentice

Jokaiseen AMK-tutkintoon kuuluu osana 
parikin työharjoittelua, joilla opiskelija 
pyritään hiljalleen valmistamaan edes-
sä häämöttävään lähes puoli vuosisataa 
kestävään oravanpyörään. Turun Ammat-
tikorkeakoulun liiketalouden laitoksella, 
jossa pääsuuntautumisaineeni on mark-
kinointi urheilijoille, on harjoittelujakso-
ja yleensä kolme.

Omalle kohdalleni viimeisen työ-
harjoittelun suorituspaikaksi valikoitui 
Segerin tutuhko tehdas, jossa  pääsin 
pyörittelemään kuulakärkikynää toi-
mistopuolelle tammikuun 2016 ajaksi. 
Suoritin ensimmäisen harjoitteluni poik-
keuksellisesti vasta kesällä 2015, jolloin 
päätin lähteä Kreikan saaristossa sijaitse-
valle Rodokselle kolmeksi kuukaudeksi 
tarjoilijaksi. Tarjoileminen ei tietenkään 
vastannut koulutukseni loppupäämää-
rää, mutta sain ainakin kosketuksen 
asiakaskohtaamisiin. Toinen harjoittelu 
kuluikin marras-joulukuussa paikallisen 
koripalloseuran taustalla, jota kautta sain 
myös harjoittelupaikan Segerille, joka on 
koripalloseuran merkittävä yhteistyö-
kumppani.

Tehdas itsessään ei ollut minulle 
hyppy suureen ja tuntemattomaan, sillä 
olinhan ollut tuotannon puolella nohe-
vana kesätyöntekijänä kesät 2013 sekä 
2014 ja hakenut helpot rahat pois kul-
jeksimasta. Täten tiesin suurin piirtein, 
minkälaisia tuotteita Seger valmistaa ja 
minkälaisista asiakkaista yritys oli kiin-
nostunut. Kaikesta huolimatta ensim-
mäinen työpäiväni jännitti hieman, eikä 
edellisenä iltana nautittu kamomillatee 
tuonut unta yhtään helpommin.

Segerillä työtehtäviini kuului mark-
kinatutkimuksen tekeminen ja asiakas-
potentiaalien kartoitus. Maamme geo-
grafi sen sijainnin takia ja tämän myötä 
asukasluvun pieneydestä johtuen asiak-
kaita oli pakko etsiä Suomen ulkopuo-

Vasemmalla: Jalmari Salaterä kahden pisteen 
heitossa. Kuva: Mika Reinholm

Markkinatutkimusta 
tekemässä

lelta. Taloudellisessa mielessä järkevim-
mät vaihtoehdot löytyivätkin siis lännen 
suunnasta, jossa erityisesti Ruotsi oli 
suurennuslasini alla.

Asiakaspotentiaalien etsimisessä käy-
tin lähinnä ruotsin kieltä, mutta myös 
englantia ja saksaa jouduin ottamaan 
työkalupakistani esille. Tämä sopi aina-
kin itselleni, sillä kielet ovat aina olleet 
itselleni helppoja ja ainakin Kreikassa 
ruotsalaisturistit luulivat minun olevan 
suomenruotsalainen, kun osasin tehdä 
ruotsiksi muutakin, kuin tilata pullolli-
sen Retsinaa.

Ruotsin markkinoiden suuri potenti-
aali ja raskasteollisuuden runsaus olivat 
itselleni suurimmat yllätykset. Myös glo-
baalien suuryritysten määrä oli loppujen 
lopuksi yllättävää. Vielä mielenkiintoi-
semmaksi asian tekee se, että moni näis-
tä suuryrityksistä on lähtenyt liikkeelle 
parin tuhannen ihmisen taajamista Små-
landista, jossa yritysten päämajat edel-
leen sijaitsevat. Ehkä Suomessakin Kehä 
3:n ulkopuolelta voi siis nousta jokin 
suuri juttu, joka ei olisi tahmajärveläinen 
keihäänheittäjä.

Työilmapiiri oli alusta alkaen hyvä 
ja ohjaamisestani vastuussa olleet Kim-
mo Tähtinen sekä Seppo Ylä-Himanka 
ehtivät aina kiireiltään vastaamaan vä-
häisiin kysymyksiini. Erityisesti jälkim-
mäisen herrashenkilön suomalaismaisen 
spontaanit huudot markkinamuutoksiin 
toivat minun ja esimieheni päivään va-
loa. Toivon mukaan markkinatutkimuk-
seni on hyödyksi ja vie Segerin täydellä 
höyryllä kohti uusia asiakkaita, jolloin 
tehtaan koneet saavat painaa ohutlevyjä 
ennennäkemättömällä nopeudella!

Jalmari Salaterä
Turun Ammattikorkeakoulu
harjoittelija
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Ansiomerkit kahdelle

Seger Oy -konsernissa yritysjohto luo-
vutti yhtiön hakemat ja Keskuskaup-
pakamarin myöntämät ansiomerkit 
juhlavasti illallisen ohessa kahdelle 
henkilölle. Keskuskauppakamarin kul-

The Seger Oy management handed 

out Medals of Merit to two employees 

of Seger Oy Concern; the other one 

for long continuous life-time work 

to Eino Kähkölä and the other for 

10-year employment at Seger Oy to 

Toni Viitasaari. When presenting the 

Medals Lasse Vainio, CEO of Seger 

Oy emphasized the commitment and 

long-term employment of both medal 

receivers.  During the dinner every-

one was memorizing all what had 

happened during these past years.

Medals of Merit, 
Chamber of Commerce, 
Finland to two 
employees

Toni Viitasaari ja Eino Kähkölä saivat Keskuskauppakamarin ansiomerkit.

taisen elämäntyöansiomerkin sai Eino 
Kähkölä ja pronssisen 10-vuotisansio-
merkin Toni Viitasaari.

Puheessaan toimitusjohtajajohtaja 
Lasse Vainio korosti pitkäjänteisyyttä 

ja sitoutuneisuutta, jota ansiomerkkien 
saajat ovat osoittaneet. Illallispöydässä 
keskustelu jatkui yhtiössä työskentelyn 
parhaimpia ja mieleenpainuvimpia ta-
pahtumia muistellen. 

CoastOne 
maailmalla
CoastOnen myyntimies Mr. Jackson kouluttaa 
asiakasta Taiwanissa käyttämään uutta CoastOnen 
toimittamaa G40 -särmäyspuristinta. Suomalaista 
työstökonevientiä myös kaukaisiin maihin, kuten 
Koreaan, Taiwaniin, Filippiineille, USA:an, Kana-
daan, Indonesiaan ja Australiaan.

CoastOne throughout the world

CoastOne sales person Mr. Jackson training the 
customer in Taiwan for the new G40 press brake 
machine. Press brakes from Finland to faraway 
countries like Korea, Taiwan, Philippines, USA, 
Canada, Indonesia and Australia.
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Katsaus 

Runsaasti 
kierteitä sisältävät 
automaattituotteet ovat 
osoittaneet runsaasti 
kiinnostusta.

Merja Artiola 
jäi eläkkeelle 
29.1.2016.

Huulirasva 
oli tarpeen

 tammikuun kovien 
pakkasten aikaan.

Jessica Laiho, 
Maija Vainio ja Taina 

Korhonen paneelien 
kokoonpanotöissä.

Kunnossapidon 
toimisto Thaimaassa 

tammikuussa.

Meriteollisuuden 
töihin tuli uusi 

liimausautomaatti.

Sara Laiho 
taksvärkkitöissä 
lasten ja nuorten 
luontoharrastus- ja 
leiritoiminnan 
hyväksi.

Taiteellinen 
pakkaus on ohjeen 

mukainen!

Automaatti-
kierteytys on nyt 
levytyökeskus-
solussa.

VSV Energian uutta 
biovoimalaitosta 
vihkimässä Mika 
Salo, Lasse Vainio, 
Ilkka Kanerva ja 
Tapio Saarenpää.

Pääosa lavahyllyistä 
on saanut suojaverk-
kojen taakse topparit 
lisäten turvallisuutta 
ja sujuvuutta.

FIFO 
materiaalihyllyt 
saivat selkeämmät 
merkinnat.

Seger Oy:n loppuvuoden 2015 tapahtumiin

Sofi a Räsänen 
taksvärkkitöissä 

synnynnäisesti sy-
dänvikaisten lasten ja 

nuorten hyväksi.

Ständi on valmis - Alihan-
kintamessut voivat alkaa, 
huokaisee organisaattori 

Paula Vainio.

Joulunaika 
alkoi mukavasti 

wanhanajanmarkkinoilla.
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www.segertech.com

Tämä on Seger Oy:n sidosryhmälehti,
joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Lehden toimitus: Lasse Vainio
  Paula Vainio
Taitto:  Mainostoimisto Grafesko
Painopaikka: Euraprint

Ovatko rahasi alttiina asioille, joita et ole tullut ajatelleeksi? 
Niin se vain on, että varallisuutesi voi paremmin, kun rahat ja henki 
liitetään toisiinsa ja pääset sijoittamaan tehokkaasti suuren toimijan 

kyydissä. Vaadi meiltä parempi suunnitelma jo tänään. Se ei vie paljoa 
aikaasi nyt ja voi säästää sinut monelta huolelta huomenna.

mandatumlife.fi/parempisuunnitelma
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Kilpailukykysopimusko devalvoinnin korvaajaksi?
Työeläkejärjestelmä uudistumassa
Korihait – valmiina Korisliigaan
Karma Revero
Jazz & Blues tapahtuma
Katsaus Seger Oy:n alkuvuoden 2016 tapahtumiin
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Kun muistamme aikoja ennen Euroa, 
oli ennemmin sääntö kuin poikkeus, 
että markka, joka oli oma valuuttamme, 
ajautui tilanteeseen, jossa valuutan ul-
koista arvoa oli laskettava. Valuutta oli 
devalvoitava. Devalvaatiolla mahdollis-
tettiin vientituotteiden ulkoisen arvon 
kilpailukyky jollakin muulla valuutalla 
mitattuna. Usein vertailuvaluuttana oli 
US-dollari. Tämä ”keinotekoinen” kil-
pailukyky helpotti vientiteollisuutta. 
Tämän avulla tekemistä ja töitä yleensä 
riitti. Mitalin toinen puoli oli sitten se, 
että ulkomailta tuotettavat raaka-aineet 
ja hyödykkeet kallistuivat ja vaikeuttivat 
yrityksen ja yhteiskunnan positiivista 
kehittymistä. 

Jokaisesta tuodusta elintarvikkees-
ta, autosta tai teräskilosta oli maksetta-
va devalvoinnin suuruuden suhteessa 
enemmän. Palkansaajat, yritykset ja ylei-
semmin koko yhteiskunta olivat tyyty-
mättömiä nopeasti nouseviin hintoihin. 
Hintojen nousupaineet johtivat voimak-
kaaseen infl aatioon, joka johti palkko-
jen ja hintojen kilpajuoksuun. Näin syn-
tyi kierre, jolle ei löytynyt loppua.

Euro-alueen (EMU) synnyttyä Suomi 
oli yksi siihen liittyneistä. Enää ei ollut 
mahdollista devalvoida yhteistä valuut-
taa muuten kuin yhdessä siitä päättä-
mällä. Vahvoilla jäsenvaltioilla kuten 
Saksalla on mennyt taloudellisesti Suo-
mea paremmin. Monet seikat ovat tä-
hänkin vaikuttaneet. Kenties kuitenkin 

merkittävimpänä voidaan pitää palkka-
tasojen kehittymisen tasapainottamises-
sa onnistumista yleiseen taloustilantee-
seen verraten. Paremmin menestyneet 
maat ovat pitäneet kustannukset kuris-
sa ja linjassa infl aation kanssa. Ne ovat 
pystyneet pitämään tuotteensa kilpailu-
kykyisinä niin euroalueen kotimarkki-
noilla kuin viennissäkin. Näitä maita on 
ollut siinä määrin paljon, että Euron de-
valvoitumiseen johtaneista toimenpiteis-
tä ei ole voitu sopia ennen viime vuotta. 
Huomionarvoista on sekin, että Euron 
ulkoisen arvon pieneneminen vaikuttaa 
vain Euro-alueen ulkopuolisten mai-
den kanssa tehtävään kauppaan. Maat, 
kuten Suomi, joiden kaupankäynti on 
pääsääntöisesti Euro-alueen sisällä ta-
pahtuvaa, eivät Euron devalvoitumises-
ta merkittävästi hyödy. Ainakin hyödyn 
saaminen vienee pitemmän ajan kuin 
ennen EMU:ta.

Suomessa on vasta nyt alettu ym-
märtää kilpailukyvystä huolehtimisen 
tärkeys. Olemme menettäneet esimer-
kiksi Saksaan verraten kilpailukykyäm-
me viimeisen 10 vuoden aikana laskuta-
vasta riippuen lähes 20%. Pienempikin 
ostovoiman kasvu samaisena aikana 
olisi otettu tyytyväisyydellä vastaan. 
Urakka tilanteen korjaamiseksi olisi ol-
lut huomattavasti pienempi.

Teolliset työpaikat ovat yhteiskun-
nalle elintärkeitä. Meidän pitää tuottaa 
jotakin myytävää, että saisimme sillä 

Kilpailukykysopimusko
devalvoinnin korvaajaksi?

rahaa millä ostaa. Työn pitää olla kan-
nattavaa, että rahaa jäisi myös palvelujen 
ostamiseen. Ilman teollisia työpaikkoja 
ei meillä kauan olisi palveluntarvitsijoita 
eikä näin ollen palvelualan töitäkään. 

Meidän on järkevää pitää huolta kil-
pailukyvystämme. Meidän on huolehdit-
tava, että siihen käytetään kaikkia mah-
dollisia laillisia keinoja, kekseliäisyyttä, 
päättäväisyyttä ja tahtoa sekä toimenpi-
teitä. Sen ulkopuolelle ei jää myöskään 
julkinen sektori, jonka on myös kehityt-
tävä ja sopeuduttava. Pitkällä tähtäimellä 
emme voi toimia velaksi tulevat suku-
polvet unohtaen. 

Markkinavoimat vaikuttavat entistä 
voimakkaammin maailmantaloudessa. 
Siihen liittyvät usein luottamus ja speku-
laatiot. Kilpailukykysopimus lisää luot-
tamusta Suomen talouteen ja vahvistaa 
uskoa tulevaisuuteen. Suomi ja suoma-
laiset yritykset ovat tunnettuja luotettavi-
na ja laadukkaina kumppaneina. Kilpai-
lukykysopimus osoittaa, että Suomessa 
osataan sopeutua myös euroalueen tuo-
miin haasteisiin.

Lasse Vainio
toimitusjohtaja

Kilpailukykyä parantamassa. 
Päälliköt myynnistä, tuotesuunnittelusta ja 
valmistuksista tutustuvat meriteollisuuden 
tuotteiden valmistukseen.

Syliin on päässyt kummitytön poika Lucas.
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Competitiveness and 
sustainable growth 

agreement

When we look back to the time before EURO, it was 
more rule than an exception that Finnish Mark was 
drawn to the situation when the value compared 
to other currencies had to be devaluated. Through 
devaluation we secured the competitiveness of 
exported goods. This “artificial” competitiveness 
made the life for export companies easier – this kept 
them going.  On the other hand, imported raw-
materials and other goods were more expensive 
and reduced positive development.  For every single 
imported product – cars, raw-material – you had 
to pay more in accordance with the devaluation-%.  
No-one was happy with the price increases.  This led 
to drastic inflation which then led to race between 
wages and prices.  This was a never ending story….

When EMU was born Finland was one to join 
in.  It was no more possible to devaluate the currency 
unless the members in EMU jointly so decided. The 
strong member countries, like Germany, have been 
able to keep the balance between the wages and the 
prices. They have been able to minimize inflation 
and keep their products competitive. There was no 
need to agree on actions which affected devaluation 
of EURO until last year. Countries like Finland which 
mainly have trade within the EU countries today, are 
not getting positive impact on this – at least it will 
take more time.

Not until now we in Finland have fully 
understood the meaning of taking care of 
competitiveness.  During the past ten years we have 
lost nearly 20% of our competitiveness compared to 
Germany.

Employers in industrial companies are vital to 
our society.  We have to produce something to sell in 
order to get money to buy something.  The business 
must be profitable, so that we can use it for buying 
services. Without industrial work, we cannot afford 
services and therefore there is less work in service 
sector.

Competitiveness is the key factor! In order to 
be competitive, we have to use all legal means, 
inventiveness, determines and will to do all needed 
actions. This is not only private sector’s business but 
also business of the public sector. On the long term 
we cannot live by loaning the money – we have to 
keep in mind the future of our children and their 
children….

Markets have more and more influence on the 
world economy.  Trust and speculations are part 
of that.  This agreement on competitiveness and 
sustainable growth increases trust on the Finnish 
economy and belief on the future.  Finland and 
Finnish companies are known as trustworthy 
partners.  This agreement also shows that in Finland 
we can adjust to the challenges in the EU.

Lasse Vainio
Chairman & CEO

SE TUNNE, 
KUN ASIAT 
LOKSAHTAVAT 
PAIKOILLEEN... 

YRITYKSEN 
KAIKKI PANKKI- 
JA VAKUUTUS- 
PALVELUT 
op.fi/kaikki 
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Suomalainen työeläkejärjestelmä on 
uudistumassa. Ensi vuoden alusta voi-
maan astuva eläkeuudistus tuo mu-
kanaan monia muutoksia: eläkeikä 
nousee ja esimerkiksi osa-aikaeläke 
loppuu eläkemuotona kokonaan. Uu-
distus ei koske jo eläkkeellä olevia.

Eläkeuudistus muuttaa työeläkejär-
jestelmää työnantajan kannalta mer-
kittävästi. Kun eläkeikää nostetaan, 
työpaikoilla on jatkossa yhä vanhem-
pia ihmisiä. Pahimmillaan tämä johtaa 
kasvaviin ongelmiin työkyvyn ja -ha-
lun osalta.

Työntekijällä on lisäksi jatkossa 
oikeus ilmoittaa eläkkeelle jäämisestä 
oman valintansa mukaan milloin ta-
hansa viiden vuoden eläkeikäputken 
sisällä. Osa-aikaeläkkeen puolestaan 
korvaa osittain varhennettu vanhuu-
seläke, mikä tuo työntekijälle mahdol-
lisuuden varhentaa eläkettä 25 tai 50 
prosentilla ennen eläkeikää. Uusi elä-
kemuoto on edeltäjäänsä joustavampi, 
sillä laki ei enää säätele, paljonko osit-
taisella eläkkeellä saa tai pitää tehdä 
töitä. 

Työantajan kannalta epävarmuus 
siis lisääntyy, mutta toisaalta hyvällä 
suunnittelulla avautuu myös paljon 
uusia mahdollisuuksia, painottaa Man-

Finnish pension 
reform takes effect 
at the start of 2017 

The Finnish earnings-related pension 
system is in the process of being 
reformed. Following the reform, the 
age limit for old-age pension will 
gradually rise, and for example the 
part-time pension will be replaced by 
a partial old-age pension.

From an employer’s viewpoint, the 
reform means growing uncertainty. 
The rising retirement age means that 
there will be people of an increasingly 
advanced age at workplaces. In the 
worst-case scenario, this could lead 
to increasing problems in terms of 
work ability and willingness to work. 
Employees will also have the right 
to retire at a time of their choosing 
within the fi ve-year retirement age 
range, and even start working part-
timely and collecting 25 or 50 per 
cent of their pension benefi ts early, 
before reaching the retirement age.

A well-informed employer will 
draw up a pension strategy, i.e. a 
plan covering the pension matters 
of the entire personnel, making 
sure that the risks of retirement will 
not materialise. When retirement 
plans are made in good time, it is 
also possible to secure fi nancing 
of fl exible option through, for 
example, supplementary pension 
arrangements.

Eläkeuudistus voimaan Eläkeuudistus voimaan 
ensi vuoden alussa ensi vuoden alussa 
– osa-aikaeläkkeet loppuvat

datum Lifen johtaja Lasse Alvesalo.
”Työnantajan kannattaa miettiä 

tarkkaan, mitä lain mahdollistamat 
joustot yritykselle tarkoittavat ja miten 
niitä voi hallita”, Alvesalo korostaa. 

Valistunut työnantaja tekee elä-
kestrategian eli suunnitelman koko 
henkilöstön eläkeasioista, ja huolehtii, 
etteivät eläköitymiseen liittyvät riskit 
realisoidu. Kun työnantaja käy läpi 
henkilöstönsä nykytilanteen ikä- ja 
osaamisnäkökulmasta, voidaan raken-
taa suunnitelma hallitulle eläkkeelle 
jäämiselle.

”Eläkeiän noustessa moni haavei-
lee esimerkiksi mahdollisuudesta vä-
hentää työn määrää pikku hiljaa. Jois-
sakin tehtävissä työajan tai työmäärän 
vähentäminen uran loppuvaiheessa 
voi olla jopa välttämätöntä, jotta eläke-
ikään asti edes jaksetaan työskennel-
lä”, Alvesalo huomauttaa.

”Työnantajat pystyvät jatkossa en-
tistä fi ksummin tarjoamaan työnteki-
jöille mahdollisuuksia työajan lyhen-
tämiseen, jos siihen on tarvetta. Näin 
ehkäistään merkittävästi työkyvyttö-
myyseläkkeitä ja sairauspoissaoloja, 
minkä takia aihe kiinnostaakin yrityk-
siä juuri nyt”, Alvesalo kertoo.

Jotta työnantaja voi tarjota joustoa 

ja varmistaa työkykyä, pitää rahoituk-
sen olla kunnossa. Eläkkeen varhen-
taminen pienentää työntekijän lopul-
lista eläkettä pysyvästi, mutta vajetta 
voidaan paikata kustannustehokkaasti 
lisäeläkejärjestelyn avulla. Työnantaja 
hyötyy järjestelyistä merkittävästi, kun 
kalliit työkyvyttömyyseläkkeet vähen-
tyvät. Usein samalla avautuu mahdol-
lisuus nuorten, innokkaiden työnteki-
jöiden palkkaamiseen.

Johtaja Lasse Alvesalo, Mandatum Life
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Eläkeuudistus voimaan Eläkeuudistus voimaan 
ensi vuoden alussa ensi vuoden alussa 
– osa-aikaeläkkeet loppuvat

Korihait – ready for the 
Finnish Championships 

League – Korisliiga
After playing for two seasons 
in the Finnish First Division, 
Korihait is back in the 
Championships League. The 
team is based mostly on the last 
season’s team with some changes 
though.  Head coach is still Jarno 
Nikula with a new assistant coach 
Gerald Lee senior, who’s authority 
and long experience is a great 
asset to the team.  Korihait has 
also got a new physical trainer 
Timo Laine who started already 
at the end of May by testing the 
Finnish players and making each 
a personal training program for 
the summer period.

Four new players will be seen 
in addition on the ones that 
played last season, Dominique Lee 
and Emmanuel Holloway from 
the US, and Panu Peltokangas 
from Lapua and Aapeli Alanen 
from Forssa.  This season was 
exceptional – the whole team 
was ready and started training 
already at the beginning of 
August.  Both coaches like run-
and-gun play so that is what we’ll 
see this season.  After rebounds 
we’ll run and shoot fast.  Also 
team spirit is important to both 
coaches and because most of the 
players played together already 
last season, it shouldn’t be too 
diffi cult.

Pääsarjaan kahden vuoden divarivaelluk-
sen jälkeen palannut Korihait lähtee uuteen 
haasteeseen vähäisin muutoksin. Pääval-
mentajana jatkaa Jarno Nikula. Kakkos-
koutsi vaihtuu Marko Vehniäisestä Gerald 
Lee sr:ään. Gerald Lee senior tuo tulles-
saan auktoriteettia ja vankkaa kokemusta 
Korihaiden valmennukseen.  Lisäksi seura 
nimitti uutena valmentajapestinä seuran 
fysiikkavalmentajaksi Timo Laineen. Timo 
tarttui haasteeseen ja aloitti toukokuun 
lopulla ensi töikseen testaamalla seuran 
kotimaiset pelaajat. Jokaiselle pelaajalle 
laadittiin henkilökohtainen kuntoharjoitte-
luohjelma kesälle.

Joukkueen runko pysyi pitkälti sa-
mana kuin viime kaudella. Junioreis-
ta Akseli Mäkelä vetäytyi pois, lainalla 
haiparvessa ollut Nicolai Andersen on 
ensi kaudella Kouvojen miehiä ja James 
Crowderin kanssa jatkosopimusta ei tehty. 
Muut viime kaudella divarinousua juhlineet 
jässikät ovat edelleen kokoonpanossa.

Tätä juttua tehdessä on saatu tuore 
uutinen - Jaakko Lahti jatkaa Korihaiden 
edustusjoukkueessa myös tulevalla kaudel-
la.

Uusia pelaajahankintoja tehtiin nel-
jä.  Amerikkalaisosastoa vahvistettiin 
Dominique Leellä ja aiemmin Vilppaassa 
sekä Namika Lahdessa pelanneella Em-
manuel Hollowaylla. Panu Peltokangas 
värvättiin Lapuan liigajengistä ja nuorten 
maajoukkuepelaaja Aapeli Alanen siirtyi 
Uuteenkaupunkiin FoKoPosta. Emmanuel 
Holloway ja Panu Peltokangas tuovat Kori-
hait-parveen kaivattua Korisliigakokemusta 
muuten nuoreen joukkueeseen.  Joukkue-
harjoitukset ovat alkaneet tälle kaudelle jo 
kuukautta aikaisemmin, eli elokuun alusta 
alkaen joukkue on ollut koossa ja harjoitel-
lut yhdessä.

Joukkueen pelillinen vahvuus on vielä 
kirjoittamaton kortti, mutta Pakkahuoneen 
terassilla kuultujen huhujen mukaan jouk-
kue on harjoitellut fysiikkaa ja juoksukun-

Mikael Herbert ja 
Mikko Jalosen olkapäillä 
Aamos Nikula alkavan
kauden peliasuväreissä.

Korihait 
- valmiina 
korisliigaan

toa todella rankasti. Näin ollen joukkue ja 
pelaajat ovat valmiina kovaan ottelurum-
baan, joka Korihaille tarkoittaa peräti yh-
deksän pelin putkea Korisliigakauden nel-
jän ensimmäisen viikon aikana. 

Nikula ja isä-Lee suosivat vauhdikasta 
peliä ja tätä tullaan varmasti näkemään. 
Levypallon jälkeen ei jäädä ihmettelemään, 
vaan suunnataan hippulat vinkuen vastus-
tajan korille. Molemmat arvostavat myös 
erittäin paljon hyvää yhteishenkeä ja tämä 
on varmasti petokalan etu jo pienen vaihtu-
vuudenkin takia.

Korisliigassa pelaa tänäkin vuon-
na 10 joukkuetta. Liigasta poistui väri-
läiskä Loimaan Bisons, joka suli kaiketi 
omaan taloudelliseen mahdottomuuteen-
sa VTB-liigan ylimääräisten merkittävien 
panostusten vuoksi. Näin Lapuan Kobrat 
saivat armon ja pääsivät takaportin kautta 
takaisin Korisliigaan. 

Teksti: Korihait

Vasemmalta Aapeli Alanen, Emmanuel Holloway, Panu Peltokangas ja Dominique Lee.
Kuva: Mika Reinholm
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Jazz & Blues -tapahtuma
Vakka-Suomen Jazz ja Bluesyhdistys järjesti jo kuuden-
nen Kukko Blues-tapahtuman toukokuun lopulla.  Hur-
jan suosion saaneessa tapahtumassa on ollut joka kerta 
kotimaan huippuartisteja, kuten esimerkiksi Erja Lyy-
tinen ja Honey B & T-Bones. Tällä kertaa esiintyi Sir 
Elwoodin hiljaiset värit ja Johanna Försti sekä Pethman & 
Nieminen Ensamble.  Erityisen maininnan ansaitsee jazz 
legenda Esa Pethmanin esiintyminen saksofonillaan ko-
koonpanossa. Musiikkitarjonta on mukavasti lisääntynyt 
Crusell-viikon lisäksi.

Jazz & Blues

Vakka-Suomi Jazz & Blues organization arranged 
already 6th Kukko Blues concert at the end of May.  Every 
time, in addition to local Pethman & Nieminen Ensamble, 
there has been one of the top blues artists performing – 
Erja Lyytinen, HoneyB & T-bones, Johanna Försti a few 
to mention.  This time we also had a pleasure to listen 
a Finnish jazz legend Esa Pethman and his saxophone.  
This is an extremely positive addition to annual Crusell 
Music Week in July.

Karma
Revero

Karma Automotive on julkaissut en-
simmäisen autonsa nimen, joka on 
Karma Revero. Se on itseasiassa päi-
vitetty versio Fisker Karmasta, jota 
valmistettiin Valmet Automotivella Uu-
dessakaupungissa. 

Auton tuotanto on alkamassa uu-

dessa tehtaassa, jonka sijaintipaikka on 
Moreno Valley, Kalifornia. 

  Karma Revero

Karma Automotive has announced the 
name of their fi rst car, the new name 

is Karma Revero. This is an updated 
version of Fisker Karma previously 
produced at Valmet Automotive in 
Uusikaupunki. 

The car production is now starting 
in a new plant in Moreno Valley, 
California.

Karma Reveron tehdas on tuotantovalmiina. Kuvat: Karma Automotive
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Katsaus 

Kesälomakauden 
aikana toimituksia 
asikakkaille lähti
normaalisti ja 
aikataulussaan.

Uusin APT Tranemo 
vetokone toimii hyvin 
Karma Reveron 
osien valmistuksessa.

Sisäisen logistiikan 
kehitysprojektissa 

onnistuttiin kulkuväylien 
käytettävyyden

 parantamisessa.

Tehtaan puhtaanapitoon 
hankittiin uusi 

lattianpesulaite.

Marita Suikkanen 
jäi ansaituille 
eläkepäiville 

1.6.2016 alkaen.

Ossi Pelttari (oik.) 
jäi pois hallitustyöstä 

11.4.2016 ja muutti 
Kokkolaan.

Kesäaikaan 
osuvat pääosin 
myös koneiden 
vuosihuollot.

Tytöistä pinempi 
on Mona Holmbergin 

heinäkuussa 
syntynyt kuopus.

Vanhimman 
varastotilan 
kosteudenpoisto-
laitteisto uusittiin 
kesäkuussa.

Naapurin kissa 
pitää hiiret loitolla 
tehdasalueelta.

Kierteytysautomaatin 
lay-out oli työnalla 
kesäkuussa.

Seger Oy:n alkuvuoden 2016 tapahtumiin

Toimisto- ja 
sosiaalitilat saivat 

uuden kattopäällys-
teen kesällä.

www-sivuillemme on 
lisätty kuvakokoelma 

Seger Oyn valmistamista 
tyypillisistä osista.

Puolivalmisteille lisättiin 
merkittyjä parkkeja.

Turun Kauppakama-
rin uusi toimitus-
johtaja Minna Arve 
kävi tutustumassa  
Seger Oyn huhtikuun 
alussa.

Maaliskuussa vanhin 
levytyökeskus TP 

korvautui F5 
levytyokeskukseen.

Seppo Hanhinen 
(oik.) lähti eläke-
päiviä viettämään 
1.9.2016 alkaen.

Tehtaan tontin 
kulmaa viistäen 
rakennettiin raaka-
vesiputkea ja 
asfaltointia 
parannettiin.
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www.segertech.com

Tämä on Seger Oy:n sidosryhmälehti,
joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Lehden toimitus: Lasse Vainio
  Paula Vainio
Taitto:  Mainostoimisto Grafesko Oy
Painopaikka: Euraprint
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Mittavia kehityshankkeita
Nevs sai sähköautojen tuotantolisenssin Kiinassa
Uusikaupunki 400
Monitor vastaa tuotannon digitalisaation haasteisiin
Ansiomerkkejä
Katsaus Seger Oy:n loppuvuoden 2016 tapahtumiin
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ERP-järjestelmämme on kehitetty vuo-
sien varrella toimimaan ajoneuvoteol-
lisuudelle tyypillisen massatuotannon 
ohjaamiseen. Viime vuosina olemme 
asiakastarpeiden ohjaamana kasvatta-
neet toimintamme laajuutta koskemaan 
lisäksi projektivalmistusta ja sarjavalmis-
tuksen esivaihetta (Seger Pilot Compo-
nents), sekä prototyyppivalmistusta (Se-
ger Rapid Components). 

Toiminnanohjausjärjestelmämme 
(ERP) kehitettiin aikoinaan räätälöitynä 
meille. Minä ja Mauno Suominen poh-
dimme miten järjestelmän tulisi toimia 
ja piirsimme sen loh kokaavioina ohjel-
moitsijoille. Se johtui pitkälti siitä yk-
sinkertaisesta syystä, että markkinoilla 
ei riittävän kehittyneitä tuotteita vielä 
ollut tarjolla. Yhteistyökumppanimme 
ja ulkoistettu IT- osaajamme Lars J W 
Holm ymmärsi toimintaympäristömme 
ja vaatimuksemme ja kehitti ja räätälöi 
ohjelmaa tarpeita vastaavaksi. Olimme 
aikoinaan ensimmäisiä pohjoismaissa, 
joka hyödynsi EDI-sanomat toiminnan 
ohjaamiseen ja toimitti tuotteiden yh-
teydessä paperittoman säh köisen laskun 
asiakkaalle. 

Aika on toki sittemmin tuonut kehi-
tystä ja ERP-markkinoille on tullut uusia 
toimijoita. Pitempiaikainen selvitystyö 
kulminoitui sittemmin valintaprosessiin, 
jossa päädyimme uusimaan järjestel-
mämme. Kaikille on aikansa. Näin voi 
todeta myös sinänsä hyvin toimineen 
räätälöidyn järjestelmämme osalta. Uusi 
järjestelmänne – Monitor ERP – sopii 
ohjaamaan tehokkaasti kaikkia nyky-

toimintojamme prototyypeistä suursar-
jatoimituksiin. Järjestelmä on nykyaikai-
nen sovellus tilaus-toimitusprosessimme 
optimoimiseksi ja tehostaa toimintaam-
me entisestään.

Tällaisen järjestelmän onnistunut 
implementointi ei ole itsestään selvyys. 
Se vaatii paitsi tahtoa ja osaamista, myös 
sitoutumista, sopeutumista ja opettelua. 
Näitä on meiltä kaikilta löytynyt riittä-
västi ja voimmekin todeta tyytyväisinä 
projektin onnistuneen.

Strategian päivityksessä olemme 
siirtäneet painopistettä automatisoinnin 
suuntaan. Visiomme on jo pitempään 

Mittavia kehityshankkeita

ollut se, että rutiinityövaiheita tuotan-
nossamme tullaan merkittävästi automa-
tisoimaan. Syksyn 2016 aikana tehtiin 
merkittävä kehitysprojekti, jossa auto-
matisoitiin robotin avulla kierteityssolu. 

Seuraava robotoitava toiminto on 
myös jo työn alla. Investoimme robotoi-
tuun CNC-ohjattuun särmäyspuristinso-
luun. Tämän pitäisi olla tuotantokäytös-
sä kevään aikana.

Suunnitelmamme on toteuttaa lä-
hiaikoina useita vastaavia automati-
sointeja. Näin pystymme parhaiten 
hyödyntämään osaamistamme ja moni-
taitoisuuttamme. Myös automaatio tar-
vitsee käyttäjänsä. High-Tech osaaminen 
kiinnostaa erityisesti nuoria. 

Työkalujen suunnitteluun on myös 
panostettu ja oman työkalusuunnittelun 
osuutta kasvatettu. Aiomme myös enti-
sestään parantaa työkalu- ja automaa-
tio-osaamistamme sekä tehostaa huol-
lettavuutta ja kunnossapitoa.

Tulevaisuus tuo tullessaan vakaut-
ta ja kasvua. Olemme mukana useiden 
asiakkaidemme tulevissa hankkeissa 
avaintoimittajana. Se on merkki onnis-
tumisestamme ja siitä, että meihin luo-
tetaan.

Lasse Vainio
toimitusjohtaja

Jarkko Törölä käyttää Monitor-ERPn nykyaikaista viivakoodinlukujärjeselmää.

Robotoitu kierteytys on uusimpia 
menestyksekkäästi toteutettuja 
sovelluksia.
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Major 
development 
projects

Our ERP-system has, during past 
years been developed to manage 
a typical mass production of 
automobile industry. We have, due 
to customer requirements changed 
our production so that in addition 
to serial production, we have project 
and pre-serial production (Seger 
Pilot Components) and prototype 
production (Seger Rapid Components).

Our ERP-systems was tailor-made 
for us. I and Mauno Suominen sat 
down to think how it should function 
and draw block diagrams for the 
programmer. The simple reason for 
this was that there was not adequately 
developed products like this in the 
markets to satisfy our needs. Our 
partner and IT-specialist Lars J 
W Holm understood the problem, 
developed and made the program 
suitable for us. At that time we 
were one of the first ones to use EDI 
messages to manage the production, 
we also sent paperless invoices to 
customers.

Everything comes one day to the 
end of its life circle. Today there are 
several ERP-system supplies and after 
a quite long period of getting to know 
all possibilities, we came to conclusion 
to change the old ERP-system to a new 
one. Our new system – Monitor ERP – 
was chosen because it can manage all 
production methods from prototypes 

to serial production. This is a modern 
ERP application to optimize order-
delivery process and it will make our 
functions even more effective.

To implement this kind of system 
cannot be taken for granted. In 
addition to determination and 
know-how, it requires commitment, 
adjustment and training.  This was 
found from all of us and we can say – 
we succeeded.

When updating our strategy the 
focus has been set to automation. 
Our vision has, already for some 
time been in automating routine 
work in our production. During fall 
2016 we robotized tapping.  The next 
project is already under work – new 
investment is a robotized CNC bending 

unit, which should be part of our 
production during spring 2017.

By automating, we can best 
utilize our versatile know how. But 
also automated processes need the 
operators and especially the young 
ones are interested in High-Tech.

We have also set effort to tool 
design and our plan is to improve our 
know how in tooling and automation 
and set efforts in maintenance of tools.

In the future, we see stability and 
growth.  We are a partner in several 
new projects of our customers – this 
is a sign that we have succeeded and 
that we are a trusted partner.

Lasse Vainio
Chairman & CEO

Saab Automobilen 70-vuotisen historian 
pohjalle perustettu NEVS on saanut kii-
nalaiselta viranomaiselta NDRC:ltä säh-
köautojen valmistuslisenssin Kiinassa. 
Lisenssi on ollut vaatimuksena tuotan-
non aloittamiselle Kiinassa. NEVS ra-
kentaa autotehdasta Tianjiniin. Tehtaan 
kapasiteetiksi tulee 200 000 autoa vuo-
dessa ja sen suunnitellaan olevan valmis 
loppuvuodesta 2017.

NEVS suunnittelee myyvänsä säh kö-
autoja globaaleille markkinoille. Ensim-
mäiset 150 000 9-3 sedan autoa NEVS 
toimittaa kiinalaiselle yhteistyökumppa-
nilleen Panda New Energy yhtiölle, joka 
toimii säh köautojen vuokraajana.

NEVSin pääkonttori ja tutkimus- 
sekä tuotekehityskeskus sekä autoteh-
das sijaitsevat Ruotsissa, Trollhättanissa.

NEVS sai 
sähköautojen 
tuotantolisenssin 
Kiinassa

 NEVS got production license
  for electric vehicles in China

NEVS, established on the basis of 70 
years of Saab Automobile car manufac-
turing history, has now received licen-
se from NDRC – a Chinese government 

official - to produce electric vehicles in 
China. NEVS is building a car plant 
to Tianjin with annual capacity of 
200.000 and the plant should be ready 
to start production by the end of 2017. 
The first 150.000 9-3 vehicles are supp-
lied to Panda new Energy which leases 
electric cars. NEVS headquarters and 
development and also a car plant are 
located in Trollhättan Sweden.

NEVS 9-3 EV. Kuva: Ute Kolla-Bliesener
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Uusikaupunki -
400 year this year
Manufacturing wooden containers 
was a major industry already in 
the Middle Ages when in the center 
of Kalanti village there was an 
important market place. These 
wooden containers were sold to other 
countries around the Baltic Sea, 
and as payment, it often was salt. 
In order to make this market place 
official and legal, King Gustav II 
Adolf found a new town April 19th, 
1617.  This new town was called 
Uusikaupunki (New Town).  Soon 
after this, the first church was built 
in 1627. The town plan is also based 
on the one already in the plan of mid 
1600’s. 

Industrial companies have 
always been important to 
Uusikaupunki. In the early days, it 
was shipbuilding and trade, today 
Uusikaupunki is known for car 
manufacturing (Valmet Automotive), 
basketball (Korihait) and fishing 
and fishing related industries. 
There is nothing to compare with 
the atmosphere in our 400- year old 
hometown! 

Congratulations Uusikaupunki!

Puuastioiden valmistus oli alueen merkit-
tävä elinkeino jo varhaiskeskiajalla, jolloin 
Kalannin kirkonkylän alueella sijaitsi mer-
kittävä kauppapaikka. Kauppaa käytiin 
muiden Itämeren maiden kanssa ja vasti-
neeksi saatiin suolaa. Kaupankäynnin lail-
listamiseksi paikalle perustettiin uusi kau-
punki, Uusikaupunki. Kaupungin perusti 
Kuningas Kustaa II Aadolf 19. huhtikuuta 
1617 Ruokolan, Mäyhälän ja Pietolan kylien 
alueelle, ja lähialueen talonpojat muuttivat 
tämän jälkeen kaupunkialueelle. Uusikau-
punki on maamme 12. vanhin kaupunki. 
Pian perustamisen jälkeen kaupunkiin val-
mistui ensimmäinen kirkko vuonna 1627. 
Kaupungin asemakaava luotiin 1600-luvun 
puolivälissä, ja kaupungin keskusta raken-
tuikin perinteisen ruutuasemakaavan poh-
jalle.

Samoihin aikoihin silloinen suurvalta 
Ruotsi, aluksi Kustaa II Adolfin johdolla, 
osallistui voitokkaasti 30-vuotiseen sotaan. 
Sitä käytiin pääasiassa nykyisen Saksan 

alueella. Tuolta ajalta muistetaan arkebuu-
si- eli hakapyssyratsastajat, jotka olivat 
usein suomalaisia. Heidät tunnettiin ”hak-
kapeliittoina” (sotahuuto ”hakkaa päälle!”) 
ja heitä pelättiin ympäri Euroopaa. 

Vuosina 1646–1681 Uusikaupunki oli 
Vasaborgin kreivikunnan pääkaupunki. 
Vaasaporin eli Vasaborgin suku oli ruotsa-
lainen aatelissuku, joka oli kuninkaalliseksi 
nousseen Vaasa-suvun avioton sivuhaara. 
Kuningatar Kristiina korotti aviottoman 
velipuolensa Kustaa Kustaanpojan, kunin-
gas Kustaa II Aadolfin aviottoman pojan, 
kreiviksi. Tämä pääsi vuonna 1647 kirjoit-
tautumaan Ruotsin ritarihuoneeseen sen 
kuudentena kreivillisenä sukuna. Hänen 
kreivikunnakseen (ruots. grevskapet Va-
saborg) tuli 1646 suomalainen Vakka-Suo-
messa sijaitseva Uusikaupunki ja sitä 
ympäröivät alueet. Läänitykseksi tulivat 
Uusikaupunki ja sen lisäksi yli 700 taloa 
eli yhteensä 586 manttaalia keskuksenaan 
Kaukolan kartano. Kaupunkia toisinaan 
kutsuttiinkin Vaasaporiksi tai Vaasaporin 
Uudeksikaupungiksi. Läänitys peruutettiin 
vuonna 1680.

Uudellakaupungilla on myös osansa 
Euroopan historiassa, sillä suuren Pohjan 
sodan rauha julistettiin siellä vuonna 1721. 
Kaupunki kukoisti erityisesti 1800-luvulla, 
jolloin elettiin laivanrakennuskautta.

Uudellekaupungille myönnettiin tapu-
li-oikeudet 1830-luvulla, jolloin kaupungin 
kaupankäynti vapautui. Oikeuksien myötä 
Uudenkaupungin väkiluku nousi kasvuun, 
ja 1850-luvulla asukasluku oli noin 3 000. 
Samalla alueen merenkulku nousi merkit-
täväksi elinkeinoksi, ja kaupungissa ra-
kennettiin laivoja, joiden merkittävimmät 
kohdesatamat olivat Tukholma sekä Köö-
penhamina. Suuren laivanrakennuskauden 
aikana vuosina 1857–1876 kaupungissa 

Uudenkaupungin torilkojut luovat tunnelmaa.

Paula Vainio ja arkebuusiratsastaja eli hakka-
peliitta kansallismuseossa Hameenlinnassa.

toimi jopa viisi laivanveistämöä. Laivanra-
kennuskauden lopussa Uudenkaupungin 
kauppalaivasto oli Suomen kolmanneksi 
suurin Viipurin ja Raahen jälkeen.

Nykyään meidät tunnetaan mm. auto-
tehtaasta, koripallosta ja kalastuksesta. Nel-
jäsataavuotiaan kaupungin tunnelma hakee 
vertaistaan. Meill’ on meri iha rannas! On-
neksi olkoon 400-vuotias Uusikaupunki!
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Seger Oy valitsi keväällä 2016 uudeksi tuotan-
nonohjausjärjestelmäkseen Monitor ERP-jär-
jestelmän ja järjestelmä otettiin virallisesti 
käyttöön vuodenvaihteessa. Ensimmäiset sel-
vitykset vanhan MRP-pohjaisen järjestelmän 
korvaamiseksi aloitettiin jo vuonna 2014 ja 
uuteen järjestelmään tutustuttiin useammil-
la referenssikäynneillä sekä Suomessa että 
Ruotsissa. Ruotsissa Monitor on markkina-
johtaja valmistavan teollisuuden pk-yrityk-
sissä ja sitä käyttää maailmanlaajuisesti noin 
3000 yritystä. Vahvat referenssit sekä keskit-
tyminen nimenomaan valmistavaan teolli-
suuteen olivatkin tärkeimpiä yksittäisiä syitä, 
miksi myös Seger Oy valitsi Monitorin.

Viime vuosina on puhuttu paljon tuotan-
non digitalisoinnista. Ensimmäinen haaste 
digitalisoinnissa on muuntaa kaikki tuotan-
nossa oleva tieto digitaaliseen muotoon sekä 
saada käyttäjät ymmärtämään miksi tietoa 
kerätään. Tuotannon perustiedot saatiin 
konvertoitua vanhasta järjestelmästä, mutta 
paljon tietoa jouduttiin myös luomaan sekä 
täydentämään suoraan uuteen järjestelmään. 
Tiedon muuntamisen lisäksi myös toimin-
tatapoja ja prosesseja joudutaan analysoi-
maan uudestaan. Tiettyjä tehtäviä annetaan 
kokonaan järjestelmän hoidettavaksi, jolloin 
pystytään keskittymään arvoa tuottavaan työ-
hön. Hyötyjen konkretisoituminen vaatii kui-
tenkin aikaa sekä kurinalaista työtä jokaisella 
osa-alueella, koska tietojärjestelmiä tai digi-
talisointia ei valitettavasti voi ostaa valmiina.

Järjestelmäprojektin tavoitteena on teh-
dä tuotannosta läpinäkyvää, joustavaa sekä 
tehokkaampaa. Kun kaikki tieto on kerätty 
yhteen paikkaan, on oikea tieto aina käytet-
tävissä oikeilla henkilöillä oikeaan aikaan. Ai-
kaisemmin käytössä olleista erillisistä listoista 
sekä Excel-työkaluista on Monitorin myötä 
päästy jo nyt tehokkaasti eroon ja tähän pyri-
tään panostamaan myös jatkossa. Tuotannon-
suunnitteluun Monitor tarjoaa monipuoliset 
työkalut sekä hieno- että karkeasuunnittelun 
tasolla. Lisäksi myynnin ja tuotannon suun-
nittelun prosessia päästään jatkossa hyödyn-
tämään uudella tavalla, jolloin kapasiteetti-
tarpeen muutoksiin pystytään reagoimaan 
riittävän ajoissa.

Monitor-projektin aikana kehitettiin 
myös tilaus-toimitusprosessia ja tilausten 
käsittelyssä on siirrytty nyt laajassa mitta-
kaavassa EDI-yhteyksien hyödyntämiseen. 
Seger Oy:n uusi kumppani EDI-yhteyksissä 
on Encode Networks Svenska AB. Asiakkaat 
ovat myös olleet tässä kehitystyössä vahvasti 
mukana ja projekteilla on saavutettu molem-
min puoleisia hyötyjä. EDI-yhteyksien kanssa 
Seger on ollut autoteollisuuden myötä edellä-
kävijöitä Suomessa, joten tämä kehityskulku 

Monitor responds to the
 challenges of digitalization 
in production

Seger Oy chose Monitor ERP system as a 
new production planning and control 
system in the spring 2016. The system was 
implemented offi cially at the beginning 
of this year. The fi rst actions for replacing 
the old MRP based system took place 
already in 2014 and the project group 
made some reference visits in both Finland 
and Sweden. In Sweden Monitor ERP is 
the market leader within manufacturing 
industry among the SME companies and 
approximately 3000 companies are using 
the system worldwide. Strong references 
and concentration on manufacturing 
industry were the main individual factors 
why also Seger has chosen Monitor.

During the past few years, there has 
been a lot of discussion of digitizing 
the production. The fi rst challenge is to 
alter all production related information 
into a digital form and get the users to 
understand why all this data is collected. 
All the basic information on production 
were converted from the old system, but 
also a large amount of data needed to 
be generated or completed into the new 
system. Besides the data gathering, the 
ways of working and processes need to 
be re-analyzed. Certain tasks are now 
completely taken care by the ERP system, 
which enables us to concentrate on value 
adding tasks. In any case, it requires 

Monitor vastaa tuotannonMonitor vastaa tuotannon
digitalisaation haasteisiin

on ollut toivottua.
Lähitulevaisuudessa myös erilaiset mo-

biiliratkaisut tulevat väistämättä yleistymään 
myös valmistavassa teollisuudessa. Monito-
rin käyttöönoton yhteydessä Segerillä otet-
tiin käyttöön PDA-laitteita, jotka kulkevat 
käyttäjän mukana ja yhteys järjestelmään on 
muutaman painalluksen päässä. Keskeisenä 
tavoitteena on tiedonkeruun helpottaminen 
ja sulautuminen osaksi normaalia työntekoa. 
Myös muita kehityshankkeita on jo suunnit-
teilla ja Monitor mahdollistaa vahvan perus-
tan toiminnan kehittämiseen. Modernin ja 
kehittyvän järjestelmän myötä varmistetaan 
kyky vastata asiakkaiden muuttuviin vaati-
muksiin sekä kilpailuun globaaleilla mark-
kinoilla.

Teemu Kääntö
Project Manager

time and disciplined work before all the 
benefi ts will realize. Unfortunately, it is 
not possible to buy information systems 
and digitalization out-of-the-box.

The goal of this ERP system project 
is to make production transparent, 
fl exible and more effi cient. When all the 
information is gathered in one place, 
the correct information is all the time 
available for right users at the right time. 
Earlier there were separate paper lists and 
Excel-worksheets in production, but with 
Monitor, it has been possible to get rid of 
most of them and this will be the focus also 
in the future. For production planning, 
Monitor offers versatile tools for detailed 
planning and scheduling. In addition to 
that, sales and operations planning, it is 
also possible to utilize the new system so, 
that the changes in capacity demand can 
be seen and reacted earlier.

During the Monitor project, also the 
order-delivery process was revised so that 
EDI connections are utilized in a larger 
scale. The new partner in EDI connections 
of Seger Oy is Encode Networks Svenska 
AB.  Also our customers have been 
involved closely in these projects and both 
parties are benefi tting the results of this co-
operation. Seger Oy has been a forerunner 
in EDI connections in Finland due to the 
automotive industry, so this development 
came naturally to us.

In the near future mobile applications 
are becoming more and more common 
also in the manufacturing industry. When 
implementing the Monitor ERP system, 
Seger Oy started also to use PDA devices 
that allow an easy access to the system 
from any location in the production. The 
main goal is to make the data gathering 
easy and make it a part of the normal 
working routines. In addition to Monitor, 
other development projects have already 
planned, and Monitor is a strong basis 
for these developing the processes. With 
a modern and continuously developing 
ERP system, Seger ensures its capability 
to respond the changing requirements of 
customers and the competition in global 
markets.

Ryhmäesimies Toni Oittinen tekee ajosuunnitelmia Monitor ERP-järjestelmässä.

Projektiryhmä (vas) Teemu Kääntö, Frans Lindstén 
ja Mikael Lindholm Monitor ERP System Finland AB.
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Ansiomerkkejä

Ansiomerkinsaajia Tomi Vuotila, Mona Holmberg ja Rauno Sorri.

DI Frans Lindstén on aloittanut Se-
ger Oy:llä kehitysinsinöörinä tehtä-
vänään myynnin ja liiketoiminnan 
kehityksen tehtävät.

Appointments

MSc (Tech) Frans Lindstén has 
started at Seger Oy as Sales and 
Business Development Engineer in 
December 2016.

NimityksiäNimityksiä

Lasse Vainio kertoo miten ansiomerkkiä 
tulee kantaa puvussa.

Yhtiö muisti henkilöstöään hakemal-
la Keskuskauppakamarin myöntämät 
ansiomerkit kuudelle työntekijälleen. 
Perinteeksi muodostuneella tavalla 
ansiomerkit luovutettiin juhlavasti il-
lallisen ohessa. Keskuskauppakama-
rin kultaisen elämäntyöansiomerkin 
sai Rauno Sorri ja pronssisen 10-vu-
otisansiomerkin puolestaan Tommi 
Hokuni, Jani Hollanti, Mona Holm-
berg, Heikki Nurminen ja Tomi Vuo-
tila.Puheessaan toimitusjohtaja Lasse 
Vainio kiitti ansiomerkin saajia yh-
teisöllisyydestä, innostuneisuudesta 
ja pitkäjänteisyydestä yhtiön eri työ-
tehtävien menestyksekkäässä hoid-
ossa. Hän kertoi myös ansiomerkin 
käytöstä ja etiketistä. Illallispöydässä 
tunnelma oli iloinen kunkin muis-
tellessa monenlaisia vuosien varrella 
tapahtuneita asioita. Hyvin ollaan yh-
dessä pärjätty.

 Medals of Merit,
 Chamber of 
 Commerce

Like in the years before, also these Med-
als of Merit were handed out during 
the dinner party. A Golden Medal for 
a long continuous life-time work was 
received by Rauno Sorri and a bronze 
one for 10 year in the same company 
to Tommi Hokuni, Jani Hollanti, Mona 
Holmberg, Heikki Nurminen and Tomi 
Vuotila. In his speech for the Medal re-
ceivers, the company president Lasse 
Vainio emphasized the commitment 
and long-term participating in differ-
ent tasks in the company. During the 
dinner everyone was reminiscing the 
past years.
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Katsaus 

Karma Reveron osia 
toimitetaan mm. 
laivarahtina Panaman 
kanavan kautta 
Kaliforniaan.

Marine-seinäosien 
kokoonpanoon liittyvä 
liimauspuristin.

Laser-mittaus 
kuuluu levytyökeskusten 

laadunvarmistus-
rutiineihin.

Kuparirankojen 
keruuseen on siihen 

tarkoitetut lavat.

Scania-bussien 
lokasuojia 

tuotannossa.
Torilla käynti kuuluu 
lauantaiohjelmaan 
monilla. Paula 
Vainio kahvileipää 
ostamassa.

Työkalusuunnittelussa 
ollaan panostettu uuteen 

ohjelmistoon. kuvassa 
suunnittelupäällikkö

Timo Tamminen.

Monitor-
järjestelmä vei 
työaikaleimaukset 
digiaikaan.

Perinteikäs 
joulutilaisuus. 
Kappalainen 
Esko Halivaara ja 
Viikaisten yläasteen 
musiikkiluokka 8E 
tunnelmoivat.

Toimiston
parkkipaikalla 
tehtiin syksyllä
toimenpiteet 
routavaurioiden 
poistamiseksi.

Seger Oy:n loppuvuoden 2016 tapahtumiin

Korihaille 
korisliigakausi on 

ollut vaikea, vaikka 
välillä sarjakärkeä 

onkin voitettu.

Seger Oy toivottaa 
hyvää jatkoa Leena 

Hannulalle, joka lähti 
28.10.2016 ansaittujen 
eläkepäivien viettoon.

Hanna Lintula hallitsee 
myös 3D-mittauksen.

Jonotyökalusta 
saadaan joka iskulla 

valmis tuote.

Servotoimisten 
särmäyspuristimien 
rivistöön on 
tulossa robotisoitu 
särmäyssolu.

Raskaiden työkalujen 
asettamisten 
helpottamiseen 
hankittiin saksipöytä.

Korihaiden pj 
Kalle Klotz haastattelee 

ennen voitokasta 
ottelua Katajan 

Teemu Rannikkoa.
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No alkoihan se sitten viimein. Nousukautta 
on odotettu työllisyyden ja talouden pelasta-
jaksi. Tämä vuosi on ollut sitten vuosiin vah-
vaa kasvun aikaa. Teollisuuden tilauskanta 
on ollut kuluvana vuonna lähes poikkeuk-
setta edellisen vuoden vastaavaa kuukautta 
suurempi. Tämä käänne tuntuu lähes usko-
mattomalta. Jatkuihan Suomen osalta alamä-
ki aina fi nanssikriisistä 2008 alkaen.

Yhdeksän vuoden odotus suhdanne-
käänteestä tuntuu ajallisesti pitkältä. Näin 
varsinkin meistä Segeriläisistä, jotka olimme 
varautuneet voimakkaaseen kasvuun.  Mietin 
menneitä yhdeksää vuotta ja muistelen kään-
nettä kasvuun povatun lähes vuosittain vaik-
kakin turhaan. Useat euromaat päihittivät 
suomalaisyritykset kustannuksissa. Euro py-
syi kalliina ja asiakkaat kaikkosivat monilta.

Suomen teollisen tuotannon määrä on 
edelleen vain n. 85 % vuoden 2008 tasosta. 
Suomi onkin tällä mittarilla Euroopan keh-
noimpia Italian ja Espanjan rinnalla. Toki 
osaa Suomen kehityksen kulusta voidaan 
selittää matkapuhelinklusterin loppumisella.

Kaksi vuotta sitten, kun Euron arvo vähe-
ni US dollariin verraten lähes neljänneksen, 
oli odotettavaa, että EU-maiden vienti alkaisi 
kasvaa. Näin on käynytkin niille, jotka ovat 
olleet EU:n sisämarkkinoilla kilpailukykyisiä. 
Vientivaikeudet ja siitä johtuneet pienet vo-
lyymit ovatkin pakottaneet EU:n sisämarkki-
noilla tehokkuuden kehittämiseen, josta nyt 
pääsevät hyötymään ne, jotka ovat säilyneet 
elinkelpoisina. Kilpailukykysopimuksella on 
ollut merkitystä teollisuudellemme. Sillä on 
vaikutettu positiivisesti vientiasiakkaiden os-
tohalukkuudelle Suomesta muihin EU-mai-
hin verraten. Vaikutus on ollut vähän sama 
kuin markka-aikaan devalvoinnilla. Viennin 
piristymisen alku antoi kuitenkin odottaa 
alasta riippuen lähes kaksi vuotta, kunnes 
se - kuin salama kirkkaalta taivaalta -  alkoi 
keväällä 2017. 

Euroopan ja Suomenkin talouskasvun 
taustalla on se, että vienti on saatu vetämään.  
Vuoden vaihteessa vahvistetut asiakkaiden 
ennusteisiin pohjautuneet myyntibudjetit 
ovat ylittyneet kuukausitasolla kuluvan vuo-
den toisesta kvartaalista alkaen kymmenillä 

prosenteilla. Se on hieno ja odotettu, mutta ei 
aina ihan ongelmaton. Niin se on, että tämän 
päivän todellisuudessa yritysten on oltava 
aina valmiina sopeutumaan. Yleensä ne pär-
jäävät, jotka pystyvät rytminvaihdokseen no-
peasti ja hallitusti, on se sitten kyse kasvusta 
tai hiljenemisestä.

Uusikaupunki on ollut positiivisten uu-
tisten keskipiste valtamedioita myöten jo 
pitemmän aikaa. Yleensä on ollut kyse au-
toteollisuuden tarpeista massarekrytoida 
työvoimaa. Työvoimaa on kuitenkin riittänyt 
muillekin. Ainakin me olemme saaneet tä-
hän asti kaiken tarvitsemamme työvoiman. 
Valmiita osaajia ei vapailla työmarkkinoilla 
liiemmälti ole. Tosin ei niitä ollut aiemmin-
kaan, vaan työhön perehdytetään, kouluttau-
dutaan ja opitaan. 

Kesän yli mentiin tuotannossamme n. 
40 kesätyöntekijän avulla, joista suurin osa 
oli opiskelijoita. Myös vuokratyövoimaa on 
ollut tasapainottamassa tuotantoa. Kesätyön-
tekijöidemme joukossa oli monia alastamme 
kiinnostuneita henkilöitä, joiden voin kuvitel-
la hakeutuvan opintojen jälkeen teollisuuden 
palvelukseen - ehkäpä jopa meille Segerille.

Lasse Vainio
toimitusjohtaja

Economic
boom...

Suhdanteet kääntyivät

Finally it started – economic boom! We have 
been waiting for this boom for several years.  
This year it started. The order books of the 
Finnish industry have been full compared 
to the previous year. This seems almost 
unbelievable when in Finland the trend has 
been down since the fi nancial crisis of 2008.

These nine years have been long ones, 
at least so it feels here at Seger – we were 
prepared to strong growth. When I think 
of the past nine years, I recall that every 
year we expected the growth to start -  but 
it didn’t.  Many European companies did 
better cost wise than Finnish companies.  
Euro was expensive and many companies 
lost customers.

The Finnish industrial production is still 
about 85% of the production of 2008. The 
situation in Finland is one of the worst ones 
in Europe. Part of the Finnish development 
can be explained by Nokia mobile phone 
production-end in Finland.

Two years ago, when Euro was 
weakened against USD nearly by a quarter, 
it was expected that the export from EU 
countries would grow.  This happened to 
those who were competitive in the domestic 
markets in EU. Low export and low volumes 
have forced the companies in the EU 
domestic markets to develop the effi ciency in 
order to recover fast when the boom begins. 
The agreement concerning the competitive 
factors is signifi cant to our industry.  It 
has had a tremendous effect to reassure 
the customers that it is “good idea” to buy 
from Finland.  The boom kept us waiting 
though… but when it started, it was still a 
great surprise in spring 2017!

The sales forecasts based on customers’ 
information at the end of 2016, have been 
exceeded by more than 30% since Q2.  It 
is a great end log-waited news but caused 
also positive challenge. In today’s world the 
companies must be always ready to adjust 
situation.. Those companies that are fl exible 
and ready to fast changes will survive.

Lähettämössä ollut kiirettä. 
Joinakin kuukausina myynti on 
kasvanut yli 50% ennustettuun 
verrattuna.
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Uusikaupunki has been in a spot light in 
the Finnish medias for a quite long time. 
Mostly it has been the Valmet Automotive’s 
need to employ more and more personnel 
to their car plant. In spite of these mass 
recruits, we have had no problems in getting 
personnel to our production.  There are no 
“ready-made” professionals available, the 
training happens best when working under 
supervision.

During this summer, we had about 40 
summer workers, mostly young students.  
We also had some hired workers to balance 
the needs in production. Amongst the 
summer workers, there were many who were 
interested in this kind of industry – perhaps 
some of them will find a permanent job here 
at Seger.

Lasse Vainio
Chairman & CEO

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 15 vuotta siitä, 
kun Seger Oy aloitti toimintansa. Sen kun-
niaksi pidettiin syyskuun puolessa välissä 
avoimien ovien päivä työntekijöillemme, hei-
dän perheilleen ja tuttaville. Lauantaipäiväksi 
oli järjestetty tehdaskierros, jossa oli nähtä-
villä muutamia koneita käytössä. Robottisolut 
olivat yleisin kiinnostuksen kohde. Tehdas 
oli kävijöiden mielestä siisti.

Tehdaskierroksen jälkeen vierailijoille tar-
jottiin kahvia ja pullaa, katsottiin kuvashow 
Seger Oy:stä ja juteltiin mukavia. 

Avoimien ovien päivä 
– Seger 15v

Särmäysrobotti esiintyy.

Tehtaan käytävillä kävi erilainen vilske. Tarjolla oli mehua, kahvia ja pullaa.

Kehityspäällikkö Teemu Kääntö tyttärensä Aavan 
kanssa ihmettelevät robottia.

Open house at Seger

This year it is 15 years since Seger Oy was 
found. We celebrated it one September 
Saturday by having Open House for families 
and friends of our employees.  Children were 
mostly interested in the robot units, and 
adults thought that the plant was quite tidy. 
After the plant tour we had some coffee and 
paistries.
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Last year Seger acquired its’ fi rst robotic cell. 
Robot’s task is to serve the previously acquired 
screwing machine. The reason for automation 
was a large number of products. Work on 
screwing machine required also one person’s 
workload in total. Additionally this kind of work 
can be automated relatively easily.

Yaskawa’s and Seger’s co-operation started 
with getting familiar with Yaskawa’s robot 
systems by visiting few customers of Yaskawa. 
Referral visits have been good way to show the 
possibilities of automation and solutions already 
implemented. At the same time, the customer 
is given the opportunity to discuss production 
related activities with others. On the Yaskawa 
side, Sales Manager Teemu Kiiski and on Seger’s 
side Mauno Suominen and Kimmo Tähtinen 
slid together a common understanding of project 
content to Seger. After that Yaskawa was able to 
start the fi rst robotization project at Seger.

The automated screwing machine has been 
delivered by Yaskawa’s partner Coastone Oy.

The project delivery consists of Motoman 
MH50 robot, grippers, parking level, safety 
equipment, installation, programming and 

Seger hankki ensimmäisen robottisolunsa viime 
vuonna palvelemaan jo aiemmin hankittua kier-
teytyskonetta. Syynä automaatioon siirtymisessä 
olivat suuri määrä kierteytettäviä tuotteita. Työ 
kierteytyskoneella vaati yhden henkilön työpa-
noksen kokonaan ja oli sellaista työtä, joka voi-
daan suhteellisen helposti automatisoida.

Yaskawan ja Segerin yhteistyö lähti liikkeelle 
tutustumisella Yaskawan toimittamiin robotti-
järjestelmiin muutamilla asiakkailla. Referenssi-
käynnit on todettu Yaskawalla hyväksi keinoksi 
näyttää automatisoinnin mahdollisuuksia ja jo 
toteutettuja ratkaisuja. Samalla asiakas saa tilai-
suuden keskustella jo tuotantotoimintaansa ro-
botisoineiden yritysten henkilöiden kanssa. Yas-
kawan puolelta myyntipäällikkö Teemu Kiiski ja 
Segerin puolelta Mauno Suominen sekä Kimmo 
Tähtinen hioivat kokoon yhteisen näkemyksen 
Segerille toimitettavasta kokonaisuudesta ja Yas-
kawalla päästiin aloittamaan ensimmäinen robo-
tisointiprojekti Segerille. 

Automatisoitavan kierteytyskoneen on aikoi-
naan toimittanut Yaskawan yhteistyökumppani 
Coastone Oy. 

Toimituskokonaisuuteen kuuluivat Motoman 
MH50- robotti, tarraimet, paikoitustaso, turvalait-
teet, asennus, ohjelmointia ja koulutusta Segerin 
työntekijöille. Projekti eteni suunnitelmien mu-
kaan ja robottisolu oli Segerillä tuotantokäytössä 
sovitun aikataulun mukaan. 

Seuraava robotti toimitettiin Coastonen sär-
mäyskonetoimituksen yhteydessä. Solussa Mo-
toman MH24-robotti palvelee Coastonen sär-
mäyskonetta. Kyseinen särmäyssolu on tehty 
pienille särmättäville osille. Coastone ja Yaskawa 
ovat toimittaneet yhteistyössä vastaavanlaisia 
robotisoituja särmäyssoluja useille asiakkaille 
Suomessa. 

Tällä hetkellä Segerillä on jo kolmas roboti-
sointihanke käynnissä. Segerillä on useita levy-
työkeskuksia käytössä, joten nyt kohteeksi va-
likoitui jo tuotantokäytössä oleva Finn-Powerin 
levytyökeskus, jota Motoman MH180- robotti 
tulee palvelemaan. Robotti nostaa aihiolevyt le-
vytyökeskukselle ja poimii valmiit tuotteet, jopa 
aivan pienet tuotteet revolverin välistä, levytyö-
keskukselta lavoille. Lopuksi robotti poistaa jä-
terangan. 

Seger on lähtenyt aktiivisesti automatisoi-
maan tuotantoaan robottien avulla. Yaskawa 
on tyytyväinen saadessaan olla järjestelmien 
kokonaistoimittaja ja yhteistyökumppani näissä 
hankkeissa. Yli 1.700 robottitoimituksen koke-
muksella meillä on laaja näkemys ja osaaminen 
robotiikan soveltamisessa käytännössä. Seuraa-
vaksi hieman taustatietoa Yaskawasta yleisesti ja 
meistä Suomessa. 

YASKAWA MAAILMALLA  JA  SUOMESSA

Yaskawa Electric Corporation on maailman 
johtavia teollisuusrobottien toimittajia omalla 
MOTOMAN- robottituotemerkillä. Yaskawa pe-
rustettiin vuonna 1915 Japanissa ja tänä päivä-
nä konsernilla on maailmanlaajuisesti yhteensä 
noin 14.000 työntekijää. 

Yaskawa Finland Oy perustettiin turku-
laisten yrittäjien toimesta vuonna 1983 edus-
tamaan MOTOMAN- robotteihin perustuvaa 
automaatiota Suomessa. Tänä päivänä olemme 
siis osa YASKAWA- konsernia ja MOTOMAN- 
robottien virallinen suomalainen maahantuoja 
ja järjestelmätoimittaja. 

Toiminta-ajatuksemme on toimittaa inno-
vatiivisia ja helppokäyttöisiä robottijärjestelmiä 
erilaisiin automaatiotarpeisiin. Meillä on asiak-
kaita laidasta laitaan niin konepaja- ja elintar-
viketeollisuudessa kuin muillakin teollisuuden 
aloilla. Projektien yhteydessä tarjoamme asian-
tuntevaa projektisuunnittelua sekä mekaniik-
ka-, sähkö- ja ohjelmistosuunnittelua. Meillä on 
oma alihankintaverkosto toimitustemme tuke-
na. Järjestelmien kokoonpano ja testaus suori-
tetaan omalla tehtaallamme. Me asennamme 
ja otamme käyttöön järjestelmät asiakkaiden 
tehtailla ja koulutamme asiakkaan työntekijät 
robottioperaattoreiksi.

Toimituksiamme tukevat ammattitaitoinen 
tekninen tuki ja koulutus sekä kattavat huolto-, 
korjaus- ja varaosapalvelut. Maailmanlaajuinen 
organisaatio Japanin tehdasta myöten ovat tie-
tysti teknisenä tukenamme kun tarve vaatii. 
Me lupaamme olla asiakkaidemme luotettava 
ja joustava kumppani tuotannon kehittämisen 
hankkeissa Suomessa. 

Nina Lehtinen, 
toimitusjohtaja
Yaskawa Finland Oy

training for Seger employees. The project 
proceeded according to plan and the robot cell 
was in use at Seger’s production according to 
schedule.

The next robot was delivered included to 
Coastone’s press brake delivery. In the cell, the 
Motoman MH24 robot serves the Coastone press 
brake. This press brake cell is made for small 
edges. Coastone and Yaskawa have co-operated 
similar robotized press brake cells for several 
customers in Finland.

Currently Seger already has the third 
robotization project going on. Seger has a number 
of punch presses in production, so now Finn-
Power’s punch press was selected for robot project. 
In this application Motoman MH180 robot raises 
the hardboards to the punch press and picks up 
fi nished products, even small products between 
the revolver, from punch press to the pallets. 
Finally, the robot removes the waste wire.

Seger has actively started to automate its 
production with robots. Yaskawa is pleased to 
be the chosen supplier of systems and Seger’s 
partner in these projects. With the experience of 
more than 1,700 robotic deliveries, we have a 
broad vision and expertise in applying robotics in 
practice. Next, a little bit background of Yaskawa 
in general and our Yaskawa Motoman team in 
Finland.

YASKAWA GLOBALLY AND LOCALLY 
Yaskawa Electric Corporation is one of the world’s 
leading suppliers of industrial robots with its own 
MOTOMAN robot brand. Yaskawa was founded 
in Japan in 1915 and today the Group has 
around 14,000 employees worldwide.

Yaskawa Finland was founded by local 
entrepreneurs to represent MOTOMAN robots-
based automation in Finland in 1983. Today 
we are part of the YASKAWA Group and the 
offi cial Finnish importer and system supplier of 
MOTOMAN robots.

Our business idea is to supply innovative 
and easy-to-use robot systems for various 
automation needs. We have customers in 
the engineering industry as well as in other 
industries. In connection with the projects 
we provide project management as well as 
mechanical, electrical and software design. We 
have our own subcontractor network supporting 
our deliveries. Systems are assembled and tested 
at our own factory. We install and take care of 
commissioning of the systems at our customers’ 
factories and train client’s employees to become 
robot operators.

Our deliveries are supported by professional 
technical support and training. We offer as well 
maintenance, repair and spare parts services. 
The global organization behind us is our own 
technical support whenever needed. We promise 
to be a reliable and fl exible partner for our 
customers in production development projects in 
Finland.

Nina Lehtinen, 
managing director
Yaskawa Finland Oy

Robots have landed to 
Seger to support business

Segerillä on alkanut
robottien aikakausi
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Koneistukseen keskittynyt työkalu- ja auto-
maatiovalmistaja Seger Automation muuttaaa 
päätehtaan tiloihin Merilinnuntielle. Yhdis-
tämme näin emoyhtiön työkaluhuollon ja 
tytäryhtiön toiminnot yhdeksi kokonaisuu-
deksi. Synergiaetuja saadaan myös toimin-
nanohjausjärjestelmän hyödyntämisestä sekä 
mittaus- ja suunnitteluresursseista.

Työkalujen fyysisen koon kasvaessa Se-
ger Oy työkaluhuolto päätehtaalla tarvitsi 
isompaa nostolaitetta työkalujen purkuun ja 
kokoamiseen. Kevään aikana päätettiin huol-
totilojen uudistamisesta ja 3,2tn nostavan sil-
tanosturin hankkimisesta. Algol Technicsin 
kautta aikojen neljästuhannes koskaan toimi-
tettu Demag nosturi asennettiin heinäkuussa 
ja palvelee nyt niin työkaluhuollon kuin uu-
sienkin työkalujen nostotarpeissa. 

Seger Oy:n käyttämät puristintyökalut 
painavat jopa 4,5 tn ja niiden siirtely vaatii jä-
reää tekniikkaa. On iso etu, kun työkaluhuol-
lon osalta ei työkaluja tai sen osia tarvitse 
aina viedä ulos talosta. Näin pystymme toimi-
maan joustavammin ja vähentämään riskejä.

Seger Automationin toiminnot sijoite-
taan kolmeen eri osastoon. Nämä ovat lan-
kasahaus, CNC-koneistus ja Tool Shop, joka 
mm. purkaa ja kokoaa työkalut ja laitteet. 
Tilat saatiin toimiviksi pienin järjestelyin, 
johon liittyi koneiden siirtoja, jäähdytysjär-
jestelmien rakentamista ja logistiikkaratkai-
sujen uusimista. Hyllyratkaisuissa otettiin 
käyttöön tuotantotilojen 6m vapaakorkeutta 
ja näin hyllymetrien määrä pysyi samalla ta-
solla kuin ennekin. Muutto on pitänyt kun-
nossapitopäällikkö Esa Mannermaan väen 
kiireisenä kesän alusta alkaen. ”Hyvin ollaan 
aikataulussa menty, ja muuton pitäisi olla kai-

Seger Automation 
moves...

Seger Automation, which concentrates in 
machining, toolmaking and automation 
moves into the facilities of Seger Oy in 
Merilinnuntie.  We’ll combine Seger Oy’s 
tool maintenance and Seger Automation’s 
functions in order to benefi t the new Monitor 
– our new ERP system, and also benefi t the 
measuring and product development capacity.

Seger Automation Seger Automation 
muuttaa

When physical size of the tools grow at Seger 
Oy, the maintenance needed bigger lifting 
capacity. During the spring, we decided 
to get a 3.2 tons bridge crane at the same 
time the maintenance area was renovated. 
During July Algol Techniques supplied us 
their 4000th bridge crane and now it serves 
not only our maintenance but also tool 
making.

Seger Automation’s functions are now 
in three divisions: EDM-machining, CNC 
techniques and Tool Shop. Some machines 
had to be re-located, cooling system had 
to be built and re-new the logistics. Our 
Maintenance Manager Esa Mannermaa 
and his staff have been busy all summer 
with this moving project. “We’ve been able 
to carry out this project as scheduled and 
all should be ready during November”, says 
Ilkka Salohonka, Managing Director of Seger 
Automation Oy.  This way we can serve our 
present and new customers even better.

Seger Oy IATF 16949 auditoitu
Hyvän ja kestävän asiakassuhteen luominen 
ja säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää. Asia-
kasvaatimukset nousevat ja hintakilpailu on 
haasteellista. Näiden kovassa puristuksessa yri-
tyksen menestystekijöiden tiedostaminen sekä 
niiden jatkuva kehittäminen ovat erityisen tär-
keitä.

Seger Oy johtamisjärjestelmä on nyt auditoi-
tu standardin IATF 16949 mukaisesti GL DNV:n 
toimesta. IATF 16949 on uusin korkeamman 
tason standardi, joka on mm. ajoneuvoteolli-
suuden käyttämä. Se korvaa aiemman TS 16949 
standardin. ”Uusi IATF standardi painottaa ris-
kien hallintaa ja yhteen sovittaa soveltuvilta 
osin nyt myös sertifi oidut uuden sukupolven 
ISO9001 ja ISO14001 standardit”, toteaa johta-
misjärjestelmän kehitysprojektin vetäjä laatu-
päällikkö Jyrki Leino. 

Seger Oy – IATF 
16949 audited

Asiakaskuntamme arvostaa sitä, että huoleh-
dimme toimitusvarmuuden säilyttämisestä, 
tuotelaadun hallinnasta sekä kustannusten 
kurissapitämisestä. Näiden tavoitteiden hal-
linta edellyttää systemaattista johtamista, sel-
keitä strategioita sekä tietysti maailmanluo-
kan prosessien hallintaa.

It is extremely important to create a good 
and long-term customer relationship. Cus-
tomer requirements will be tougher and it 
is challenging to compete with price. In this 
kind of situation, it is vital to recognize the 

competitive factors and continuously develop 
them.

The Management System of Seger Oy has 
now been audited by GL DNV in accordance 
with IATF 16949, which is the newest high lev-
el standard used for instance by automotive 
industry.  This replaces the previous TS 16949 
standard.  “The new IATF standard emphasizes 
risk management and combines when possible 
also now certifi ed new generation ISO9001 
and ISO14001 standards”, says our Quality 
Manager Jyrki Leino, the Management System 
development project leader.

Our customers appreciate the fact that we’ll 
take care of the delivery precision, product 
quality and keeping the cost level tight. Manag-
ing these targets requires systematic leadership, 
clear strategy and world class process control.

kilta osin valmiina marraskuun aikana”, tote-
aa myös Seger Automationin toimitusjohtaja 
Ilkka Salohonka. 

Näin Seger Automation katsoo voivansa 
entistä kilpailukykyisempänä palvella nykyi-
siä ja tulevia asiakkaitaan.
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Lautveden saunalla

Mona Holmberg

Summer fun at 
Lautvesi sauna

July is the best summer month! This also means 
that it is possible for us to heat up the Lautvesi 
sauna, which Seger Oy offers to the employees 
every Wednesday during summer months.

This summer we also arranged volleyball 
night, we also had a boat with a rubber tire in 
which the bravest took a ride in a rather cold 
water.  Playing volleyball was a lot of fun and it 
seems to me that this will be done also next sum-
mer.  After playing for hours, it felt good to go 
swimming and into the hot sauna.  Afterwards 
the BBQ sausages tasted good…

Toni Oittinen, team supervisor

Muutoksia organisaatiossa

Heinäkuu on kesäaikaa parhaimmillaan. 
Kesäaika tarkoittaa myös sitä, että kesäsau-
na on mahdollista lämmittää aina keskiviik-
koisin.

Järjestyksessään toisen kerran järjestet-
tiin myös lentopalloiltama. Saimme järjes-
tettyä paikalle myös veneen ja vetorenkaan, 
jonka kyytiin rohkeimmat menivät viileäh-
köstä vedestä huolimatta. Lentopalloa pe-
lattiin useampi tunti eri kokoonpanoilla. 
Alkaakin näyttämään siltä, että tästä tapah-
tumasta saadaan perinne, sen verran haus-
kaa se oli taas. Pelin jälkeen kelpasi mennä 
saunaan ja uimaan, sekä paistaa sen päälle 
vielä kunnon hiillosmakkarat.

Toni Oittinen, ryhmäesimies

Kaarina Lindroth, MSc, has been ap-
pointed as Finance Manager and Mem-
ber of the Managing Group starting Au-
gust 1st, 2017.  Her predecessor Raimo 
Korpi, VP for Finance, will continue as 
Member of the Board and as one of the 
owners.

Teemu Kääntö, MSc in Technology, 
has been appointed as Development 
Manager and member of the Managing 
Group since August 1st, 2017.

Mona Holmberg, BBA in Business 
Logistics, will be responsible for Cus-
tomer Service and Logistics starting Oc-
tober 1st, 2017. Her predecessor Paula 
Vainio will start as “housewife” but will 
continue in special projects at Seger Oy.

FM Kaarina Lindroth on nimitetty 
1.8.2017 talouspäälliköksi ja johtoryh-
män jäseneksi. Hänen edeltäjänsä ta-
lousjohtaja Raimo Korpi jatkaa yhtiön 
hallituksessa ja erillisprojekteissa sekä 
yhtenä omistajista.

DI Teemu Kääntö on nimitetty 
1.8.2017 kehityspäälliköksi ja johtoryh-
män jäseneksi.

Liiketoiminnan logistiikan traden-
omi Mona Holmberg on nimitetty 

1.10.2017 vastaamaan asiakaspalvelusta 
ja logistiikasta. Hänen edeltäjänsä asia-
kaspalvelupäällikkö Paula Vainio jää 
kotirouvaksi mutta jatkaa erillisprojek-
teissa.

Changes in the 
Organization 

Teenu Kääntö

Kaarina Lindroth
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Mona Holmberg

Teenu Kääntö

Katsaus 

Kesän aktiviteetit 
jäivät normaalia 
vähemmälle  
hellejaksojen 
puuttuessa.

Iina Laine voitti 
SM-kultaa naisten 
alle 52 kg penkki-
punnerruksessa yli 
50v sarjassa Suomen 
ennättys tuloksella 
80kg. Kuvassa myös 
valmentaja Timo 
Santonen.

Venetsialaisia vietettiin 
Uudessakaupungissa

elokuun lopulla.

Myös 
CNC-työstökeskukset 

muodostavat nyt 
oman solunsa.

Marine-tuotantosolu sai 
uuden tehokkaamman 

liimauspuristimen.
Tool Shoppiin 
asennettiin uusi 
Demacin 3,2 tn 
siltanosturi Algol 
Technicsilta.

Automationin muutto 
merkitsi korkeampien 
hyllyjen rakentamista 

tuotantoon.

APT Lagan 250tn 
puristinlinja 

sai 7 telaisen 
oikaisuvalssin.

Nevs 9-3 
tuotannon-
valmistelut 
alkoivat.

Lankasahat ovat nyt 
käytössä uudessa 
paikassaan.

Seger Oy:n alkuvuoden 2017 tapahtumiin

Kauden 6. 
SM-ralli ajettiin 

Uudessakaupungissa 
8.-9.9. Voittajaksi 

ylsi Juha Salo.

Sateet aiheuttivat 
läheltä piti tilanteen 

sadevesikaivon 
painuessa.

Vapun jälkeen 
sisäänajettiin uutta  

robottisärmärisolua.

2017 kesäpaita
 – Seger 15v, 

Uusikaupunki 400v 
ja Suomi 100v. 

Tool shop - työkalu-
valmistuksen ja -huollon 
tilat kunnostettiin ennen 
Seger Automationin
koneiden muuttoa.

Teknisen johtajan 
Mauno Suomisen 
60-vuotissyntymä-
päivää juhlistettiin 
toukokuussa.

Puristinkadulla on 
nyt  16 hydraulista ja 

mekaanista puristinta.

Laatupäällikkö Jyrki 
Leino (vas.) sai 
yhtiöltä kellon 
60v lahjaksi.
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www.segertech.com

Tämä on Seger Oy:n sidosryhmälehti,
joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Lehden toimitus: Lasse Vainio
  Paula Vainio
Taitto:  Mainostoimisto Grafesko Oy
Painopaikka: Euraprint

If Turva-akatemia tekee satoja lämpö-
kuvauksia vuodessa. Huonoa asiassa on 
se, että vain 5 % yrityksistä saa puhtaat 
paperit, puolella on vähintään 8 vikaa 
ja joka kolmatta uhkaa välitön palovaa-
ra. Hyvää asiassa on se, että ongelmiin 
puututaan.

LÄMPÖKUVAUS
PELASTAA
ennen kuin

mitään sattuu

Pienet keinot ehkäisevät suuria vahin-
koja – jopa ihmishenkien menetyksiä.

Lue lisää if.fi/turvallisuus.
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Kulunut vuosi on ollut merkittävien muutos-
ten vuosi niin kansainvälisesti kuin Suomen-
kin osalta. Maailmalla on nähty poliittisten 
tilanteiden kärjistyvän ja epävakauden lisään-
tyvän. Toisaalta taloudellisesti maailmassa 
menee edelleen hyvin. Euroopan talous on 
piristynyt entisestään ja Suomikin on seuran-
nut siinä vanavedessä. Eurooppalainen valuut-
ta Euro on pysytellyt kilpailukyvyn kannalta 
suotuissa asennossa. On syytä kuitenkin huo-
lestuneena todeta, että Euro on jatkanut vah-
vistumistaan USA:n (USD) ja Kiinan (Yuan) 
valuuttoihin verraten. Kehityksen jatkuessa 
näin johtaa se kilpailukyvyn heikkenemiseen 
ja siitä tunnetusti syntyvät seuraukset. Tähän 
voi vain toivoa, että EKP löytää järkeviä keino-
ja osoittaakseen huolen olevan turhan.

Suomessa johtavat pankkikonsernit ovat 
jo ehtineet korottaakin entuudestaan positii-
visilta näyttäneitä kasvuennusteitaan vuoden 
2018 osalle. Epäilemättä vuodesta onkin tulos-
sa hyvä. Laivanrakennussektorilla tilauskirjat 
ovat vuosiksi täynnä. Autonvalmistus on kas-
vu-uralla ja metsäteollisuuden kuten rakenta-
misenkin näkymät ovat positiiviset. 

Edelleenkin on kuitenkin muistettava, että 
vientiin EU:n ulkopuolelle vaikuttavat suu-
reesti  paitsi kauppasopimukset myös valuut-
takurssit. Vientiin ja erityisesti EU:n sisäiseen 
vientiin vaikuttaa kansallinen kilpailukyky. 
Tämä on saatu viime vuosina kehittymään 
oikeaan suuntaan. Keinoja on vielä runsaas-
ti käyttämättä, mutta olennaisinta on saada 
Suomen työllisyysaste kohoamaan. Olemme 
esimerkiksi Tanskaa (työllisyysaste 75%) mel-
koisesti jäljessä 69% työllisyysasteella. On tär-
keää, että mahdollisimman monilla on työtä. 
Tavoitteet on asetettava riittävän korkealla ja 
toimenpiteet sen mukaisesti.

Kilpailukykyä pitää parantaa myös osaami-
sen tasossa yrityksissä. Kulurakenteita pitää 
kehittää ja joustavuutta pitää parantaa. Ke-
hittäminen vaatii investointeja mm. automaa-
tioon, jonka avulla pystymme vastaamaan kus-
tannuskehitykseen.

Tähän tähtäävät myös meillä tehtävät uu-
distukset. Seger Automationin fuusioiminen ja 
siirtyminen yhteisiin tiloihin lisää joustavuutta 
niin työkaluvalmistuksessa kuin ohutlevyosa-
tuotannossakin. Työkalujen kuljetukset ja tes-
taukset helpottuivat huomattavasti puhumat-
takaan hallinnollisesta virtaviivaistamisesta. 
Olemme myös hankkimassa käyttämäämme 
kiinteistöä omistukseemme varmistaaksemme 
laajentumismahdollisuudet ja voidaksemme 
joustavammin muuntaa tiloja kulloiseenkin 
käyttöön soveltuvaksi.

Organisaatiomme on myös uusiutunut 
suunnitelmallisesti. Toimialamme on osaltaan 
erikoisosaamista, jota ei saa mistään opinah-
josta. Osaaminen on hankittava näitä töitä te-
kemällä ja muilta oppimalla. Meille on tärkeää, 
että työyhteisömme koetaan mieluisaksi työs-
kennellä ja työura muodostuu siinä menestyk-
sekkääksi ja pitkäaikaiseksi.

Arvostamme kaiken ikäisiä työntekijöitäm-
me emmekä pihtaa tietoja. Vanhempia työn-
tekijöitä kunnioitetaan ja arvostetaan ja he 
arvostavat nuoria oppimishaluisia tulevaisuu-
den osaajia. Henkilöstömme ikä- ja sukupuo-
lirakenne onkin tällä hetkellä esimerkillisen 
tasapainoinen. Työyhteisöstä huolehtimalla 
uskomme olevamme jatkossakin haluttu työn-
antaja.

Jatkamme myös investointeja automaa-
tioon. Huhtikuussa on tulossa seuraava ro-
botoitu särmäyssolu asennukseen. Muitakin 
uusia automatisointikohteita toteutamme vielä 
kuluvan vuoden aikana.

Toimialallemme on tyypillistä, että tuotanto 
ei pyhäpäiviä lukuun ottamatta juurikaan py-
sähdy. Kesälomanaika on yleensä kiireisintä 
aikaa. Se tarkoittaa sitä, että tänäkin vuonna 
kesäksi tarvitaan 30-40 kesätyöntekijää.  Ha-
lukkaiden onkin syytä olla hyvissä ajoin yh-
teydessä valmistuspäällikköömme varmistaak-
seen paikan. 

Lasse Vainio
Hallituksen puheenjohtaja

Major changes 
in 2017

Merkittävien muutosten vuosi

The year 2017 has been a year of changes 
both internationally and Finland.  We’ve 
seen political situations escalating and 
instability increasing. On the other hand, when 
thinking of economics, the trend is positive. 
European currency EURO has been strong and 
competitive. Even so, the fact that EURO has 
grown stronger against USD and Yuan, might 
be worrisome. If this continues, it might weaken 

Seger Oyn markkinointiryhmä
Frans Lindstén, Lasse Vainio, 
Seppo Ylä-Himanka ja 
Kimmo Täntinen messuilla.

the competitiveness.  You may only hope that 
European Central Bank fi nds solutions to this.

In Finland the leading banks have increased 
the growth estimations for 2018 which already 
before were positive. Without a doubt, this year 
will be good for business. In ship building 
the order base is full for several years, car 
manufacturing is increasing and also the 
forest industry and construction industry are 
on positive track.

We still have to recognize the fact that trade 
agreements and currencies have a great 
impact on the export outside EU. Exports and 
especially EU internal trade are effected by 
national competitiveness. During the past few 
years that has gone to the right direction. One 
major factor to increase the competiveness is to 
increase the employment level in Finland. For 
the moment, the employment level in Finland is 
69% when compared to 75% of Denmark! The 
targets must be adequately high and the actions 
in accordance with that.

Competitiveness in companies must be 
increased also by adding know-how, cost 
structure and fl exibility must be developed.  
Developing needs investments in automation, 
which leads to positive cost structure.

Also at Seger Oy this has led to changes. Seger 
Automation was merged to Seger Oy and at the 
same time, all machinery was moved into the 
same location which adds fl exibility both in 
tool making and sheet metal parts production. 
We are also in process of buying the whole 
facility from Uusikaupunki town in order to 
secure possibilities to build more or re-arrange 
to better serve our purposes. 

The organization has also gone through 
changes as planned. Our fi eld of industry is 
such that you cannot learn in schools, you learn 
it by doing and learning from the others. It is 
important for us that our working environment 
is such, that you enjoy to work there and that 
you career here is successful and long lasting.

We respect employees in all age groups and 
share our knowledge. Older employees are 
respected and appreciated and they appreciate 
younger ones who are eager to learn and are 
the future success makers. For the moment, the 
age and gender structure is extremely balanced. 
Taking care of our working environment, we 
believe that also in the future, we are considered 
as a desired employer.

We also continue investing in automation.  
In April we’ll get the next robotized press brake 
cell for assembly and there are also plans to add 
more automation later this year.

For our line of industry, it is typical to 
continue throughout the year, of course with 
exception of offi cial holidays.  Usually the 
summertime is the most busiest one.  This 
means that also this summer we need from 
30 to 40 summer workers. Those who want a 
summer job should contact our production 
manager soonest possible.

Lasse Vainio
Chairman of the Board
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On ollut tiedossa ja jopa suunniteltua, että opera-
tiivisesti päättävässä asemassa olevat henkilöt ovat 
suunnilleen saman ikäisiä.  Yhtiössämme omis-
tajat ovat muodostaneet hallituksen, mutta myös 
samalla operatiivisen johdon. Se on perustunut 
tarkkaan harkintaan ja osoittautunut onnistuneek-
si. Omistajista Mauno Suominen jatkaa teknise-
nä johtajana operatiivisissa tehtävissä. Muut eli 
toimitusjohtaja Lasse Vainio, talousjohtaja Raimo 
Korpi ja Seger Automationin toimitusjohtaja Ilkka 
Salohonka jatkavat 1.1.2018 alkaen vain yhtiön 
hallituksessa. 

Seger Oy:n hallitus nimitti 1.1.2018 alkaen toi-
mitusjohtajaksi DI Kimmo Tähtisen (44). Kimmo 
on toiminut yhtiössä sen alusta alkaen vuodesta 
2002 myynnin ja oston johtotehtävissä sekä johto-
ryhmän jäsenenä. Hänellä on tuntemus koko yh-
tiöstä ja hyvä kokemus niin asiakas- kuin toimitta-
japinnoistakin. Seger Automationin fuusioituessa 
vuodenvaihteessa emoyhtiöönsä, sen organisaatio 
on osa Segeriä ja näin ollen kuuluu myös suo-
raan Kimmo Tähtisen vastuualueeseen. Kalannis-
ta lähtöisin olevalla uudella toimitusjohtajalla on 
perheessä puolison lisäksi kaksi lasta. ”Lasten har-
rastuksien parissa kuluu suurin osa vapaa-ajasta” 
sanoo Kimmo Tähtinen harrastuksistaan.

Johtoryhmän jäseneksi ja myyntipäälliköksi 
nimitettiin 1.1.2018 alkaen DI Frans Lindstén. Loi-
maalta kotoisin oleva Frans on ollut Seger Oy:llä 
vuodesta 2016 kehitysinsiöörinä myynnin ja liike-
toiminnan kehityksen tehtävissä. 

Ins. Tomi Sjöblom nimitettiin kehitysinsinöö-
riksi 1.11.2017. Vehmaalta kotoisin oleva Tomi on 
tutustunut Segeriin jo Fisker Karman tuotannon 
aloituksen aikoihin ja palannut AMK-opiskelujen 
jälkeen yritykseen.

Talouspäällikkönä on toiminut jo elokuusta 
2017 alkaen FM Kaarina Lindroth.

OMISTUS SÄILYY

Omistajien kokemus sekä alan tuntemus luovat 
luonnollista mielenkiintoa toimintaan. He ovat 
varsin sitoutuneita yhtiöön ja haluavat vaikuttaa 
siihen, että yritys toimii tehokkaasti ja kasvuha-
kuisena positiivisessa hengessä. ”Tarkoitus ei ole 
keskittyä vain investointivarojen hankkimiseen, 
vaan osallistua työnantajan ja työntekijöiden 
luottamuksen rakentamiseen. Meillä on koossa 
hallitus, jossa on monipuolista alan kokemusta. 
Hyvällä hallitustyöskentelyllä edesautetaan yri-
tyksen pitkän aikavälin menestystä. Hallitus, jossa 
jäsenten kokemus ja osaaminen täydentävät toi-
siaan, pystyy tarvittaessa suuntaamaan uudelleen 
yrityksen strategiaa erilaisten muutostilanteiden 
hallitsemiseksi. ”, sanoo hallituksen puheenjohtaja 
Lasse Vainio. 

Hallituksen merkitys korostuu nyt kuitenkin 
enemmän strategisena viitoittajana ja riskienhal-
linan asiantuntijana, mutta se on myös toimitus-
johtajan tärkein yhteistyökumppani ja esimies. 
Tarkoitus on myös osallistua aktiivisesti yrityksen 
arjen kehittämiseen varmistaen hyvä hallintotapaa 
- corporate governance.

Johto uusiutuu 
- omistus säilyy

New management 
– ownership remains 
the same

It has been a known fact that the operative 
management has been of about the same age. 
In our company, the top operative management 

has been the same as owners and the Board. 
So far, it has been successful.  In the future 
only Mauno Suominen shall continue in 
operative management responsible for 
technical development. The others that is 
President and CEO Lasse Vainio, Director for 
Finance Raimo Korpi and Managing Director 
for Seger Automation Ilkka Salohonka will 
continue only as Seger Oy’s Board Members.

MSc in technology Kimmo Tähtinen (44) 
was appointed the new Managing Director of 
Seger Oy starting January 1st, 2018. Kimmo 
has been a member of the Seger Managing 
Group for more than fifteen years and in 
leading position for sales and purchasing. 
Now when Seger Automation was merged with 
Seger Oy, Kimmo has also overall responsibility 
on those functions. 

MSc in technology Frans Lindstén has been 
nominated as Key Account Manager and 
a member of the Managing Group starting 
January 1st, 2018.  Frans, who originally 
comes from Loimaa started at Seger Oy in 
2016 acting as Sales Engineer.

B.Eng Tomi Sjöblom has been nominated 
as Development Engineer starting November 
1st, 2017 being responsible for production 
development projects dealing with 
automation, ERP, productivity and quality. 
Tomi’s home is still in Vehmaa, he worked at 
Seger Oy already before continuing his studies 
and after graduating as engineer, he came 
back.

Kaarina Lindroth, MSc, has already started 
as Finance Manager in August 2017, she is 
also a member of the Managing Group.

OWNERSHIP REMAINS THE SAME

The owners are still extremely committed to 
the company. Experience and deep knowledge 
in the line of our business create the interest 
to stay involved. The owners have a great 
impact on the working environment and 
how the company will be managed in the 
future. Experienced Board can guide the 
strategic guidelines when changes and risk 
management is needed. Good corporate 
governance will carry the company to success 
in the future. 

Toimitusjohtaja 1.1.2018 alkaen 
DI Kimmo Tähtinen.

Myyntipäälliköksi ja johtoryhmän jäseneksi 
DI Frans Lindstén.

Uusi kehitysinsinööri Tomi Sjöblom 
1.11.2017 alkaen.

Raimo Korpi (oik.) ja Paula Vainio saivat 
yhtiöltä Vuosilinnut muistoksi.
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Badminton origins from Far-East and is still an 
appreciated and widely played sport. Mainly 
it is played inside and this is why it suits well 
to be played during wintertime. We support 
and inspire and courage our personnel to play 
by financially supporting those who play at 
LiikuntaInto, a local operator. But remember -  
always before playing, you must stretch enough 
to avoid injuries!

Badminton is fun and 
suits for everyone!

Sulkapalloilemaan?

Sulkapallo on kiva kuntopeli ja sopii kai-
kille! Se on kotoisin Kauko-Idästä ja siellä 
edelleenkin arvostettu ja laajalti harrastettu 
laji. Peliä pelataan pääsääntöisesti sisäpeli-
nä ja sopii näin ollen erinomaisesti myös 
talvisin. Sulkapallokenttä on 13,40 metriä 
pitkä sekä 5,18 metriä leveä kaksinpelissä 
ja 6,10 metriä nelinpelissä. Kentän keskel-
lä on 1,55 m korkeudella verkko, jonka yli 
palloa pitää lyödä.

Sulkapallomaila painaa yleensä alle 95 
grammaa, ja sen kokonaispituus on enin-
tään 68 senttimetriä. Mailoja on eri painoisia 
ja eri materiaaleista valmistettuja. Nykyisin 
yleisin materiaali on hiilikuitu. Mailavalin-
nalla on iso merkitys pelissä onnistumiseen. 
On tärkeää että maila tuntuu mukavalta.

Sulkapallo painaa 4,74–5,50 grammaa. 
Sulat ovat hanhen tai ankan sulkia, mut-
ta harrastekäytössä käytetään useimmiten 
muovimateriaaleista valmistettuja palloja. 

PELITAVAT JA SÄÄNNÖT

Pelissä pelaaja voittaa pisteen lyömällä pal-
lon verkon yli vastustajan kenttään. Vastus-
taja saa pisteen myös, jos pelaaja lyö pallon 
rajojen yli tai verkkoon, tai jos se koskettaa 
lyöjän kehoa tai vaatetusta. Pelin säännöt 
oppii helposti. Tarkemmat säännöt löytyy 
vaikkapa netistä.

Lyötäessä palloa sen lentorata vaikut-
taa hyvin voimakkaasti pelin luonteeseen. 
Sulkapallo lähtee liikkeelle hyvinkin ko-
valla vauhdilla (suurin mitattu nopeus 493 

km/h). Toisaalta sulkapallolla on hyvin 
suuri ilmanvastus, joten se on suhteellisen 
helppoa lyödä vastustajan takarajalle niin, 
että se on lyötävissä vasta aivan kentän ta-
kaosassa.

Kaksinpelissä ratkaisevaa on kyky liikut-
taa vastustajaa ja itse liikkua oikein. Kak-
sinpeli on myös fyysisesti erittäin rankkaa 
ja monipuolista liikuntaa. Vastustajaa liikut-
tamalla pyritään pakottamaan hänet virhe-
lyönteihin. Tyypillinen virhe on huono pa-
lautus, johon on helppo vastata esimerkiksi 
iskulyönnillä, tai joka menee pelialueen 
rajojen ulkopuolelle. Koska vastustajaa py-
ritään liikuttamaan, käytetään kaksinpelissä 
paljon iskulyöntejä ja ns. drop-lyöntejä.

Nelinpelille tyypillistä ovat nopeat pallo-
rallit ja kaksinpeliä huomattavasti alhaisem-
mat lyönnit: nelinpelissä takarajaltakin voi 
lyödä iskulyönnin, koska edessä pelikaveri 
on ottamassa vastaan lyhyet palautukset. 
Nelinpelissä hyökättäessä pelipari on ken-
tällä peräkkäin ja puolustettaessa rinnak-
kain.

Sulkapallo on erinomainen kuntopeli. Se 
motivoi harrastajaansa suorituksiin ja antaa 
oikeanlaista liikuntaa kunnon kohentami-
seksi. Sitä pelatessa saa kaikki lihakset lii-
kettä, pulssi nousee ja hiki tuppaa pintaan. 
Se sopii lähes kaikenikäisille. 

Meillä Segerillä töissä olevia tuetaan 
sulkapallon pelaamisessa LiikuntaInnossa. 
Muistakaa, kuten kaikessakin liikunnassa, 
kunnon venyttely ennen suoritusta on aina 
tarpeen. Harrastelijan pelivälineet - sulkapallo ja maila.

Seger Oy toimii Uudessakaupungissa kau-
pungin omistamassa kiinteistössä Meri-
linnuntiellä. Viimeisimmiltä osiltaan 1980 
–luvun loppupuolella valmistuneessa teh-
taassa Seger Oy on ollut vuokralaisena nyt 
yli 15 vuotta vuodesta 2002 alkaen. 

On kaupungin nykyinen strategian mu-
kaista irtautua kiinteistöistä, joita se itse ei 
tarvitse. Segerin käyttämä tehdaskiinteistö 
on ollut kaupungin omistuksessa 1990-lu-
vulta asti, jolloin se osti kiinteistön. 

Me olemme Seger Oy:llä siinä vaiheessa, 
että investointi toimitiloihin vakiintuneen 
liiketoiminnan turvaamiseksi on tullut var-
teenotettavaksi. Kiinteistö on melko keskei-
sellä paikalla lähellä kaupungin keskustaa 
ja sillä on n 5 ha tontti, jolla on runsaasti 
rakennusoikeutta. ”Se antaa meille tulevai-
suuden kannalta tarpeellisen kasvumahdol-
lisuuden”, sanoo hallituksen puheenjohtaja 
Lasse Vainio. Nykyisen teollisuushallin 1 ha 
tilat riittävät nykykäyttöön.

Tiloissa toimivat muut yritykset jatkavat 
vuokralaisinamme vanhojen vuokrasopi-
musten pohjalta.  ”Meille on eduksi, kun 
tiloissa toimii mm ruokalayrittäjä, jonka 
palveluita mielellämme ostamme” jatkaa 
Vainio.

Seger Oy 
ostamassa 
toimitilansa

Seger Oy will 
buy facilities for 
Uusikaupunki town

For the moment, Seger Oy is located in 
Uusikaupunki town owned facility in 
Merilinnuntie, which we have rented from 
town since 2002. The town strategy is to sell 

the properties that the town itself does not 
need.

We at Seger Oy are now in the phase that 
investing in the facilities in order to secure 
the business, will be needed. The property 
is in quite central location in town there is 
about 5 hectares land to build more when 
needed. “This gives us possibilities to grow 
in the future”, says Lasse Vainio, Chairman 
of the Board.

Other companies in the facility will 
continue as tenants as they did before.  For 
example, we see it positive that there is a 
cafeteria in the same building.
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Paikkakunnan Saab entusiasti taksiyrit-
täjä Tomi Virtaselta tuli syksyllä mie-
lenkiintoinen kutsu. Hän oli saamassa 
Ruotsista vieraan, joka oli tuomassa 
harvinaisen Saab 9-5 SportCombin 
näytille Uuteenkaupunkiin. Tomi Vir-
tanen järjesti NG Saab 9-5 tapaamisen 
30.9.2017 ja tarjosi vielä Trollpartsilla 
kahvit halukkaille.
No paikallehan piti mennä. Uudenkau-
pungin Automuseon paikoitusalueelle 
oli kerääntynyt kahteen vinoparkkiin 
toistakymmentä uuden sukupolven 
Saab 9-5 autoja. Parkkeerattuamme 
omamme rivinjatkoksi katseet kohdis-
tuivat tuohon harvinaisuuteen. 

Saab 9-5 SportCombi ei ehtinyt 
markkinoille. Niitä tehtiin kuitenkin 
Trolhättanissa ns esisarjatuotantona 
33 kpl. Lisäksi puolivalmiina autoina 
myydyistä aihioista lähinnä ruotsalaiset 
ovat tehneet autoja. Ruotsalainen Philip 
Salonen, joka toi paikalle tämän yksi-
lön, omistaa Mannes Bilservicen. Se 
on Ruotsissa laajasti tunnettu NG Saab 
osaamisestaan.

Seger Oy valmisti Saab 9-5 autoihin 
osia. Tähän Saab 9-5 SportCombiin oli 
tehty valmistelut 6 eri osan valmistami-
seen ja toimittamiseen.

NG Saab 9-5 autoja toimitettiin 41 eri 
maahan ja valmistettiin vuosina 2010-
2012 n. 11350 kpl. Näistä Suomeen val-
mistettiin 130 kpl.

NG Saab 9-5 SportCombi
Uudessakaupungissa

We received an interesting invitation 
from a local Saab enthusiastic Tomi 
Virtanen last fall. He had invited 
a guest form Sweden who’d bring 
a new generation Saab 9-5 Sports 
Hatchback with him for all of us 
Saabists to see. In addition to this 
rarity, there were more than ten new 
generation Saab 9-5’s to admire.

Saab 9-5 Sports Hatchback never 
made it to market, only 33 ones 
were built in Trollhättan Sweden as 
pre-series cars.  Seger Oy was one of 
the supplies to this model, we were 
supposed to make 6 sheet metal parts 
to it.

New generation Saab 9-5’s were 
exported to 41 countries from 
Sweden, total of 11350 cars were 
built during 2010-2012 of which 
130 ones came to Finland.

NG Saab 9-5 Sport 
Hatchback in 
Uusikaupunki

NG Saab 9-5 autoja oli 
kerääntynyt  näytille toistakymmentä 

Uudenkaupungin automuseon edustalle.

Paula ja Lasse Vainio
 NG Saab 9-5 tapaamisessa.

Saab 9-5 SportCombi takaluukun kiinnike.
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Traditio jota 
tullaan kaipaamaan

Yhtiö on halunnut muistaa työntekijöitään hyvästä ja sitou-
tuneesta työurasta. Tapana on anoa Keskuskauppakamarilta 
sen kriteeristöihin perustuen ansiomerkkejä. Tänä vuon-
na pronssisen 10-vuotisansiomerkin sai Raimo Mankinen, 
jota Lasse Vainio kiitti puheessaan pitkäjänteisestä ja luo-
tettavasta työstä materiaalien lähetys-, vastaanotto- ja varas-
tointitöissä. Raimo oli mukana jo Segerström & Svenssonin 
aikana. Näitä ja myöhempiä aikoja muisteltiin yhteisesti il-
lallispöydässä. On se ihmeellistä miten aika kultaa muistot.

Chamber of Commerce
  – Medal of Merit

Once a year Seger Oy will hand out Medals of Merit to those 
employees who have been working in the company for ten 
year or more. This time Raimo Mankinen was awarded 
the bronze Medal of Merit for 10- year-employment at 
Seger Oy. Lasse Vainio thanked Raimo for long-time-com-
mitment for his work in the warehouse operations. Raimo 
was already with us at Segerström & Svensson! It was fun 
to reminisce all that at the dinner table.  Memories grow 
sweeter with time…

Kauppakamarin ansiomerkki 
Raimo Mankiselle

Seger Oy vietti nyt 15 kertaa joulunajan 
aloitusta kuuntelemalla joulunsanomaa ja 
joulutunnelmaa tuovaa musisointia. Seu-
rakunnan puolesta lähes aina olemme 
saaneet ilolla kuunnella kappalainen Esko 
Halivaaran joulun sanoman pohdintaa. Hän 
on ollut pidetty sanoman tuoja, joka tarinan 
kertomalla ja välillä kitarallakin säestäen 
on saanut koko väen hiljentymään joulun 
odotukseen. 

For the past fi fteen years, Seger Oy has 
started the Christmas season by listening 
Christmas carols and the message of 
Christmas.  From our congregation it has 
almost every year been Esko Halivaara, 
it has been a pleasure to listen his stories 
relating to Christmas.

For seven out of those fi fteen years, we’ve 
had a possibility to follow one music class 
to grow from 9 years old boys and girls to 
15-16 years old teens. The music they sing 
and play has been a great joy for all of us. 
This year there was about half of the class 
9E of Uusikaupunki school, and this time 
they came alone without the guidance 
of their music teacher! After this school 
year the class will split up where ever they 
choose to continue their studies… This is 
also the case with Esko Halivaara, who has 
informed us that he will retire this coming 
summer. There is not enough words to 
thank both Esko and the students for this 
seven-year tradition.

Tradition that will 
be missed

Viimeiset 7 vuotta olemme saaneet seu-
rata Uudenkaupungin yhtenäiskoulun mu-
siikkiluokan kehittymistä ja kuulla jouluai-
heisia lauluja säestyksellä. Nyt paikalla oli 
noin puolet koulun 9e-luokan oppilaista, 
jotka suoriutuivat tällä kertaa ilman opetta-
jan ohjausta hienosti. 

Yläasteen päättyessä upeat laulajat 
lähtenevät jatko-opiskelemaan kuka min-
nekin. Heitä me emme enää jatkossa saa 

kuulla. Sama koskee ehkä myös Esko Ha-
livaaraa, joka on ilmoittanut jäävänsä tule-
vana kesänä eläkkeelle. Heille kaikille iso 
kiitos joulun tunnelman luomisesta koko 
Seger Oy:n puolesta.

Raimo Mankinen (vas.) sai sydämelliset onnittelut ansiomerkistään Lasse Vainiolta.
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Katsaus 

Sarjassa erikoisisa 
liikennemerkkejä 
- sorsavaroitus 
Fiskarssissa.

Ugin joulukatu 
sai 2017 uudet 
jouluvalot.

100 tn Ambrogio Galli 
antoi tietä 140 tn 

Manzonille.

Raimo Korpi ja Paula 
Vainio tarjosivat 

henkilöstölle Golf- ja 
kotirouvakahvit syyskuun 

viimeisenä päivänä.

Jose Mattila 
saa opastusta

 Jussi Ankelolta 
CNC työstokeskuksen 

kayttöön.

125 tn Kaiser 
tarkkuuspuristin-
linja siirtymässä 
takaisin paikalleen 
Poraajantieltä.

Lasse Vainio täytti 
60-v joulukuussa. 

Onnittelupuheen piti 
Ilkka Salohonka.

Siisti työpaikka 
mahdollistaa 
tehokkaan ja 
laadukkaan 
tekemisen.

Joulunhitti 2017
- tonttuovi.

Anna Pekuri 
hienosäätää 
levytyökeskusrobotin 
ohjelmaa.

Seger Oy:n alkuvuoden 2017 tapahtumiin

Kiinnittimien 
asennus on saanut 

lisäkapasiteettia
 cnc-ohjelmoitavasta 

pemityskoneesta.

Jääkotkat järjesti 
15.12.2017 Pre Olympic 

turnausmaaottelun 
Suomi-Saksa 

naisten jääkiekossa
Suomi voitti vm-kisan.

Kunnossapitopäällikkö 
Esa Mannermaa, Rauli 

Heikkinen ja Harri  
Soininen siirtämässä pai-
kalleen 100 tn Ambrogio 
Gallin korvaavaa 140tn 

Manzoni-puristinta.

Ilkka Salohonka nauttii 
60-v marenki-kinuski-
vaniljakastikekakkua 
Kaarina Lindrothin (vas), 
Paula Vainion  ja muiden 
kanssa lokakuussa.

Finn-Power A5 
levytyökeskus 
automatisoitiin 180 kg 
käsittelevän Yaskawa 
Motoman robotilla.

Seger Automation 
fuusioitui Seger Oyn.

Lämpökeskuksen 
kattilat purettiin ja 
piippu kaadettiin. 
Tila otettiin tuotanto-
käyttöön kun lämpö 
saadaan kaukolämmöstä.

Robottisärmäykseen 
on tulossa uusi 
solu huhtikuussa.
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www.segertech.com

Tämä on Seger Oy:n sidosryhmälehti,
joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Lehden toimitus: Lasse Vainio
  Paula Vainio
Taitto:  Mainostoimisto Grafesko Oy
Painopaikka: Euraprint

010 253 9804
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Kulunut vuosi on monin tavoin ollut muutok-
sien vuosi ja muutoksien on tarkoitus jatkua 
hallitusti. Pitkään yhdessä työskennelleestä toi-
mihenkilöjoukosta useampi jäi sivuun operatii-
visesta toiminnasta. Siirtymiset loivat tilaa uusil-
le vastuunkantajille ja on ollut hienoa havaita 
tuoreiden ajatuksien ja uuden energian tuoman 
piristysruiskeen päivittäisessä toiminnassam-
me. Aiempi operatiivinen johto jatkaa hallituk-
sessamme ja tukee nykyistä johtoa muutenkin 
aina tarvittaessa. Sen osaaminen on siis säilynyt 
talossa. Uutta osaamista syntyy jatkuvasti lisää. 
Meillä on hyvä vauhti päällä ja kova into kehit-
tää ja kasvattaa yritystämme.

Takanamme on pitkä markkinoiden alamä-
ki, joka lopulta taittui ja kääntyi kasvu-uralle. 
Niukemmat markkinat on jaettu kilpaillen 
olemassaolostamme ja etsien uusia tukijalkoja 
toiminnalle. Monet yritykset pienenivät mark-
kinoiden mukana, useimmat kokivat matkan 
varrella haasteita taloudellisesti ja monet yrityk-
set luopuivat väliaikaisesti myös tarpeellisista 
investoinneistaan. Meillä Segerillä tilanne hallit-
tiin melko hyvin. Tavoiteltuihin kasvulukuihin 
ei ehkä päästy, mutta pystyimme säilyttämään 
kokomme, tärkeitä investointeja on tehty jatku-
vasti ja tulostakin on pystytty tekemään tasai-
sesti. Tästä on erinomaisen hyvä jatkaa eteen-
päin.

Pitkä alamäki markkinoilla loi alalle rajun 
hintakilpailun ja tämä kilpailu jatkuu yhä tiuk-
kana. Elinehto menestyksellemme on, että pys-
tymme jatkuvasti kehittämään toimintaamme 
organisaation kaikilla eri tasoilla. Meidän tulee 
kyetä poistamaan kaikki turha ja keskittyä vain 
asiakkaalle lisäarvoa tuottaviin toimenpiteisiin. 
Taustamme autoteollisuudessa antaa pohjan 
suunnitella asioita etukäteen. Nopeutunut maa-
ilma ympärillämme pakottaa kuitenkin yhä 
useammin aloittamaan tuotannon nopealla ai-
kataululla, meidän tuleekin tunnistaa kehitys-
kohteita olemassa olevista prosesseistamme. 
Meidän pitää miettiä omasta tekemisestämme 
mikä on järkevää ja mikä ei, ja kyettävä kyseen-
alaistamaan kaikki turhalta tuntuva. On tär-
keää, että kehitystyössä ovat kaikki mukana ja 
työtä tehdään organisaation eri tasoilla monilla 
eri työkaluilla. 

Nopeutuva maailma vaatii myös tehokasta 
informaation käsittelyä. Meidän pitää hallita 

saamamme informaatio tehokkaasti, jotta var-
mistamme, että asiakkaamme saa tilaamansa 
tuotteen tai palvelun, ja tämän vielä nopeam-
min ja joustavammin meiltä kuin kilpailijoiltam-
me. Hinta, toimitusvarmuus ja laatu ovat useim-
miten markkinaedellytyksiä, joustavuudella ja 
nopeudella voimme erottua joukosta. Tuotan-
non ympärillä pyörii iso määrä informaatiota. 
Tuoteinformaatio, projektiaikataulut, yhteistyö-
kumppanien hallinta, tuotannon ohjeistaminen 
ja tuotannon raportoinnit muun muassa luovat 
ison informaatiomäärän, jota pitää hallita ja 
johtaa tehokkaasti tavoitteisiimme päästäksem-
me. Voimme tyytyväisyydellä todeta, että teke-
mämme tietojärjestelmävaihdos on tehostanut 
informaationkäsittelyä huomattavasti ja takaa 
kilpailukykymme tässä tärkeässä asiassa. 

Strategisesti yrityksemme pitää kyetä muun-
tautumaan markkinoiden asettamien vaati-
musten mukaisesti. Teemme parhaillaan uu-
distustyötä tällä sektorilla. Meidän tulee olla 
jatkuvasti hereillä ympärillä olevien markkinoi-
den muutoksille, kyettävä reagoimaan nopeasti 
mahdollisiin muutoksiin myös strategisesti ja 
jalkauttaa nämä muutokset tehokkaasti pro-
sessien kautta käytännön tavoitteiksi sekä toi-
menpiteiksi kaikille yrityksemme työntekijöille. 
Nopeat syövät hitaat! 

Kiitän omistajiamme luottamuksestanne ja 
tuestanne uuden organisaatiomme taustalla. 
Kiitokset uusille vastuunkantajille, olette tul-
leet hienosti mukaan joukkoomme ja hoitaneet 
uudet työnne kiitettävästi. Kiitokset myös koko 
Segerin henkilöstölle, meillä on edessä paljon 
kehittämistä ja tähän pitää keskittyä. Edetään 
suunnitelmissamme askel kerrallaan, näin 
hommat pysyvät varmasti hanskassa ja ajatus 
kirkkaana. Viimeisenä, mutta ei vähäisempänä 
kiitokset asiakkaillemme, teillehän me viime-
kädessä tätä hommaa teemme. Annatte meille 
jatkuvasti uusia haasteita ja pakotatte osaltanne 
meitä pysymään kehittämisen tiellä. 

Mukavaa syksynjatkoa kaikille!

Kimmo Tähtinen
Toimitusjohtaja

Controlled 
change

Hallittua 
muutosta

The past year has been a year of changes and 
the change will continue in control. Many of 
the offi ce personnel who had been working 
together for ages, decided to “step out” off 
the daily operative functions. This made it 
possible for new bearers of responsibilities, 
and it has been great to fi nd out how new 
and fresh ideas have given new energy to 
all of us. There has been no change in the 
company board and the board supports 
and guides the present management when 
needed, the previous knowledge has not 
gone anywhere. We are in good speed and 
we are determined to develop and make our 
company even stronger.

Behind us, there is a long period of low 
conjunction, which fi nally turned to growth.  
Smaller markets have been divided, there is 
competition on survival, leading to fi nding 
new supporting customer basis for our 
company. Many companies lost business 
during the low conjunction, many had 
economic challenges and many gave up 
investments needed. We at Seger survived 
pretty well. We didn’t meet all the growth 
estimated, but we kept the present size and 
could do the investments planned, also 
making profi t.

The long low conjunction effected as hard 
price completion, which still continues.  In 
order to survive, we have to develop our 
functions in all levels of our organization. 
We have to concentrate only to issues 
essential, giving our customers what they 
need – value added. We have to process all 
information from the customer effectively, 
we have to be fast and fl exible – better than 
our competitors. Product information, 
project scheduling, managing our supplies 
and partners, production instructions 
and reporting among others create a large 
amount of information, which must be 
managed and controlled effectively in order 
to reach the targets.  Our new MRP system 
taken into use last year has provided us tools 
to manage the production chain to benefi t 
us and our customers.

We have to be awake at all times, in order 
to react fast to changing markets, not only in 
our present situation but also in our longer-
term strategy. Changes must be done fast 
when needed through processes to targets 
and actions.

I want to thank Seger Oy owners for 
trust and support to our new organization. 
Thank you all the new personnel who have 
joined us and performed so well.  I want 
thank also the whole personnel, there is a 
lot to do and to develop in the future which 
needs all of us. Last but not least – thank 
you, our customers – all what we do, we do 
for you!  Give us new challenges and force 
us to develop!

Kimmo Tähtinen
Managing Director

Uusissa tehtävissä on vanhoja ja uusia kasvoja, takarivi Frans Lindstén, Kimmo Tähtinen, Tomi 
Sjöblom ja  Juha Lahtonen sekä edessä Kaarina Lindroth, Taru Muotka ja Mona Holmberg.
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Kun lukee lehtijuttuja teollisuudesta, vire ja 
sävy ovat muuttuneet huomattavasti kun ver-
rataan muutaman vuoden takaiseen tunnel-
maan. Tuotteet tekevät kauppansa ja tuote-
valmistajat etsivät ponnekkaasti keinoja millä 
vastata kasvavaan kysyntään. Yksi huolenaihe 
on löytää hyvät tekijät. Kouluista valmistuu 
vähemmän tekijöitä metallipuolen töihin kun 
aiempina vuosina, toisaalla taas moni kokenut 
osaaja siirtyy eläkkeelle. 

Automaatio on, myös edellä mainituista 
syistä, vahvasti pinnalla mediassa. Teknisillä 
messuilla robotit syöttävät ja purkavat työstö-
koneita. Robotiikkaa on enemmän esillä myös 
koulutuksessa. 

Robotit eivät enää ole ”avaruusteknolo-
giaa” vaan enemmänkin vakiintunut tuotanto-
resurssi teollisuuden töissä.

CoastOnella kysyntä robotisoiduille puris-
timille alkoi kasvaa huomattavasti pari-kolme 
vuotta sitten. Työmäärän kasvu oli monella 
se ratkaiseva tekijä, joka kannusti lähtemään 
robotisoimaan, vaikka aiempaa kokemusta ei 
roboteista juuri ollutkaan. CoastOnen pienet 
särmäyspuristimet oli huomattu kentällä luo-
tettaviksi työkoneiksi, jotka kokonsa ja toisto-
tarkkuutensa puolesta soveltuvat robotisoin-
tiin mainiosti.

 Seger Oy:llä ensimmäinen robottiprojekti 
CoastOnen laitteisiin oli kierteytyskoneen ro-
botisointi. Tähän löydettiin yhteisessä pohdin-
nassa Yaskawa Finland Oy:n kanssa toimiva 
konsepti. Kun ensimmäinen projekti on tulok-
sekas, antaa se myös luottamusta muidenkin 
koneiden robottikäyttöön.

Särmäys oli vuorossa seuraavaksi. Ensim-
mäinen solu asennettiin töihin keväällä 2017. 

Kun erilaisia levyosia on paljon ja pitkiä 
sarjoja löytyy, se helpottaa koneen käyttöön-
ottoa tuotannossa. On tuotteita mistä valita.  
Kaikki tuotteet eivät muotonsa ja sarjakokon-
sa puolesta ole niitä kaikkein soveltuvimpia, 
mutta laajasta skaalasta ne löytyvät helposti. 

Kun ensimmäinen särmäyssolu alkoi olla 
kapasiteettinsa puolesta täyttymässä, alkoi 
seuraavan solun ideointi jo saman vuoden lop-
pupuolella. Tälle seuraavalle solulle haettiin 
vielä isompia sarjoja ja ulottuvuutta, ja kuinka 
ollakaan Yaskawan suunnittelussa oli työn alla 
lineaarirata, josta löytyi ratkaisu näihin tarpei-
sin. Rata mahdollistaa solulle enemmän pur-
kutilaa, mikä tarkoittaa pidempiä ajoja ja sikäli 
parempaa tehokkuutta.

Tällä hetkellä on työn alla solujen etäohjel-
moinnin käyttöönotto, jota toteuttaa Segerillä 
AJT Works Oy.

Etäohjelmoinnilla mahdollistetaan uusien 

Robotisointiprojektit pitävät 
CoastOnen kiireisenä

Robotizing projects 
keep CoastOne busy

When reading newspapers, you realize that 
hype and tone of the articles on industry have 
changed quite a lot during past few years.  
Manufacturers search for new methods in 
answering in increasing demand.  One of the 
problems is how to fi nd personnel that can 
perform.  Less and less graduate from schools 

tuotteiden nopea ylösajo. Tuotteen robotti-
taivutus mallinnetaan tietokoneella valmiiksi 
työstöohjelmaksi, joka sitten ajetaan ylös so-
luun. Solu voi työskennellä tehokkaasti kun 
uusien tuotteiden tekemiseen vaadittava aika 
solussa on näin minimoitu. Ohjelmointityö on 
siirretty konttoriin.

Uutena kehityskohteena CoastOnen soluis-
sa on levyn taivutuskulman optinen mittaus, 
joka mahdollistaa robottisärmäyksen myös 
vaativimmille materiaaleille.

Janne Raittila,
CoastOne Oy

for metal industry and on the other hand more 
and more of those who can, are retired. Due 
to those facts mentioned, automation is one 
of the key factors to solve the problem. Today 
robotizing is not some “space technology”, but 
more or less a common production resource 
for manufacturers.

At Seger Oy the fi rst robotizing project 
with CoastOne was robotizing screwing 
machine. This was done in co-operation with 
Yaskawa Finland. As this project was carried 
out successfully, it supports  robotizing other 
machinery the same way. Next step was 
robotizing bending machinery. The fi rst was 
assembled in spring 2017. When this fi rst cell 
was starting to be at full capacity, started 
planning of the next one already at the end 
of the same year. This cell needed even longer 
series, that we found on Yaskawa’s drawing 
board – a linear line, which fulfi lled the 
requirements. By remote programming you 
could start new products a lot faster than 
before.

As a new developing product in the 
robotized bending, CoastOne has optical 
measuring of the parts bended in the cell, 
which makes it possible to bend even more 
demanding materials.

Janne Raittila,
CoastOne Oy

Etäohjemointiominaisuuksia esittelemässä 
suunnittelupäällikkö Timo Tamminen.

Pia Salminen ja Elisa Hurme uutta robottitaivutuskonetta oppimassa. Kouluttajana Tapani Suominen.

VALMISTAVAN  
TEOLLISUUDEN 
LUOTTOTOIMITTAJA 
KIINNITYSTARVIKKEIDEN JA 
PIENOSIEN 
HANKINNASSA
JA LOGISTIIKASSA

BUFAB Finland Oy 
Puh. 020 7931 200

www.bufab.fi
bufab.finland@bufab.com
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Lehtien otsikot ovat olleet viime aikoina usein 
USA:han ja protektionismiin liittyviä. Maailmal-
la ollaan seurattu sekavin ajatuksin muutoksia, 
joita maailman johtavat taloudet vaativat ja 
toteuttavat. Protektionismia eli oman tuotan-
non suojelemista kilpailevalta tuonnilta valtion 
suoranaisella tuella esimerkiksi tullimaksuin 
on toki ollut ennenkin. Sitä on käytetty suoje-
lemaan omaa tuotantoa, työllisyyttä ja omava-
raisuutta. Seurauksena tulee yleensä myös ne-
gatiivisia asioita kuten tuottavuuden kehityksen 
heikkeneminen kilpailun vähetessä.

Viimeksi suurimittaista protektionismia oli 
1930-luvulla. Se johti esimerkiksi Suomessa 
siihen, että omavaraisuus viljan suhteen kehit-
tyi vuoteen 1938 mennessä 40 prosentista 90 
prosenttiin. 

”Kylmän sodan” jälkeen viimeisen 60 vuo-
den aikana maailma on keskittynyt vapaan kau-
pan lisäämiseen. Se on johtanut maailman ta-
louden voimakkaaseen kasvuun. Vapaakauppa 
tarkoittaa yleensä ihmisten ja yritysten oikeutta 
käydä kauppaa keskenään vapaasti myös valta-
kunnanrajojen yli. Käytännössä se siis merkit-
see rajoitusten, kuten tullien ja tuontirajoitusten 
puuttumista kahden tai useamman valtion vä-
lillä, jolloin ihmisten keskinäiselle kanssakäy-
miselle, kaupankäynnille ja sopimuksille asete-
taan mahdollisimman vähän rajoituksia. Tästä 
on ollut ainakin tähän asti enemmän hyötyä 
kuin haittaa sen piiriin kuuluville.

Vapaakauppa-alueita on maailmassa useita. 
Euroopan talousalue on näistä suurin. Muita 
vapaakauppa-alueita ovat muun muassa Poh-
jois-Amerikan NAFTA ja Aasiassa AFTA sekä 
SAFTA. Maailman kauppajärjestö WTO on maa-
ilmanlaajuinen järjestö, jonka tehtävä on ollut 
kaupan esteiden keskinäinen vapauttaminen. 

Nyt maailma on kuitenkin suuresti muut-
tumassa. Vapaakauppa-alueiden laajentaminen 
on vastatuulessa. Kauppapolitiikka on myös 
valtapolitiikkaa. USA:n määräävä asema maail-
man johtavana valtiona on saanut kilpailijoita. 
USA:n lisäksi markkinoita haluaa hallita Kiina 
ja EU. Myös Venäjä hamuilee merkittävää ase-
maa. Kiina on suojannut omaa tuotantoaan 
ja markkinoitaan. Samanaikaisesti se on val-
lannut itselleen uusia markkina-alueita. Se on 
suuruudellaan muodostumassa määrääväksi 
maailman kauppapolitiikassa, eikä USA halua 
menettävänsä tätä asemaa. 

USA on irtisanoutumassa vapaakauppa-
sopimuksista ja suosimassa kahdenkeskisiä 
sopimuksia sanellakseen niihin ehtonsa. Eu-
rooppaa pyrkii yhä jatkamaan vapaata kaupan-
käyntiä, mutta kärsii hajaannuksesta, jota esi-
merkiksi BREXIT tuo tullessaan. EU:n ja USA:n 
vapaakauppasopimuksesta on neuvoteltu neli-
sen vuotta, mutta se ei ole toteutunut. Saman 
aikaisesti EU on solminut myös kahdenkeskisiä 
vapaakauppasopimuksia kuten 2013 Etelä-Ko-
rean ja tänä vuonna Japanin kanssa. Maailman 
suurimmat tuonti- ja vientimaat ovat Kiina, USA 
ja Saksa. USA tuo huomattavasti enemmän kuin 
vie. Kiina on maailman suurin viejä ja se koe-
taan lännessä uhaksi vapaakaupalle. 

USA:n asettamat teräs- ja alumiinitullit, sekä 
tullit muutamille muille tuoteryhmille, koskevat 
myös EU:ta. EU on asettanut vastatullit teräs- ja 
alumiinitulleille, jotta aasialainen teräs ei USA:n 
tullien takia ajautuisi EU:hun. Autoja koskevia 
lisätulleja on neuvotteluteitse onnistuttu aina-
kin viivyttämään.

Omaan toimialaamme liityyen SSAB, johon 
Suomen terästeollisuuskin nykyisin kuuluu, 
vie USA:han vain lujia erikoisteräksiä, joita ei 
valmisteta USA:ssa. Hinnat nousevat siellä ko. 

Maailmankauppa 
murroksessa?

World trade in 
turbulence? 

Headlines in media have lately been dealing 
with the US and protectionism. There has been 
mixed feelings when reading about what world’s 
leading economies demand and how they act. 
Protecting their own production, employment 
and self-sufficiency from import using customs 
fees has been the means also previously. This 
has often lead to negative issues such as failing 
productivity when there is less competition.
When thinking of the latest vast era of 
protectionism in the 1930’s, for examble in 
Finland the self-sufficiency of grain increased 
from 40% to 90%.
After the “cold war” during the past 60 years, 
the world economy has concentrated to 
increasing free trade, which has led to growth 
for everyone. Free trade means that there are 

teräksen käyttäjille ja kumuloituvat kuluttajien 
maksettaviksi.

Meille Segerillä teräs- ja alumiinitullit eivät 
liene uhka nykytuotteillemme. Pitkällä tähtäi-
mellä erityisesti uusien tuotteitten osalta pai-
kallinen kilpailu saa tullien avulla hintaedun ja 
kilpailee kanssamme entistä vakavammin.

Meille on tärkeää, että meillä on jatkossa 
vahvat ja toimivat kotimarkkinat EU:ssa. Nähtä-
väksi jää seuraako EU USA:n viitoittamaa tietä. 
Ilman EU:ta Suomi olisi yksin maailman kaup-
pamahteja vastassa. 

Toinen suuri syy kauppapolitiikan muu-
tokselle USA:ssa on pitää taloutensa kunnossa 
ja toimintakykyisenä. Nyt sen talous ja työl-
lisyystilanne ovat vielä hyvät. Sen tuonti on 
kuitenkin paljon suurempaa kuin vienti. Tämä 
epätasapaino on johtamassa tilanteeseen, jossa 
talouden käänne on lähestymässä. Eräs signaali 
siitä on se, että USA:n 2- ja 10-vuoden valtiolai-
nojen korkoero on voimakkaasti pienentynyt ja 
lähestyy 30 pistettä. Se on yhtä kertaa lukuun 
ottamatta merkinnyt viimeisen 60 vuoden aika-
na laman alkamista. Näin kävi myös 2002 te-
lekommunikaatiokuplan ja 2008 finanssikriisin 
lähestyessä. Tämän USA halunnee välttää. Tu-
levaisuus näyttää mihin USA:n nykyiset toimet 
riittävät. 

Maailman on muuttumassa. Maailma ei ole 
enää ”yksinapainen” USA:n ympärillä ja siitä 
riippuvainen vaan vallasta kilpailevat useam-
mat vahvat markkinat. Suunta kasvavaan va-
paakauppaan lienee kääntymässä kahden kes-
kiseen sopimiseen. Meidän kannaltamme EU:n 
merkitys tulee jatkossa korostumaan. Paluuta 
entiseen ei ole näköpiirissä.

Lasse Vainio
Hallituksen Puheenjohtaja

no restrictions, such as customs fees or what you 
can import or export, between countries. This 
has been profitable for those involved with these 
trade agreements. There are several free trade 
areas, European trade area is the largest one, in 
North America there is NAFTA and in Asia AFTA 
and SAFTA. World Trade Organization, WTO, is 
the central organization dealing with reducing 
the obstacles from free trade.
Now the situation in the world trade is 
changing. Free trade areas are not expanding; 
in trade policy there is also a question of 
political power.  The US has been the leading 
country in the world economy but now also 
China and the European Union want to lead 
the markets. In addition, also Russia wants 
to have a leading position, China has already 
protected its own production and markets from 
others. When China market being so large, it 
also has a great impact on world economy, and 
being so, the US does not want to lose its position 
as the leader.
The US is resigning from the trade agreements 
and preferring mutual agreements in order 
to be able to command the conditions.  EU is 
determined to continue the free trade, but 
struggles with the idea of BREXIT. At the same 
time, EU has signed mutual agreements with 
South Korea and Japan.
The US has set customs fees for steel and 
aluminum among some other products, those 
products also imported from EU. The EU has also 
set customs fees for those materials in order to 
prevent Asian materials arriving EU.
SSAB exports to US only steel products, which are 
not manufactured in the US. Prices for products 
are going up and are cumulated into consumer 
prices.
At the moment, we at Seger don’t see the customs 
fees for steel and aluminum as a threat when 
present products manufactured are concerned.  
On the long run, especially local production in 
the countries we export, benefit the customs fees 
and compete with us more strongly.  For us, it 
is important that we have a strong market in 
the EU. Without EU, Finland would be alone 
against all others.
Another reason for changes in the US economy 
is that they want to keep their economy in good 
shape and functioning. For the moment, their 
import is bigger than their export. During the 
past 60 years, this has meant a start of regression. 
This happened during the telecommunication 
crisis in 2002, and also during the economic 
crisis in 2008.  This is what the US for sure wants 
to avoid hoping that what they do, is enough. 
The world is changing. The world economy is 
no longer around the US; there is competition 
on power within several markets.  When we are 
concerned, EU will have more effect on us than 
ever.  There is no return to what it was in the 
near future.

Lasse Vainio
Chairman of the Board
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Neljä naista ideoi ja toteutti Uudenkau-
pungin sisäänajoväylän varteen kaupungin 
virastotalon, terveyskeskuksen ja poliisilai-
toksen läheiselle pellolle, parinsadan kä-
sintehdyn hahmon kokoelman. Hahmojen 
ympärillä kierrellessäni hymähtelin ja jopa 
naureskelin ääneen monta kertaa. Hahmot 
edustivat pääasiassa eri ammattiryhmiä. 
Ammateista edustettuina olivat mm. sai-
raanhoitajat ja lääkärit, taksikuski, kirjai-
lija, grillimyyjä, automekaanikot, erilaiset 
puutarhatyöntekijät jne. Vanhat liikelogot 
kasvattivat mielenkiintoa niiden näkyessä 
veryttelyasuista, haalareiden selästä tai lip-
palakeista. Mukana oli myös perheitä, kau-
punginvaltuustoa, kesä-ukilaisia jne.

Demokatu eli kaupunkilaisten yhteinen 
”olohuone” rakennettiin keskustaan Aliselle 
kadulle korttelinmittaiseksi. Kokeilu tehtiin 
osana keskustan elävöittämissuunnitelmaa. 
Alueelle oli tuotu istumapaikkoja, suihku-
lähde, keinonurmialusta ja varusteita lasten 
leikkeihin. Heinäkuun lopusta syyskuun al-
kuun alueella oli useita tapahtumia ja run-
saasti ihmisiä myös iltaisin.

Penkeillä oli aina ihmisiä. Demokatuun 
liittyen Rauhanpuistoon oli tuotu kymmen-
kunta riippukeinua. Ne olivat haluttuja oles-
kelupaikkoja varsinkin näin hienona kesä-
nä. Puistossa vietetiin ”Taiteiden ilta/yö”. 
Oli pop-up kahvilaa, letintekijää, Stand Up 
–ohjelmaa. Myöhemmin puistossa oli mm. 
ulkoilmaelokuvateatteri. Sekin oli menestys. 
Puiston tunnelmavalaistus oli syksyn lähes-
tyessä erinomaisen hieno, jonka toivottiin 
jäävän pysyväksi. 

Torille pystytettiin lapsia ja nuoria varten 
Pumptrack-rata. Siinä lapset liikkuivat pää-

Viihtyisä Uusikaupunki
tapahtumia täynnä

This summer was something special! It 
started already in the spring when four 
ladies installed about 200 hand-made 
fi gures near the town hall, police station 
and health care center.  There were nurses 
and doctors, taxi-driver, writer, BBQ-sales 
person, auto mechanics, garden worker.  
Also the town council members and 
families had their own fi gures.

Another interesting thing was built 
in the center of the town -- “livingroom”. 
Part of the main street was covered with 
“lawn” and on it there was a water 
fountain, chairs of different kind and 
toys for children to play with. There was 
also some events during the nights. In the 
park close to the street, there were about 
ten hammocks for people to relax in. The 
fi rst Night of the Arts was held in the park; 
there was a pop-up café, stand-up shows 
and also the fi rst out-door cinema, we also 
had a beautiful and colorful lighting in 
the park, which people said should stay 
there! In the market place, there was a 
Pumptrack-track for children and teens.  
It was so much fun that the Town made 
a decision to purchase it so that it can be 
enjoyed also the coming summers.

Everyone enjoyed this test period of 
making the town center more lively.  The 

Uusikaupunki full of 
happenings

asiassa potkulaudoilla, ja hauskaa oli - jopa 
niin hauskaa, että kaupunki päätyi osta-
maan radan tulevia kesiä varten.

Kaupungin keskustan elävöittäminen oli 
onnistunut kokeilu. Se näkyi ja kuului po-
sitiivisesti. Useinmiten ihastuneet lausah-
dukset tulivat ulkopaikkakuntalaisilta. Kau-
punginlahden upea ranta ravintoloineen 
ja tunnelmoineen vain korostivat hyvää 
tunnetta. Uudet asiat sopivat erittäin hyvin 
Merefestin, Crusell-viikon ja iltatorin sekä 
venetsialaisten kanssa kesän ohjelmaan. 
Toivottavasti vastaavat asiat jatkuvat tulevai-
suudessakin.

Town Bay restaurants with well cared 
surroundings and lights supported the 
positive feelings.  These new ideas are a 
great addition to Merefesti, Crusell week 
and other “old” atractions in our town.  
Hopefully these “good things” happen also 
in the future.

Kesän yli oli n. 200 puettua nukkea sisääntu-
loväylän varressa kaupungintalon edustalla.

Kaupunginlahden ranta ravintoloineen
on upea paikka.

Pumptrack oli nuorison mieleen.

Rauhanpuiston iltavalaisu oli upea. Sitä 
toivottiin pysyväksi. (Kuva: Juha Hamilas)

Ulkoilmaelokuvateatteri oli vetonaula.
(Kuva: Katriina Räsänen)

Rauhanpuistossa oli kymmenkunta riippukeinua yleisesti käytettävinä.

Seger news 1/18



110

Seger Oy muistaa...

Pitkähkön hiljaisemman kauden jälkeen 
Ugissa on taas pöhinää myös asuntomark-
kinoilla. Vuoden 2017 alusta tämän vuoden 
syyskuun alkuun mennessä kaupunkiin on 
valmistunut yli 100 rivitaloasuntoa. Kerrosta-
loasuntoja on valmistunut tai valmistumassa 
lähes 200 sekä moduuliasuntoja otettu käyt-
töön yli 250 lehtitietoihin perustuen.

Kaupunki on toki kaavoittanut sekä teh-
nyt tonttivarauksia huomattavasti enemmän-
kin. Kaupungissa on vireillä 14 kerrostalo-
hanketta. Rivitalotontteja on varattu 10 joista 
rakenteilla on 4. Vuokra-asuntoja on tekeillä 
100 ja omistusasuntoja on alkamassa 100. 

Rakennushankkeita on siis runsaasti. 
Tämä tulisikin selkeästi tuoda esille ja kor-
jata ajatukset Ugin asuntopulasta. Sitä kun ei 
tällä hetkellä katsota olevan. Suurin ongelma 
lieneekin sopivan asunnon löytyminen. Kri-
teereinä ovat ainakin koko ja hinta. 

Uusikaupunki on ollut noususuhdantees-
sa. Työllisyys näyttää hyvältä. Rakentamis-
hankkeiden osalta onkin tärkeää huolehtia 
noususuhdanteesta pitkällä aikaväillä ja si-
ten saada sijoittajat vakuuttuneiksi tilanteen 
pysyvyydestä. Omistusasuntohankkeiden 
eteneminen vaatii myös ostajien sitoutumis-
ta hankkeisiin. Monet kaupan tehneistä ovat 
täällä jo asuvia, jotka näkevät vanhempien 
asuntojen hintojen olevan nousussa. Näin 
markkinoille vapautuu samalla myös van-
hempia edullisempia omistusasuntoja.

Seutukunnan sisällä on myös huomioita-
va, että muutkin kunnat tuntuvat aktiivisilta 
rakentamisen suhteen. Näin esim. Laitilaan 
on valmistunut toistasataa kerrostaloasuntoa. 

Samanlaista buumia rakentamiseen tus-

Construction work all 
over Uusikaupunki

After several years, there is a lot going on in 
the real estate markets. From the beginning of 
2017 up till now more than 100 townhouse 
homes and nearly 200 apartments have been 
built in Uusikaupunki.  Also, according to 
medias, more than 250 module homes have 
been built.

Ugissa
rakennetaan

Merkkipäiviä

Yhtiöllä on tapana onnitella työntekijöitään 
kahvitilaisuudella lahjan kera, kun täytetään 
50- tai 60-vuotta.

Tämän vuoden kevään aikana merkkipäi-
vää ovat juhlistaneet:
26.5. Marja Aallo 60v 
20.6. Jussi Ankelo 60v  

This year we had two persons, who turned 
60 years: May 26th Marja Aallo and 
June 20th Jussi Ankelo, so once again, 
congratulations to both of you!

This spring was the time of farewells to 
three of our employees, after several years of 
work it was time to pensioning: Pirkko Soini, 
Anna-Maija Jokela and Päivi Erkko – thank 
you for the years at Seger, enjoy the coming 
days and all the best for the future years.

Seger Oy congratulates..

Ketunkalliolle on valmistumassa jo toinen kerrostalo.

Uusikaupunki town has supported building 
by zoning land for building homes. For the 
moment, there are plans for 14 apartment 
buildings and 10 for townhouses. This should 
be made known to public in order to fi x the 
idea of lack of homes.
In Uusikaupunki employment situation is at 
its peak and when building homes is con-
cerned, it should be on a long-term basis and 
also convince investors that the situation is 
stable. Many of those who have purchased a 
new home, already live here.  So, there are 
also older homes available with lower prices.
On the other hand, the attitude to move to 
town where you work, is different from the 
70’s and the 80’s.  Commuting longer is no 
problem anymore, which can also mean less 
commitment to present work when the area 
for searching new job is bigger. 

kin tulee kuin 1970-80 luvulla. Ihmiset ovat 
asennoituneet nykyisin pitempiin työmatkoi-
hin positiivisemmin. Toisaalta se merkinnee 
myös lyhyempiä työsuhteita työmarkkinoi-
den monipuolistuttua. 

Eläkkeelle

Eläkkeelle siirtyminen on usein ilon aihe ja 
toisaalta hetki, joka saa monilla mielen hai-
keaksi. Seger Oy:llä on tapana järjestää kah-
vitilaisuus, jossa muistellaan yhteistä aikaa 
yleensä positiiviseksi koetussa työympäris-
tössä mukavien työkavereiden seurassa.

Kiitokset yhteisistä vuosista, hyviä eläke-
päiviä ja kaikkea hyvää jatkossakin seuraa-
ville eläkkeelle siirtyneille Segeriläisille:
Pirkko Soini 1.5 
Anna-Maija Jokela 1.6.
Päivi Erkko  1.7.

NimityksiäNimityksiä
Merkonomi Taru Muotka on aloittanut 
12.3.2018 toimihenkilönä vastaten 
kirjanpidosta ja palkkahallinnosta. 

Starting March 12, 2018, Taru Muot-
ka has started at Seger Oy, responsible 
for accounting and pay roll. 

Appointments

Pirkko Soini jäi eläkkeelle ja sai yhtiöltä lah-
jaksi vuosilinnun onnittelupuheen pitäneen 
toimitusjohtaja Kimmo Tähtisen ojentamana.
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Katsaus 

Hydraulipuristin 
APT 200tn sai uuden 
ohjauksen ja 
peruskunnostuksen.

Keskiviikko-
iltatoreilla esiintyi
tunnettuja artisteja.

250 tn hydraulipuristin-
linja Lagan sai uuden 

voitelulaitteiston.

RoboCone G20 
oli asennuksessa

 toukokuussa.

Uuden särmäyssolun 
asennus vaatii isohkon 

layout-muutoksen.

Ylä-Himangan Seppo 
on vaihtanut venettä. 

Uusi on Beneteau First 
32SS - 9,91x3,3m 

ja syväys 1,72 
- korkeus 15m.

Pihan asfaltointi 
sai uutta pintaa 
elokuun aikana.

Merilinnuntie 1 
kiinteistö siirtyi 
maaliskuussa 
Seger Oyn 
omistukseen.

Seger Oy:n alkuvuoden 2018 tapahtumiin

Uudenkaupungin ja 
Yaran satamissa käy 

viikottain n. 12 laivaa. 
Satamasta kuljetetaan 

mm. autoja maailmalle 
ja tuodaan autonosia 

n. 1300 trailerilla.

Lattiat saivat 
pinnoitehuollon 

syyskuussa.

Alisenkadun 
sateenvarjot pääsivät 

iltapäivälehteenkin.

Kuivan kesän 
runsaat ampiaiset 
karkotettiin 
vesipussin avulla.

Hiontalaitteet 
siirtyivät omiin 
erillisiin tiloihinsa.

Hyllyjen päätyihin ja 
kiinteistön rakenteiden 

suojaamiseen 
trukkiliikenteeltä on 

kiinnitetty huomioita.

Suuritehoisia 
MF-vastushitsaus-
yksiköitä asennettiin 
huhtikuussa.

Satamaan 
rakennettiin Ugin 
ensimmäinen 
liikenneympyrä.

Robotoidun 
levytyökeskuksen 
materiaalivaunua on 
jatkokehitetty.
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www.segertech.com

Tämä on Seger Oy:n sidosryhmälehti,
joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Lehden toimitus: Lasse Vainio
  Paula Vainio
Taitto:  Mainostoimisto Grafesko Oy
Painopaikka: Euraprint

Jos kyse olisi vain rahasta, asiat olisivat yksinkertaisempia. 
Mutta kyse on yrityskulttuurista, tasa-arvosta, 

oikeudenmukaisuudesta ja elämän mielekkyydestä. 
Yksilön, yhteisön ja yrityksen saumattomasta 

yhteensovittamisesta, joka johtaa kaikkien menestykseen. 
Sitä on moderni palkitseminen.

mandatumlife.fi/palkitseminen
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Visiosta jatkuvaan kehittämiseen
Rakennusteollisuus - uusi asiakassektori
Ilmastonmuutos, uhka vai mahdollisuus?
Mandatum Life – tulospalkitsemisessa onnistuminen
Uusi palkkajärjestelmä toteuttaa uudet vaatimukset 
Ansiomerkkejä
Nimityksiä
Katsaus Seger Oy:n loppuvuoden 2018 tapahtumiin
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Viime vuonna kävimme uusin silmin läpi 
liiketoimintamme peruspilareita. Lähdimme 
liikkeelle arvioimalla toimintaamme Suo-
men laatupalkintokriteeristön mukaisella 
kysymysasettelulla, mutta ottaen laajemmin-
kin huomioon toimihenkilöidemme näke-
mykset missä olimme olleet hyviä ja missä 
meillä olisi eniten kehitettävää. Jalostavat 
keskustelut antoivat vahvistuksia ajatuksille 
ja toivat myös muutamia uusia kehityskoh-
teita työlistalle. Varsinainen vuosittainen joh-
tamisprosessi aloitettiin tämän jälkeen. 

Kaiken johtamisen ja yrityksen kehit-
tämisen taustalla ovat yrityksemme Arvot, 
Visio ja Liikeidea, nämä tarkistettiin kevääl-
lä. Suuria muutoksia ei nähty tarpeellisiksi. 
Teimme pieniä täsmennyksiä arvoihimme ja 
kiteytimme visiotamme. Aiemman liikeide-
amme voimme todeta vastanneen tarpeitam-
me sellaisenaan ilman päivitystarpeita ja se 
tukee hyvin asetettua visiotamme.

Kiteytetty visiomme on seuraava:
Seger Oy on osaava, kilpailukykyinen ja 

kannattava mekaniikan valmistuskump-
pani teollisuuden asiakkaille. Paikallisuus 
ja oikea kokomme varmistavat joustavuu-
temme ja nopeutemme. Monipuolisuutem-
me antaa mahdollisuudet tehokkaille rat-
kaisuille tuotteiden elinkaaren eri vaiheille 
ja puristinosaamisemme auttaa löytämään 
tehokkaat menetelmät tuotteiden volyymi-
valmistukseen. Luotettavuutemme luo poh-
jan yhteistyön syventämiselle.

Haluamme olla asiakkaidemme ensisi-
jainen valinta kehityskumppaniksi tuote-
suunnitteluun, prototyyppivalmistukseen, 
esisarjatoimituksiin ja tehokkaaseen sarja-
tuotantoon.    

Seuraavaksi keskityimme yrityksemme 
nykytilan analysointiin. Kävimme läpi asi-
akkaidemme ja potentiaalisten asiakkai-
demme nykytilaa ja tarpeita, huomioiden 
heidän vaatimuksiaan toimittajakunnalle. 
Tutkimme eri näkökulmista ympärillä olevia 
markkinoita mukaan lukien kilpailijamme. 
Arvioimme oman nykytilanteemme ja lopul-
ta päivitimme SWOT analyysit itsestämme. 
Pyrimme tunnistamaan vahvuutemme ja 

heikkoutemme, mutta myös mahdollisuudet 
ja uhat, joita markkinat meille asettavat.

Tilanneanalyysin jälkeen siirryimme 
tarkastelemaan strategioitamme. Mietim-
me millä keinoilla arvojamme noudattaen 
pääsisimme yhä paremmin visioimaamme 
tilanteeseen huomioiden nykytilanteemme 
markkinoilla. Segerillä on aina ollut runsaas-
ti dokumentaarista materiaalia strategioiden 
tukena, enemmänkin nyt keskityimme ydi-
nasioiden esiintuomiseen ja asioiden tiivis-
tämiseen, näin varmistimme tärkeimmiksi 
katsomiemme asioiden painoarvon säilymi-
sen tai kohoamisen. Strategioita muokatessa 
korostui muutamia asiakokonaisuuksia. To-
tesimme että markkinointiamme on tehos-
tettava ja myynnillisesti meidän on keskityt-
tävä yhä paremmin omiin vahvuuksiimme. 
Kehitystyötämme on yhä systematisoitava 
ja siihen on panostettava enemmän. Hyvän 
pohjan kehitykselle antaa uusittu tuotanno-
nohjausjärjestelmämme, jonka integrointi 
toimenpiteisiin tulee varmistaa. Projektien 
hallinta vaatii myös lisäpanostusta. Henki-
löstö- ja koulutusasiat tulivat myös selkeästi 
esille ja niitä kirjattiin uudella tavalla. Stra-
tegioista valittiin painopistealueet tulevalle 
kaudelle, näihin erityisesti nyt keskitymme.

Sitten tuli eteen se haastavin vaihe, mi-
ten muutamme valitut strategiat ja valitut 
painopistealueet käytännön toimenpiteiksi. 
Miten varmistamme, että strategiamme eivät 
jää pelkäksi sanahelinäksi, vaan ne todella 
muuttuvat toimenpiteiksi ja mitattaviksi ta-
voitteiksi, ja siten osaksi jokapäiväistä teke-
mistämme. Tämä lienee haaste jokaisessa 
yrityksessä. 

Segerillä on ollut käytössä laajasti proses-
sien mittaamista. Prosessimittarit tuli miettiä 
uudelleen, jotta ne vastaisivat paremmin 
valittuja strategisia painopistealueita. Ensin 
piti tietysti varmistaa, että prosessit itsessään 
vastaavat nykyistä tarvetta. Muuttuneiden 
asiakastarpeiden pohjalta teimme joitakin 
muutoksia prosesseihimme. Muutama vanha 
prosessi hajotettiin, ja niiden tehtävät jaettiin 
muihin prosesseihin. Lisäksi päätimme luo-
da uuden NPI (New Product Introduction) 
prosessin varmistamaan uusien tuotteiden 
jouhevaa tuotantoon siirtymistä. 

Strategiapääkohdat jaettiin sitten proses-
seille, ja niille luodaan parhaillaan tavoitteita 
ja mittaristoa. Prosessien omistajat vastaavat 
asetettujen pääkohtien kehittämisestä ja 
mittaamisesta, he jakavat päätavoitteet pie-
nemmiksi osa- ja välitavoitteiksi, ja rapor-
toivat johtoa tuloksista säännöllisesti. Näin 
prosessiomistajat vievät asioita oman orga-
nisaationsa kautta tuotannon lattialle asti. 
Samalla kehitämme jatkuvan parantamisen 
mallin jossa koko henkilöstö pelaa samaan 
maaliin yhtiön strategioiden osoittamaan 
suuntaan. Tämän sovelletun Hoshin Plan 
– mallin kautta uskomme saavamme sel-
keytettyä ja jalkautettua strategiamme koko 
organisaatiolle.

Ylläolevaa lukiessa tuntuisi, että tehtyjä 
muutoksia olisi ollut paljon ja että ne oli-
sivat olleet isoja, mutta asia ei itse asiassa 
ole näin. Asioita on vaan täsmennetty ja 
olemme keskittyneet enemmän tärkeimmik-
si katsottujen asioiden kehittämiseen ja mit-

From Vision to 
Continuous 
Improvements

In 2018 was time to go through the basic 
pillars of our business.  We started this by 
auditing our business according to the 
Finnish Quality Association’s criterias, 
taking into account our personnel’s view 
on where we are good and where we have 
more to develop. The discussions after this 
supported the idea where we are, but also 
gave us some new development ideas to 
work on. The basis for all development is the 
Company Values, the Vision and the Business 
Idea – also these were studied during the 
spring 2018. No major changes were needed.

The next step was to analyze were we are 
as a company.  We went through the needs 
of our present customers and the needs of 
potential customers taking into account their 
requirements for suppliers. We studied the 
market situation around us not forgetting 
analyzing our competitors. This way we 
recognized not only our strengths and 
failures, but also the possibilities and threats.

After that, we analyzed our Strategy. 
When studying it, we soon realized that we 
have to emphasize our marketing and when 
it concerns the sales, we have to concentrate 
on what we do best. A good basis for this 
is the new ERP system.  Also, the project 
management needs more power. Finally 
we chose the main issues for development 
for 2019. Then started the most diffi cult 
phase: how to change the Strategy and main 
development issues to actions in practice! 
How to make sure the plans are not just 
words, but fi nalize in concrete actions and 
measurable targets for every-day life in our 
Company. This must be the challenge in every 
company…

When reading the above, you might feel 
that there are a lot of major changes, but 
this is not the case – we’ve just made these 
issues more precise and will concentrate 
in developing those things that support our 
core business. Hopefully this will be a year 
of development and profi table business, the 
basis for this is in tack.

Kimmo Tähtinen
Managing Director

taamiseen. Sellaisiin asioihin, jotka eivät tue 
strategioitamme, koitamme käyttää aikaa ja 
panoksia jatkossa yhä vähemmän. Toivotta-
vasti edessämme on kehityksen ja tulosten 
vuosi, taustat pitäisi olla nyt kunnossa!

Kimmo Tähtinen
Toimitusjohtaja

Visiosta jatkuvaan kehittämiseen
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Visiosta jatkuvaan kehittämiseen

Seger on onnistunut viimeisen vuoden  aika-
na vahvistamaan asiakasportfoliotaan uusilla 
rakennussektorin asiakkuuksilla. Nykyisten 
sähkö-, kulkuneuvo- ja telakka-asiakkuuk-
sien rinnalla kasvaa nyt yrityksemme uusi 
tukijalka niin kotimaisessa kuin kansainväli-
sessäkin rakennusteollisuudessa. 

Sarjatoimitukset aloitettiiin keväällä 2018, 
ja volyymit nousivat syksyn aikana ja niiden 
ennustetaan nousevan edelleen tänä vuon-
na. Onnistuimme tuotannollistamaan uusien 
asiakkaiden tuotteet nopealla aikataululla 
joustavan henkilöstömme ja konekapasiteet-
timme ansioista. Yhteistyö on pitkäaikaista 
ja uuden segmentin ansioista Seger hioo 
nykyisiä toimintamallejaan, jotta voimme 
palvella uusia asiakkaitamme tehokkaasti 
heidän vaatimuksiensa mukaisesti.

Alla erään uuden asiakkaamme palautetta 
läpiviedyistä projekteista: 

”Yhteistyö Segerin kanssa on sujunut 
mainiosti, puhumme niin sanotusti samaa 
kieltä. Tavoitteemme on tehdä yhdessä rat-
kaisuja, joiden kautta löydämme tavoitte-

Construction 
Industry – a new 
customer branch

During the past year, Seger Oy has 
been able to gain a new branch in the 
customer base – construction industry 
both in domestic markets and abroad, in 
addition to the present power electronics, 
automotive and ship building industries.

Series production started in the spring 
of 2018 with growing volumes towards the 
fall; in 2019 we expect the volumes still 
increase.

According to one of the new customers, 
cooperation with Seger has started 
smoothly; we speak the same language – so 
to say. In spite of the short delivery time 
from order, Seger has been able to supply 
the products in time.  In the future we’ll 
develop our products and will continue the 
project jointly with Seger.

Now when the products are in 
production, it is time to start automating 
the products possible. In the future, the 
products for construction industry will 
also have an effect on the investments 
made in our company. The plant lay-out 
will also on go some changes in order to 
better serve the production of the old and 
the new products.

Frans Lindstén
Sales Manager

Tanja Korhonen kokoonpanemassa 
uutta tuotetta.

Rakennusteollisuus –
uusi asiakassektori

lemamme kokonaisuuksien lopputulokset. 
Huolimatta lyhyestä toimitusajasta, Seger on 
kyennyt nopealla ja joustavalla reagoinnil-
laan toimittamaan tuotteemme ajallaan, jos-
ta suuri plussa. Tulevaisuudessa kehitämme 
lisää tuotteitamme ja tulemme tekemään Se-
gerin kanssa yhteisiä jatkoprojekteja”.

Nyt kun uudet tuotteet on viime vuonna 
tuotannollistettu, on tänä vuonna käynnis-
sä niiden automatisointi. Kaikkia tuotteita 
ei pystytä siirtämään manuaalisesta työstä 
robottien hoidettavaksi niiden kokonsa tai 
muotonsa vuoksi, mutta laajasta skaalasta 
soveltuvat osat pystytään löytämään. Tule-
vaisuudessa rakennussektorin asiakkuuk-
sien tarpeet tulevat myös osaltaan mää-
rittämään Segerin investointeja. Tehtaan 
layouttia muokataan jo nyt soveltuvammak-
si, jotta se tukee yrityksemme kasvua niin 
vanhoja kuin uusiakin asiakkuuksia silmällä 
pitäen.

Segerin myyntitiimi jatkaa uusien mah-
dollisuuksien etsintää niin jo nykyisten 
rakennussektorin asiakkuuksien tarpeista 

kuin myös täysin uusien yhteistyökumppa-
neiden osalta.

Frans Lindstén
Myyntipäällikkö
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Tutkijat ovat todenneet, että toimenpiteet 
kasvihuonepäästöjen hillitsemiseksi eivät rii-
tä. Maapallon keskilämpötila on nousemassa 
enemmän kuin tavoitteeksi asetettu +1,5°C ja 
näin ollen tasolle, joka vaikuttaa elinolosuh-
teisiimme negatiivisesti. Ihmisen aiheuttama 
hiilidioksidipäästöjen kasvu on aiheuttamas-
sa merkittävän lämpötilan nousun, jolla on 
useita seurauksia. Sateet jakautuvat maapal-
lolla poikkeavasti, myrskyt lisääntyvät ja me-
ren pinta kohoaa jäätiköiden sulaessa.

Kasvihuoneilmiö on sinänsä ihmiskunnal-
le tärkeä luonnollinen ilmiö, jonka tarkoitus 
on pitää maapallon elämisen kannalta sopi-
van lämpimänä. Hiilidioksidi osana kasvi-
huonekaasuja estää lämmön karkaamasta 
avaruuteen.

Ilman kasvihuoneilmiötä maapallon kes-
kilämpötila olisi n. -18°C nykyisen n. +15°C 
sijaan. Kasvihuoneilmiö on siis luonnonil-
miö, jonka ollessa tasapainoinen ympäristö 
on elämiselle suotuisa.

Lämpötilat maapallolla ovat historian va-
lossa muuttuneet useasti. Viimeisin jääkausi 
päättyi Suomessa n. 10 000 vuotta sitten. Kes-
kiajalla on täällä ollut poikkeuksellisen läm-
min ajanjakso. 

Tutkijoiden mukaan maapallon keskiak-
selin poikkeamasta johtuen on todettavissa 
n. 100 000 vuoden välein sykli, jonka aikana 
maapallon keskilämpötila muuttuu n. 6°C. 
Nyt olemme juuri kääntymässä kylmenevään 
suuntaan.

Maailman käytössä olevista energialäh-
teistä n. 85% ovat edelleen fossiilisia polttoai-
neita (kivihiili, maakaasu, öljy). Ydinvoima on 
n. 4,5 %. vesivoimaa n. 6,5 %. Muun lähinnä 
uusiutuvan energian lähteiden osuudeksi jää 
n. 4% (aurinko, tuuli ym.) 

Maailman hiilidioksidipäästöistä n. 15% 
syntyy liikenteestä yleisesti. Tästä vain n. 15% 
lentoliikenteestä. Autoilijat ja lentoliikenne 
ovat kohteena useimmissa ilmastomuutok-
seen liittyvissä artikkelissa. Yleisölle jää mie-
likuva, että ne ovat kaiken ongelman ydin. 

Ihmiskuntaa uhkaavan katastrofi n keskel-
lä asiaan liittyen nähdään niin poliittisia kuin 
business-mahdollisuuksia. Ihmisten mieliku-
vaa muokataan surutta kunkin tavoitteiden 
mukaan. Poliittiset päätökset merkitsevät 
suuresti siihen kenen kannalta ratkaisut ovat 
myönteisiä ja kenen kannalta eivät.

Korjaantuuko akuutti päästöongelma ta-
sapainoon sähköautoilla? Tuskinpa, koska 
liikenteen osuus on päästöistä kovin pieni. 

Climate change 
– a threat or 
a possibility

The scientists have stated that the actions 
to control the climate change are not 
enough. The average temperature is rising 
more than the target for the actions is 
set – plus 1.5°C. The greenhouse effect is 
vital for mankind, it keeps the earth warm 
enough for living.

The increasing carbon dioxide 
emission caused by people is causing a 
major rising in temperature, which has 
several consequences.  The rain falls 
differently than before and the sea level 
rises when the glazier melts around the 
poles.

To be able to fi ght against the energy 
changes and climate change creates new 
technologies and needs. It forces us to 
develop innovations.  It also creates new 
industries.  Finland is considered an 
innovative country, so we now have a 
possibility to be on top of this and so help 
to support employment and wellbeing.

It can also be so that due to the needs 
effected by the climate change, we don’t 
have the recession which usually comes 
in cycles.  To me it seems that the threat is 
becoming more like a possibility to reach to.

Lasse Vainio
Chairman of the Board

Samalla autoilun sähköistymisen vauhti on 
aivan liian hidas johtuen mm. keskeneräises-
tä tekniikasta, olemattomasta infrasta ja ajo-
neuvojen valtaisasta määrästä.

Korjaantuuko kasvihuoneilmiö tasapai-
noon uusiutuvien energialähteiden käyttöön-
otoilla? Niin kannatettavaa kuin uusiutuvan 
energian tuottaminen ympäristömielessä 
onkin, sen kasvu ei ole osoittautunut riittä-
väksi korvaamaan nykyiset energiamuodot 
riittävän nopeasti. Sähkön varastointia ei ole 
ratkaistu, eikä energian saantia näin ollen 
turvattu välttämättömien toimintojen pyörit-
tämiseen.

Viime aikojen artikkeleissa onkin tuotu 
esille uusia, joskin ei edullisia vaihtoehtoja 
nopeisiin hiilidioksidipäästöjen rajoittamisiin. 
Olemassa oleva ja kaupallisestikin toimivaksi 
todettu hiilidioksidin talteenottojärjestelmä 
on otettavissa käyttöön nykyisissä fossiilisen 
energian laitoksissa. CCS-järjestelmä (Carbon 
capture and storage) voi vähentää hiilidiok-
sidipäästöjä 80-90%. Paitsi, että järjestelmällä 
on hintansa, niin se vähentää myös energia-
laitoksen hyötysuhdetta polttoaineen ku-
lutuksen kasvaessa 10-40%. Energian hinta 
näin ollen kasvaisi.

Lisäksi talteen otettu hiilidioksidi pitää 
varastoida. Onnistuneesti on kokeiltu varas-
tointia tyhjentyneisiin kaasukenttiin ja sy-
välle merenpohjiin maaperään. Hiilidioksidi 
voidaan myös nesteyttää, jolloin se on hel-
pompi varastoida uusiutuvan sähkön avulla 
päästöttömästi.

Tuottavuuden pienentymiseen saattaisi 
olla ratkaisu valmistaa talteen kerätystä hii-
lidioksidista 2. maailmansodan aikana keksi-
tyllä Fisher-Tropsh menetelmällä synteettistä 
polttoainetta. Artikkelien mukaan ainakin 
USA:n ilmavoimat kehittää ja koekäyttää ky-
seistä menetelmää.

Ydinvoimaa voisi lisätä energialähteenä 
tuomaan päästötöntä säätövoimaa uusiutuvi-
en energialähteiden lisäämisen rinnalle. Ydin-
voimalla ovat myös tunnetusti haittansa. 

Uusiutuvan energian kapasiteettia tarvi-
taan lisää. Ei ole kuitenkaan realistista aja-
tella, että tämä kapasiteetti ponnisteluista 
huolimatta riittäisi ainoina energialähteinä 
ainakaan lähivuosikymmeninä.

Maailman keskilämpötilan hallintaan tul-
laan tarvitsemaan suurempia panostuksia 
muihinkin energiamuotoihin kohdistaen. 
Aika näyttää mihin päädytään.

Energiamurros ja ilmastomuutosta vas-

Ilmastonmuutos, uhka vai mahdollisuus?

taan taisteleminen luo uusia teknologioita 
ja tarpeita. Se pakottaa yhteiskunnan ke-
hittämään uusia innovaatioita. Se luo myös 
uudenlaista teollisuutta.  Se antaa Suomen 
kaltaisille innovatiivisille maille mahdolli-
suuden kulkea kärjessä ja sitä kautta luoda 
työllisyyttä ja hyvinvointia.

Voi myös hyvin olla, että ilmastomuu-
toksen luomista tarpeista johtuen emme 
koekaan lähiaikoina samanlaista taantumaa, 
joka on seurannut ajoittain maailmanlaajui-
sena. Näyttääkin vahvasti siltä, että havaittu 
uhka on kääntymässä enenevässä määrin 
mahdollisuudeksi, johon kannattaa tarttua.

Lasse Vainio
Hallituksen Puheenjohtaja

Seger news 2/18



117

Tulospalkkiojärjestelmät ovat tulleet jäädäk-
seen työelämään, sanoo Mandatum Lifen 
palkitsemisen palvelujen liiketoimintajohta-
ja Kiisa Hulkko-Nyman. Jotta tulospalkkauk-
sella saadaan aikaan haluttuja vaikutuksia, 
on tärkeää tietää, miten myönteiset vaiku-
tukset syntyvät. Kysymys on myös Suomen 
kansantalouden kannalta merkittävä.

Tulospalkitsemisella voidaan saada ai-
kaan sekä työntekijän että työnantajan 
kannalta merkittäviä positiivisia vaikutuk-
sia. Yksilön näkökulmasta tällaisia ovat esi-
merkiksi palkkatyytyväisyys ja työnantajan 
kannalta työntekijän, tiimien ja koko organi-
saation parantunut suorituskyky ja parempi 
tuottavuus.

Tulospalkkiojärjestelmien vaikutukset 
jäävät kuitenkin helposti vähäisiksi, tai 
kääntyvät jopa negatiivisiksi, jos vaikutusten 
syntymekanismeja ei tunneta.

Hulkko-Nyman tutki väitöskirjassaan 35 
palkkiojärjestelmää suomalaisissa yrityksis-
sä ja julkisen sektorin organisaatioissa.

”Tutkimukseni keskeinen löydös oli, että 
tulospalkkiojärjestelmät saivat aikaan myön-
teisiä vaikutuksia, kun henkilöstö koki jär-
jestelmän sopivan yhteen organisaation ta-
voitteiden ja yrityskulttuurin kanssa ja kun 
järjestelmä oikeasti tunnettiin. Lisäksi posi-
tiivisia vaikutuksia syntyi silloin, kun työnte-
kijät kokivat, että järjestelmää käytetään oi-
keudenmukaisesti”, Hulkko-Nyman tiivistää.

”Onnistuminen edellyttää siis, että järjes-
telmässä on henkilöstön mielestä järkeä.”

Mandatum Life – 
tulospalkitsemisessa onnistuminen

Bonus and productivity systems are to 
stay in today’s business life, says Kiisa 
Hulkko-Nyman, Director for rewarding 
services at Mandatum Life. In order to get 
the results required, it is vital to recognize 
how the positive effects are gained. This is 
significant also for the Finnish economy.

Both the employees and the employer 
may find positive effects when rewarding 
systems are used: individuals can be 
more satisfied with the pay-check and the 
company may find that the productivity 
of the whole organization has improved. 
But if you don’t recognize how the effects 

Mandatum Life -
success in rewarding

Tulospalkitsemisessa onnistuminen 
edellyttää järjestelmän sitomista 
tavoitteisiin ja hyvää viestintää

Hulkko-Nymanin mukaan tulosperusteiset 
palkitsemisjärjestelmät ovat yksi parhaista 
keinoista tuoda strategia käytäntöön. Ne 
ovat kriittisiä työvälineitä, joiden avulla vies-
titään strategisista tavoitteista ja synnytetään 
haluttua toimintaa.

”Onnistuneet palkkiojärjestelmät tukevat 
yrityksen strategiaa ja tämän onnistumisen 
edellytyksenä on perinpohjainen oman or-
ganisaation tuntemus”, Hulkko-Nyman us-
koo.

”Tulospalkkiojärjestelmän olemassa olo 
ei itsessään ratkaise mitään, vaan sen käyt-
täminen viisaasti, johtamisen välineenä. 
Tulospalkkiojärjestelmän avulla voidaan 
joustavasti hallita arvokkaita resursseja ja 
osaamista, ja viime kädessä lisätä kilpailu-
kykyä.”

Strategian jalkautumisen edellytys

Tutkimuksessa arvioitiin myös erityyppisten 
tulospalkkioiden vaikuttavuutta.

”Onnistuminen edellyttää, että tulospalk-
kiojärjestelmässä on henkilöstön mielestä 
järkeä.”

”Tuloksissa näkyi selvästi eroja yksilö- ja 
ryhmäpalkkioiden välillä. Jos esimerkiksi 
haluaa edistää yhteistyötä organisaatiossa, 
kannattaa ehdottomasti hyödyntää ryhmä-

Yksilö- ja ryhmäpalkkioilla 
erilaisia vaikutuksia

are born, the results can be minor or even 
negative.

Hulkko-Nyman studied 35 different 
rewarding systems in Finnish companies 
and public organizations. The key finding 
was that when the rewarding system had 
positive effects, the personnel found that 
the system was in accordance with the 
targets and the company culture and they 
felt that they really know how the system 
works. Also, when the employees felt that 
the system is fair for everyone, positive 
effects were found. That is, in order to 
succeed, the system must make sense.

In order to succeed in implementing 
a rewarding system, which supports 
the Company strategy, you really need 
to know your organization “in side 
out”.  The rewarding system itself doesn’t 
solve a thing, but it can be a good tool 
for managing the Company and add 
competitiveness.

In her study, Kiisa Hulkko-Nyman 
analyzed different kind of rewarding 
systems, and how they effected. There 
were severe differences between systems 
for individuals and groups. For instance 
if you want to have better cooperation 
in your organization, it is better to use 
rewarding system for groups.  This requires 
special attention to communications and 
making sure that all understand the system 
and the measures used. When individual 
systems are used, setting targets and giving 
feedback in equal manner is vital.

Doctoral thesis for Making strategy work: 
sense and sensibility of results-oriented pay 
systems, Aalto University, 2016

palkkioita”, Hulkko-Nyman neuvoo.
”Ryhmäpalkkioita käyttävien kannattaa 

kiinnittää erityistä huomiota viestintään ja 
varmistaa, että henkilöstöllä on tarpeeksi 
tietoa järjestelmästä ja mittareista. Yksilö-
palkkioita käyttävien taas kannattaa kiinnit-
tää huomiota oikeudenmukaisten tavoittei-
den asettamiseen ja palautteen antamiseen.”

Kiisa Hulkko-Nymanin väitöskirja 
Järkeä ja tunnetta palkitsemiseen – 
tulospalkkiojärjestelmät strategian tukena. 
Aalto-yliopisto: 2016.

Succeeding in bonus and productivity 
agreements is subject to binding it to 
the Company Targets and good 
communication with the personnel

Kiisa Hulkko-Nyman, liiketoimintajohtaja, Mandatum Life.
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Ansiomerkkejä

Yhä lisääntyvän digitalisaation, toukokuussa 
2018 tulleen tietosuoja-asetuksen  ja etenkin 
nyt 1.1.2019 tulleen Kansallisen Tulorekis-
terin myötä, myös henkilöstöhallinnon oh-
jelmistot ovat uuden edessä. Yrityksien on 
tehtävä ilmoitukset viranomaisille jokaisen 
palkanmaksun jälkeen aikaisemman vuosi-il-
moituksen sijaan. Näin ollen vuoden alusta 
lähtien verottajalla, työeläkelaitoksilla, sekä 
Kelalla on välittömästi ajantasainen tieto pal-
kansaajien tuloista. Vuoden 2020 alusta liit-
tyvät tiedonsaajiin  mm. työttömyyskassat ja 
Tilastokeskus.

Viime kevään aikana totesimme muutok-
sista johtuen, että tarvitsemme myös Segerillä 
uuden palkkajärjestelmän. Valintaprosessin 
jälkeen päädyimme hankkimaan uudeksi 
palkkajärjestelmäksi Mepcon. Syksyn aikana 
palkkajärjestelmää on opeteltu käyttämään 
ja muokattu Segerille sopivaksi. Joulukuussa 
tehtiin ensimmäiset testipalkka-ajot ja varsi-
naiseen käyttöön ohjelma on otettu suunni-

New requirements needed 
a new Payroll system

Like in the years before, also these Medals 
of Merit were handed out during the dinner 
party. A Bronze Medal for 10 year in the 
same company was received by Petri Alho, 
Mika Hämälä, Markus Johtela ja Anna-
Maria Kuusisto. 

In his speech for the Medal receivers, 
Managing Director Kimmo Tähtinen 
emphasized the commitment and long-
term participating in different tasks in the 
company. During the dinner everyone was 
reminiscing the past years.

Medals of Merit, 
Chamber of Commerce

Taru Muotka ja Kaarina Lindroth 
ovat tehneet ison työn uuden 
palkkajärjestelmän käyttöönotossa.

tellusti vuoden alusta.
Työajanseurantatiedot leimataan Monitor 

Erp –järjestelmään, josta ne siityvät sähköi-
sesti palkanlaskentaan Mepcoon. Tämä vaatii 
jokaiselta työntekijältä tarkkuutta omia tunte-
jaan kirjatessa.

Nyt jokainen työntekijä voi nähdä Moni-
torissa leimauspäätteellä omat sisääntekojen 
ja työajanlyhennyksen saldot oikeina. Hieno-
säätöä on vielä meneillään Monitorin ja Me-
pcon järjestelmien välillä. 

Ohjelmavaihdoksen myötä palkansaajille 
näkyvin muutos entiseen on, että palkkalas-
kelmat eivät tule enää paperisina, vaan jokai-
selle omaan verkkopankkiin. Palveluntarjo-
ajana on Tieto Oyj.

Tämä ratkaisu parantaa huomattavasti 
palkansaajan tietosuojaa. Ja on askel eteen-
päin digitalisoitumisen tiellä.

Kaarina Lindroth
Talouspäällikkö

Yhtiö muisti henkilöstöään hakemalla Kes-
kuskauppakamarin myöntämät ansiomerkit 
neljälle työntekijälleen. Perinteeksi muodos-
tuneella tavalla ansiomerkit luovutettiin juh-
lavasti illallisen ohessa. Keskuskauppakama-
rin pronssisen 10-vuotisansiomerkin saivat 
Petri Alho, Mika Hämälä, Markus Johtela ja 
Anna-Maria Kuusisto.

Puheessaan toimitusjohtaja Kimmo Tähti-

NimityksiäNimityksiä
Insinööri Tomi Sjöblom on nimitetty 
Seger Oy:n kehityspäälliköksi alkaen 
5.12.2018. Tomin vastuulle kuuluvat 
yrityksen tuotannon ja prosessien kehit-
täminen sekä laatutoiminnot. Tomi kuu-
luu yrityksen johtoryhmään ja raportoi 
toimitusjohtajalle.

Engineer in Technology Tomi Sjöblom 
has been nominated as Development 
Manager starting December 5th, 2018. 
Tomi is responsible for production and 
process development and Company 
quality management. Tomi will be a 
member of Seger Oy Managing Group
and will be reporting to the Managing 
Director.

Appointments

Markus Johtela, Anna-Maria Kuusisto ja Petri 
Alho kuuntelevat toimitusjohtaja Kimmo 
Tähtisen puhetta. Takana Paula Vainio.

Uusi palkkajärjestelmä toteuttaa
uudet vaatimukset

nen kiitti ansiomerkin saajia sitoutuneisuu-
desta, innostuneisuudesta ja pitkäjänteisyy-
destä yhtiön eri työtehtävien ansiokkaassa 
hoidossa. Hallituksen puheenjohtaja Lasse 
Vainio kertoi lisäksi ansiomerkin käytöstä 
ja etiketistä. Illallispöydässä tunnelma oli 
iloinen ja vapautunut keskusteltaessa men-
neistä vuosista.

When more and more digitalization is needed, 
the new law for  The general data protection 
regulation in 2018 and especially now when 
the National Incomes Register came to effect 
January 1, 2019, also the systems used in Per-
sonnel Administration in our company came 
to their end and new system was implemented. 
For example, the Company must report pay-
ments after every payment and not annually 
as the case was before. This means that since 
the beginning of 2019, the authorities such as 
tax and employment pension authorities, and 
Kela (social insurance institution of Finland) 
have information on the present income of all 
employees.

Last spring when studying the new require-
ments, it became clear that we at Seger need a 
new administration system.  During the fall, 
we were trained to use the new system called 
Mepcon, also some changes needed to be done 
to the system so that it suits better for our use.
Every employer can now see all that concerns 
his/hers working times in our Monitor-ERP, 
because our ERP and Mepcon “discuss” with 
each other. All employees can see their “pay 
check” in their own Bank’s website. All this 
benefi ts in more data protection when there 
is no “paperwork” anymore.  And - this is one 
step forward on the way to digitalization.

Kaarina Lindroth
Financial Manager
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Katsaus 

Alihankintamessulla 
tutulla standillä 
syyskuussa.

Lunta oli tänä 
talvena koko 
maassa yli 50cm.

Uudenkaupungin 
syysmarkkinoita suosi 

hyvä sää ja siellä oli 
runsaasti kävijöitä.

Uudekaupungin 
jouluvalot, Turun alueen 

hienoimmat.

Pikkujoulut 
järjestettiin 

Kartanon 
Karkurissa.

LED-valoasen-
nuksessa tapahtui 
harmillinen vahinko 
- sprinkleri rikkoutui 
ja kasteli paikat.

Seger Oy:n loppuvuoden 2018 tapahtumiin

Pikkujouluissa 
viihdyttivät 

Susanna Pihlaja ja 
Kalle Klotz.

Korihait sai uuden 
valmentajan. Pedro 
Monteiro keskustelee 
kapteeni Marius van 
Andringan kanssa.
(Kuva: Vilma Sappinen)

LED-valoilla saatiin 
tuotantoon erittäin hyvä 

ympäristöystävällinen 
valoteho.

Syyskuussa saatiin 
lisäkapasiteettia 
levytyökeskuksen 
työkalujen huoltoon.

Pihalvalot saivat myös 
sähköä säästävät 
LED-lamput.

Uusimman 
särmäysrobottisolun 

etäohjelmointi on 
saatu käyttöön.

Syksyllä siivottiin 
tiloja poistamalla 
tarpeettomia laitteita.

Tehdastilaa
vapauduttua saimme 
lisätilaa työkalu-
valmistukselle ja 
tuotannolle.

Valaisinjärjestelmän 
toimittaja asensi yhteensä 

136 suuritehoista 
LED-valaisinta.

Palohälytys-
järjestelmä uusittiin

ja noin 20 kelloa 
ja hälytyspistettä 

asennettiin.
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www.segertech.com

Tämä on Seger Oy:n sidosryhmälehti,
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Lehden toimitus: Lasse Vainio
  Paula Vainio
Taitto:  Mainostoimisto Grafesko Oy
Painopaikka: Euraprint



121

1/19

Järjestyksellä ja tiimityöllä kiihtyvään kehitykseen
Automaatiolla lisää tuottavuutta
Maailmantalous luo paineita kilpailukyvylle
Naurua, hauskanpitoa ja yhteen hiileen puhaltamista
Kotisivumme uusiutuu
Seger muistaa…
Katsaus Seger Oy:n alkuvuoden 2019 tapahtumiin



122

Olemme painottaneet kehittämistoimien 
merkitystä yrityksemme kilpailukykyyn ja 
menestykseen. Ajatusmuutosta ja toiminta-
tapojen hienosäätöä tehtiin ensin yrityksen 
johtoryhmätasolla, jonka jälkeen siirryttiin 
tuotannon esimiestasolle. Nyt on aika ottaa 
kaikki mukaan. On tärkeää, että kaikki tie-
dämme mitä haluamme itseltämme, ja että 
saamme koko henkilöstömme mukaan, jo-
kainen pääsee antamaan panoksensa, ja tu-
lee huomioineen ja ideoineen kuulluksi. 

Helposti käy niin, että kysynnän kiih-
tyessä tuotannon suunnittelu ja toimitusten 
varmistaminen saa suurimman huomion 
jokapäiväisessä toiminnassa. Hiljaisempana 
aikana on taas paremmin aikaa keskittyä 
miettimään, mikä oikeasti toimii ja mitä oli-
si tarvetta kehittää. Meillä on viimeaikoina 
ollut hyvinkin kiireisiä jaksoja, ja olemme 
joutuneet ajoittain priorisoimaan tuotan-
non tekemisen muiden projektien edelle. 
Markkinat tällä hetkellä näyttävät hieman 
hiljaisemmilta kuin mihin olemme tottuneet 
viime vuosina, yleinen kysyntä näyttäisi ole-
van laskusuunnassa. Nyt on aika keskittyä 
tehostustoimiin, vain parhaat pärjäävät, nyt 
ja jatkossa.  

Viimevuonna päätimme laittaa kehitys-
työhön lisää resursseja. Totesimme, että 
meillä oli yksi isompi haaste, johon piti 
löytää korjaavat toimenpiteet ennen kuin 
yleisiin kehitystoimiin kannatti lähteä. Ti-
lojemme käyttö aiheutti meille ongelmia, 
ja tähän tehtiin selkeä muutossuunnitelma. 
Helmikuussa alkoi vihdoin tapahtua. Postin 
lajittelukeskus muutti pois tiloistamme ja va-
pautunut tila saatiin käyttöömme. Lisätilan 
myötä lähti suurempi lay-out muutos käyn-
tiin. Päätimme poistaa neljä levytyökeskusta 
tuotannosta ja korvata ne yhdellä uudella 
portaalirobotisoidulla automaatiolinjalla. Ti-
laa vapautui huomattavasti ilman, että tuo-
tannon kapasiteetti väheni.

Aloitimme muutokset vapauttamalla lisä-
tilat kokoonpanotöille. Kokoonpanotilojen 
vierestä poistimme kaksi levytyökeskusta, 
jotka aikanaan sijoitettiin omaan tilaansa, 
erikseen muista vastaavista koneista. Lisäk-
si pieniä särmäyskoneita ja pemityskoneita 
siirtyi näihin nyt vapautuneisiin tiloihin. 
Saimme nopeasti järjestymään kokoonpa-
nolle paremmat työskentelyolosuhteet, mut-
ta - muutostyö on vasta alussa.

Seuraavaksi siirryimme seinän toiselle 
puolelle. Levytyökeskusosastolta lisätilaa 
vapautui myös vanhoja koneita poistamal-
la. Huhtikuussa saapuneen uuden koneen 
sijoittelulla ja muutaman olemassa olevan 
koneen siirrolla, loimme tilat uudelle kes-
kitetylle levyvarastolle lähelle kaikkia levy-
työkeskuksia. Tämä siirtotyö on parhaillaan 
viimeistelyssä, uusi järjestys on valmis loka-
kuussa. Puristamo sai tarvitsemaansa lisäti-
laa koneistuskeskuksien siirryttyä postilta 
vapautuneisiin tiloihin. Lisäksi puristamon 
varastointi helpottuu, kun turhat levymate-
riaalit saadaan siirtymään uuteen levyvaras-
toon. Viimeisenä kaivatut lisätilat saadaan 
järjestymään materiaalinkäsittelyosastolle. 
Suunnitelmallisella työllä saamme lopulta 
vapautettua tilaa järkevään käyttöön huo-
mattavasti saatuja lisäneliöitä enemmän. Ja 

ennen kaikkea pystymme minimoimaan tur-
haa materiaalien siirtelyä.

Kun tehtaan lay-out saadaan kuntoon, 
on aika ottaa seuraava askel. Olemme pu-
huneet paljon yhteistyöstä ja kaikkien 
osallistumisesta, nyt näytämme mihin pys-
tymme. Olemme kouluttaneet itseämme, 
kuunnelleet henkilöstömme mielipiteitä ja 
tutustuneet muiden yritysten toimintatapoi-
hin. Mietimme mitä haluamme tehdä toisin, 
kartoitimme eri vaihtoehdot, ja teimme pää-
tökset siitä, miten me haluamme jatkossa 
toimia. 

Tulemme jakamaan koko tehtaamme 
toiminnan selkeämmin eri tiimien vastuul-
le. Niille valitaan vetäjät, jotka saavat jat-
kuvaa tukea lähinnä tuotannon vetäjältä ja 
kehityspäälliköltä. Tiimit vastaavat aluees-
taan, ja niiden toiminta tullaan miettimään 
uusiksi. Ne tulevat olemaan itseohjautuvia 
huolehtien järjestyksestä, turvallisuudesta ja 
tehokkuudesta. Tiimit saavat ideoida asioi-
ta keskenään, tuoda jalostettuja ideoita tai 
havaittuja ongelmakohtia esille ja kehittää 
asioita yhdessä kehitysorganisaatiomme 
kanssa. Jokainen todellakin pääsee vaikut-
tamaan. Lisäksi tiimeille tullaan pitämään 
säännölliset informaatiopalaverit ja kerto-
maan missä mennään ennusteiden, toimi-
tuksien, varastotasojen, kapasiteettitarpei-
den ja laadullisten asioiden kanssa. Kaikki 
tietävät näin jatkuvasti missä menemme. 

Yleisesti puhumme paljon eri ismeistä, 
5S, Lean, six-sigma ja paljon muita. Meidän 
ei tarvitse, eikä pidä, kirjaimellisesti nou-
dattaa mitään tiettyä yleistä kaavaa, vaan 
pyritään kehittämään meille itsellemme jär-
kevimmät tavat toimia. Emme ole liian iso 
talo, mutta meidän pitää silti varmistaa, että 
kaikki tiedämme mitä tavoittelemme ja että 
kaikki pelaamme samaan maaliin! 

Mukavaa syksynjatkoa kaikille!

Kimmo Tähtinen
Toimitusjohtaja

Organizing and 
team work – keys 
to development

We have emphasized the meaning of 
development to competitiveness and success. 
We started the process trying to change 
the attitudes and ways of working in the 
management group, then took it down to 
production supervisors.  Now is time to 
involve all personnel to the development 
work. It is important that we recognize what 
we want and that everyone will give their 
share in this with their ideas.

Järjestyksellä ja tiimityöllä 
kiihtyvään kehitykseen

At present when the markets are a bit 
slower, we have time to concentrate in 
activating the development process, only the 
best will survive – now and in the future. 
This year in February, we got more room 
in the same location when the Finnish Post 
moved out.  This helped us to start the re-
locating of some machinery. This way we got 
better facilities to assembly work, also small 
bending machines and riveting machines got 
now “home” in the new space. At the same 
time, we gave up of some old turret presses 
and acquired a new robotized automatic 
turret press. This way with less machinery, 
we were able to sustain the same capacity 
and saved a lot of room. Also, when the 
machining shop was re-located, our pressing 
shop got room for a centralized material 
storage.  Next step is to re-organize the in-
coming and out-going material handling.  
All this give us possibilities to minimize the 
unnecessary movements. 

When the lay-out changes are fi nished, 
we’ll take the next step.  All personnel will be 
part of a certain team with responsibilities 
of their own.  They have a team supervisor 
who will get support from the production 
supervisor and the development manager. 
The teams will be self-controlled and 
responsible of order, safety and effi ciency. 
They will discuss of new ideas, and forward 
them to the supervisors and develop them 
together with the development organization.  
Everyone will have a possibility to make 
an impact. Regularly the teams will get 
information on production forecasts, 
delivery accuracy, stock levels, production 
capacity and quality issues.

Many talk about different managing 
methods, we are not going to follow a 
certain method.  We develop our own method 
suitable just for Seger Oy.  And we have to 
play the ball to the same goal! 

Kimmo Tähtinen
Managing Director

Seger news 1/19



123

Automaation rooli yhä tiukemmassa kilpai-
lussa alihankintatöistä korostuu jatkuvasti. 

Niin Suomessa kuin muuallakin ohutle-
vyosia ostavien asiakkaiden vaatimukset kas-
vavat. Perusedellytykset ovat että osat ovat 
edullisia ja laadukkaita. Tämän lisäksi toimi-
tusvarmuuden tulisi olla 100% ja tomitusky-
vyn myös pienille toimituserille joustavaa ja 
nopeaa. Prima Powerilla nämä vaatimukset 
on tiedostettu jo pitkään ja koneita on ke-
hitetty niin että niitä on helppo käyttää ja 
tuoteryhmät ovat modulaarisia jolloin niihin 
voidaan lisätä automaatiota myös jälkikäteen. 

Automaation lisääminen on näkynyt sel-
keästi koneiden keskihinnan kasvussa. Ko-
neita tilataan lukumääräsesti vähemmän kuin 
ennen mutta konesolut ovat kaikissa tuote-
ryhmissä yhä automaattisempia. Tämä on 
ymmärrettävää koska automaatiota lisäämällä 
saavutetaan yleensä miehittämättömän ajami-
sen mahdollisuus. Tämä ns. Joustava kapasi-
teetti mahdollistaa sen että asiakkaat voivat 
tarttua yhä suurempiin tarjouspyyntöihin ja 
toimittaa ne nopeasti ja kustannustehokkaas-
ti. Näin toimien yritykset pystyvät kasvattaa 
omaa myyntiään ja saavuttaa paremman kan-
nattavuuden ja nopeammat takaisinmaksu-
ajat koneille kuin ennen toteaa Prima Powe-
rin Kotimaan myyntiä vetävä Mikko Fiskaali.

Kun koneiden käyttöasteet nousevat on 
koneiden seisottaminen yhä kallimpaa. Tä-
män vuoksi Suomessa huoltotoimintoja ei 
olla keskitetty vaan toimimme 18 eri toimi-
pisteestä eri puolella Suomea jolloin huollon 
järjestäminen asiakkaille on erittäin nopeaa. 
Toimiva jälkimarkkina ja siihen panostami-
nen onkin ollut yksi suurimpia syitä miksi 
olemme pystyneet kasvattamaan markki-
naosuutta työstökoneissa Suomessa.

Prima Power ja Seger ovat tehneet pit-
kään yhteistyötä. Viimeisin koneinvestointi 
poikkesi aiemmista siinä mielessä että lävis-
tävään PG koneeseen investoitiin myös LST 
automaatiota. LST automaatio tekee levyjen 
syötön pinosta sekä osien poiminnan pinoon 
revolverilta automaattisesti. Tällä mahdollis-
tetaan merkittävästi suuremman ajoajan il-
man operaattoria vuorokaudessa verrattuna 
standalone koneeseen.

Vaikka investoinnin arvo on suurempi 
olemme varmoja että takaisinmaksuaika on 
lyhyempi toteaa toimitusjohtaja Kimmo Täh-
tinen. Ennen investointia oli pientä epävar-
muutta siitä kuinka nopeasti ja joustavasti 

Automation increases 
productivity

The role of automation is getting stronger 
as the competition in sub-contracting gets 
tougher. The basic requirement is that the 
parts are of lower price and of high quality 
in addition to delivery accuracy being 100%.  
Also production of small batches should 
be fl exible and fast. At Prima Power these 
requirements have been known for a long 
time and the machines and devices have 
been developed so that they are easy to use 
and more modular so that automation can 
be added also afterwards.

The average price of machinery has 
increased due to the increasing amount 
of automation. Less machines are ordered 
but with more automation. This is 
understandable because automation enables 
unmanned operation. This so-called fl exible 
capacity makes it possible for the customers 

piensarjoja voidaan ajaa mutta jälkikäteen 
voidaan sanoa että kone toimii hienosti myös 
piensarjoilla joka on nykypäivänä tärkeää. 
Keväällä startattu kone on toiminut hienos-
ti ja vastannut odotuksia. Olemme erittäin 
tyytyväisiä valintaamme ja harkitsemme vas-
taavaa solua korvaamaan vanhempia koneita 
tulevaisuudessa, olemme olleet myös erittäin 
tyytyväisiä saamaamme palveluun. 

Mikko Fiskaali

Automaatiolla 
lisää tuottavuutta

to make quotations of bigger entities, and supply 
those fast and cost-effi ciently.

“This is how our customers can increase their 
own sales and reach better profi tability and 
faster pay-back for the machinery than before”, 
says Mikko Fiskaali, responsible for Prima Power 
machine sales in Finland. “When the utilization 
degree increases, the machines must be working 
and the service has to be close. This is why Prima 
Power has not centralized the service functions, 
but has service engineers in 18 different locations 
around Finland, which secures fast service 
whenever needed. Good service is one of the 
biggest reasons why we have been able to increase 
our market share in machine tool business in 
Finland.”

Prima Power and Seger Oy have had 
cooperation for a long time. The latest investment 
was different compared with the earlier ones in 
a way that the punching machine Punch Genius 
was equipped with LST automation, which both 
loads sheets to the machine and picks up the 
fi nished parts automatically. This signifi cantly 
increases the operating time in a day without an 
operator compared to a stand-alone machine.

“Even if the investment was more expensive 
than the earlier ones, we are sure that the pay-
back time is shorter. Before this investment we 
had some doubts of the speed and fl exibility of 
the machine, but afterwards we can say that 
the machine has worked very well and has met 
our expectations also with small series. We are 
very pleased with the decision and thinking of 
replacing some older machinery with similar 
machines in future. We are also pleased with 
the service received”, says Seger Oy’s Managing 
Director Kimmo Tähtinen.

Mikko Fiskaali

levytyökeskus varustettuna LST-robotilla
turret press equipped with LST robot

Prima Power PG 1530
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Maailmantalouden kasvuvauhti on ollut hi-
dastumassa. Kasvu hidastuu kaikilla merkit-
tävillä talousalueilla kuten EU:ssa, Kiinassa ja 
myös USA:ssa. Kasvuvauhtia on pyritty nosta-
maan rahapolitiikalla lisäämällä elvytystä. El-
vytyksistä alkaa kuitenkin olla mahdollisuu-
det jo käytetty ja voimavarat uhkaavat ehtyä. 

Kiinan ja USA:n välinen kauppasota luo 
epävarmuutta ja hidastaa kasvua entisestään. 
Tuontitullien asettamiset vääristävät kilpailua 
ja lisäävät epävarmuutta.  EU:ssa kasvun hi-
dastuminen on ollut viime aikoina nopeaa ja 
se myös arvioidaan pitkäkestoiseksi. Täällä 
teollisuuden luottamus onkin notkahtanut 
eniten.

EU:ssa tilannetta pahentaa BREXITin li-
säksi, että sen talouden veturi, Saksa, on 
ajautumassa taantumaan. Tämä tulee vaikut-
tamaan moniin maihin vientikauppaa vähen-
tävästi. Suomi on yksi kärsijöistä, koska useat 
teollisuutemme tuotteet viedään Saksaan tai 
sen kautta maailmalle.

Suomen tilannetta arvioivat tahot ovat ku-
luvan vuoden aikana pienentäneet toistuvasti 
lähivuosien kasvuennustetta. Tähän on käy-
tetty perusteina sopimuksettoman BREXITin 
uhkaa, Saksan hiipuvaa taloutta ja erityisesti 
edelleen kärjistyvää kauppasotaa. Se tuo tul-
lessaan epävarmuutta, jolloin investoinnit jää 
toteuttamatta tai ne siirtyvät tulevaisuuteen.

Suomen omat markkinat ovat pienet ja 
siksi olemmekin maana paljolti viennin va-
rassa. Kaltaisiamme maita on monia, joten 
kilpailukykyämme tullaan varmasti mittaa-
maan markkinoiden taantuessa. Talouden 
kasvumme saattaa jäädä yksityisen kulutuk-
sen varaan, jolloin olisi hyvä tietää millä suo-
malaisen kuluttajan luottamus ylläpidetään. 
Mikäli siinä ei onnistuta, teollisten investoin-
tien lisäksi saattaa esimerkiksi rakentaminen 
hiljentyä.

Ei tämä tietysti ainutlaatuista ole. Maa-
ilmantalouden kehitys muuttaa aika-ajoin 
suuntaansa. Kaupankäynnissä syntyy aina 
voittajia ja häviäjiä. Maailmankaupan ko-
venemista kuvaa se, että tappiota ei haluta 
hyväksyä vaan markkinoita muutetaan jopa 
poliittiisin perustein. Protektionismi nostaa 
päätään. Maailmankaupan sopimuksissa on 
harvoin meneillään niin suuria muutoksia eli 
irtautumisia, irtisanomisia, kaupankäyntä il-
man sopimuksia ja uusien solmimisia.

Olisi ihme, jos tällainen ei toisi maailman-
kauppaan ja sitä kautta Suomeen epävar-
muutta ja kasvun hidastumista. Harmillista 
tässä lienee kuitenkin se, että venettä keiku-
tetaan monien mielestä tarkoitushakuisesti 
tietoisina niistä riskeistä. Aika näyttää pysyi-
kö ”mopo käsissä” ja oliko lopputulos kenel-
lekään parempi.

Kiristyvinä aikoina kilpailukyky joutuu 

World economy – 
pressure factor to 
competitiveness

The growth in world economy is slowing 
down in major areas such as in the EU, China 
and also in the USA. In spite of stimulating 
actions, the resources are reducing. The trade 
war between China and the USA creates 
uncertainty and slows down the growth 
even more.  In the EU the slowing down has 
happened fast and it is estimated to last 
longer. 

In addition to BREXIT, the economic 
booster Germany is falling into recession. 
These will have an effect on the exports of 
many countries. Finland is one of those 
countries; many of the products produced in 
Finland are exported to Germany or through 
it outside the EU. 

The domestic market in Finland is small 
and that is why we depend on the exports. 

koville, on sitten kyseessä maailmanmarkki-
nat, Eurooppa tai Suomi. Joustavuudelle tu-
lee entistä suurempi merkitys, kun työmäärät 
vaihtelevat suuresti. 

Pidetään kilpailukyvystä tiukasti huolta.

Lasse Vainio
Hallituksen Puheenjohtaja

Maailmantalous 
luo paineita kilpailukyvylle

VALMISTAVAN  
TEOLLISUUDEN 
LUOTTOTOIMITTAJA 
KIINNITYSTARVIKKEIDEN JA 
PIENOSIEN 
HANKINNASSA
JA LOGISTIIKASSA

BUFAB Finland Oy 
Puh. 020 7931 200

www.bufab.fi
bufab.finland@bufab.com

This means that our competitiveness will 
be tested during recession. Our economic 
growth might lay on consumers.  Then we 
just have to know how the trust of the Finnish 
consumer will be kept alive. If we fail, it 
might mean that in addition to industrial 
investments fall, also building construction 
decreases.

This is not an unique situation. The world 
economy changes direction now and then. 
In business, there are always winners and 
losers. When you cannot accept the tougher 
world trade, you go even and change the 
market situation using politics.

No wonder if this would not bring 
uncertainty and slower growth in Finland. 
Sad thing is that someone is rocking the boat 
recognizing the risks. Time will tell how this 
will end.

During these tough times, like said above, 
the competitiveness will be the key word, 
whether it is question of world trade, trade 
within EU or in Finland.  Flexibility will one 
on the main issues when workloads vary 
more than before.

Competitiveness must be kept intact!

Lasse Vainio
Chairman of the Board
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Järjestyksessään ensimmäinen Mad Croc 
rally ajettiin 29.6 – 8.7.2019. Sain olla mu-
kana tässä hienossa tapahtumassa, jossa 
ajetaan ns. roadtrip erilaisilla super- ja ur-
heiluautoilla. Matka lähti liikkeelle Alasta-
ron moottoriradalta, jossa pääsimme otta-
maan hieman tuntumaa autoihin rata-ajossa. 
Yleisöä oli paikalla mukavasti ja samalle 
ajopäivälle järjestetty moottoripyörien ra-
ta-ajot antoivat mukavan lisämausteen 
yleisölle ja kuskeille reissun starttiin. Alas-
tarolta matka jatkui reilun parinkymme-
nen auton voimin reittiä Turku-Tukholma-
Kööpenhamina-Bremen-Amsterdam-
Nürburgring-Luxenburg-Lyypekki-Helsinki. 
Jo matkan alkuvaiheessa huomasimme, mi-
ten hyvä yhteishenki porukalla oli ja kaikki 
tekeminen oli saumatonta yhteistyötä. Au-
toimme toisia tiimejä eri tilanteissa ja saim-
me itse apua, jos sitä tarvitsimme. Jälkeen-
päin meiltä kysyttiin, että mikä oli reissussa 
parasta. Ensimmäisenä molemmille tuli mie-
leen porukkahenki. Voisi todeta, kun jengi 
on hyvä, on mikä tahansa tekeminen kivaa. 
Matkan aikana kilometrejä tuli auton mitta-
riin 3400km, joka oli varsin sopiva yhdek-
sän päivän reissulle ottaen huomioon, että 
kolme yötä vietimme laivassa. Yksi meno-
matkalla Turusta Tukholmaan ja kaksi yötä 
palatessamme Lyypekistä kohti kotisuomea. 
Lyypekistä kotiin tullessa laivan kapteeni 
kutsui koko porukan laivan komentosillal-
le tutustumaan. Saimme kapteenilta tietoa 
matkan kulusta, moottorien tehoista, sekä 
matkan polttoaineen kulutuksesta, joka oli 
jonkin verran yli 120 tonnia. Huikea lukema!

Matkan varrella pääsimme tutustumaan 
edellä mainittuihin kaupunkeihin, sekä 
erilaisiin matkanjärjestäjän järjestämiin oh-
jattuihin tapahtumiin, esimerkiksi autonra-
kennuspajalle Suomessa, kolmikerroksiseen 
urheiluautojen säilytyspaikkaan sekä upe-
aan karting –rataan Saksassa, jossa pääsim-
me hieman päästelemään suurimpia höyryjä.

Nürburgringin lähes 23 kilometriä pitkä 
ja 73 mutkaa sisältävä rata oli huikea koke-
mus. Seurueessamme oli eräs konkari, jolta 

saimme hyviä vinkkejä ennen radalle me-
noa. Näillä vinkeillä, Mikko Elon raskaalla 
kaasujalalla sekä tarkalla ohjauksella oli Mi-
kon Mustang koko seurueen kolmanneksi 
nopein, jättäen taakseen lähes parikymmen-
tä seurueen rämäpäätä.

Reissuautona meillä oli Elon Ford Mus-
tang California GT Special, vm 2016. Keski-
kulutus reissussa oli varsin maltillinen 12.1 
l/100km ottaen huomioon, että autossa on 
421 hevosvoimainen 5.0 litrainen V8. Mui-
ta autoja matkassa olivat mm. Ferrari F430, 
Porcsheja, Bemareita, Corvetteja, Bentley 
sekä Audi RS6, jonka aikaisempi omistaja 
oli ollut muuan Kimi Räikkönen. Useimmis-
sa autoissa puhuttiin teholuvuissa lukemia 
500-770hv välillä, mutta parhaimmat tehot 
konepellin alta antoi takarenkaista mustaa 
viivaa tien pintaan raapinut Mersun ässä-
sarjalainen, lähes tuhannen hevosvoiman 
voimin.

Team Mustang, Toni Oittinen & Mikko 
Elo, haluaa kiittää sponsoreita tuesta, jonka 
avulla saimme reissun onnistumaan. Vuo-
den 2020 Mad Croc rallyyn on paikat jo va-
rattuna, sitä odotellessa.

Toni Oittinen
Production Supervisor

Naurua, hauskanpitoa ja 
ja yhteen hiileen puhaltamista

The fi rst ever Mad Croc rally took place June 
29 through July 8, 2019, total of 3400 km.  
This rally is a road trip, the cars are different 
type of super and sports cars and I had a 
chance to be part of this fantastic rally! We 
started from Alastaro Race Track, where 
we had a possibility to test the cars. From 
Alastaro about 20 cars participating travelled 
to Turku and from there to Stockholm 
– Copenhagen – Bremen – Amsterdam –
Nürburgring - Luxemburg – Lübeck– and 
fi nally to Helsinki. Already at early stage, we 
noticed the good spirit among the teams. We 
helped each other and when you needed help, 
you could only ask. This was absolutely best 
during the days. When the team spirit is good, 
anything you do is just fun.

During the trip, we got to see the towns 
visited, see the sights and visit Nürburgring, 
where we had a chance to drive the 23 
km track with 73 corners – this was an 
experience of a life time. Our Ford Mustang 
California GT Special of 2016 (421 BHP, V8 
–engine) was the third fastest on track. Other 
cars were Ferrari F430, Porsches, BMWs, 
Corvettes, a Bentley and an Audi RS6, which 
was previously owned by someone called 
Kimi Räikkönen! Most of the cars were of 
500-770 brake horsepower, but the toughest 
one was a Mercedes S-Serie with nearly one 
thousand BHP.

Team Mustang, Toni Oittinen & Mikko Elo, 
wants to thank all sponsors who made this 
possible.  Looking forward to Mad Croc rally 
2020 – reservations made already!

Toni Oittinen
Production Supervisor

Fun, laughter and 
pulling together 

towards a common goal

Matka-automme Ford Mustang California GT 
Special Kööpenhaminassa. Kuva:Toni Oittinen

Ajotuntumaan Alastaron moottoriradalla matkan alussa. Kuva: Toni Oittinen
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Seger muistaa…

On katsottu ajankohtaiseksi muuttaa koti-
sivuamme. Se on suunniteltu olevan käy-
tössä kuluvan vuoden syyskuun loppupuo-
lella, lehden ilmestymisen aikoihin. Uutta 
kotisivuissa on erityisesti se, että ne ovat 
paremmin mobiilikäyttöönkin soveltuvat. 
Sivut ovat muuttaneet selkeästi ulkoasuaan 
ja sivuista huokuu selkeys ja tuoreus. Si-
vut ovat myös entistä helpommin päivitet-
tävissä ja niiden kehittämiseen on entistä 
enemmän työkaluja. Tervetuloa tutustumaan 
www.segertech.com

Seger Oy’s website 
renewed

Syntymäpäiviä

Maaliskuussa juhlittavina olivat:
Tarja Roslöf, 60v, 14.3. ja 
Harri Immonen, 50v, 15.3.

Heinäkuussa juhlittiin seuraavia:
Jaana Ääritalo, 60v, 15,7. ja
Harri Soininen, 50v, 19.7.

Yhtiössämme on tapana onnitella 50- ja 
60-v täyttäviä kahvikupposen ääressä. Kah-
vihetken aikana muistellaan yleensä men-
neitä niin töissä kuin henkilökohtaisessakin 
elämässä. Toimitusjohtaja onnittelee paitsi 
itsensä myös yhtiön puolesta ja ojentaa 
muistoksi juhlapäivästä pienen lahjan. Näin 
tapahtui tälläkin kertaa.

Birthdays’ of our personnel are celebrated 
by having a cup of coffee together.  Also, a 
small present is given to those who turn 50 
or 60 years. 

Eläkkeelle

Myös eläkkeelle jääviä työntekijöitämme 
kiitetään menneistä vuosista kahvitilaisuu-
dessa. Maaliskuun lopussa eläkkeelle jäivät 
pitkäaikaiset Segeriläiset Raila Holm ja Mai-
ja Vainio.
Työyhteisö on tärkeä asia meille kaikille. Se 
on osa elämäämme ja me itse voimme vai-

Kotisivu 
uudistuu

Now it is time to renew our web site, which is 
planned to be published by the end of Septem-
ber, at the same time as the Seger News –letter 
come out. What is new in the new web site is 
that it is more mobile friendly as the old ones. 
The site looks modern and the pages are clear 
and fresh.  They are also a lot easier to up-date 
and there are more tools for developing them.  
Please visit www.segertech.com

Now it is time to renew our web site, which is 
planned to be published by the end of Septem-
ber, at the same time as the Seger News –letter 
come out. What is new in the new web site is 
that it is more mobile friendly as the old ones. 
The site looks modern and the pages are clear 
and fresh.  They are also a lot easier to up-date 
and there are more tools for developing them.  

kuttaa millaiselta se tuntuu. Kaikille meille 
kuitenkin tulee aika irtautua ja keksiä jo-
takin muuta tilalle. Yhtiön puolesta hyviä 
eläkepäiviä toivotti toimitusjohtaja Kimmo 
Tähtinen ojentaen myös pienen muistoesi-
neen, jotta yhtiö ei kokonaan unohtuisi.

In addition, those who retire are celebrated, 
too. At the end of March two of our long 
time employees Raila Holm and Maija Vai-
nio headed for new tasks.  They also got a 
present to remind them of the years’ work 
at Seger Oy.

Jaana Ääritalo 60v.

Tarja Roslöf 60v ja Harri Immonen 50v Raila Holm ja Maija Vainio eläkkeelle.
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Katsaus 

Pienimmät 
servosärmärit ja 
pemityskoneet ovat 
nyt tuotannossa 
Postilta vapautuneis-
sa tiloissa.

Uusi Prima Power 
levytyökeskusrobotti 
on saapunut Ukiin.

Keväällä otettiin 
käyttöön uusi 

suurempi taukotila.

Uusi levytyökeskus 
PG 1530 nähtiin jo 
valmisteilla Prima 

Powerin uuden tehtaan 
avajaisissa.

Uusiin tiloihin muuton 
yhteydessä 

parannettiin 
ilmanvaihtoa ja 

valaistusta.

Kaksi vanhempaa 
Finn Power F5 
-konetta tekivät tilaa 
uudelle PGlle.

Seger Oy:n alkuvuoden 2019 tapahtumiin

Ympäristöä paran-
neltiin antamalla 

varastorakennukselle 
uusi pintaväri.

Venetsialaisissa 
keräännyttiin uusitulla 
pohjoisrannalla 
katsomaan rauhan-
soutua ja ilotulitusta.

Materiaalinkäsittelyyn 
lastaus ja purkutöihin 

hankittiin 5tn 
nostava Linde.

Vesa Soisalo valvoo 
sammutusharjoitusta. 
vuorossa Pasi 
Manninen.

Työkaluvalmistuksen 
työstökeskukset ovat 
löytäneet paikkansa 
uusiin tiloihin.

Alkusammutus-
koulutusta antoi kesä-
kuussa Vakka-Suomen 

Sammutin Kyn Vesa 
Soisalo. Sammutintyypit 

tulivat tutuksi useille 
ryhmille.

Laatu- ja johtamis-
järjestelmien seuranta-
auditien tulokset 
olivat hyvät.

Puupaatei-tapahtu-
maan osallistui lähes 
40 venettä. Keskellä 
Tomi Suopajärven  
hieno vene 
1960-luvulta.

Tuotannon suunnittelu 
ja ryhmäesimiehet saivat 

uuden johtokeskuksen

Leveät käytävät 
ovat tarpeen isojen 
koneiden siirrossa.
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www.segertech.com

Tämä on Seger Oy:n sidosryhmälehti,
joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Lehden toimitus: Lasse Vainio
  Paula Vainio
Taitto:  Mainostoimisto Grafesko Oy
Painopaikka: Euraprint

RÄÄTÄLÖITYÄ
TERÄSTÄ

BE STRONGER WITH BE.
www.begroup.fi
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Talouden epävarmuus lisääntyi vuoden 2019 
aikana. Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kaup-
pasota, Brexit ja useammat geopoliittiset kon-
fl iktit ovat horjuttaneet markkinoita. Juuri nyt 
USA:n ja Kiinan välillä on rauhallisempaa ja 
Brexit näyttäisi toteutuvan tammikuun lopul-
la ja alkaisi vuoden loppuun kestävä siirtymä-
aika. Hermostuneisuus kuitenkin jatkuu.

Maailmankaupan kasvu on ollut pysähdyk-
sissä vuodesta 2018. Euroalueella kasvunäky-
mät ovat myös laskeneet. Saksan teollisuus, 
etenkin autoteollisuus, on ollut vaikeuksissa 
ja tilanne on heikentynyt syksyn edetessä. 
Myös Ruotsissa on ollut alavireinen tilanne ja 
kasvunäkymät ovat kääntyneet laskuun. Suo-
messa kaikki merkit viittaavat tulevina vuo-
sina hyvin vaatimattomaan kasvuun, on jopa 
mahdollista, että tekninen taantuma nähdään 
jo vuoden 2020 aikana. Vuonna 2019 sähkö- 
ja elektroniikkateollisuus oli vielä hyvässä 
vauhdissa ja kasvu oli runsasta, mutta viime-
aikana epävarmuutta on ollut havaittavissa 
tälläkin alalla.

Haastava tilanne korostaa yritysten kilpai-
lukyvyn merkitystä. Laskevilla markkinoilla 
vain parhaat pärjäävät ja pystyvät jopa kas-
vamaan. Hinta, laatu ja toimituskyky ovat pe-
rusedellytyksiä, joiden merkitys ei ainakaan 
ole vähenemässä. Kustannustehokkuuden 
avulla yrityksen toiminta pysyy kannattavana 
tiukemmillakin markkinoilla. Miten tuo kus-
tannustehokkuus sitten saavutetaan. Tämä 
on asia, jota me olemme Segerillä peräänkuu-
luttaneet, ja jonka eteen teemme työtä koko 
henkilöstömme voimin.

Kun puhutaan kilpailukyvyn peruselemen-
teistä asiakkaan silmin - hinnasta, laadusta 
ja toimituskyvystä - olemme markkinoilla 
laajan kilpailijajoukon kanssa. Alihankkijana 
tuotteiden tai palvelun hinnan määrittää aina 
markkinat, me valmistajina emme pysty tuota 
hintaa asettamaan. Kun markkinat kutistu-
vat niin tyypillisesti kustannuspaine kasvaa. 
Laatuvaatimukset ovat kaikille niin korkeat, 
että erinomaisella laadulla ei juuri kisaa enää 
voiteta. Ehkäpä näistä kolmesta päätekijästä 
toimituskyky on se missä toimittajakunnasta 
löytyy vielä eniten eroja. 

Yrityksen menestyminen on riippuvainen 
siitä, miten kustannustehokkaasti se pystyy 
tuottamaan asiakkaalle tuotteet tai palvelut 
markkinahintaan, oikean laatuisina ja hyväl-
lä toimituskyvyllä. Kustannuskilpailukyky on 
siis yrityksen olemassaolon elinehto. Kus-
tannuskilpailukyvyn mahdollistamiseksi toi-
minnan on oltava tehokasta, järjestelmällistä, 
joustavaa ja nopeaa. 

Tehokkuuden parantamiseksi olemme 
tehneet, ja jatkossakin tekemässä, paljon 
toimenpiteitä. Tuotantovaiheita on automa-
tisoitu ja tuotantotapoja parannettu. Auto-
matisoinnit jatkuvat, manuaalisia työvaiheita 
robotisoidaan ja automatisoidaan sitä mukaa 

kun järkeviä kohteita ilmenee. Ihmistyö on 
muuttumassa jatkossa enenevissä määrin oh-
jelmoinniksi ja materiaalinkäsittelyksi. Tiimi-
toiminnan avulla on tarkoitus päästä jatkossa 
kiinni yhä pienempiin parannusideoihin ja 
toteuttaa niitä tehokkaasti. Samalla työympä-
ristöä järjestellään ja turhia työvaiheita pyri-
tään minimoimaan.   

Järjestelmällisyyden avulla vältetään epä-
tietoisuutta ja varmistetaan laatu. On olen-
naista, että kaikki noudattavat sovittuja toi-
mintatapoja ja epäselvyydet tuodaan heti 
esille ja ne selvitetään systemaattisesti. Koska 
kaikki eivät voi tietää kaikkea, ja kaikkea on 
mahdotonta dokumentoida, on tärkeää tietää 
keneltä kysyä epäselvässä tilanteessa. Näin ti-
lanteet saadaan selvitettyä nopeasti eikä epä-
selvyydet pysäytä tekemistä tai johda turhien 
riskien ottamiseen.

Epävarmassa markkinatilanteessa koros-
tuu yritysten nopeus ja joustavuus. Asia-
kastarpeiden ennustettavuus vaikeutuu ja 
isojakin kysynnänvaihteluja tulee nopeasti. 
Jotta voimme valmistaa ja toimittaa tilaukset 
tehokkaasti ilman turhia varastoja ja riskejä, 
meidän on oltava joustavia ja nopeita. Tuo-
tannon ohjattavuus korostuu ja kapasiteetin 
joustavuus on avaintekijä. Tiukentunut ta-
loustilanne ei mahdollista ylimääräisen työn-
tekijämäärän pitämistä varmuuden vuoksi, 
tarpeisiin on kyettävä vastaamaan joustavasti 
muilla keinoin. Järkevä varastointi, oikea ko-
nekapasiteetti sekä joustavuus työajoissa ja 
työvoiman hankinnassa nousevat menestys-
tekijöiksi. Tämä ei ole helppo asia järjestettä-
väksi, mutta hyvällä paikallisella sopimisella 
on mahdollista saavuttaa yritykselle kilpai-
lukykyä ja lisää töitä. Me Segerillä olemme 
olleet joustavia ja tämä antaa meille hyvät 
edellytykset menestyä tiukemmassakin tilan-
teessa. 

Mukavaa kevättä kaikille!

Kimmo Tähtinen
Toimitusjohtaja

How to succeed 
in today’s market
situation

During the 2019 the uncertainty in the 
markets increased due to US and China 
trade war, Brexit and some other confl icts in 
the world. Just now, the it is more calm, and 
Brexit seems to happen at the end of January. 
The nervousness still continues. 

The world economy has not grown since 
2018. There are no expectations for growth 
in European markets either. The situation 
has gone darker in Germany and in Sweden 
and all the signs in Finland show lower 
growth and possibly we see the recession 
already during 2020.

This challenging situation highlights the 
meaning of competitiveness in business. 
Only the best can survive and even grow. 
The meaning of key-factors – price, quality 
and performance - is not decreasing.  
How to achieve the competitiveness when 
competition is tough? When it is a question 
of the price of the product, the markets set 
the price – not the producing company. 
Quality requirements are the same to all so 
that cannot be the winning factor. Perhaps 
it is the over-all performance which is the 
change-making factor. In order to reach the 
performance, we have to have performance, 
which is effi cient, systematic, fl exible and 
fast. This is what we’ll try to improve by 
automation and robotizing.  Manual work is 
more and more programming and material 
handling.  We’ll gather systematically ideas 
for improvements in all production phases.

We have to be prepared to rapid volume 
changes, but we cannot have workers “in 
reserve”, we need other means to be fl exible. 
Adequate stock volumes, correct machine 
capacity and fl exibility in working hours 
and employing personnel are important 
factors for competitiveness.  This is not easy, 
but by local agreement it is possible to gain 
success. We believe that fl exibility helps us to 
succeed in this tough market situation.

Kimmo Tähtinen
Managing Director

Menestymisen edellytykset tämän
hetken markkinatilanteessa

Osa yhtiön hallituksesta tutustumassa 
isoon automaatioinvestointiin. 
Vasemmalta Ilkka Salohonka, toim.johta-
ja Kimmo Tähtinen, Raimo Korpi 
ja Mauno Suominen.

Automatisoitua kierteyttämistä.
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Segerin työntekijöillä on ollut vuoden 
alusta asti käytössään entistä laajem-
pi työterveyshuolto. Mehiläisen Työelä-
mäturva-palvelun avulla huolehditaan 
työntekijän kokonaisvaltaisesta hyvin-
voinnista. Kattava työterveyspalvelu on 
osa Segerin henkilöstöstrategiaa, jonka 
keskiössä on terve ja motivoitunut työn-
tekijä.

Vuoden 2020 alusta alkaen Segerin va-
kituisilla työntekijöillä on ollut käytössään 
Mehiläisen Työelämäturva. Työelämäturva 
on kokonaisvaltainen terveys- ja hyvinvoin-
tipalvelu, joka sisältää kattavan työterveys-
huollon lisäksi sairauksien ja tapaturmien 
hoidon Mehiläisen toimipisteissä. 

– Työelämäturva on Mehiläisen laajin 
työterveyshuollon sopimus. Työelämäturva 
on monipuolinen työterveyspalvelu, jossa 
on mukana esimerkiksi vapaa-ajan tapatur-
mavakuutus, kertoo Uudenkaupungin Mehi-
läisen yksikön päällikkö Riikka Metsänvirta. 

Kattavaa hoitoa lähellä työntekijää

Työelämäturva-palvelussa yritykselle on ni-
metty oma työterveystiimi. Segerille nimetty 
tiimi vastaanottaa työntekijöitä Uudenkau-
pungin Mehiläisessä. Laaja sopimus kattaa 
yleislääkärikäyntien lisäksi muun muassa 
erikoislääkäripalvelut, kuvantamisen, labo-
ratorion ja suun terveydenhuollon paikalli-
sessa Mehiläisessä. Näiden lisäksi sopimuk-
seen kuuluvat myös leikkaushoidot ja niihin 
liittyvä fysioterapia sekä psykoterapia.

– Näin laaja työterveyspalvelu on hieno 
kädenojennus yritykseltä työntekijälle. Se-
gerin työterveyssopimus on ollut hyvä jo 
aiemmin, mutta nyt se on entistä laajempi. 
Työntekijät pääsevät nopeaan hoitoon lähel-
lä työpaikkaa, kertoo Metsänvirta. 

Keskiössä hyvinvoiva työntekijä

Laaja työterveyssopimus on osa Segerin uu-
distuvaa henkilöstöstrategiaa. 

– Henkilöstön tyytyväisyys on tärkeää, 
ja kattava terveydenhuolto on yksi osa ko-
konaisvaltaista työhyvinvointia. Hyvinvoivat 
työntekijät ovat yrityksen tärkeimpiä voima-
varoja, joten siksi panostamme työtyytyväi-
syyteen yhä voimakkaammin. Haluamme 
samalla myös kiittää ja palkita työntekijöitä 
heidän panoksestaan yhtiön hyväksi, kertoo 
Seger Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Tähtinen.   

– Työelämäturva-palvelun avulla työnte-
kijällä on tapaturmien varalta turva myös va-
paa-ajalla. Jos jotain sattuu, pääsee hyvään 
hoitoon nopeasti. Tämä saattaa parhaimmil-
laan ehkäistä pitkäaikaisia seuraamuksia, 
jolloin myös pidemmät sairaslomat vähene-
vät. 

Yhteistyötä on Mehiläisen kanssa tehty jo 
aiemmin.

– Työelämäturvan myötä teemme Mehi-
läisen kanssa entistä tiiviimpää yhteistyötä 
sairastumisten ennaltaehkäisyssä. Tarkoituk-
sena on käydä dialogia Mehiläisen kanssa 
siitä, mihin etenkin kannattaa työhyvinvoin-
nissa kiinnittää jatkossa huomiota. 

About Occupational 
Health Care

Since the beginning of 2020, Seger and 
Mehiläinen have agreed upon a vast 
occupational health care for the personnel 
of Seger Oy. This agreement covers an over-
all well-being of the employees. This is an 
important part of the personnel strategy 
of Seger Oy emphasizing a healthy and 
motivated employer.

The agreement with Mehiläinen covers 
not only occupational health care but also 
care during illnesses and accidents. This 
agreement type is the most covering at 
Mehiläinen including leisure time accident 
insurance, says Riikka Metsänvirta – head 

Laaja työterveyshuolto 
huolehtii työntekijästä

of Mehiläinen in Uusikapunki. The 
agreement includes also services such 
as doctor’s appointments for specialists, 
surgery, dental care and laboratory in the 
local Mehiläinen in Uusikaupunki. The 
Seger personnel gets health care locally 
near where they work.

We at Seger feel that personnel’s 
satisfaction is extremely important and 
that over-all health care is part of the total 
well-being at work.  This is also a way to 
thank and reward employees of job well 
done, says Kimmo Tähtinen, managing 
director of Seger Oy. In order to get care 
locally and fast minimizes the sick-leaves 
and prevents from long-term absences 
from work.
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Kiistellyt ja kiitellyt kiky-tunnit ovat poistu-
neet. Mitä tilalle? Asialla on kiire, koska muu-
ten saattaa käydä niin kuin 2000-luvun lopus-
sa ”fi nanssikriisin” mainingeissa. Suomessa ei 
osattu arvioida tilannetta. Yleissopimukset 
mitoitettiin historiaan tuijottaen ilman kä-
sitystä tulevasta. Kilpailukyky menetettiin 
kymmeneksi vuodeksi erityisesti vientimark-
kinoilla.

Kiky-sopimus oli hyvä, nopeavaikutteinen 
piristysruiske kilpailukyvylle, mutta sinänsä 
lähtökohtaisestikin väliaikaisksi tarkoitettu. 
Talkoot kestävät aikansa. Lopulta täytyy löy-
tyä kilpailukykyä myös muilla keinoin toteu-
tettuna.  On hyvä muistaa, että niin vienti- 
kuin kotimarkkinoiden asiakkaat eivät maksa 
tuotteista kuin markkinoiden kilpailuttamalla 
määrittämän hinnan. Myytävän tuotteen val-
mistamiseen syntyvät kustannukset pitää py-
syä sellaisina, että tekeminen on kannattavaa. 
Pitää siis ostaa raakaaineet ja palvelut, sekä 
suorittaa valmistus tehokkaammin kuin kil-
pailijat. Silloin voi olettaa töitä riittävän teh-
täväksi. 

Tehokkuuden turvaamiseksi pitää osata 
toimia soveltuvimmilla tekniikoilla ja huoleh-
tia työssäjaksamisesta. Arvostetut ammattialat 
ovat työuran mittaisia ja se ei ole lyhyt pika-
matka vaan pitkäkestoinen kestävyyslaji.

Osaamista ja kilpailukyvyn kehittymistä 
mitataan sillä, miten kannattavasti ja pitkä-
kantoisesti pystytään tuottamaan tuotteita 
tarvitsijoille siihen tasoon, joka ohjaa heidät 
toimitussopimukseen meidän kanssamme. 
Pystyäksemme siihen on meidän kaikkien 
oltava motivoituneita, tyytyväisiä ja luottavai-
sia tulevaan. Siihen tarvitaan niin työntekijät, 
työnantajat kuin asiakkaatkin, kaikkien tulee 
nähdä perustellusti tekevänsä oikeita asioita.

Osaaminen ja tiedon kulku on tärkeä, kun 
muuten avoin yrityskulttuuri onnistuu itseoh-
jautuvuuden kasvattamisessa. Se onkin avain-
asemassa tehokkuuden lisäämisessä. Nopeat 
muutokset ja vaihtuvat tilanteet vaativat pää-
töksenteon nopeutta. Harvoin on aikaa odo-
tella johtoryhmän päätöksiä.

Kaiken kaikkiaan on syytä huolehtia 
myös työhyvinvoinnista. Ei kuitenkaan vain 
akuutista terveydestä -  siitäkin - mutta eri-
tyisesti ennakoiden ja muistaen, että teemme 
töitä nelisenkymmentä vuotta. Se on pitkä 
aika jaksaa.Työ on mielekästä, jos terveyden 
lisäksi pidämme siitä mitä teemme ja työ-
yhteisöstämme, ja huolehdimme ideoilla ja 
kehittämisellä, että meillä riittää asiakkaita. 
Hymy suupielessä töihin tullessa on hyvä sig-
naali työhyvinvoinnista.

Lasse Vainio
Hallituksen Puheenjohtaja

How to replace 
Competitiveness 
Pact?

Now the Competitiveness Pact is buried. What 
instead? There is no time to waste in decision 
making in order to avoid what happened at 
the end decade 2000 after the fi nance crisis.  
In Finland the general labor agreements 
were signed based on the past without seeing 
what the future will be. Competitiveness was 
decreased for ten years particularly in the 
exports industry.

The Competitiveness Pact was a good 
and fast effecting shot, but meant to be 
temporary. Eventually you must fi nd the 
competitiveness by other means. You have to 
remember that markets - both domestic and 
exports – will not pay more than the price set 
by the markets. The costs must be such that 

Mitä Kikyn tilalle?

producing is profi table.  You have to be 
more effective than your competitors are.

In order to be more effective, you have to 
be able to choose best techniques and keep 
the personnel “up to shape”. You have to 
remember that working careers are not a 
110 m hurdles but a lifelong marathon.

Know-how and information fl ow are 
important when increasing effectiveness.  
Fast changes require fast decision-making. 
Seldom there is time to wait for the next 
management group meeting.

Wellbeing at work is essential, not only 
being healthy but also remembering that 
we spend about 40 years working. Smile on 
your face when coming to work is the best 
sign of healthy working environment. 

Lasse Vainio
Chairman of the Board
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Jää-Kotkat on uusikaupunkilainen jääurhei-
lun erikoisseura, lajeinaan jääkiekko, taito-
luistelu ja ringette. Harrastajia seurassa on 
yli 300, jotka treenaavat lajiaan vuonna 1977 
rakennetussa Uudenkaupungin kaupungin 
omistamassa jäähallissa elokuun alusta pää-
siäiseen saakka, jonka jälkeen harrastajilla 
alkavat harjoitteet ilman jäätä.

Jää-Kotkat on perustettu 1995 kun kau-
pungin kaksi kilpailevaa seuraa - Lätkä 77 
ja KaPa-65 yhdistyivät jääkiekon ja ringeten 
erikoisseuraksi. Taitoluistelu tuli mukaan 
toimintaan 2005.

Jää-Kotkat kilpailee yksin tai joukkueis-
saan pääsääntöisesti aluesarjoissa ja se 
on profi loitunut kasvattajaseuraksi alueen 
isoimmille seuroille. Jääkiekossa Jää-Kotkat 
tekevät hyvin tiivistä yhteistyötä Rauman Lu-
kon ja Rauman Lukon sateenvarjoseurojen 
kanssa, näin kaikilla harrastajilla on mahdol-
lisuus löytää itselleen sopivan tasoinen jouk-
kue sekä taitojen ja motivaation kasvaessa 
luoda heille polku aina tähtiin saakka. 

Jääkiekossa myös nais- ja tyttökiekko, hy-
vän suomalaisen menestyksen ja Jääkiekko-
liiton panostuksella, on noussut suosituksi 
lajiksi. Jää-Kotkat onkin saanut tyttöjä mu-
kaan toimintaansa ja nykyisin seurassa pe-
laakin naisten edustusjoukkue aina tyttöjen 
F-juniorijoukkueeseen asti. Nais- ja tyttö-
kiekon pelaajapolku lajiliiton vapaampien 
sääntöjen johdosta onkin joustavampi kuin 
poikien ja miesten joukkueissa, joten yhteis-
työseuroja on useampi ja polku tähtiin asti 
näin leveämpi. Viime kauden naisten edus-
tusjoukkueesta jopa kahdeksan pelaajaa on 
päässyt mukaan Rauman Lukon tai Turun 
Palloseuran SM-sarjajoukkueisiin ja yksi pe-
laaja nuorisomaajoukkueeseen asti.

Perinteisessä tyttöjen lajissa ringetessä 
Jää-Kotkilla on noin 80 harrastajaa, joiden 

joukkueet pelaavat myös edustusjoukkuees-
ta F-junioreihin aluesarjoissa, tehden myös 
tiivistä yhteistyötä kiekkoilijoiden tapaan lä-
hialueen seurojen kanssa. Veturina Raision 
nuorisokiekko, jonka edustusjoukkue pelaa 
ringetten SM-sarjaa, joten polku on myös ty-
töille ringetteen rakennettu.

Taitoluistelu on harrastuksena lisännyt 
harrastajamääriään vuosi vuodelta ilahdutta-
vasti ja vuoden 2005 muutamasta harrasta-
jasta määrä onkin noussut jo kuuteenkym-
meneen. Tässäkin lajissa Jää-Kotkat haluaa 
olla kasvattajaseura luistelijoille aina alueta-
son luisteluun saakka ja tukea tämänkin jäl-
keen pidemmälle haluavia uusikaupunkilai-
sia luistelijoita pääsemään ”Emmi Peltosiksi” 
asti syventämällä yhteistyötä alueen muiden 
taitoluisteluseurojen kanssa.

Jää-Kotkissa on tärkeää, että jokainen lap-
si ja nuori saisi harrastaa mieleistään lajia 
oman taitotasonsa mukaisesti ja pitämäl-
lä harrastuksen kustannukset maltillisena. 
Vuosien varrella myös Segerin henkilöstöä 

Jää-Kotkat liikuttaa  –
myös Segerin henkilöstöä ja heidän lapsia

Jää-Kotkat is a Uusikaupunki based team 
specialized in ice hockey, fi gure skating 
and ringette. More than 300 members 
train their sports in an indoor hall owned 
by Uusikaupunki town built in 1977. The 
team Jää-Kotkat was formed when two 
local teams joined their forces in 1995.

The team members compete mostly in 
lower series and is profi led as a team 
where you can start a new sports and then 
later move to more challenging teams.  We 
have close cooperation with neighboring 
town teams such as Rauman Lukko or TPS 
who play in national leagues. In ice hockey 
we also have teams for girls and women, 
this season eight of our players started in 
women’s national league playing either in 
Rauma or Turku.

When fi gure skating training was 
started in 2005 there were only a few 
skaters, today the number has increased to 
60! Also in this we have cooperation with 

Jää-Kotkat makes 
you move...

Veera Lindroth pelaa jääkiekkoa Rauman
 Lukossa naisten SM-liigassa sekä Jää-Kotkien
 lainapelaajana naisten edustusjoukkueessa.

Jää-Kotkat liikuttaa –
myös Segerin henkilöstöä 
ja heidän lapsiaan

ja heidän lapsiaan on aktiivisesti ollut mu-
kana Jää-Kotkien toiminassa. Lähialueen 
yritykset ovat tärkeässä roolissa tukemassa 
Jää-Kotkia toiminnallisesti ja taloudellisesti. 
Siitä kiitos kaikille! 

Tommi Sarkki
Tuotantopäällikkö, Seger Oy
Jää-Kotkat ry:n hallituksen puheenjohtaja

Minja Perkiö 6v luistelee toista kautta
 harrasteryhmässä.

Miko Sarkki on pelannut jääkiekkoa 
Jää-Kotkien edustuksessa 

2. ja 3. divisioonassa.
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NimityksiäNimityksiä
Timo Tamminen on nimitetty Seger 
Oy:n tekniseksi päälliköksi 1.9.2019 
alkaen. Timo on aiemmin toiminut Se-
gerin suunnittelupäällikkönä. Timon 
vastuulle siirtyvät tuotantotekninen 
kehitys sekä työkalujen myynti. Lisäksi 
Timo jatkaa toistaiseksi protovalmis-
tuksen ja suunnittelupalvelun vetäjänä. 
Timo kuuluu yrityksen johtoryhmään ja 
raportoi toimitusjohtajalle.

Timo Tamminen has been appointed 
Technical Manager as of September 1st, 
2019.  He is responsible for developing 
production techniques and tool produc-
tion sales.  In addition to this, he will be 
in charge of proto type production and 
design.  Timo is a member of the ma-
nagement group and he reports to the 
managing director.

Appointments

Seger muistaa…
Syntymäpäiviä

Joulukuussa juhlittavina olivat:
Rauno Sorri, 60v, 18.12.2019
Pasi Manninen, 60v, 21.12.2019

Molemmat onniteltavat ovat pitkänlinjan alan 
ammattilaisia. Sekä Rauno että Pasi ovat ol-
leet jo aikaisemmin samalla työnantajalla vas-
taavissa töissä Pajatiellä, kun Saab Cabriole-
tin ensimmäisen generaation korivahvikkeita 
valmistettiin. 

Rauno on työuransa aikana perehtynyt 
erityisesti CNC-särmäykseen ja kokenut sen 
tekniikan kehityksen pitkällä aikajänteellä.

Pasi on aikoinaan tullut Ruotsista Volvon lei-
vistä paluumuuttajana Suomeen. Segerillä ja 
sen edeltäjällä hän on ehtinyt toimia päällik-
könä niin laadussa kuin tuotantotekniikassa-
kin samoin kun työkaluvalmistuksen tuotan-
topäällikkönä. 

Kahvin ja kakun kera muisteltiin tapah-
tuneita molempien kanssa. Kuten aina, aika 
kultaa muistot.

Birthdays

Birthdays’ of our personnel are celebrated 
by having a cup of coffee together.  Also, a 
small present is given to those who turn 50 
or 60 years. 

Pasi Manninen saa onnittelut ja yhtiön 
muistamiset toimitusjohtaja Kimmo Tähtiseltä.

Rauno Sorri onniteltavana.

Toni Oittinen on nimitetty Seger Oy:n 
tuotannon vetäjäksi 1.4.2019 alkaen. 
Toni on aiemmin toiminut Segerin ryh-
mäesimiehenä ja tuotannon suunnitte-
lijana. Toni vastaa Segerin tuotannon 
päivittäisjohtamisesta ja kehitystoimien 
läpiviennistä ja toimii tiimivetäjien oh-
jaajana. Toni osallistuu aktiivisesti val-
mistusryhmään ja tuotannon kehitys-
ryhmään.

Toni Oittinen has been appointed Pro-
duction Supervisor as of April 1st, 2019.  
Previously he was one of the group su-
pervisors and in production planning.  
Toni is now responsible for daily pro-
duction management and supervising 
production development projects. 

the other fi gure skating teams in the area 
making it possible for the young skaters 
reach to the top.

In Jää-Kotkat we feel that it is important 
that every child has a possibility to be active 
in the sports she/he desires in accordance 
with the present skills and keeping the 
costs low. During the years several Seger 
employees and their children have been 
active in Jää-Kotkat.  The local companies 
are a signifi cant factor making this possible 
– thanks to all these companies!

Tommi Sarkki
Production Manager, Seger Oy
Chairman of the Board, Jää-Kotkat ry

Alkuveryttelyä C-sarjan ringetteotteluun Fopsia vastaan. Numero 6 Vilma Lindroth.

Naiskiekon edustusjoukkue
purkutalkoissa Segerillä.

Timo Tamminen

Toni Oittinen

Uusiin 
tehtäviin
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Katsaus 

Tampereen 
Alihankintamessuilla 
saatiin uusia 
kontakteja.

Uusi kompressori 
valmiina 
asennettavaksi.

Uusi CNC sorvi XYZ 
on saapunut.

Lähettämön vanha 
toimisto purettiin 

ja tilat tulivat
 pakkaus- ja 

järjestelykäyttöön.

Korihait, 
Ernest Zeigler lll, 

taistelee korisliigassa 
pysymisestä. 

(kuva: Mika Reinholm)

XYZ-Sorvi
etäohjelmoitava 
- kuinkas muuten.

Seger Oy:n loppuvuoden 2019 tapahtumiin

Toimitusjohtaja 
Kimmo Tähtisen 

tervetulotoivotuksia 
kuuntelemassa 
pikkujouluissa 

Wallilan kartanossa.

Jonotyökaluissa 
tuote valmistuu 
useissa vaiheissa 
automaattisesti.

Uuden CNC-sorvin 
koulutuksessa 

Harri Immonen, 
Harri Soininen ja Jose 
Mattila. Kouluttajana 

Hannu Pajula.

Kierteytysrobotti-
solu löysi paikkansa 
layout-muutoksissa.

Kokoonpano-
tiloja on saatu 

merkittävästi lisää.

Entisestä taukotilasta 
tuli uusi lähettämön 
toimistotila.

Uusia tuotteita 
kokoonpanosta
pakattuna kohti 
asiakasta.

Raimo Mankinen 
pitää parannetuista 
lähettämön tiloista.
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www.segertech.com

Tämä on Seger Oy:n sidosryhmälehti,
joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Lehden toimitus: Lasse Vainio
  Paula Vainio
Taitto:  Mainostoimisto Grafesko Oy
Painopaikka: Euraprint
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Fiksusti yhdessä yli vaikean ajan
Naantalin teräspalvelukeskus ohutlevytuotannon tukena
Koronan varjossa
Liikuntaa luonnossa
Mad Croc 2020
Seger muistaa
Katsaus Seger Oy:n alkuvuoden 2020 tapahtumiin
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’Kyll stää hirresäki sitt oo ku tottu’ sanoo 
vanha pyhärantalainen sananlasku. Eipä 
olisi uskonut vuodenvaihteessa millainen 
jakso meillä olisi edessä. Koronasta puhut-
tiin silloin kaukaisena ongelmana, mutta 
sen vaikutukset kantoivat meille nopeam-
min ja laajempina kuin kukaan saattoi us-
koa. Epidemia tuli nopeasti lähelle ja alkoi 
koskettaa kaikkia, ihmisten turvallisuus 
meni kaiken edelle. Jokaisen huoli itses-
tään ja lähimmäisistään nousi päällimmäi-
seksi.

Viimevuonna oli ennustettavissa, että 
markkinat tälle vuodelle olisivat laskussa, 
ja tietty tiukempi aika olisi edessä, saatiin 
kuitenkin jotain aivan muuta. Heti alkuvuo-
desta alkoivat ensimmäiset teollisuuden 
vaikeudet, kun Kiinan komponenttitoimi-
tukset Eurooppaan vaikeutuivat epidemian 
aiheuttamien rajoitusten johdosta. Eikä ai-
kaakaan, kun tautitapauksia alkoi esiintyä 
ympäri maailmaa, erityisen huolestuttavasti 
tilanne alkoi riehua heti alussa lähellämme 
eteläisessä Euroopassa. Markkinatilanteet 
vaihtelivat alasta riippuen suuresti. Kovim-
milla oli palvelusektori, pienet yritykset ja 
yksityisyrittäjät joutuivat monin paikoin lo-
pettamaan toimintansa, kun kaikki kontak-
tit minimoitiin. Teollisuudessa volyymien 
laskut vaihtelivat asiakkaittain. Kotimaan 
kysyntä säilyi, mutta vienti notkahti reilus-
ti. Teknologiateollisuudessa tilauskirjat piti-
vät tuotantoa yllä vielä keväällä, mutta las-
ku on jatkunut ja näyttää, että tiukin aika 
onkin edessä vielä loppusyksystä. 

Olemme aina peräänkuuluttaneet kus-
tannustehokkuutta, ja nyt siitä todella tuli 
kriittisen tärkeä yrityksen menestysteki-
jä. Ennustettavuus katosi ja meidän tuli 
nopeasti ja joustavasti kyetä vastaamaan 
muuttuviin asiakastarpeisiin. Jos vielä 
vuoden ensimmäiset kuukaudet menim-
me budjetoidun myynnin yläpuolella, ti-
lanne muuttui nopeasti, ja huhtikuun jäl-
keen olemme jääneet kuukausittain yhä 
kauemmas budjetoidusta myynnistämme. 
Muutama asiakkaamme hiljeni kokonaan, 
ja kaikille tuli enemmän tai vähemmän 
muutoksia kysyntään. Keväällä käytimme 
vapaaehtoisia lomautuksia, kesäkaudella 
olimme kaikki töissä, mutta kesätyönteki-
jöitä, joita meillä normaalisti on noin kol-
misenkymmentä, emme pystyneet palk-
kaamaan. Syksyllä olemme olleet kaikki 
lomautustalkoissa mukana. Korona jyllää 
ympärillämme jälleen kiihtyvästi, eikä ti-
lanne varmasti globaalisti rauhoitu ennen 
rokotteiden tuomaa suojaa. Tämä on kui-
tenkin väliaikainen vaihe. Asian kanssa on 

opittu kuitenkin elämään jo paremmin ja 
usko tulevaisuuteen on palaamassa. Us-
komme, että nousu pohjalta alkaa taas lä-
hestyä. 

Segerille vuoden 2020 tiedettiin olevan 
haasteellinen jo alun alkaen johtuen asiak-
kaidemme tarpeiden muutoksista ja tuot-
teistojen vaihdoksista. Budjetoimme myyn-
timme hieman laskevaksi, kasvu-uralle piti 
palata taas vuonna 2021. Olemme tehneet 
paljon markkinointityötä ja selkeitä odo-
tuksia uusista markkinoista on olemassa. 

Koronan myötä markkinointiamme on 
vielä tehostettu, mutta kontaktien luomi-
nen, ja erityisesti sosiaaliset kohtaamiset, 
ovat hankaloituneet. Meillä on kuitenkin 
luja usko, että tehty työ kantaa hedelmää 
ja uusia asiakkaita ja tuotteita saadaan 
tuotantoon lähiaikana. Erityisesti kesälo-
makauden jälkeen olemme saaneet tarjota 
merkittäviä uusia volyymeja, enimmäkseen 
uusille asiakaspotentiaaleille. Tämä luo po-
sitiivista luottamusta tulevaan. Kun saman-
aikaisesti valtiot alkavat tukea teollisuut-
taan ylös ahdingosta ja investoinnit alkavat 
taas toteutua, voidaan olettaa, että vuodes-
ta 2021 on tulossa todellakin kasvun vuosi. 

Hiljaiskaudella pidämme rattaat pyöri-
mässä ja taloutemme kunnossa, ja varmis-
tamme, että henkilöstömme ja tehtaamme 
on valmiina tuleville kasvaville tilausmää-
rille. Investointeja tulevaisuuteen pitää 
jatkaa ja kehittää asioita, joita on havaittu. 
Menemme hallitusti yli tämän haasteellisen 
ajan ja olemme valmiita ja vahvoja kun taas 
kysyntä alkaa kasvaa.

Kiitos erityisesti henkilöstöllemme ym-
märtämyksestänne ja jaksamisestanne, kyl-
lä se aurinko taas paistaa!

Hyvää syksyä kaikille, pysytään terveinä.

Kimmo Tähtinen
Toimitusjohtaja

  

You have to be smart 
through a tough 
period

In January, you could not have believed what 
we would have ahead of us later this year.  
You heard about a faraway problem called 
Covid-19, but it affected us faster and vaster 
than anyone could think of.  The pandemic 
came close and the safety was the most 
important thing.

Last year it was predicted that the markets 
this year were decreasing, but we got a totally 
different world than expected.  The fi rst 
problem was when component supplies from 
China ended due to restrictions.  Suddenly 
there were infections all over the world, 
especially close to us in southern Europe.  
Market situation got worse, small companies 
and service sector suffered most, many had to 
close their business, all outside contacts were 
minimized. 

We at Seger have always been after cost 
effi ciency and now, during this pandemic, it 
has been even more vital success factor to us. 
During the spring, we had voluntary lay-offs, 
during the summer, we all worked full time, 
but we had no extra summer workers like 
students, usually we employ about 30. Again, 
now we all work part time, the pandemic is 
increasing in numbers around the world.  I 
guess, this will continue until the vaccination 
is available.  We have learned to live in this 
changing world and we believe in the better 
future.

This year we have set efforts to marketing 
even though personal contacts have been 
almost impossible, we believe that the new 
contacts are fruitful resulting in new 
customers and new products. We believe now, 
when governments are supporting companies 
and companies start to invest again, year 
2021 will be a year of increasing work. Until 
then, we keep “the wheels rolling” and our 
economy in shape, so that we are prepared 
when this agony is over.

Thanks to our personnel for all efforts done.

Kimmo Tähtinen
Managing Director

Automaatiota 
on lisätty 
systemaattisesti.

Tuotannon ja materiaalien virtausten 
järkeistämisiä on tehty valmisteluna 

tulevaan nousukauteen.

Fiksusti yhdessä  
yli vaikean ajan
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Naantali Steel Service Centre Oy on yksi 
suurimpia teräspalvelukeskuksia Suomes-
sa. Suuri tuotantokapasiteetti ja mittavat 
varastot yhdistettynä hyviin logistisiin 
yhteyksiin mahdollistavat tehokkaan ja 
nopean palvelun Suomessa ja Baltiassa. 
Yhtiöllä on tuotanto- ja varastotiloja Naan-
talissa yhteensä 22 000 m2.

Teräskauppaa on Naantalissa tehty kauan. 
Palvelukeskuksen edeltäjä Kesko Metalli 
aloitti Naantalissa teräsvarastona jo vuon-
na 1972. Se on ollut aikaisemmin muun 

Tata Steel –Naantali 
Steel Service Centre

Naantali Steel Service Centre Oy is 
Finland’s leading steel service centre.

Its large production capacity and 
storage facilities, coupled with strong 
logistics connections, enable it to offer an 
effi cient and fast service in Finland and the 

Baltics. The company has over 22,000 m2 of 
processing and storage space in Naantali.

Naantali’s customers operate in sectors 
including the HVAC industry, electrical 
equipment manufacturing, IT and 
electronics manufacturing, the construction 
sector, shipbuilding, lighting, agricultural 
equipment and domestic appliances.

Naantali Steel Service Centre’s product 
range includes Hot-dip galvanised, Cold-
rolled, Pre-fi nished, Hot-rolled and Electro-
galvanised steel.

Hannu Paappa, 
Sales Manager
Naantali Steel Service Centre Oy

muassa Keskon ja Rautaruukin omistuk-
sessa. Osaksi Tata Steel Europea palvelu-
keskus siirtyi Rautaruukin omistuksesta 
vuonna 2015, jolloin Tata Steel Europe 
hankki omistukseensa palvelukeskukset 
Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Tata Steel Europe valmistaa terästä Isos-
sa-Britanniassa ja Alankomaissa. Se on 
yksi suurimmista teräksen valmistajissa 
Euroopassa. Terästä valmistavien tehtai-
den lisäksi konsernilla on erilaisia teollisia 
toimipaikkoja ja jatkojalustuspisteitä eri 
puolilla Eurooppaa. Yhtiö on erikoistunut 
erityisesti vaativimpien sektoreiden palve-
lemiseen, kuten avaruus- ja ilmailusektori, 
autonvalmistus, rakennusteollisuus, ener-
gia- ja sähköala, nosto- ja kaivannaisala 
sekä kuluttajatuotteet (pakkaukset). Tata 
Steel Europe on maailman johtava kestä-
vän kehityksen huomioiva ja sitä kehittävä 
teräksen valmistaja.    

Naantali Steel Service Centre on osa yh-
tiön omistamaa jakelukeskusverkostoa, 
joka on Euroopan toiseksi suurin. Pohjois-
maissa on kolme palvelukeskusta: Suo-
messa, Ruotsissa ja Norjassa. Pääosa ma-
teriaalistamme toimitetaan Alankomaista 
tuhansien tonnien laivoilla Turun sata-
maan. Lisäksi varastoimme ja toimitamme 
materiaalia muilta laadukkailta eurooppa-
laisilta terästehtailta. 

- Olemme erikoistuneet palvelemaan 
hiiliterästä käyttäviä ohutlevyteollisuu-
den asiakkaita Suomessa ja Baltiassa. 
Varastoimamme tuotteet ovat paksuus-
alueella 0,4mm-20mm, ja kattavat niin 
kuumasinkityn, kylmävalssatun, sähkösin-
kityn, alumiinisinkityn, maalipinnoitetun            
kuin kuumavalssatunkin teräksen, kertoo 
myyntipäällikkö Hannu Paappa.

- Vahvuuksiamme ovat monipuolinen ko-
nekanta sekä kokeneet ja pätevät työn-
tekijät. Näin pystymme pitämään laadun 
korkeana ja toimitukset luotettavina ja no-
peina. Monet asiakassuhteemme ovatkin 
pitkiä, Paappa jatkaa.

Lyhyet toimitusajat johtuvat osittain      
palvelukeskuksen mittavasta varastosta. 
Monilla asiakkailla on palvelukeskuksen 
varastossa omia tarpeitaan vastaavia teräs-
keloja, joista tuotteet valmistuvat nopeas-
ti. Vakiomittapalvelu puolestaan toimittaa 
varastomittaiset ohutlevyt ja kuumavalssa-
tut tuotteet 1–2 työpäivässä.

Nauhat asiakkaan mittoihin leikattuna.

Arkit myös määrämittaisina.

Naantalin teräspalvelukeskus 
suomalaisen ja baltialaisen  
ohutlevytuotannon tukena
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VALMISTAVAN  
TEOLLISUUDEN 
LUOTTOTOIMITTAJA 
KIINNITYSTARVIKKEIDEN JA 
PIENOSIEN 
HANKINNASSA
JA LOGISTIIKASSA

BUFAB Finland Oy 
Puh. 020 7931 200

www.bufab.fi
bufab.finland@bufab.com

Keväästä alkaen maailmassa ollaan eletty 
helposti leviävän, ihmiselle vakavan tau-
din, Covid-19 eli Korona-pandemian var-
jossa pahinta peläten. Kiinasta alkuvuo-
desta 2020 maailmalle levinneen taudin 
tartuntoja on maailmalla todettu syyskuu-
hun mennessä yli 30 miljoonaa ja taudin 
saaneista jo miljoona on kuollut. Suomessa 
tartuntoja on ollut tähän mennessä lähes 
10 000 ja kuolemantapauksia n. 350. Useat 
maat, Suomi mukaan lukien, ovat jo ns. toi-
sen aallon nousuvaiheen kourissa. Taudin 
uskotaan säilyvän riesanamme kunnes toi-
miva rokote saadaan käyttöön. Viimeiseen 
kliiniseen testivaiheeseen on edennyt jo 
muutama rokote.

Pandemioita on toki ollut ennenkin. 
Ajanlaskumme alussa oli useita ruttopan-
demioita. Mustasurma tappoi keskiajalla 
kymmeniä miljoonia ihmisiä. Viimeisin 
ruttopandemia, paiserutto alkoi Kiinasta 
ja kesti yli 100 vuoden ajan päättyen 1959. 
Suolistotauti Koleraan kuoli 1800-1900 lu-
vulla satoja tuhansia ihmisiä. 

Covid-19 infl uenssapandemian kaltainen 
Espanjantauti alkoi nimestään huolimatta 
USA:sta 1918. Se kesti n. 2 vuotta. Siihen 
kuoli kymmeniä miljoonia ihmisiä, joista 
Suomessa n. 20 000. Aasialainen infl uens-
sa riehui maailmalla 1957-58 sairastuttaen 
n. 900 miljoonaa ja tappaen n. 2 miljoonaa 
ihmistä. Honkongilainen infl uenssapande-
mia 1968-69 sairastutti myös lähes miljardi 
ihmistä, mutta kuolleita oli vajaa miljoona. 
Sen jälkeen olemme kokeneet myös sikain-
fl uenssapandemian 2009-2010.

Covid-19 pandemiassa ei siis ole kysy-
mys ennennäkemättömästä asiasta. Näistä 
ollaan aina selvitty ja niin selvitään nytkin. 
Uhreitta näistä ei selvitä vieläkään lääke-
tieteen kehittyneisyydestä huolimatta.  Ro-
kotteet ovat ratkaisu, jolla tauti saataneen 
kuriin. Sen kehittäminen vie kuitenkin ai-
kansa. Yleensä infl uenssapandemiat ovat 
kestäneet parikin vuotta. Eikä tuo taitane 
tälläkään kertaa paljon nopeammin olla 
ohi. 

Suomi on hoitanut kansalaistensa ter-
veenäpysymisedellytykset hyvin. Tartunta-
määrät ja kuolleisuus on saatu pysymään 
toistaiseksi kurissa. Tähän toki vaikuttaa 
suomalaisten tapa olla säntillinen ja nou-
dattaa ohjeita. Olemme nähneet, että pan-
demioissa ihmisten terveydestä huoleh-
timinen vaatii jopa poikkeuslakeja, joilla 
rajoitetaan normaalia elämää tarkoituksena 
vähentää tartuntoja ja suojata erityisesti 
riskiryhmiä. Samalla nämä rajoitukset vai-
kuttavat myös talouteen koko maailmas-
sa. Joidenkin elinkeinojen harjoittaminen 
vaikeutuu enemmän kuin toisten, kuten 
on käynyt ravintola-alalla ja matkailussa. 
Poikkeuksiakin toki on. Investoinneista 
tehtävät päätökset viivästyvät epävarmuu-
den lisääntyessä ja teollisuuden tilauskan-
nat pienenevät - vaikkakin viiveellä. Koska 
kyseessä on maailmanlaajuinen pandemia, 
se koskee myös Suomellekin tärkeää vien-
titeollisuutta, johon yhtiömmekin osaltaan 

Covid-19 – 
a shadow hanging 
over us

Ever since the spring 2020, we have lived in 
the shadow of Covid-19 pandemic disease 
fearing the worst. Up till now the virus has 
affected more than 30 million people causing 
one million deaths around the world. In 
Finland about 10 000 infections and about 
350 deaths. Many countries, Finland among 
them, are now facing the phase 2. This might 
be the case until the vaccination against 
Covid-19 is found, tested and approved. 

Covid-19 is not the fi rst pandemic disease; 
plague, Black Death killed millions of people 
in the Middle Ages, Cholera killed hundreds 
of thousands in 1800-1900. Like Covid-19, 
the Spanish Flu in 1918 – started in the 
US in spite of the name – lasted for about 
2 years killing tens of millions, of which 
20000 in Finland. The Asian Flue in 1957-
1958 infected 900 million and killing about 
2 million all over the planet. And several 
other fl ues after that…

Covid-19 is actually nothing new, we 
have survived those in the past and will 
survive this one. Unfortunately getting 
vaccination for this pandemic takes time. 
We have now experienced that keeping 
people healthy requires restrictions, which 
also effect the economy. Some industries 
suffer more, like restaurants and tourism. 
Decisions on investments are frozen due to 
increased uncertainty in the markets and 
order base in the industry is decreased. 
In addition, because this is a pandemic 
situation, it affects export industry in 
Finland of witch also our company is part 
of. The employment situation is getting 
worse. To balance the worldwide economy 
takes years.

During the worldwide recession, it is 
extremely important to survive.  At the same 
time, you have to create circumstances so 
that you are ready when this is over.  You 
have to be ready and prepared, because 
there are many who want to take your place. 
I believe we’ll survive and are prepared. 

Lasse Vainio
Chairman of the Board

kuuluu. Työllisyystilanne uhkaakin heiketä 
merkittävästi.

Rajoitukset, niistä tulevat tulonmenetyk-
set ja työttömyyden nousu sekä terveyden-
huollon kustannukset aiheuttavat valtioille 
budjettialijäämää – valtiot velkaantuvat.  
Pandemian aiheuttamia talousongelmia ei 
saada tasapainoon todennäköisesti vielä 
seuraavaan vuosikymmeneen mennessä.

Maailmantalouden laskusuhdanteessa 
on tärkeää pärjätä yli tämän vaikean ajan. 
Samalla pitää luoda ja ylläpitää edellytyk-
set nousta taas uuteen menestykseen kun 
valoa alkaa näkyä ja talouskin alkaa piris-
tyä ja kohottaa kaupankäynnin edellytyk-
siä. Silloin pitää olla iskussa, koska haluk-
kaita tekijöitä varmasti riittää. Uskon, että 
me pärjäämme siinä hyvin.

Lasse Vainio
Hallituksen Puheenjohtaja

Koronan varjossa
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Metsässä kulkeminen parantaa sekä fy-
siikkaa että psyykkistä terveyttä.

Tutkimuksen mukaan metsässä oleske-
lu laskee sydämen sykettä ja verenpainet-
ta nopeasti, metsän myönteiset vaikutuk-
set näkyvät jo viidessätoista minuutissa. 
Mitä pidempään metsässä viihdyt, sitä 
selvempiä vaikutukset ovat. Luonto auttaa 
palautumaan stressistä, unohtamaan arjen 
huolet sekä parantaa mielialaa. Meitä ym-
päröi ihanat, hienot metsät, joissa voit va-
paasti kulkea, marjastaa ja sienestää. 

Jos pidät luonnosta ja liikunnasta, suun-
nistus on hyvä harrastus. Suunnistuksen 
voi aloittaa minkäikäisenä tahansa. Suun-
nistuksen aloitukseen ei tarvita suuria 
hankintoja. Ensimmäiseksi hankinnaksi 
riittää kompassi ja suunnistusinnon jat-
kuessa kannattaa hankkia suunnistusken-
gät liukkaita kalliota sekä liikunnaniloa 
varten, suunnistuskengät hengittävät ei-
vätkä kerää vettä ja ovat näin ollen keveät 
juostessa.

Suunnistusharrastus vetää puoleensa 
kaikenikäisiä harrastajia. Jopa 80-kymp-
pisiä suunnistajia tulee metsässä vastaan! 
Suunnistusharrastuksen voi myös aloittaa 
yhdessä perheen tai hyvän ystävän kans-
sa. Suunnistus on ehkä enemmän yksilö-
laji, mutta suunnistusmerkkejä ja kartan-
lukutaitoja on mukava opetella yhdessä ja 
taitojen kehittyessä kokeilla sitten yksin 
suunnistamista. 

Uudessakaupungissa toimii aktiivinen 
suunnistusseura Vakka-Rasti. Vakka-Rasti 
järjestää kuntorastitapahtumia keväästä 
syksyyn aina tiistaisin. Tarkempia tietoja 
löydät Vakka-Rastin omilta sivuilta https://
www.vakka-rasti.fi . Muutamana aiempana 
vuotena Vakka-Rasti on järjestänyt kurs-
seja aloittelijoille, mutta tänä poikkeuske-
väänä suunniteltu kurssi jouduttiin peru-
maan. Toivottavasti ensi keväänä tilanne 
on toinen ja tämäkin saadaan järjestettyä. 
Vakka-Rasti eroaa ehkä muista suunnis-
tusseuroista siinä, että siellä on paljon 
kuntosuunnistajia suhteessa kilpasuun-
nistajiin, eli kynnys tulla mukaan ei ole 
korkea. Ja aloitusikä ei ole este, itsekin 
suunnistusharrastuksen olen löytänyt vas-
ta näin keski-ikäisenä.

Suunnistukseen voi asettaa itselleen ta-
voitteita, kuten osallistumisen Jukolaan. 
Vakka-Rastin naisten joukkueeseen on 
otettu mukaan vähemmänkin suunnistus-

ta harrastaneita tai sitten voit itse koota 
joukkueen. Jukolan viesti järjestetään My-
nämäellä vuonna 2022. Jukolan joukkuee-
seen tarvitaan seitsemän henkeä, naisten 
Venlojen joukkueeseen riittää neljä.

Suunnistamaan voi lähteä myös ulko-
maille. Vakka-Rastin jäseniä kävikin ke-
väällä suunnistamassa myös Espanjassa. 
Matkan suunnittelijalle täydet pisteet, 
koska suunnistuskartat olivat kattavasti 
valittuja Espanjan erilaisiin maastoihin. 
Sai juosta dyyneillä, kuivunutta joenuo-
maa, paikallista metsää sekä vuoristoa. 
Matkan suurinta antia oli se, että pääsi tu-
tustumaan vieraan maan luontoon, jonne 
tuskin lähtisit ilman karttaa ja toki aurin-
koakin oli enemmän kuin Suomessa. Voin 
kuitenkin sanoa, että Suomen vaihtelevaa 
luontoa on vaikea päihittää. Iloitkaamme 
siitä!

Lopuksi toivottaisin nautinnollisia met-
säretkiä teille kaikille, oli se sitten va-
paa-ajan samoilua, kuntoilua tai kilpahar-
rastusta.

Walking in the woods will improve your 
health – both physical and mental.  
According to research, staying in the woods 
will lower your heartbeat and your blood 
pressure; these positive signs can be seen 
already after fi fteen minutes in the woods!  
The longer you enjoy the woods, clearer the 
signs are.  The nature helps you to resist 
stress, forget every-day worries and makes 
you feel better.  Fine woods surround us, 
there you can go freely just to walk, pick 
berries or mushrooms.

If you like the nature and exercise, a 
good hobby will be orientation, which you 
can start at whatever age. Orientation does 
not cost much; what you fi rs need is the 
compass.  Later you can buy special shoes for 
orientation, those keep you not slipping on 
the rocks, they also do not collect water and 
that is why they are light to run. First, it is 
good to have someone to help you to read the 
maps and signs, and then later you can start 
training alone. In Uusikaupunki we have a 
very active team for orientation, Vakka-Rasti, 
which also organizes training sessions for 
beginners.

You can also travel abroad like Vakka-
Rasti did in spring 2020. There we had a 
possibility to run on the dunes and through 
a dry river, in local woods and mountains.  
This was a fantastic way to get to know what 
the nature in Spain is. Nevertheless, I can 
tell you – there is no better nature than we 
have here in Finland. Let’s be happy about 
that and enjoy of it – whether it is free-time 
walking, exercise or competing with others.

Exercise in the nature

Rastina pistekumpare - kiintopisteet vähissä. Rastipiste.

Liikuntaa
luonnossa

Coto Cuadros Murcian vieressä 5 m korkeuskäyrällä.

Espanjassa Murcian suunnistusmaastot 
poikkeavat kotimaisesta suuresti. 

Kuvassa Kaarina Lindroth.

Kaarina Lindroth
Talouspäällikko, Seger Oy
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This year’s Covid-19 pandemic made it 
challenging to organize Mad Croc Rally 
2020, so instead of one-week rally in Europe 
we had a two-day-tour in Finland visiting 
three different tracks. This year I was the 
co-driver in the same car we had already last 
summer, Ford Mustang California GT Special 
with 421 brake horse power.

First target was the brand new Kymiring, 
which is considered quite challenging even 
according to professional track drivers. None 
of the Mad Croc cars had casualties and after 
a few hours of track-driving we continued to 
Alastaro track.

After testing the Alastaro track with our 
own cars, we started competing with BMWs 
which Mikko Almgren supplied us, the 
cars were similar so it was a man to man 
competition! During the evening, it was fun 
to listen to more experienced competitors’ 
stories from the past. 

 The next day we headed to Hämeenlinna 
and Ahvenisto track. Unfortunately, some 
cars could not participate due to too high 
engine volume – the limit was 95 db.  
Though, lucky us, we had an opportunity to 
drive through the track in order to be able 
take pictures. It was extremely interesting to 
watch the experienced drivers how fast they 
drove even though the track is quite narrow 
with metal walls, keeping in mind that the 
insurances are not valid when driving on 
tracks. If something happens it might cost you  
tens of thousands of euros.

Thanks to all who made it possible again 
experience the fun of track driving.

Toni Oittinen, 
Production Supervisor, Seger Oy

Seger muistaa

Esa Santanen on saanut onnittelut 
tuotantopäällikkö Tommi Sarkilta.

Taru Holmberg toimitusjohtaja Kimmo 
Tähtisen onniteltavana.

Syntymäpäiviä

Keväällä juhlittavina olivat:
Taru Holmberg 60 v. 19.2.2020
Esa Santanen 50 v. 21.5.2020

Molemmat onniteltavat ovat pitkänlinjan 
alan ammattilaisia. Taru on ollut segeriläi-
nen lähes alusta alkaen. Hän on toiminnut 
kokoonpanossa ja perehtynyt erityisesti pu-
ristekiinnikkeiden liittämiseen.

Esa on tullut Segerille Karman tuotannon 
käynnistyttyä ja toiminut levytyökeskus-
kuksilla operaattorina. 

Kahvin, kakun ja lahjan kera muisteltiin 
yhteisiä vuosia molempien kanssa. 

Birthdays

Birthdays of our personnel are celebrated 
by having a cup of coffee together. Also, a 
small present is given to those who turn 50 
or 60 years. 

Koronaviruspandemia antoi oman haas-
teensa tämän vuoden Mad Croc Rally -ta-
pahtumalle, joka jouduttiin tiivistämään Eu-
roopassa reilun viikon kestävän kiertueen 
sijaan kotimaassa ajettavaan viikonlopun 
kestävään ratapäiviin. Kaksi päivää, kolme 
rataa - siinä viikonlopun agenda. 

Rallyyn mukaan oli ilmoittautunut pari-
senkymmentä autokuntaa, mm. Porscheja, 
Ferrari, Tesla. Toimin tällä reissulla kart-
turina ja kakkoskuskina jo viime vuoden 
reissusta tutuksi tulleessa autossa, 421 he-
vosvoimaisessa Ford Mustang California GT 
Special:ssa. 

Osa autokunnista oli vanhoja tuttuja ja 
kokoontuivatkin yhteen jo torstaina, mutta 
virallinen osuus alkoi perjantaiaamuna Ky-
miringin uudelta moottoriradalta. Ammatti-
kuskienkin mielestä haastavalla radalla on 
pituutta mukavat 4,6 kilometriä ja siinä on 
18 mutkaa. Radalle oli tähän ajopäivään 
päässyt kuutisenkymmentä autoa kilpa-au-
toista katuautoihin. Ajopäivän järjestäjän oh-
jeistuksia noudattaen ratapäivä saatiin ajet-
tua hyvin läpi paria kalustotappiota lukuun 
ottamatta. Mad Croc -ryhmän autot pysyivät 
ehjinä ja pääsimme koko porukalla jatka-
maan matkaa muutaman tunnin rata-ajon 
jälkeen kohti Alastaron moottorirataa. 

Alastarolla omilla autoilla ajetun lämmit-
telyn jälkeen oli aika ottaa miehestä mit-
taa yhdenvertaisella BMW kalustolla, jotka 
Mad Croc Rallyn järjestäjä Mikko Almgren 
oli paikalle tuonut. Mikko toimii yrittäjä-
nä yhdessä vaimonsa Katin kanssa Eagle 
Motorsport Marketing Ky:ssä, joka tarjoaa 
erilaisia ajo- ja ratapalveluja niin yrityksille 
kuin yksityisillekin ryhmille. Jo alkukar-
sinnoista lähtien nähtiin, että kalusto kuin 
kalusto, olivat mukana olleet muutamat 
herrasmiehet omaa luokkaansa kymmenien 
vuosien kokemuksella radoilla ajamisesta. 
Vaikkakin iäkkäimmillä osallistujilla alkoi 
jo oma mittari lähentyä virallista eläkeikää, 
taipui oikean jalan nilkka uskomattoman 
suoraksi vielä tuolla iällä. Ainakin näin pys-
tyi vauhdista päättelemään. Matkan aikana 
oli mukava kuulla tarinoita, joita herrat ovat 

Mad Croc Rally 2020

vuosikymmenten varrella kokeneet kilpa- ja 
harrasteautoilun parissa. Alastarolla viete-
tyn yön jälkeen oli aika siirtyä Ahveniston 
moottoriradalle Hämeenlinnaan. 

Ahveniston radan välittömässä läheisyy-
dessä sijaitsee asuintaloja, jolloin jokainen 
auto joutui käymään melumittauksessa en-
nen radalle pääsyä varmistaakseen, ettei me-
lusaaste, tai miten sen haluaakaan ilmaista, 
ole liian suuri. Valitettavasti muutamat autot 
saivat kiellon mennä radalle desibelimittarin 
näyttäessä yli sallitun 95db:n. Saimme kui-
tenkin luvan ajaa letkana kuvauksia varten 
radan kertaalleen läpi turva-auton perässä, 
joten jokainen auto pääsi kuin pääsikin Ah-
veniston radan makuun. Ahveniston rata on 
haastava isoine korkeuseroineen ja lähellä 
rataa olevien metallisten ratavallien takia. 
Oli uskomattoman hienoa seurata, kuinka 
kovaa nämä kokeneemmat kuskit uskalsivat 
autoillansa radalla ajaa. Täytyy muistaa, että 
radoilla ajettaessa autojen vakuutukset eivät 
ole voimassa, joten pienenkin ajovirheen 
seurauksena voidaan vahingot laskea jopa 
useissa kymmenissä tuhansissa euroissa, 
riippuen tietysti autosta.

Ahvenistolla vietetyn päivän jälkeen oli 
aika laittaa vaihde vapaalle ja suunnata 
Tampereelle Näsinneulaan syömään ja juh-
listamaan hyvin mennyttä reissua. 

Mad Croc Rally 2020 järjestelyt oli suunni-
teltu hyvin. Majoitukset olivat huippuluok-
kaa, sekä ruoka- että juomahuolto toimi hie-
nosti, näistä iso kiitos järjestäjälle.

Mad Croc Rally 2020

Ford Mustang pestynä ja vahattuna valmiina 
reissuun.

Autot odottavat pääsyä Ahveniston radalle.

700 hevosvoimai-
sen Nissan GTRn 
voimannäyte.
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Katsaus 

Iltapäivälehden jutun 
jälkeen oli tungosta 
mm. Nostalgia-
museoon Marttilassa.

Pihan asfalttihuolto 
on tehty tämän 
vuoden osalta.

Uusia käytäviä on 
tehty ja lattiapin-

noitteita kunnostettu 
muutosten yhteydessä.

Jenni Majava  
opettelemassa 

NC-expressin käyttöä. 
Kouluttajana Samu 

Kalliomaki.

Täysperävaunun 
ovipaneeli 

särmäyksessä.

Ylioppilaille ansaitut 
juhlat järjestettiin 
Koronan takia vasta 
29.8.2020. Tässä 
Ugin lukion uudet 
ylioppilaat.

Seger Oy:n alkuvuoden 2020 tapahtumiin

Golf on ollut 
hyvä harrastus 

Korona-kesänä. 
Raekuuro 

elokuun lopulla.

Työkaluhuollossa ja 
-valmistuksessa on 

riittänyt kiireitä.

Alihankintamessuja 
ei 2020 koronan 

takia pidetty.

Uusi Tecna vastus-
hitsauskone pistehit-
saukseen käytössä, 
käyttäjänä Leena 
Kyngäs-Takkunen.

Lähettämön vasujen 
FIFO-varasto uudessa 

paikassaan.

Lähettämön teltta 
kevätsiivouksessa.

Arkkimateriaalivarasto 
on siirtynyt automati-
soitujen CNC-levytyö-
keskusten välittömään 
läheisyyteen.

Maskit, käsienpesu ja 
käsidesi ovat tulleet 

tutuiksi Koronan aikana.
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If Turva-akatemia tekee satoja lämpö-
kuvauksia vuodessa. Huonoa asiassa on 
se, että vain 5 % yrityksistä saa puhtaat 
paperit, puolella on vähintään 8 vikaa 
ja joka kolmatta uhkaa välitön palovaa-
ra. Hyvää asiassa on se, että ongelmiin 
puututaan.

LÄMPÖKUVAUS
PELASTAA
ennen kuin

mitään sattuu

Pienet keinot ehkäisevät suuria vahin-
koja – jopa ihmishenkien menetyksiä.

Lue lisää if.fi/turvallisuus.

www.segertech.com

Tämä on Seger Oy:n sidosryhmälehti,
joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Lehden toimitus: Lasse Vainio
  Paula Vainio
Taitto:  Mainostoimisto Grafesko Oy
Painopaikka: Euraprint
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Vuosi 2020 oli haasteellinen ja monin 
tavoin erikoinen Covid-19 -pandemian 
takia. Hankalimmaksi tilanteen teki epä-
varmuus, vain harva pystyi ennustamaan 
tulevaa, enemmänkin edettiin päivä ker-
rallaan -mentaliteetilla. Tässä tilanteessa 
ne yritykset, joiden ohjaus on tehokasta ja 
kapasiteetin hallinta joustavaa, pystyivät 
selviämään parhaiten. Voimme tyytyväi-
syydellä todeta, että me Segerillä onnis-
tuimme hyvin, ehkä jopa paremmin kuin 
uskalsimme odottaa. Tästä iso kiitos en-
sinnäkin henkilöstöllemme, joka ymmär-
si poikkeuksellisen tilanteen. Pääsimme 
helposti sopuun tarvittavista joustoista. 
Toiseksi kiitos joustavan ERP -järjestel-
män, joka osoitti tehokkuutensa ja help-
pokäyttöisyytensä. On helppo todeta, että 
tietojärjestelmien uusinta on ollut oikea, 
ja tarpeellinen toimenpide. Kokonaisuus 
pysyi hallinnassa, eikä isoihin yllätyksiin 
tai vaikeuksiin törmätty. Toimituksellises-
ti asiakkaamme saivat haluamansa tuot-
teet ajallaan ja oikean laatuisina, herätim-
me tyytyväisyyttä asiakaskunnassamme. 
Tästä on hyvä jatkaa!

Teollisuuden volyymit ovat yhä vuo-
denvaihteessa alhaalla. Viennin määrä 
putosi runsaasti useilla liiketoiminta-alu-
eilla koronan myötä, ja markkinoiden 
elpymistä odotellaan parhaillaan. Toivoa 
paremmasta on jo selkeästi olemassa, 
teollisuuden kasvuodotukset ovat vahvis-
tumassa. Maailmankauppa lähtee varmas-
ti vetämään uudelleen, kunhan epidemia 
rauhoittuu eri puolilla maailmaa. Markki-
noiden normalisoitumiseen kuluu vielä 
aikaa, ja kysynnän elpyminen ei tapahdu 
todennäköisesti nopeasti, vaan ennem-
minkin hitaan kasvun kautta. 

Olemme jo jonkin aikaa tukeutuneet 
pitkälti sähkö- ja elektroniikkateollisuu-
den volyymeihin. Pohjatyötä on tehty 
eri tuotantosektorien vahvistamiseksi. 
Olemme hakeneet määrätietoisesti uusia 
tukijalkoja eri toimialoilta, ja pyrkineet 
löytämään kokonaan uusia tulevaisuuden 
tuotteistoja. Edelliseen liittyen muutamat 
uudet asiakkaat aloittivat tilauksensa jo 
syyskaudella. Nyt odotamme pääseväm-
me mukaan useampiin uusiin projek-
teihin sekä rakennus-, kulkuneuvo- että 
laitevalmistusteollisuuden asiakkaille, ja 

myös uusille sähkö- ja elektroniikkateolli-
suuden asiakkaille. Nämä projektit tuovat 
mukanaan uudenlaisia investointitarpeita. 
Tulemme toteuttamaan investoinnit, kun-
han asiat selkenevät ja aikataulut täsmen-
tyvät.

Teknologisesti varmistamme, että meil-
tä löytyy tehokkaat tuotantomenetelmät 
erilaisille ohutlevytuotteille elinkaaren 
eri vaiheisiin ja eri volyymeille. Meillä on 
investointisuunnitelmat uusille tekniikoil-
le, oikeastaan vain isot syvävedetyt kap-
paleet olemme rajanneet pois tarjonnas-
tamme, ainakin toistaiseksi, niille ei ole 
markkinoita tarpeeksi vaadittuihin inves-
tointeihin nähden. Konekantamme mah-
dollistaa kyllä melko suurien kappaleiden 
vedot ja taivutukset, ja ne tarjoamme ku-
ten aiemminkin.   

Tekniikoiden lisäksi tärkeä asia jous-
tavuuden takeena on oma työkalusuun-
nittelu ja -valmistus. Vaikka suurin osa 
työkaluista yhä jatkossakin ostetaan yh-
teistyökumppaniverkostosta, on tärkeää, 
että osaaminen löytyy talon sisältä. Osan 
tarvittavista työkaluista valmistamme itse, 
tunnemme tekniikat ja kustannukset, ja 
osaamme ostaa. Lisäksi työkalujen huolto 
ja korjaus onnistuu joustavasti talon sisäl-
lä. Myymme työkaluja ja koneistuspalve-
luja myös asiakkaillemme.

Tulemme keskittymään yhä selkeäm-
min tuotteen elinkaariajatteluun, Life Cy-
cle Managementtiin. Seger tarjoaa erilaiset 
ohutlevyosat, eri menetelmin, tuotteiden New horizons

Year 2020 was a challenging and peculiar 
year. Uncertainty was the overall issue, 
only a few could predict the future, more or 
less it was living on a day-to-day basis. In 
this situation, the companies with effi cient 
production planning and fl exible capacity 
management, survived best. I am happy to 
say that we at Seger succeeded well, perhaps 
even better we anticipated. A big hand to our 
personnel who understood this unexpected 
situation, all fl exibility needed was agreed 
easily. We also have to thank our fl exible 
ERP system; it proved to be effective and 
easy to use. It is easy to state that the system 
taken into use a few years ago happened the 
right time and was a necessary step to take. 
Our delivery performance was appreciated 
by our customers.

Operaattori Susanna Hämeenkorpi 
särmäysrobotin ohjelmointia 
viimeistelemässä.

Uuteen nousuun

kaikille elinkaaren vaiheille. Saman katon 
alta löytyvät tekniikat yksittäiskappaleis-
ta suuriin massavolyymeihin, ja tuotan-
tomenetelmiä voidaan tehostaa mene-
telmävaihdoksin kaikissa elinkaaren eri 
vaiheissa joustavin askelein. Haluamme 
olla asiakkaiden kumppani jo tuotesuun-
nittelun konseptivaiheessa antamassa 
osaamisemme asiakkaan eduksi. On tär-
keää, että valmistuksen eri mahdollisuu-
det tulevat optimaalisesti hyödynnettyä 
ja toisaalta rajoitteet huomioitua jo tuo-
tesuunnittelun alkuvaiheessa. Prosessin 
edistyessä haluamme valmistaa prototyy-
pit ja esisarjat, olla oppimassa tuotteiden 
vaatimuksia, ja kehittämässä valmistusta 
ennen sarjatuotantoon siirtymistä. Sarja-
tuotannon matalammat volyymit valmis-
tamme CNC -konekannalla, ja volyymien 
kasvaessa lisäämme automaatiota sekä 
otamme mukaan puristintekniikan tarjo-
amia mahdollisuuksia. Suurissa sarjoissa 
siirrytään sitten jo puhtaasti puristintek-
niikan käyttöön. Meiltä asiakas saa koko-
naispalvelun alusta loppuun asti!

Mennyt vuosi oli haastava, sen yli on 
eletty menestyksekkäästi. Olemme val-
miina ja vahvana odottamassa uutta kas-
vua ja uusia projekteja.

Mukavaa kevättä ja auringonpaistetta!

Kimmo Tähtinen
Toimitusjohtaja
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Monitor ERP System
Monitor ERP on valmistavalle teollisuu-
delle optimoitu toiminnanohjausjärjes-
telmä. Se on kehitetty viimeisen neljän-
kymmenen vuoden aikana pelkästään 
teollisuuden parissa toimiville yrityk-
sille. Monitor ERP -järjestelmää käyttää 
maailmanlaajuisesti noin 4900 teolli-
suusyritystä ja yrityksen henkilökunnan 
mittava osaaminen sekä kokemus on ni-
menomaan valmistavan teollisuuden pa-
rista. Monitor siis tuntee asiakkaidensa 
toimintaympäristön ja ymmärtää valmis-
tavan teollisuuden tuotannon prosessit.

Monitor ERP System on ollut Seger 
Oy:n toiminnanohjausjärjestelmäkump-
pani viimeiset neljä vuotta. Seger Oy on 
juurruttanut järjestelmän todella syvälle 
omaan toimintaansa ja käyttää sitä erit-
täin tehokkaasti.

– Yhteistyökumppanin silmin Seger 
on ollut täydellinen esimerkki siitä mi-
ten hyvin ERP-järjestelmä voidaan ottaa 
osaksi yrityksen prosesseja ja päivittäistä 
päätöksentekoa, kertoo Toni Jääskeläi-
nen Monitor ERP:ltä. 

– Monitor tukee tehokkaasti toimin-
tojamme koko tuotteen elinkaaren ajan 
ja antaa meille paljon vaihtoehtoja eri 
tyyppisten tuotteiden hallintaan ja varas-
tojen- sekä tuotannonohjaukseen, Kim-
mo Tähtinen Seger Oy:n toimitusjohtaja 
sanoo.

Monitor ERP System on käyttäjäystävällinen toiminnanohjausjärjestelmä.

Monitor ERP is an ERP optimized for 
manufacturing industries.  This ERP has 
been developed during the past 40 years 
only for companies in industry and it is 
used by 4900 industrial companies.  

Our personnel’s knowhow and experience 
bases on the environment of our customer’s, 
our personnel understands the processes of 
our customer’s, says Toni Jääskeläinen of 
Monitor ERP.  He continues: Seger Oy has 
been our partner for the past four years 
and they use the system throughout their 
operations and use it extremely effi ciently.  
Seger Oy is a good example of how this 
ERP system can be part of the company’s 
processes and part of the daily decision-
making.

Monitor ERP supports effi ciently our 
processes during the product’s life cycle and 
gives us different kind of tools to manage 
various kinds of products and tools for 
optimizing stock levels and production 
planning, says Kimmo Tähtinen, managing 
director of Seger Oy.

The volumes are still quite low, the exports 
decreased in many business areas due 
to Covid-19, now we are waiting for the 
markets to recover. The world trade will 
increase when the pandemic will cease but 
it takes time. Nothing happens fast; we have 
to be prepared to slow changes.

Already for some time, our main 
customers have been in power electronics 
industry.  We have been determined and 
aggressively searched new customers in 
different industry segments and also 
in totally new product lines.  Some new 
customers started ordering already fall 
2020, and now we expect to get into new 
projects for customers in construction, 
vehicle and equipment industries, and also 
to new customers in power electronics.  New 
investments needed become reality when the 
schedules for those are set.

When technology is concerned, we will 
make sure that we have effi cient methods for 
products in their different life cycle phases 
and different volumes. In addition to the 
techniques used, we need to have our own 
tool design and tool manufacturing.  Even 
though most of the tools are manufactured 
by our partners, it is vital that we have 
the know-how “at home”.  Part of the tools 
we manufacture ourselves; we know the 
techniques and the cost structure, that 
helps us to purchase the tools we need. In 
addition to that the maintenance and 
repairs can be done at Seger. We also sell 
tools and machining to our customers.

We will concentrate more and more in 
Life Cycle Management.  Seger offers various 
kinds of sheet metal parts manufactured 
with different methods in all phases of the 
product life cycle. At Seger you will fi nd 
techniques starting from one part/product 
to massive volumes, and production method 
can be optimized for each phase of the life 
cycle. We want to be involved already when 
the product is designed at the customer’s, 
helping with our knowhow in production 
methods.  And when the projects continue, 
we can make the prototypes and pre-series at 
the same time learning the requirements for 
the product and developing the production 
before moving to the series production. At 
fi rst, we use CNC techniques and when 
the volumes increase, we add automation 
and start using the possibilities of pressing 
technologies. This gives the customer the 
total service from start to the end of the 
product life cycle.

The past year was challenging, but we 
are ready and strong for future growth and 
new projects.

Kimmo Tähtinen
CEO
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Tutkijat huomasivat poikkeuksellisen 
-  ihmisen toiminnallaan aiheuttaman - 
ilmaston lämpenemisen jo esiteollisella 
ajalla 1800-luvun lopulla. Se ei kuiten-
kaan silloin aiheuttanut toimenpiteitä, 
eikä ollut merkittävä syy siihen, että en-
simmäiset moottoriajoneuvotkin olivat 
sähköisiä tuolloin. Samalla aikakaudella 
kehitetty polttomoottoriteknologia voit-
ti 1900-luvun alun kilpailussa sähköisen 
vaihtoehdon. Kuluttajat valitsivat käyt-
tökelpoisimman ratkaisun, joka antoi 
rahalle eniten vastinetta. Noista ajoista 
maailman väkiluku on nelinkertaistunut. 
Se on kasvattanut energian tarpeen mo-
ninkertaiseksi. Koska maailman energias-
ta tuotetaan edelleen lähes 90 prosenttia 
fossiilisilla polttoaineilla, ovat päästöt 
kasvaneet olennaisesti. Nyt voidaankin 
perustellusti sanoa, että ihminen toimin-
nallaan vaikuttaa osaltaan ilmastomuu-
tokseen.

Maailmassa on yli miljardi kulkuneu-
voa ja vuosittain niitä tuotetaan n. 100 
miljoonaa lisää. Niistä sähköautojen 
osuus on vasta muutamia prosentteja. 
Poliittiset päättäjät ja lainsäätäjät yleise-
ti vaativat päästöjen pienentämistä. Siitä 
syystä sähköautot tai -avusteiset ajoneu-
vot tekevät tuloaan tuotannon voimak-
kaasti kasvaessa.

Vaikka vetytekniikka vielä joskus ke-
hittyisi taludellisesti järkeväksi toimivaksi 
ratkaisuksi, tarvitaan silloinkin nykyisiä 
autonakkuja huomattavasti kehittyneem-
piä ja kapasiteetiltaan suurempia akku-
järjestelmiä. Päästöjen kannalta akkuihin 
ladattava sähkö pitää ladata uusiutuvista 
energialähteistä. Akkujen tulisi varsinkin 
ajoneuvokäytössä olla nopeasti ladattavis-
sa ja antaa riittävä ajomatka käytettäväksi 
latausten välillä. Tässä suhteessa voidaan 
todeta, että paljon on vielä kehittämistä 
tehtävänä.

Potentiaali on kuitenkin suuri. Maa-
ilmalla on rakennettu ja on rakenteilla 
mittavia tehdasprojekteja täyttämään ak-
kujen kasvavaa tarvetta. Kasvu kiihtyy 
nopeasti, joten uusia akkutehtaita tarvi-
taan lisää. Suomessakin on asiaan herätty. 
Syystäkin, sillä Suomi lienee ainoa maa 
Euroopassa, jolla on merkittävässä mää-
rin akkujen valmistamiseen tarvittavia mi-
neraaleja maaperässään. 

Akkujen valmistamisen kehitys erityi-
sesti Suomessa kiinnostaa kovin meidän-

Electric vehicle 
batteries – a new and 
growing business 
area

At the end of the 1800s, scientists noticed 
that man had caused climate change – the 
climate had become warmer. No actions 
taken then, though, and it was not the 
reason why the fi rst motorized vehicles were 
electric ones. Simultaneously developed 
combustion engine technology won the 
competition in early 1900s. This technology 
was better in everyday use and gave more 
value for the money, believed the customers. 
Since those days, the world population has 
grown four times bigger causing the need 
for energy accordingly. Because the energy 
is produced nearly 90% by using fossil fuels, 
the emissions have increased considerably. 
Now we can say that man have had an effect 
on the climate change.

There are more than a billion vehicles and 
the annual increase is a hundred million 
more. At the moment the number of electric 
vehicles produced, is only a few percentage. 
Political decision makers and legislators 
generally insist on reducing emissions. This 
is why the production of electric vehicles and 
hybrids is increasing rapidly.

Even though hydrogen would be a rational 
solution someday, we still need batteries 
that are even more developed and grater 
in capacity than the ones today. When you 
think emission, must the electricity needed 
be based on renewable energy sources.  The 
batteries must be re-charged fast and give an 
adequate distance to the next re-charge. In 
this sense, there is a lot of developing work 
to do.

All over the world there are several projects 
going on for building plants for fi lling the 
requirements for rapidly increasing number 
of batteries.  Also in Finland this has been 
realized – Finland probably is the only 
country in Europe who has a signifi cant 
amount of minerals needed for battery 
manufacturing.

We at Seger are extremely interested in 
the development of battery manufacturing 
in Finland.  You need several components 
in batteries. Those components can easily 
be compared with those we have produced 
for more than 15 years to international 
customers competitively of copper which is 
one of the main materials we use.

In Finland, also the government decision 
makers are taking this seriously. At the end 
of January 2021, the Ministry of Employment 
and Economy published a strategy for energy 
and climate, the target is to execute energy 
targets and create jobs. The strategy presents 
the ways how Finland becomes a competitive 
and permanent part of the international 
battery manufacturing locations. The basis 
for this is to support responsible battery 
manufacturing. 

Lasse Vainio
Chairman of the Board

kin yhtiötämme. Akuissa tarvitaan paljon 
kompponentteja, joiden kilpailukykyi-
seen tuottamiseen meiltä löytyy osaamista 
ja rahkeita. Olemme  Suomen suurimpia 
levymäisen kuparin käyttäjiä ja tuottaneet 
kansainvälisesti merkittäville valmistajille 
verrattavissa olevia komponentteja jo yli 
15 vuoden ajan.

Suomessa otetaan akkujen valmistami-
nen vakavasti päättäjätasoa myöten. Työ- 
ja elinkeinoministeriö julkasi tammikuun 
2021 lopulla strategian, jolla on tarkoitus 
toteuttaa ilmastotavoitteita ja luoda työ-
paikkoja. Akkustrategia esittelee keinot, 
joilla Suomi kehittyy kilpailukykyiseksi, 
osaavaksi ja kestäväksi osaksi kansain-
välistä akkutollisuutta. Kaiken perustana 
on edistää vastuullista akkutuotantoa ja 
sähköistymistä.

Lasse Vainio
Hallituksen Puheenjohtaja

Olemme suomen suurimpia levymäisen 
kuparin käyttäjiä sähkökiskoissa.

Akkuteollisuus, 
uusi kasvuala
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Uudessakaupungissa on harrastettu pur-
jehdusurheilua jo lähes 140 vuotta. 
Suomen vanhimmat urheiluseurat ovat 
purjehdusseuroja, ja niin myös Uudessa-
kaupungissa. 

Uudenkaupungin  Purjehdusseura, UPS, 
perustettiin kesällä 1884, jolloin joukko 
nuoria kaupunkilaisia kokoontui huvi-
retkelle läheiseen saareen seuraa perus-
tamaan. Mukana oli kansainvälistä väriä, 
sillä hankkeessa olivat aktiivisesti myös 
kaupungissa toimineen ns. tanskalaisen 
lennättimen virkailijat. Pian seura ra-
kensi yhteiseksi kokoontumispaikaksi 
saaristoon myös oman paviljongin, joka 
edelleen toimii kesäravintolana ja avaa 
keväällä jälleen ovensa muutaman hiljai-
semman vuoden jälkeen.

Vuosikymmenien mittaan muodissa on 
ollut hyvin monenlaisia veneitä. Uuden-
kaupungin Purjehdusseuran jäsenet ovat 
kilpailleet keskenään ja naapuriseurojen 
kanssa mm. Hai-veneillä, Folkkareilla eli 
Pohjoismaisilla kansanveneillä ja H-ve-
neillä. Lisäksi seuraan on aina kuulunut 
paljon matkaveneilijöitä. Juniorit aloitta-
vat vesillä liikkumisen opiskelun nykyään 
optimistijollan avulla. UPS:n ensimmäi-
nen olympiapurjehtija Jukka Piirainen 
purjehti 49er-luokassa Ateenassa. Par-
haimmillaan purje- ja moottoriveneitä on 
ollut seuran rekisterissä parisataa.

Nykyään kaupungissa on kymmenkun-
ta sulavaliikkeistä H-venettä, joilla kilpai-
luissa yleensä on kolmihenkinen miehis-
tö. Peräsimestä pitelevän kipparin lisäksi 
veneeseen tarvitaan kaksi ketterää gastia 
valmiina tarttumaan köysiin ja vinsseihin, 
kiskomaan ylös värikästä spinaakkeripur-
jetta ja roikkumaan laidalla veneen paino-
pisteen paikkaa säätämässä.

UPS:n kesän kohokohtia on seuran 
oma regatta. Jokakesäisiä tapahtumia ovat 
myös matkapurjehduskisat. Valssipurjeh-
duksen reitti kulkee Uudenkaupungin 
saaristossa UPS:n oman nimikkovalssin 
sanoja noudattaen. Seksmiilar-tapahtuma 

on saanut nimensä Isokarin majakkasaa-
ren edustalla olevasta meren selästä.

Kauden päättäjäiset syyskuussa 2020 
kisattiin kaksihenkisinä joukkueina 
uusikaupunkilaismallisilla Sydväst-jollilla. 
Päivä oli aurinkoinen, mutta tuulinen ja 
vauhdikkaassa kisassa vesi pärskyi. Voi-
ton veivät seuran omat juniorit aikuisten 
nenän edestä. Kisan jälkeen oli sauna 
lämpimänä kastuneille purjehtijoille.

UPS on viime vuosina satsannut voimia 
erityisesti junioritoimintaan. Seuralla on 
jollia ja välineitä, joilla lapset pääsevät 
matalalla kynnyksellä kokeilemaan ve-
siurheilun ihanuutta. Harrastusmahdol-
lisuuksia on esitelty myös tapahtumissa 
yhdessä valtakunnallisen keskusjärjestö 
SPV:n kanssa.

Huviretkeily on aina osa veneilyharras-
tusta. Perustajat ottivat pelimannin mu-
kaan ja pistivät tanssiksi saaren rannassa. 
Luonnon rauhasta ja vesillä liikkumisen 
vapaudesta on aina osattu nauttia kilpai-
lemisen ohella. Keväällä 2021 UPS:n oma 
perinteikäs paviljonki Pietarinkarin saa-
ressa kaupungin edustalla odottaa kesää 
ja uutta ravintoloitsijaa, jolloin veneilijät 
pääsevät jälleen virkistämään sieluaan ja 
kehoaan saaren antimilla.

Seppo Ylä-Himanka, Key Account  
Manager, Seger Oy, UPS:n kommodori
Raija Herrala-Nurmi, UPS:n sihteeri

Sailing as sports is not new thing 
in Uusikaupunki, the Yacht Club of 
Uusikaupunki was founded already in 
1884 when some young people gathered 
to nearby island to have a pick nick and 
to fi nd a yacht club.  Soon the Club built 
a pavilion to one of the islands close by, 
this pavilion is still used as a summer 
restaurant and will be opened introducing 
a new chef.

During these decades, there has been 
several types of sailing boats sailing 
under the Uusikaupunki Yach Club fl ag, 
they have raced against each other, and 
also against neighboring towns’ clubs. 
There are also vast number of boats just 
for leisure sailing with large sailing 
boats. Our fi rst member in the Olympics 
was Jukka Piirainen, who competed with 
Thomas Johanson in Athens in 49ers.

Lately, Uusikaupunki Yacht Club has set 
effort also in training junior sailors, who 
usually start with dinghies. The Club owns 
several such boats and equipment needed, 
so it is extremely easy to try sailing with 
almost no costs.

Sailing just for fun has been part of the 
Club activities always. The founders in 
late 1800s took a musician with them and 
danced on the rocks of the islands they 
landed. Now we just wait that the ice melts 
and we can again sail to the Pavilion to 
refresh our souls and mind.

Kesän 2020 Valssipurjehdukseen lähdettiin mukavassa tuulessa. Purjehduksen reitti 
Uudenkaupungin saaristossa noudattaa UPS:n oman valssin sanoja.

Juniorien purjehdusharjoitukset alkamassa, 
valmentaja punaisessa kumiveneessä kokoaa 
jolla-purjehtijat ohjeita varten.

Purjehdus on urheilua 
ja vesillä liikkumisen
vapautta

Sailing – sports, exercise 
and freedom of moving 
from place to place

Yhteistä 
ajanviettoa UPS:n 

paviljongilla 
purjehduksen 

jälkeen.

Kuvat: Raija Herrala-Nurmi
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The Uusikaupunki area has been in the 
spreading stage since December, 2020. At 
present, the total number of infections is 
about 100 in Uusikaupunki, and in the 
Uusikaupunki health care area about 120.  
The variant virus, fi rst found in Britain, 
has not been detected here yet, but as close 
as in Laitila (18 km) there have been some 
cases. In Uusikaupunki the comparison 
number has since mid-January almost 
doubled up till now, being at the level of 
Helsinki region. It is extremely vital to obey 
all the recommendations set by the offi cials.

At Seger all employees must wear masks 
in common areas.  In addition to that, must 
remember to keep distance and remember 
to wash hands and use hand-sanitizer 
when you cannot use soap and water.

There are already several vaccines all 
over the world.  In Uusikaupunki already 
hundreds have been vaccinated. We all get 
our turn and to take it, is the only way to 
defeat the pandemic. 

At present no one at Seger has been 
infected, a few have been tested though and 
found negative! But it is vital that if you 
suspect you might have been effected or 
you have symptoms – even mild – get tested; 
then you’ll know and get guidance if test 
result is positive.

Seger muistaa

Marko Hämeenkorpi saa 50-v onnittelut toim.
joht. Kimmo Tähtiseltä korona-ajan tyyliin.

Niin se vaan on, että yhä nuoremmat täyt-
tävät myös joskus pyöreitä vuosia. Yhtiös-
sämme on tapana onnitella kahvituksen ja 
lahjan kera 50- ja 60-v täyttäviä. Molemmat 
onniteltavat ovat pitkänlinjan segeriläisiä, 
joten kahvin aikana oli paljon muisteltavaa. 
On se vaan mielenkiintoista miten aika kul-
taa muistot. Yhteenvetona voisi summata 
molemmista tilaisuuksista, että meillä on 
vakaa työantaja ja osaava sekä reilu, hyvä-
henkinen työyhteisö, jossa on mukava teh-
dä töitä.

Birthdays
Birthdays’ of our personnel are celebrat-
ed by having a cup of coffee together.  In 
addition, a small present is given to those 
celebrated. The fact is that more and more 
younger people turn 50 or 60 years. Both 
Tomi and Marko have worked at Seger 
for many and many years, so at the coffee 
table there is a lot to reminisce. 

Eläkkeelle
Marja-Liisa Utrila  01.01.2021 alkaen.

Eläkkeelle siirtyminen on suuri muutos elä-
mässä. Joillekin se on hyvinkin odotettu ja 
onnellinen hetki. Toisille taas se tietää muu-
tosta, jolloin tärkeä työyhteisö ei olekaan 
enää joka päivä läsnä ja tukemassa arkea. 
Marja-Liisa, ”Manta”, on ollut monessa mu-
kana täällä Segerillä. Hän on ollut todelli-
nen moniosaaja, joka on tunnollisesti hoita-
nut kaikki tehtävät.

Oma alueemme on kuulunut vakavim-
paan, eli leviämisvaiheen alueeseen, joulu-
kuusta alkaen. Tällä hetkellä Uudessakau-
pungissa on noin sata tartunnan saanutta 
todettua tapausta. Uudenkaupungin so-
te-alueella tapauksia on yhteensä n. 120. 
Leviämisherkkyydeltään ärhäkkäämmäksi 
arvioitua muuntovirusta ei U-sotealueella 
ole vielä todettu. Tosin niinkin lähellä kuin 
Laitilassa tapauksia on jo ollut.

Uudessakaupungissa taudin ilmaantu-
misluku oli vielä tammikuun 2021 puoles-
sa välissä alle maan keskiarvon, mutta on 
sittemmin voimakkaasti noussut vastaten 
nyt pääkaupunkiseudun lukuja. Onkin 
erityisen tärkeää noudattaa suojautumisen 
osalta suosituksia.

Tehtaallamme on nyt kaikkien käytettä-
vä maskia yhteisissä tiloissa. Sen lisäksi on 

Covid-19 in 
Uusikaupunki

Marja-Liisa Utrila lähdössä eläkkeelle. Kahvi-
hetkeä vietettiin toim.joht. Kimmo Tähtisen ja 
tuot.pääll. Tommi Sarkin seurassa.

Paikallinen Covid-19 
–koronatilanne

tärkeää huolehtia suojaetäisyyksistä sekä 
käsihygieniasta. Maskien käytössä on olta-
va erityisen huolellinen.

Maailmalla on jo runsaasti hyväksynnän 
saaneita rokotteita. Uudessakaupungissa 
on nyt satoja rokotteen saaneita. Meistä 
jokainen tulee sen vuorollaan saamaan. 
Se on ainoa tie nujertaa tämä sairaus ja 
se koskee koko maailman väestöä. Siksi 
onkin suotavaa, että kaikki suhtautuisivat 
myönteisesti rokotukseen.

Meillä Segerillä ei ole toistaiseksi ollut 
yhtään koronaan sairastunutta. Testeissä 
on muutamia käynyt, mutta ne ovat on-
neksi osoittautuneet negatiivisiksi. On 
kuitenkin tärkeää, että jos epäilee altistu-
mista tai tuntee oireita, niin menee koro-
natestiin. Silloin saa asiaan varmuuden ja 
ohjauksen tarvittaviin toimenpiteisiin.

Tommi Sarkki 50-v toim. joht. Kimmo 
Tähtisen onniteltavana. Lokakuun alussa 
uskallettiin vielä kätellä.

Eipä liene huolta, etteikö hänelle eläkepäi-
vinä tekemistä löytyisi. Kiitokset yhteisistä 
vuosista, hyviä eläkepäiviä ja kaikkea hyvää 
jatkossa.

Pensioning
Marja-Liisa Utrila, better known as Manta, 
retired as of January 1, 2021.  For some 
that day is a happy moment, for some a day 
of change when the working environment 
is not present every day giving support to 
everyday life. Manta has been involved in 
many tasks during these years at Seger, she 
is a real multi-talented person whom we 
have been able to rely in all those tasks. We 
are sure Manta fi nds the way to fi ll the days 
when pensioned. Thank you and enjoy – all 
the best in the future.  

Syntymäpäiviä
Syksyllä juhlittavina olivat:
Tommi Sarkki, 50v. 05.10.2020 ja
Marko Hämeenkorpi, 50v. 24.11.2020
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Katsaus 

Linnunruoka on 
tehnyt kauppansa 
pitkien pakkas-
jaksojen aikana.

Korisliigan pelejä on 
pitänyt seurata Ruutu 
Plussasta Covid-19 
sääntöjen tyhjentäes-
sä katsomot. Kuvassa 
Korihait kapteeni 
Miikka Marttinen 
tehtyään 30 pistettä 
voitokkaassa pelissä 
Kouvoja vastaan.

Uusikaupunki 
Areenalla oleva 
mainosruutu oli torin 
laidalla joulun ajan. 
Tästä kiitokset
Korihaille. 

Pandemia on pitänyt 
kaupunginlahden 
rantaravintolat 
tavanomaista 
hiljaisempina.

Pakkasten myötä jää 
on riittänyt talvikalas-
tukseen. Toni Oittinen 

esittelee tyttärensä 
Minkan kanssa koti-

rannastaan saamaansa 
7,5 kg haukea.

Kesää odotellessa.

Pandemian vuoksi 
volyymit ovat olleet 
pienempiä ja 
resursseja 
sopeutettava.

Seger Oy:n loppuvuoden 2020 tapahtumiin

Ilmastonmuutos?
Viime talvi oli 

lumeton ja lämmin. 
Tänä talvena lunta on 
yli 30 cm ja pakkasia 
piisaa viikkotolkulla.

Puristamoon on tullut 
käytäville tilavampaa 

layoutin kehityksen 
myotä.

Korona-aikana 
on hiottu 

koneita ja laitteita 
huippukuntoonsa. 

Kuvassa 
kunnossapidon 

Rauli Heikkinen 
varmistamassa 
CNC-pemitys-

koneen toimintaa.

Tehtaalla käytetään 
maskeja Covid-19 

-koronan ehkäisemiseksi. 
Kuvassa työnsä 

ääressä ”Lani”, 
Thi Thu Lanh Truong.

Mietoistenlahden 
luonnonsuojelualue on 
lintubongaajien Mekka. 
Tällä kertaa kiikaroi-
tavana olivat tuhannet 
valkoposkihanhet.

Tammikuun lopulla oli 
keskustan ulkopuolella 

tykkylumen takia yli 
8000 taloutta ilman 

sähköjä lumikuormista 
kaatuneiden 

puiden takia.

Pitkille levymateri-
aaleille on lisätty uusia 
varastopaikkoja.

Värikkäät spinaak-
keripurjeet vauhdittavat 
UPS:n järjestämää 
matkakilpailua, jonka 
kohteena on Katanpään 
linnakesaari Kustavissa.

Uusia työkaluja on tehty 
ja vanhoja huollettu.
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Aurubis Finland Oy
Kuparitie, P.O.Box 60
28101 Pori
Aurubis.fi

Puhtaasti
kotimaista
kuparia

www.segertech.com

Tämä on Seger Oy:n sidosryhmälehti,
joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Lehden toimitus: Lasse Vainio
  Paula Vainio
Taitto:  Mainostoimisto Grafesko Oy
Painopaikka: Euraprint
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Investointeja ja uusia asiakkaita
Prima Powerin uusi Laser Genius+ 
Talouden kehitys ja Covid-19
Sarcevicin johdolla Korihaiden tavoitteena pääsy pudotuspeleihin
Uudenkaupungin rauhasta 300-vuotta
9/11 – muistatko missä olit, kun kuulit uutisen?
Seger muistaa
Katsaus Seger Oy:n alkuvuoden 2021 tapahtumiin
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Vuosi 2021 on kulunut hyvin poikkeuk-
sellisissa olosuhteissa. Teollisuuden tuo-
tantomäärät ovat palautumassa hiljalleen 
sille tasolle, missä olimme vuoden 2020 
alussa ennen koronapandemian aihe-
uttamaa sukellusta. Toimialakohtaisesti 
tuotantovolyymeissa ja tulevaisuuden 
näkymissä on kuitenkin suuriakin eroja. 
Osaltaan kasvua rajoittaa laaja materiaa-
lipula, joka on myös nostanut raakahin-
nat pilviin. Yhtenä hyvänä esimerkkinä 
meidänkin toimintaamme olennaisesti 
kuuluva teräs. Normaalisti olemme neu-
votelleet kymppien muutoksista tehtai-
den ja tukkurien kanssa kvartaalihintoja 
sovittaessa, nyt hinnat ovat nousseet sa-
tasia kuukaudessa. Ja vaikka maksaisit 
pyydetysti, ei se silti ole taannut, että sai-
sit materiaalia käyttöösi. Haastava paikka 
kaikille ketjun osapuolille monestakin 
eri näkökulmasta. Olisi toivottavaa, että 
markkinat alkaisivat toimia, ja tuotanto-
kapasiteetti nostettaisiin vastaamaan ky-
syntää.

Markkinoiden kysyntäheilahtelut ovat 
olleet merkittäviä. Vuonna 2020 notkah-
dimme liikevaihdollisesti aiemmasta liike-
vaihtotasostamme. Korona on se yleisesti 
tunnettu syy, mutta sen lisäksi muutamat 
asiakkaamme tekivät isoja muutoksia 
omissa tuotantostrategioissaan. Lisäksi 
muutamien, aiemmin volyymituotannos-
sa olevien tuotteiden eliniät tulivat elin-
kaarensa päähän, ja tuotantovolyymit täs-
tä syystä laskivat radikaalisti. Kulumassa 
oleva vuosi osoittaa jo selkeää kasvua, 
mutta nyt edessämme on selkeämpi kas-
vu uusien asiakkaiden ja tuotteiden ve-
tämänä. Teemme töitä, että materiaalit 
saadaan kasaan, ja yhteistyökumppani-
verkkomme kaiken kaikkiaan pysyy mu-
kana kasvavissa volyymitarpeissamme.

Olemme Segerillä panostaneet mark-
kinointiin ja myyntiin asiakaskuntamme 
monipuolistamiseksi vaihtelujen tasaa-
miseksi ja vakauden lisäämiseksi. Ilolla 
voimme todeta, että tehdyt satsaukset 
ovat alkaneet tuottaa tulosta. Voimme olla 
tyytyväisiä aikaansaannoksiimme, jopa 
näin hankalana korona-aikanakin. Mutta 
nälkä kasvaa syödessä! Uusia asiakkuuk-

sia ja tuotteistoja on saatu tuotantoomme 
rakennusteollisuuden, kalusteteollisuu-
den sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuu-
den toimialoilta. Teemme kovasti työtä 
uusien asiakkuuksien liikkeelle lähtemi-
seksi edellisten toimialojen lisäksi muun 
muassa HVAC- ja kuljetusteollisuuden 
toimialoilla. Olemme kartoittaneet paljon 
asiakaskuntaa vientimarkkinoilta, lähinnä 
lähialueillamme pohjoisessa Euroopassa, 
ja aktiviteetteja on käynnissä. Tästä osin 
kiitos Business Finlandin kehitysrahoi-
tuksien, joita olemme kiitettävästi saaneet 
avuksemme tänä vaikeana aikana. Työn 
tuloksena voimme odottaa vientikaupan 
kasvavan tulevina vuosina. Voimme tyyty-
väisenä todeta, että aloitamme nyt budjet-
tikauden tulevien vuosien suunnitelmille 
erilaisissa tunnelmissa kuin viimeisinä 
vuosina.

Hiljaiskaudella olemme toteuttaneet 
investointisuunnitelmiamme aiempien 
päätösten mukaisesti. Tuotantoon on jo 
implementoitu moderni kuitulaser. Uusi 
kone lisää tuotantomme tehokkuutta, 
palvelukykyä ja joustavuutta. Haemme 
erityisesti tehokkuutta ja uusia valmis-
tuksellisia ideoita ohutlevykupari- ja 
alumiiniosien valmistamiseksi. Toki ko-
neella saamme tuotettua monet teräsosat 
entistä tehokkaammin. Laserhankinnan 
perään olemme jo raivaamassa tiloja uu-
delle robotisoidulle levytyökeskuslinjalle, 

Investments and new 
customers

The fi rst half of this year has been excep-
tional, the industrial production volumes 
have been growing to the level they were 
at the beginning of 2020 before the sin-
king due to Covid-19 pandemic.  The 
growth is limited by a vast lack of mate-
rials, this means increased raw material 
prices. Even though you agree to those 
prices, it is not guaranteed that you’ll get 
the materials. We can only hope that the 
production capacity would start meeting 
the needs.

Last year our turnover went down 
compared to previous years, partly due to 
Covid-19, but also due to changes in pro-
ducts produced. This year shows already 
growth due to new customers and their 
products. We can only hope that our part-
ners keep up with pace of our increasing 
demands for materials.

Uusi laser Genius + siirtymässä 
käyttöpaikalle.

samanlaiselle, jonka olemme todenneet 
tehokkaaksi edellisen levytyökeskusin-
vestoinnin myötä. Vanhoja koneita siirtyy 
pois uusien alta! Ja uusia hankintoja jo 
suunnitellaan. Kaivattuja lisätehoja on siis 
tulossa ja pidämme yrityksemme kilpailu-
kykyisenä tältäkin osin.

Kiitokset henkilöstöllemme peräänan-
tamattomuudesta ja joustavuudesta. Haas-
teita on ollut matkalla, mutta niistä on 
selvitty kunnialla. Uusia tuotteita, asiak-
kaita ja volyymeja on tulossa, uudet tek-
niikat osaltaan tulevat lisäämään työmme 
mielenkiintoa. Kiitokset asiakkaillemme 
ymmärryksestänne haasteiden keskellä, 
olemme olleet ikävässä tilanteessa, kun 
saatavuus on ollut ongelmana kaikkialla. 
Toiveeni toimittajakunnalle ja raaka-ai-
nemarkkinoille, kapasiteetit kuntoon ja 
kohti kasvavia volyymeja! 

Mukavaa syksyä kaikille! 

Kimmo Tähtinen
Toimitusjohtaja

Investointeja ja uusia 
asiakkaita
Vasemmalta Samu Kalliomäki, Prima-Powerin kouluttaja Juha Rajala, Jonne Ankelo sekä 
Seger Oyn hallituksen jäsenist Raimo Korpi ja Ilkka Salohonka.
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Prima Power Laser 
Genius+ takes laser 

cutting to the 
next level

           

Laser Genius+ on Prima Powerin uusin 
malli laserleikkuussa. Laser Genius+ on 
suunniteltu ja kehitetty vastaamaan jat-
kuvasti vaativampien markkinoiden tar-
peisiin. Mallin suunnittelussa yhdistyvät 
nopeus ja tuottavuus, helppokäyttöisyys, 
moderni visuaalinen ulkomuoto, nopea 
asennettavuus sekä modernin ajan digi-
valmiudet mm. koneen raportoinnissa, 
seurattavuudessa ja liitettävyydessä. 

Kone tekniset ominaisuudet täyttävät 
kaikki modernin ajan kuitulaserille ase-
tetut vaatimukset. Kone on äärimmäisen 
tuottava ja helppo käyttää. Uuden ko-
neen mukana Prima Power lähtee haas-
tamaan muita myös isommissa teholuo-
kissa. Laser Genius+ -sarjan koneesta 
on saatavilla koot 1530, 2040 ja 2060, ja 
koneen kuitulaserteho voidaan valita 2 
kW:n ja 15 kW:n väliltä, joista varmuu-
della löytyy sopiva teholuokka jokaiseen 
tarpeeseen.  

Kone on saatavilla sekä oikean- että 
vasemmankätisenä, jolloin se mahtuu 
yhä useampaan paikkaan. Huoltomo-
duulin ansiosta koneen leveyssuuntai-
nen layout on yksi markkinoiden pie-
nemmistä. Integroitu rakenne nopeuttaa 
myös merkittävästi asennusaikaa ja vä-
hentää laatuvirheitä, sillä käytännössä 
kaikki liitännät on tehty valmiiksi teh-
taalla moduulin sisällä. 

Koneen automaatio on saatavissa eri 

Laser Genius+ is the Prima Power’s latest 
model in laser cutting.  It is designed and 
developed to more and more demanding 
needs of the market. This model is a 
combination of speed and productivity, easy 
to use, modern looks, fast assembly. Also, 
digital reporting, follow-up and integration 
to other systems are already there.

Laser Genius+ comes in sizes 1530, 
2040 and 2060 and the laser power can be 
chosen between 2 and 15 kW.  https://news.
primapower.com/

We are happy to see that the efforts set 
in marketing and sales to have versatile 
customer base in order to secure our bu-
siness during changes in different fi elds 
of industry.  We have gained new custo-
mers and products in construction, offi ce 
equipment and electricity and electronics 
industries.

During the past, more quiet season 
due to Covid-19, we have invested as 

kokoisiin tarpeisiin aina levyvarastosta 
kappaleen pinontaan saakka. 

Koneeseen on saatavilla kaasunsekoi-
tusyksikkö, jolla nopeutetaan ja paran-
netaan laserleikkuun laatua mm. alu-
miinin ja kuparin leikkuun osalta, joissa 
purseen muodostus on suurinta. Vaiku-
tus perustuu seoskaasun (happi ja typpi) 
hallintaan leikkuuprosessin aikana. 

Prima Power 
Prima Power on yksi maailman joh-

tavista huippuluokan laser- ja ohutle-
vyntyöstökoneiden valmistajista, jonka 
tuotevalikoima on yksi alan kattavim-
pia. Valikoima sisältää esimerkiksi 2D- 
ja 3D-laserkoneet leikkaukseen ja po-
raukseen; lävistyskoneet, yhdistetyt 
lävistys- ja laserleikkausjärjestelmät sekä 
lävistys- ja kulmaleikkausjärjestelmät; 
särmäyspuristimet, taivutuskoneet ja -au-
tomaatit sekä joustavat valmistusjärjes-
telmät (FMS).

Prima Power on Prima Industrie -kon-
sernin työstökoneyksikkö. Konsernilla 
on maailmanlaajuisesti yli 1 700 työn-
tekijää, tehtaita Italiassa, Suomessa, Yh-
dysvalloissa ja Kiinassa sekä yli 80 maata 
kattava myynti- ja palveluverkosto.

Suomessa Seinäjoen tehtaalla valmis-
tetaan merkittävä osa Prima Power -ko-
neista ja -automaatiolaitteista ja henki-
löstöä on noin 400.

           

Prima Powerin uusi 
Laser Genius+ vie laser-
leikkauksen uudelle aikakaudelle

planned in new machinery. The new La-
ser Genius+ adds effi ciency, service to 
our customers and fl exibility. This gives 
us possibilities to fi nd new methods and 
ideas for producing copper and alumi-
num products. The next step is getting 
another robotized line such as we have 
for the previous turret press investment.

The year has been challenging but we 
have tackled those just fi ne – thanks to 

our personnel and partners, also thanks 
to our customers for understanding the 
problems that have affected us all.

Kimmo Tähtinen
CEO

Lisätietoja
www.primapower.com
info@primapower.com
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Koronapandemia maailmalla jatkuu aal-
loittain. Tällä hetkellä sairastuu edelleen 
n. 9 milj. ihmistä tautiin kahden viikon 
mittausjakson aikana. Kaiken kaikkiaan > 
220 milj. ihmistä on sairastanut jo taudin 
ja näistä on menehtynyt Covid-19 komp-
likaatioihin > 4.5 milj. ihmistä. Suomessa 
on tähän mennessä sairastuneita lähes 
130 000 ja näistä menehtyneitä yli 1000.

Maailmalla Covid-19 pandemian kuriin 
saanti edistyy rokotusten avulla. Vaikka n. 
5,3 miljardia rokotusannosta on jo ollut 
käytettävissä, rokotuskattavuudet ovat 
vielä vajaat niin Suomessa kuin muualla-
kin ja pandemia jatkuu edelleen.

Rokotusten lisäksi Koronan nujerta-
miseksi tehdyt toimet ovat onnistuneita. 
Huomattavaa on kuitenkin suuret maa-
kohtaiset vaihtelut. Talouden elvyttä-
minen on saanut investoinnit nousuun, 
piristänyt työmarkkinoita ja nopeuttanut 
paluuta normaaliin. Monilla alueilla on-
kin jo saavutettu koronapandemian edel-
tävä taso bruttokansantuotteessa.

Vaikeat ajat jatkuvat vielä eteenpäin-
kin. Rokotekattavuus ei vielä riitä koro-
naepidemian nujertamiseen. Rajoitukset 
eivät ole vielä kaikkialla poistettavissa. 
Taloudenkin puolella on merkittäviä ris-
kejä. Varsinkin Fedin ja Euroopan Kes-
kuspankin elvyttämistoimien jälkitoimet 
on suoritettava huolella ja taiten, jotta 
emme joudu kasvavan infl aation ja korko-
jen nousun kierteeseen. Liian suuret ky-
synnän ja tarjonnan piikit ovat johtaneet 

Economic
development and 
Covid-19

Covid-19 pandemic continues in waves 
worldwide. At the moment during two-week 
period about 9 million people gets the virus. 
More than 220 million have been ill and 
more than 4.5 million have died to Covid-19 
complications.  In Finland the fi gures are 
nearly 130000 sick and more than 1000 
deaths.

Vaccination is the key to fi ght against 
Covid-19, about 5.3 billion vaccine portions 
have been at use, the coverage is still less 
than required all over the world, also the 
case in Finland – and the pandemic keeps 
spreading.

In addition to vaccinations, boosting 
the economy have helped companies to re-
start investing, hiring personnel and helped 
returning to normal.  In many business 
areas the companies have reached the level 
of pre-pandemic.  There are several risks.

Lasse Vainio
Chairman of the Board

esim. kompponenttipulasta johtuneisiin 
tuotannon pysähdyksiin sekä raaka-aine-
sektorin voimakkaisiin hinnannousuihin. 
Talous ei saisi ylikuumentua. 

Suomessa koronapandemian aikana 
kotimarkkinat ovat toimineet hyvin. Mo-
net alat, kuten korjausrakentaminen ovat 
ovat jopa piristyneet. Yksityinen kulutus 
on ollut myös voimakkaassa kasvussa. 
Viennin, matkailun ja palvelualojen osal-
ta on koettu suurimmat murheet ja siksi 
nihin on kohdistettu myös valtion hallin-
non myöntämiä tukia. Suomessa ei ole-
kaan raportoitu normaalia enempää yri-
tysten konkursseja. 

Laite- ja koneinvestointien osalta ol-
laan on oltu vahavassa kasvussa, joten 
vahvistuneet tilauskannat aiotaan myös 
toteuttaa. Tähän vaikuttaa myös erityises-
ti se, että suomalaiset yritykset ovat olleet 
pääosin ”robusteja” eli ovat kestäneet va-
kavaraisina tilanteen rasitteita hyvin niin 
taloudellisesti kuin toiminnallisestikin.

Vaikka työttömiä on Suomessa nyt 
enemmän kuin ennen pandemiaa, on 
syytä katsoa, ettei elpymisen kasvava 
vauhti ylitä työvoimaresurssejamme. Jo 
nyt joillakin alueilla on työvoimapulaa. 
Tähän asiaan tulisi nyt keskittyä, että työ-
voimavarat saadaan vastaamaan tarpeita 
ja pystytään pitämään kiinni mahdolli-
suuksien sisällä olevasta kasvusta.

Suomessa on selviydytty tähän asti 
koronapandemiasta hämmästyttävän hy-
vin tarkoittaen tautitapausten määrän ja 

Talouden kehitys 
ja Covid-19
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Uudenkaupungin Rauhasta 300 vuotta
Uudenkaupungin rauhaa juhlistettiin elo-
kuussa toki Covid 19-pandemian varjos-
sa. Rauhansopimus Ruotsin ja Venäjän 
välillä allekirjoitettiin kaupungissamme, 
johon oli rakennettu puitteet neuvotte-
luille kauppatorin läheisyyteen nykyisen 
muistomerkin paikalle. 

Suuren Pohjan sodan päättänyt Uuden-
kaupungin rauha 1721 on merkittävin 
Suomeen liittyvä maailman poliittisen 
historian tapahtuma. Siellä piirrettiin uu-
delleen koko Pohjois-Euroopan kartta ja 
siksi tapahtuma vaikutti myös laajemmin 
koko Euroopan poliittiseen tasapainoon 

ja tulevaan kehitykseen. Ruotsin suurval-
ta-asema romahti, se menetti balttilaiset 
ja enimmät saksalaiset provinssinsa, Suo-
mesta irrotettiin Viipuri ja Karjalan kan-
nas suunnilleen nykyistä rajaa myöten. 
Se, mitä tapahtui Uudessakaupungissa 
vuonna 1721, liittää meidät symbolises-
ti koko Euroopan historiaan. ”Nystadin” 
rauhan tuntevat kaikki historiaa tuntevat 
eurooppalaiset.

Suuri Pohjansota kesti 21 vuotta.  Vii-
meiset 8 vuotta, eli Isovihan aikana, Suo-
mi oli ollut Venäjän miehitettämä sekä 
ryöstöjen, tuhoamisen ja tappamisen 

kohteena. Kymmeniä tuhansia ihmisiä oli 
lisäksi myyty orjiksi. Suomessa oli silloin 
myös paiseruttoepidemia, jolloin Suomen 
400000 ihmisestä kuoli taututiin n. 10000.

 Rauhan juhlavuotta on Uudessakau-
pungissa vietetty monipuolisesti. On 
järjestetty aiheeseen liittyen opastettu-
ja rauhan kierroksia, näyttelyitä ja tehty 
kirkko-ooppera Ende Und Beginn, juh-
lakonsertti, kulttuuritapahtumia, histo-
rioitsija Teemu Keskisarjan luento sekä 
Rauhan Symposium nimekkäine osallis-
tujineen.

kuolleisuuden suhteellista vertailulukua, 
rokotuskattavuutta sekä yhteiskunnan pi-
tämistä toimintakykyisenä.

Lasse Vainio
Hallituksen Puheenjohtaja
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Korihaille alkava kausi on peräti 38.kausi 
miesten pääsarjatasolla. Lukema on nykyisis-
tä Korisliiga-joukkueista kolmanneksi suurin, 
edellä vain Kotkan KTP ja Tampereen Pyrintö.

Tulevalle kaudelle Korihait sai joukkuee-
seen paljon kaivattua kokemusta, ihan Ko-
risliigan eliitistä. 18-vuotiaana vuonna 2006 
Bosniasta Uuteenkaupunkiin saapunut Bojan 
Sarcevic teki Korihaiden kanssa kolmen vuo-
den sopimuksen ja palaa näin ollen “kotiin”’.

Sarcevic pelasi ensimmäisellä stintillään 
Korihaissa vuoteen 2011 asti. Sen jälkeen tie 
vei kahdeksi kaudeksi Kotkaan ja edelliset 
kahdeksan kautta Sarcevic edusti Kauhajo-
kea. Palkintokaappiin on tullut kaksi Suomen 
mestaruutta ja kaksi SM-hopeaa, joten haiparvi 
saa Sarcevicista todellisen johtajan ja roolimal-
lin nuorille pelaajille. Kokemusta tuo joukku-
eeseen 11. kauden Korisliiga-veteraani Atte 
Perttu ja suomalais-ranskalainen Manuel Bar-
nes. 31-vuotias Perttu aloittaa toisen kautensa 
Korihaissa ja on monissa yhteyksissä kehunut 
Korihaita hyväksi organisaatioksi, jossa asiat 
hoidetaan mallikkaasti niin kentällä kuin ken-
tän ulkopuolella. Ranskassa syntynyt Barnes 
on pelannut Korisliigaa aikaisemmin Kotkassa. 
Yliopistonsa hän kävi Yhdysvalloissa ja koke-
musta on myös tullut toisesta kotimaastaan 
Ranskasta. Viime kaudet Barnes oli I-divisioo-
na A:ssa pelaavan Kristika Turun avainpelaajia.
Nuorta tulivoimaa haiparvi saa espoolaisesta 
Sebastian Lindbergistä. Nuorisomaajoukkuei-
den vakiokalustoon kuuluva Lindberg tulee 
Korihaihin Helsingin HBA-Märskystä, jossa pe-
laa Suomen koripallolupaukset. Lindberg tulee 
olemaan yksi mielenkiintoisimmista nuorista 
pelaajista koko Korisliigassa.

Kirjoitushetkellä Korihaissa pelaa kolme 
ulkomaalaispelaaja. Kun neljättä pelaajaa etsi-
tään, on kolme muuta yhdysvaltalaista sopeu-
tunut kaupunkiin ja joukkueeseen erinomai-
sesti. Jalen Henry on tuttu pelaaja Korihaita 
seuranneille, sillä parimetrinen Henry pelasi 
Uudessakaupungissa toissa kaudella. Henry 
on kertonut, että halusi ehdottomasti palata 
takaisin Korihaihin, mikä kertoo pelaajan ja 
seuran välisestä hyvästä yhteistyöstä.

Muut yhdysvaltalaispelaajat Unique McLean 
ja Koby Thomas aloittavat Uudessakaupun-
gissa ammattilaisuransa. Molemmat pelaajat 

tunnetaan urheilullisuudesta, joten lupa on 
odottaa lukuisia donkkeja Uusikaupunki 
Areenan koreihin, kun kausi vihdoin alkaa.

Unohtaa ei pidä Korihaiden omia kasvat-
teja. Korihait pitää kunnia-asiana, että edus-
tusjoukkueessa pelaa oman kaupungin kas-
vatteja, jotka saavat mahdollisuuden pelata 
SM-sarjaa. Aamos Nikula, Tommi Lehtonen 
ja Jaakko Lahti saivat jo viime kaudella ison 
vastuun Korisliigassa ja lupa on odottaa ke-
hitysharppausta tulevalle kaudelle.

Nuoret Mio Hyvönen ja Akseli Arvonen 
olivat viime kauden lopulla jo joukkueen 
harjoituksissa, mutta nyt nuoret miehet ovat 
virallisesti nimetty edustusjoukkueeseen. 
Pelaajien pääpaino on aluksi olla harjoi-
tusvahvuudessa ja treenien kautta kehittyä 
sillä tavalla, että saavat jonakin päivänä 
mahdollisuuden pukea haipaita ylleen Ko-
risliigassa.

Korihait panostaa tulevana kautena mer-
kittävästi sekä Korisliiga-joukkueeseen että 
junioritoiminnan kehittämiseen.  Korislii-
ga-joukkueen runko on koossa Bojan Sar-
cevicin johdolla ja mukana on useita seuran 
omia kasvatteja. Valmennuksen tukena ja 
junioritoiminnan kehittäjänä on aloittanut 
Teemu Turunen.  Päävalmentajana jatkaa 
Jarno Nikula. Poikkeusoloissa läpi vietyjen 
edellisten kausien jälkeen on ollut hienoa 
havaita, että yhteistyökumppanit ovat edel-
leen Korihaiden matkassa mukana. Kauden 
tavoitteena on play-off -pelit, joihin usko-
taan yltävän edellä kuvatuilla panostuksilla. 
Pidemmän ajan tavoitteena on vakiinnut-
taa Korihaiden menestys ja olla mukana 
Korisliigan mitalipeleissä. Yhteistyökump-
paneiden tuki on mahdollistanut Suomen 

The season that starts October 1st, is the 
38th season for Korihait in the national 
league, only Kotka and Tampere teams 
have played longer in the league.

This year’s team is a combination of 
extreme experience and players at the 
beginning of their careers. Bojan Sarcevic 
has come home; he started in Korihait at 
the age of 18 (2006) and played here until 
2011, then two seasons in Kotka and the 
previous eight he represented Kauhajoki. 

During these years he’s won two gold 
medals and two silver medals in the 
Finnish championships league. Bojan is 
the true leader in the team and a good role 
model to the younger teammates.

Under the leadership of Bojan, the old 
and the new team members aim to reach 
the play-offs, also setting effort to future 
players is one of the key points this season.

korkeimman tason koripallon pelaamisen 
Uudessakaupungissa.  Tätä yhteistyötä sekä 
yleisön mukana oloa tarvitaan myös jatkos-
sa. 

Sarcevicin johdolla 
Korihaiden tavoitteena 
pääsy pudotuspeleihin

Korihait aims to play-offs 
under the leadership of 
Sarcevic

Bojan Sarcevic is back_kuva Eero Siivonen

The Treaty of Nystad was celebrated in 
Augustin the shadow of Covid-19 pandemic.  
The peace treaty between Sweden and Russia 
was signed in our town – Uusikaupunki.  The 
facilities were built in the center of the town 
where today you’ll fi nd the marketplace and the 
monument to remind of the Treaty of Nystad. 
The Great Northern War lasted for 21 years 
and ended when the peace treaty was signed 
in Uusikaupunki. In this treaty the boarders of 
northern Europe were drawn again, this had 
an effect on the political balance in Europe 
and also the future development of Europe.

300 years from The 
Treaty of Nystad

Karoliinit laskemassa seppelettä Uudenkaupungin rauhan muistomerkillä 
(kuva Markku Arvonen).
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Many of us cannot ever forget the day, 
I was leaving the grocery store and my 
phone rang, a colleague hard heard the 
new that in New York City something 
terrible had happened – both World Trade 
Center Towers had been hit by airplanes.  
All night we followed live news report from 
TV.  We saw how the Towers collapsed, fi rst 
the South Tower, which we visited 10 years 
before admiring the beautiful Manhattan 
from the roof at the height of 411 meters.  
All this led to for instance to Afghanistan 
war, strict rules for traveling – especially 
fl ying.

Seger muistaa

Esa Mannermaa 60-v, toimitusjohtaja 
Kimmo Tähtisen onniteltavana.

Syyskuun 11. päivä 2001 on varmasti pai-
nunut meistä monen mieleen ikuisesti. 
Olin lähdössä työpäivän jälkeen kaupas-
ta ja puhelimeni soi. Työtoveri oli ehtinyt 
kuulla jo uutisen siitä, että New Yorkissa 
oli tapahtunut jotain… kiirehdin kotiin 
tv:n ääreen ja näin koko kauheuden – WT-
C:n molempiin torneihin oli isketty len-
tokoneilla. Soitin välittömästi miehelleni 
Lasselle, joka oli Unkarissa ja kokouksessa 
amerikkalaisten kanssa. Hänen ensireak-

9/11 – do you remember 
where you heard the 
news?

Helena Hiltunen jäi eläkkeelle syyskuun 
alussa. Menneitä aikoja muisteltiin kahvihet-
kellä toim.joht Kimmo Tahtisen kanssa

tionsa oli ”mitä nyt?” kun kesken kokouk-
sen soitin.  Samanaikaisesti hänen neu-
vottelukumppaninsa haettiin kokouksesta 
ulkopuolelle – hän sai saman viestin.

TV:stä tuli koko illan suoraa uutislä-
hetystä, koko maailma näki, kuinka kak-
soistornit sortuivat, ensin romahtaneen 
Etelätornin katolla olimme olleet 10 vuotta 
aikaisemmin ihailemassa Manhattania ja 
alapuolella lentäviä helikoptereita, olim-
mehan 411 metrin korkeudessa. Kaiken 

Anneli Salo lähdössä toukokuussa 
eläkkeelle. Tässä hän vastaanottaa 
muistolahjan toim.joht.Kimmo Täh-
tiselta.

Seger Oy:ssä on ollut tapana muistaa sekä 
pyöreitä vuosia että eläkkeelle siirtyviä 
työntekijöitään. Kesäkuussa kunnossapi-
topäällikkömme Esa Mannermaa täytti 60 
vuotta ja nyt syyskuussa oli vuorossa ta-
louspäällikkö Kaarina Lindrothin 50-vuoti-
späivä.  Esa on ollut segeriläinen jo ihan 
alusta eli vuodesta 2002 asti, Kaarinakin jo 
yli neljä vuotta.

Eläkkeelle siirtyivät pitkän linjan segeri-
läiset Anneli Salo sekä Helena Hiltunen. 
Molemmilla lähes 20 vuoden ansiokas 
työura yrityksessämme takanaan.

Birthdays and pensioning
Birthdays and pensioning are traditionally 
celebrated at Seger Oy by having a cup of 
coffee together and reminiscing the things 
happened during the years. Seger Oy also 
gives a small gift to the ones that turn 50 
or 60 years and to those who pension 
from active service. Esa Mannermaa and 
Kaarina Lindroth turned 50 and Anneli 
Salo and Helena Hiltunen pensioned after 
nearly 20 years of work at Seger Oy.

9/11 – muistatko missä olit, 
kun kuulit uutisen?

Kaarina Lindroth kuuntelee toim.joht. 
Kimmo Tähtisen onnittelupuhetta

tämän seurauksia olemme saaneet seurata 
koko tämän 20 vuoden ajan; Afganistanin 
sota, tiukentuneet säännöt lentomatkusta-
jille ja matkatavaroille jne.

Paula Vainio

Alkuvuoden syntymäpäiviä:
Esa Mannermaa 60v. 22.6.2021
Kaarina Lindroth 50v. 10.9.2021

Eläkkeelle siirtyivät:
Anneli Salo 1.5.2021
Helena Hiltunen 1.9.2021

Seger news 1/21



159

Katsaus 

Erinomainen  ja
lämmin ulkoilukesä 

2021.

Tänä kesänä oli 
poikkeuksellisen 
paljon perhosia.

Kiinteistömme katon 
viimeisimmän osan 
peruskorajaus on 
alkamasssa. Myös 
kattoaikkunat uusitaan

Peura- ja erityisesti 
kauriskanta on ennä-
tyslukemissa.

Tuotantoon tuli 
kolme Abeko merkkistä 

trukkia toukokuussa.
Ajamassa Raimo 

Mankinen.

Laser Genius+ on 
saatu asennettua ja 

koulutus on käynnissa.

Rauman Lukko 
Suomenmestariksi.

Seger Oy:n alkuvuoden 2021 tapahtumiin

Koulutusta.

Laserlinjoja varten 
asennettiin uusi 
leikkuukaasusäiliö 
kasvaneen 
kaasuntarpeen 
tyydyttämiseksi.

Crusell-viikkoa 
vietettiin koronan 

rajoittamana.

Uusia kiskoja 
holkituksessa.

Kunnossapitopäällikkö 
Esa Mannermaa valvoo 

tarkkaan Laser-
laitteiston nostoja.

Bojan Sarcevic 
is back!
Kuva Eero 
Siivonen

Padel-kenttä on 
avattu  kaupungin-
lahden rannalla 
olevaan puistoon.

Lattian vahvistus 
Prima Power 
Laser Genius 

-konetta varten 
käynnissä.
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Menestyksen kulmakivet nykyisessä suhdannetilanteessa
Tehdaskiinteistön kattopinnoitteet uusittu 
Euron käyttöönotosta 20 vuotta
Elinvoimainen kaupunki ja hyvät palvelut vetävät puoleensa
SBS Wirmon T16 tytöt mukana SM-sarjan kärkikamppailussa
Seger muistaa
Katsaus Seger Oy:n loppuvuoden 2021 tapahtumiin



162

Kuten odotettua, vuosi 2021 oli kasvun ai-
kaa. Tuskin kukaan kuitenkaan osasi aa-
vistaa millaisia markkinoiden heilahduksia 
vuosi toisi mukanaan. Teollisuuden kysyntä 
kääntyi kasvuun jo alkuvuodesta, samaan 
aikaan materiaalien saatavuus alkoi vai-
keutua. Toimituksien kanssa alkoikin tulla 
haasteita yleisesti. Loppuvuosi vain kärjisti 
tilannetta, ja yritysten on ollut pakko miettiä 
kriittiset toimet ihan uudesta näkökulmasta. 
Elinkeinoelämän keskusliiton tammikuun 
suhdannebarometrin tulokset kuvastavat 
hyvin markkinoiden tilannetta. Suhdan-
netilanne teollisuudessa on ollut hyvä yhä 
vuoden 2021 lopulla, ja tilauksia on ollut 
kasvavasti. Näkymät sen sijaan ovat epäsel-
keät, ja odotukset ehkä mieluummin rau-
hoittumaan päin. Pula materiaalista vaivaa 
yleisesti, ja se on ruokkinut kustannusten 
nousua. Myös ammattityövoimasta on ylei-
sesti pulaa. Yritysten kannattavuus oli kas-
vussa alkuvuoden. Kustannusten raju nousu 
käänsi tilanteen kuitenkin vaikeammaksi, ja 
kannattavuusodotukset ovat yleisesti laske-

maan päin.
Terästen hinta on heitellyt markkina-

tilanteen mukaan, tehtaat käärivät voitot 
kysynnän kohotessa, ja hiljaisilla markki-
noilla toiminta on ollut kannattavuudeltaan 
heikompaa. Alumiinin hinta on vaihdellut 
kysynnän ja muun muassa energiahinnan 
mukaan. Kupari, joka on Segerille hyvinkin 
merkityksellinen, on myös heilahdellut voi-
makkaasti. Viime vuonna kuitenkin tapahtui 
poikkeuksellisia asioita. Kuparitehtaat pur-
kivat yksipuolisesti toimitussopimuksia ja 
alkoivat nostaa rajusti omia tuotantolisiään 
kesken sopimuskautta. Kysyntä oli hurjaa, 
valssauskapasiteettia ei ollut lähellekään 
niin paljon kuin tarvetta. Materiaalia ei enää 

saanut vaikka olisit maksanut enemmänkin. 
Syitä on monia, mutta selkeä kysyntää nostava 
asia ovat sähköautot. Sähköautoissa on noin 
4-kertainen määrä kuparia verrattuna polt-
tomoottoriautoon, ja valmistusvolyymit ovat 
kasvaneet nopeasti. Euroopan kuparivalssaus-
kapasiteetti on vuositasolla noin 250 tuhatta 
tonnia, siihen oletetaan sähköautojen tuovan 
muutamassa vuodessa noin 40 % lisätarpeen! 
Tuonti Euroopan ulkopuolelta on ollut hanka-
laa. Ei ihme, että markkinat ovat sekaisin, ja 
tavarasta on puutetta.  

Miten me Segerillä olemme reagoineet ti-
lanteeseen, ja pidämme kiinni kannattavuu-
destamme ja valmistuksemme perusedelly-
tyksistä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa? 
No, monellakin tavalla! On itseasiassa vain 
hyvä asia, että meitä välillä herätellään ja jou-
dumme kyseenalaistamaan olemassa olevia 
toimintamalleja. Markkinatilanne on pitänyt 
meidät hereillä. On ollut välttämätöntä miettiä 
ja ratkaista asioita. Miten saamme varmistettua 
tuotannon materiaalit, kun ennustettavuus on 
heikentynyt ja saatavuus vaikeutunut. Miten 
pystymme valmistuksessamme vastaamaan 
uusiin joustavuushaasteisiin, kun asiakkaiden 
kysyntä heittelee ja materiaalitoimittajien tar-
jonta vaikeutuu. Miten pystymme vastaamaan 
kasvutavoitteisiin, kun ammattiosaajista on 
yleisesti pulaa. Miten pidämme kiinni kannat-
tavuudesta tässä epävarmuudessa ja kustan-
nuspaineessa.   

Olemme lisänneet suunnitelmallisuutta. 
Ennusteita otetaan pidemmälle aikavälille ja 
hankintoja ohjataan pidemmälle ennusteiden 

Menestyksen 
kulmakivet nykyisessä 
suhdannetilanteessa

Uusi PG-linja toimii sisarlinjansa kanssa rinnakkain välissään kummankin käytettävissä oleva 
materiaalivarasto.

pohjalta. Myös raaka-aineiden puskureita on 
nostettu. Yhteistyökumppaniverkostoa on laajen-
nettu ja riskitilanteiden varalle on katsottu lisää 
varalähteitä. Toimittajasuhteita on selkeytetty, ja 
tehty sopimuksia kasvaville volyymeille saata-
vuuden turvaamiseksi. Hyvänä esimerkkinä ko-
timainen kuparitehdas, jonka kanssa on sovittu 
viikoittaisista minimimääristä, ja jonka kanssa 
neuvotellaan sitoumuksien kasvattamisesta. Vai-
keissa tilanteissa kumppanuussuhteet mitataan, 
olemme kiitollisia avaintoimittajiemme sitoutu-
misesta ja arvostamme tämän korkealle! 

Kustannusten kohotessa, materiaalihukan 
merkitys on yhä kasvanut. Olemme hankkineet 
uutta konekantaa, jonka avulla saamme hukkaa 
pienennettyä. Samalla automaation jatkuva lisä-
käyttö vapauttaa ammattitaitoisen työntekijäjou-
kon kapasiteettia muuhun työhön. Syksyn aikana 
tuotantoon tulivat kuitulaser ja portaalirobotoitu 
levytyökeskussolu. Kuitulaserin avulla hävikkiä 
saadaan minimoitua ja levytyökeskussolu käy 
tuotannossa lähes itsekseen 24/7. Uusi särmäys-
kone asennetaan tuotantoon helmikuun lopulla.

Erityisen olennaista korkean kustannustason 
tilanteessa on tarkka tilannekuva ja seuranta. 
Tuotannonohjausjärjestelmämme antaa hyvää 
informaatiota kokonaiskustannuksista ja kan-
nattavuudesta. Pienilläkin marginaaleilla pystyy 
elämään, kun todella tiedetään missä mennään. 
Hinnoittelullisesti asiakkaiden kanssa on sovit-
tu hintojen jatkuvasta päivittämisestä olemas-
sa olevaan kustannustasoon. Tämä on ehdoton 
edellytys toiminnan jatkuvuudelle, ja antaa mah-
dollisuuden ja turvan toimia ilman spekulointia. 
Tämä asia on meillä hallussa. Kun raaka-aine-
hinnat vaihtelevat puoleen ja toiseen, asiakkaat 
tietävät mitä tuleman pitää ja me elämme omilla 
marginaaleillamme. Olemme arvostettu kumppa-
ni selkeillä toimintatavoillamme. 

Uutta tuotteistoa ja uusia asiakkuuksia vie-
dään jatkuvasti tuotantoon, kasvu jatkuu, ja me 
hoidamme asiat niin, että kaikki saavat tarvitse-
mansa. Edessä on varmasti vielä hankalia hetkiä 
saatavuudellisesti, mutta olemme hereillä.

Keväistä auringonpaistetta! 

LST-robotti mahdollistaa levytyökeskuksen ynpärivuorokautisen käytön.

Uusi Prima Power PG 1530, levytyökeskus 
varustettuna LST-robotilla on aikaisemmin 
investoidun sisarkone.

Kimmo Tähtinen
Toimitusjohtaja
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Kimmo Tähtinen
Toimitusjohtaja

The key factors for 
success are in the 
present economic 
situation

As expected, the year 2021 was time of growth. 
Hardly anyone could predict what kind of 
market changes there would be during the year. 
Already at the beginning of 2021, the demand on 
the markets increased and at the same time the 
availability of materials was getting harder. In 
general, deliveries were becoming challenging. 
By the end of the year, we had to think new ways 
to tackle the situation.

According to the economic survey of 
Confederation of Finnish Industries (EK), 
the results refl ected well the present market 
situation, meaning that still at the end of 2021 
the markets were growing. The future is not clear, 
and expectations are more or less calming down.  
Lack of materials is still troubling industries, and 
that has caused increasing prices. Also, there is 
some shortage in getting professional labour. 
At the beginning of 2021, the profi tability was 
getting better in companies, but the vast increase 
of costs turned the situation harder, and the 
expectations turned negative.

The price for steel has always varied in 
accordance with the market situation, and 
the steel mills make profi t when the demand 
gets higher, then again, during times of lower 
demand sales have been less profi table. The 
price for aluminium has changed according 
to demand and also according to the price 
of energy. When it concerns copper, which 
is extremely meaningful for Seger, the price 
has varied a lot. Last year happened strange 
things, copper mills cancelled agreements one-
sidedly and started raising the prices during the 
agreement period.  The demand of copper was so 
big that there was not enough capacity to meet 
the demand.

How we at Seger have reacted to this situation 
in order to keep our cost-effectiveness intact 
and the basic conditions for our production 
in this unexpected situation? We have added 
pre-planning by taking forecasts for longer 
periods from our customers, also purchases are 
forecasted for longer time. Also, the buffers for 
purchased materials are increased. For possible 
risk situations with old material suppliers, we 
have found new partners. Also, in order to secure 
material availability, we have made agreements 
for increasing volumes.

When costs are increasing, the meaning 
of material waste gets more meaningful.
We have invested in new machinery which 
reduces material waste. At the same time when 
automation is increased, the capacity of skilful 
personnel is released to other work. During the 
past fall, a fi bre laser cutting machine and portal 
robotized punching machine were installed.

New customers and new products are 
introduced in our production, the volumes are 
increasing, and everyone gets what they need. 
I’m sure there are still tough times ahead, but 
we are awake!

Kimmo Tähtinen
Managing Director

The plant facility got a 
new roof felting

10 kW 
kuitulaserilla 
pystytään 
käyttämään 
materiaali 
hyvin tarkasti 
hukka 
minimoiden.

           

Ammattilaisten kanssa n. 15 vuotta sitten vii-
meksi tehty kuntokartoitus on osoittautunut 
varsin tärkeäksi työkaluksi suunniteltaessa 
kiinteistön kunnossapitotarpeisiin liittyviä 
investointeja. Kiinteistömme on rakennettu 
kahdessa osassa, josta vanhemman osan 
kattopinnoitteet uusittiin suunnitellusti 
muutama vuosi sitten. Silloin uusittiin myös 
toimisto- ja ruokalatilojen kattopinnoitteet. 

Käytännössä katon loppuosan n. 4000 
m2 pinnoitteen kuntoa seurattiin vuosittain 
ja päädyttiin uusimaan se kuluneen syksyn 
aikana. Huopaa uusittiin kaksi kerrosta. 
Tasakattoisen teollisuuhallin sadevesikai-
vot (12 kpl) uusittiin. Kaivojen sisäpuoliset 
putket uusittiin lattiatasoon asti Ukin Putki 
Oy:n toimesta varmistamaan suurienkin ve-
simassojen saaminen hallitusti pois katolta. 

Luonnon valo on tehtaan ledivaloista 
huolimatta sisällä tärkeätä. Senkin vuoksi 
oli hyvä uusia työn alla olleen katon kaik-
ki 17 kpl kattoikkunaa. Viimeisenä uusittiin 
kattoikkunoiden ja ilmanvaihtokanavien 
juuripellitykset sekä uusitun katon reuna-
pellitykset.

Työn suoritti Varsinaisbitumi Oy, joka 
vaihtelevien säidenkin rasittamana on sel-
viytynyt urakasta hyvin.

Kiinteistömme katto-osa on nyt erin-
omaisessa kunnossa. Kunnossapitotyöt kui-
tenkin jatkuvat suunnitelman mukaisesti. 
Kevään koittaessa on tarkoitus kunnostaa 
tehtaan ulkoseinien pinnoitteita.

Now the whole roof felting has been renewed. 
The condition of the last part of the roof, 
about 4000 m2, was monitored annually 
and decision was made to renew the felting 
during fall 2021.  Two layers of bitumen 
felt, skylight windows and draining wells 
are now new!

Now the roof felting is in top shape, but 
the maintenance of the building continues 
as planned.  During the spring the plan is to 
renew the outside surfaces of the walls.

Myös kattoikkunoiden sekä katon reunojen 
pellitykset uusittiin.

Tehdaskiinteistön 
kattopinnoitteet uusittu

Viimeisin osa kiinteistömme kattopinnoista sai uuden pinnoitteen, uudet 
sadevesiviemärit ja kattoikkunat.

Esa Mannermaa 
Kunnossapitopäällikkö
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Tänä vuonna on tullut kuluneeksi kak-
sikymmentä vuotta siitä, kun Euroopan 
unionin yhteinen valuutta euro otettiin 
käyttöön käteisvaluuttana 12 jäsenmaassa 
2002 alusta. Tilivaluuttana käyttöönotto 
tapahtui jo 1999. Sittemmin EU:n 27 jä-
senmaasta eurokäyttäjien määrä on kas-
vanut ja maita on nyt 19. 

EU:n 27 jäsenmaasta vain kahdeksan 
ei ole vielä siirtynyt Euron käyttöön. Kuu-
si näistä eivät vielä täytä Euron kriteere-
jä, mutta ovat jäseninä sitoutuneet Euron 
käyttöönottoon. Kaksi muuta ovat Tans-
ka ja Ruotsi. Tanska on tullut jäseneksi 
niin aikaisessa vaiheessa, että sopimus ei 
vaadi sen Euroon siirtymistä. Ruotsi on 
suorittanut euroon siirtymisen kaksi en-
simmäistä vaihetta, mutta ei ole kielteisen 
kansanäänestyksen vuoksi vienyt muu-
tosta loppuun. Tanskan kruunun arvo on 
toki sidottu euroon eikä Ruotsin kruunun 
arvokaan voi siitä paljoa poiketa. Se joh-
taisi EU:n ja jäsenen välisiin kurinpitokes-
kusteluihin. Kansallisista valuutoistaan 
kiinnipitävien kahden kuningaskunnan 
hyöty kelluvista valuutoistaan on siis pe-
rin rajallinen.

Suomi siirtyi Euroon 2002 ja luopui 
kansallisvaluutastaan. Suomen markka 
oli otettu käyttöön jo vuonna 1860 Suo-
men Suuriruhtinaskunnan aikana ja oli 
merkittävä osa Suomen kansallista iden-
titeettiä. Mielenkiintoista kylläkin, että 
ruplasta markkaan siirtymisellä haettiin 
silloinkin vakautta. 

Euro on ollut ja on edelleen sekä po-
liittinen että taloudellinen hanke, johon 
on mahtunut niin rauhallista kasvun aikaa 
kuin kriisejäkin. Perimmäisenä tarkoituk-
sena on ollut tavoite parantaa sisämark-
kinoiden toimintaa, vauhdittaa talouskas-
vua ja saada aikaan vakaa ja rauhallinen 
Eurooppa. Eurosta on kehittynyt toinen 
maailman merkittävistä valuutoista Yh-
dysvaltain Dollarin ohelle. 

Euron mukanaan tuomia etuja ovat ol-
leet matalat korot, rahanvaihtokustannus-
ten poistuminen, matala infl aatio ja va-
kaus. Nämä tekijät yhdessä ovat luoneet 
edellytykset nopeammalle talouskasvulle. 
Euroopan keskuspankilla on tavoite pitää 
euron arvo vakaana ja rajoittaa hintojen 
nousu kahteen prosenttiin keskipitkällä 
aikavälillä. 

Korkotaso euroaikana on ollut mata-
la. Viime vuosina korot ovat olleet jopa 
nollan tuntumassa fi nanssikriisistä toivut-
taessa. Matalat korot ovat olleet esimer-

Twenty years since we 
started using Euro

Euro became currency in 12 EU countries at 
the beginning of 2002, though it was used 
as account currency already in 1999. Since 
2002 already 19 out of 27 EU countries use 
euro as their currency.

Euro has been and still is both political 
and economic issue with peaceful time of 
growth but also times of crisis. The main 
purpose has been to make the business 
easier in the EU market area, boost the 
economic growth and create a stable and 
peaceful Europe.  Euro has become the other 
meaningful currency in the world together 
with US dollar.

The positive effects of euro have been low 
interest rate, no extra costs of exchanging 
currencies, low infl ation, and stability.  
These factors have created base to faster 
economic growth.  European Central Bank 
has a target to keep the value of euro as 
stable and restrict the price increase to 2% 
in the medium term. The stability of euro 
has decreased value speculations in EU’s 
internal markets, where EU countries are 
more equal in competing in effi ciency and 
economic issues.

Finland has emphasized that all EU 
members are responsible for their own 
economy, discipline in their markets and 
resisted joint responsibilities. Despite some 
shortcomings, the advantages are greater 
than the disadvantages. It is worth holding 
to the euro and keep developing it to be even 
better. It should be for the benefi t of us all.

Lasse Vainio
Chairman of the Board

kiksi monen suomalaisen asuntovelkaisen 
etu. Kansalaiset voivat edelleen luottaa sii-
hen, että euro säilyttää arvonsa.

Suomen markka ei ollut vakaa valuutta. 
Hintojen nousu oli markka-aikana Suomes-
sa nopeampaa kuin keskeisissä kilpailija-
maissa, mikä johti aikaa myöten kilpailu-
kyvyn menettämiseen. Noin kymmenen 
vuoden välein devalvaatioilla palautettiin 
menetetty kilpailukyky. Rahan-arvon heik-
keneminen vaikeutti tuontitavaroiden ja 
-materiaalien ostamista ja kavensi täten 
Suomen teollisuuden kilpailukykyä. Tämä 
oli taloudelle vahingollista ja johti osaltaan 
Suomen elinkeinorakenteen yksipuolistu-
miseen. Samalla palkansaajien ostovoima 
väheni rahan arvon heiketessä ja hintojen 
noustessa palkkoja enemmän. Toki esim. 
paperiteollisuus hyötyi devalvaatioista 
merkittävästi. Saihan se niiden avulla vien-
titulojaan nostettua.

Markka-ajan talouden epävakaus piti 
korkotasoa huomattavasti korkeampana 
verraten nykyiseen euroaikaan. Asuntolai-
nojen korot kävivät pahimmillaan 10–15 
%:in tasolla. Suomen pankki puolusti mar-
kan arvoa korkoja nostaen. Se aiheutti 
vaikeuksia velkaisille kotitalouksille. Lai-
na-ajat pysyivät lyhyinä talouden epäva-
kauden vuoksi vaikeuttaen lainanottoa. 
Korkeat korot vaikeuttivat myös yritysten 
toimintaa ja kehittymispyrkimyksiä. 

Euron tuoma vakaus on poistanut 
valuutan arvolla keinottelun suurella 
yhteisellä sisämarkkina-alueella, jossa 
EU-jäsenmaat ovat näin tasa-arvoisempia 
kilpailemaan tuotannon tehokkuudessa ja 
talouden pidossa. Se on alentanut korko-
tason mahdollistaen laina-aikojen pitene-
misen ja suunnitelmallisten kehitystoimien 
toteuttamisen. 

Euro helpottaa monella tavalla yritysten 
ja kansalaisten arkea. Yksistään valuutan-
vaihtokustannuksia on euromailta sääs-
tynyt vuosittain noin 30 miljardia euroa. 
Yrityksillä ei ole enää samanlaista valuutta-
kurssiriskiä kuin ennen euroa. On helpom-
paa tehdä hintavertailuja, kun hinnat ovat 
samassa valuutassa. Kilpailu Euroopan 
hyödykemarkkinoilla on kasvanut, mikä 
puolestaan on pitänyt hintojen nousun ku-
rissa. Matkailu on helpompaa, kun rahaa 
ei tarvitse enää erikseen vaihtaa. Opiske-
lu, työskentely ja asuminen Euroopan eri 
maissa on yhteisen rahan ansiosta myös 
vaivattomampaa.

Euro-alue ei kuitenkaan täytä ns. op-
timaalisen valuutta-alueen ehtoja, kuten 

Euron käyttöönotosta 
20 vuotta

riittävää työvoiman liikkuvuutta ja palkka-
joustoja, yhteistä budjettia tai talouksien 
samankaltaista tuotantorakennetta. Näi-
tä voi olla vaikea toteuttaa jatkossakaan. 
Koostuuhan Euroopan unioni lukuisista 
suvereeneista valtioista omine kielineen ja 
kulttuureineen. EU pyrkii kuitenkin kor-
jaamaan puutteita koordinoimalla talous- 
ja fi nanssipolitiikkaa.

Suomi on korostanut jäsenmaiden 
omaa vastuuta taloudestaan, markkinaku-
ria ja vastustanut yhteisvastuun lisäämistä. 
Euron puutteista huolimatta sen edut ovat 
paljon suuremmat kuin haitat. Eurosta 
kannattaa pitää kiinni ja kehittää sitä en-
tistä paremmaksi. Se tuntuisi olevan mei-
dän kaikkien etu.

Lasse Vainio
Hallituksen Puheenjohtaja
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Uusikaupunki saa uuden monitoimijatalon 
vuonna 2025. Wintteriksi nimetyn raken-
nuksen monipuoliset palvelut ja toiminta-
mahdollisuudet lisäävät kaupunkilaisten 
hyvinvointia sekä kaupungin vetovoimaa. 
Uusikaupunki on jatkossa vieläkin parempi 
paikka asua ja elää.

Hyvinvointi- ja sivistyskeskus Wintte-
rin rakennustyöt aloitettiin tammikuus-
sa, ja monitoimijatalon odotetaan olevan 
kaupunkilaisten käytössä vuoden 2025 
helmikuussa. Keskuksesta tulee kaikkien 
kaupunkilaisten yhteinen tila, joka kutsuu 
tekemään, kokemaan, harrastamaan ja in-
nostumaan yhdessä. 

– Wintteri tarjoaa kaupunkilaisille yh-
teisöllistä ja avointa tilaa, jossa kohdataan 
ihmisiä, opitaan uutta sekä nautitaan liikun-
ta- ja kulttuurielämyksistä, kertoo Uuden-
kaupungin kaupunginjohtaja Atso Vainio.

Monitoimijatalo kokoaa saman katon 
alle lukuisia eri käyttäjäryhmiä ja palvelu-
ja. Päiväkodin, peruskoulun sekä lukion 
lisäksi tiloja käyttävät myös liikuntapalve-
lut, nuorisotyö, kansalais- ja musiikkiopis-
tot, kulttuurityö sekä kirjasto. Uudessa 
monitoimihallissa kaupunkilaiset pääsevät 
nauttimaan liikunnan riemusta kentällä 
tai katsomossa. Kaupungin vesipetoja taas 
hemmotellaan uudella uimahallilla.

Wintteri on kansallisellakin tasolla poik-
keuksellinen hanke. Sinne on suunnitel-
tu enemmän palveluja kuin yhteenkään 
vastaavaan monitoimitaloon Suomessa. Se 
palvelee kaupunkilaisia vauvasta vaariin ja 
aamusta iltaan viikon jokaisena päivänä.

Hyvinvointia ja vetovoimaa 
koko seudulle

Monitoimijatalo on kaupungille iso inves-
tointi, mutta sen uskotaan lisäävän Uuden-
kaupungin ja koko seutukunnan elinvoi-
maa ja vetovoimaisuutta. 

– Wintteri itsessään ei välttämättä saa ih-
misiä muuttamaan Uutenkaupunkiin, mutta 
hyvät koulut, päiväkodit ja harrastusmah-
dollisuudet painavat jatkuvasti enemmän 
vaakakupissa, kun ihmiset pohtivat tulevai-
suuttaan, Atso Vainio sanoo. 

Palvelujen keskittyminen Wintteriin luo uu-
sia mahdollisuuksia. Esimerkiksi monien 
lapsiperheiden kiireinen arki helpottuu ja 
yhteisen ajan määrä kasvaa, kun päiväkoti 
ja koulu löytyvät saman katon alta harras-
tusten kanssa. Wintterissä aikuiset ja lapset 
voivat harrastaa samassa paikassa.

– Uusikaupunki on dynaaminen ja kehit-
tyvä seutukaupunki. Me emme ole jääneet 
laakereillemme makaamaan, vaan pyrimme 
jatkuvasti parempaan. Wintteri on yksi osoi-
tus siitä, Atso Vainio lisää.

Inkeri Parviainen
Sivistyspalvelujen erityisasiantuntija
Uudenkaupungin kaupunki 

Uusikaupunki will get a new community 
centre in 2025, called Wintteri. The versatile 
services and functions will add well-being 
of the residents and attractiveness of 
Uusikaupunki. In the future, our town will 
be even better place to live!

Vital town and versatile 
services attraction factors

Wintteriin tuleva uusi 
monitoimihalli havainnekuvana.

Elinvoimainen kaupunki ja
hyvät palvelut vetävät puoleensa
Hyvinvointi- ja sivistyskeskus Wintterin havainnekuva.

The construction work of Wintteri was 
started in January 2022 and is expected 
to be ready and at use in February 
2025.  The centre will be “a living room” 
for all residents, which invites you to 
do, experience and take an interest in 
different hobbies and sports – together.

In the community centre you’ll fi nd 
numerous different users and services.  In 
addition to day-care and comprehensive 
school, the centre is used for different 
sports activities, groups for young people, 
adult education centre, music training 
and library, to mention some. In the 
centre, the residents can enjoy the joy of 
sports on the court or as a spectator – not 
forgetting the new indoor swimming pool.

Wintteri is an exceptional project, 
not only in Uusikaupunki, but also 
nationwide. It offers more services than 
nowhere else in Finland.  Wintteri serves 
all residents regardless of age, from 
morning ‘till night every day of the week.
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Seger muistaa

Mynämäkeläisen SBS Wirmon 2006-2007 
syntyneiden tyttöjen salibandyjoukkue 
taistelee kynsin hampain suorasta pu-
dotuspelipaikasta, kun runkosarjaa on 
pelattu 6 kierrosta. Tällä hetkellä sijoitus 
sarjataulukossa on neljäs, joka riittäisi 
viimeisenä suoraan paikkaan lopputur-
naukseen. Kaikki joukkueessa pelaavat 
tytöt eivät suinkaan ole Mynämäessä asu-
via, vaan mukana on esimerkiksi Anni 
Suopajärvi, joka on saanut salibandy-op-
pinsa Kalannin Pallossa, josta hän siirtyi 
UHV Bullsin kautta SBS Wirmoon täksi 
kaudeksi. ”Anni on erittäin motivoitunut 
harjoittelemaan ja pyrkii tosissaan eteen-
päin urallaan”, kertoo Janne Lintupuro, 
yksi SBS Wirmon T-16 joukkueen val-
mentajista.                

”Anni on käynytkin jo ikäluokkansa 
maajoukkuetapahtumissa näytillä ja ensi 
vuosi on hänen etsikkoaikansa T16 tyttö-
jen maajoukkuetoiminnassa. Kilpailu ja 
yleisesti tyttöpelaajien taso kiristyy vuosi 
toisensa jälkeen, kun tämän ikäluokan ty-
töillä on ollut maila kädessä jo eskari-iästä 
lähtien. Pallonhallinta on hyvää ja vauhti 
kasvaa koko ajan”, jatkaa Lintupuro vielä.

SBS Wirmon tyttöjoukkueet ovat viime 
vuosien aikana vakiinnuttaneet paikkan-
sa valtakunnan pääsarjoissa. Tästä on 
kiittäminen Hani-hallin myötä hyvien 
olosuhteiden lisäksi hyvää yhteistyötä 
naapuriseurojen ja kuntien kanssa sekä 
toimivia taustajoukkoja joukkueiden ta-
kana. Tietysti myös taloudellinen puoli ja 
yrityksiltä saatava tuki näyttelee tärkeää 
roolia toiminnassa. Ilman kaikkia näi-
tä yhdessä, ei pienen maaseutukunnan 

joukkueella olisi mahdollisuuksia taistel-
la kirkkaimmissa valoissa isojen kaupun-
kien joukkueita vastaan. 

Janne Lintupuro
Valmentaja /SBS Wirmo T16

A fl oorball team of girls born in 2006-2007 
are fi ghting for play offs – at the moment 
the team is fourth in the league.  Not all the 
players are from Mynämäki, which is the 
home for the team, for instance the goalkeeper 
Anni Suopajärvi started in Uusikaupunki 
then played in Vehmaa and now in Wirmo 
Team. 

Anni Suopajärvi is extremely motivated 
and wants to go as far as possible in 
fl oorball, says the coach Janne Lintupuro. 
She has already taken part in the events for 
Finnish national team for the age group – the 
competition is hard especially for girls’ teams, 
because they have started playing at the early 
age, this is why they take good care of the ball, 
and they play fast.

The Wirmo girls’ teams have settled their 
positions in the National league thanks to the 
good conditions; the Hani-hall in Mynämäki 
and a good cooperation with sponsors and 
the surrounding towns, not forgetting their 
families.  Without those it would not be 
possible for a small community’s team to 
compete equally against big town’s teams.

Wirmo fl oorball team 
T16 is fi ghting in the 
national league

Birthdays of our personnel are celebrated 
by having a cup of coffee together, also a 
small present is given to those who turn 50 
or 60 years. This time we celebrated Mika 
Kari, who turned 50 years.

It was again time to hand out the Medals 
of Merit of Finland Chamber of Commers 
to fi ve members of our personnel for 
commitment and long-term employment at 
Seger Oy. Kimmo Tähtinen, the managing 
director, was reminiscing their careers and 
skills during the 10 year employment in the 
company.

Seger Oy:ssä muistetaan pyöreitä täyttäviä 
työntekijöitä 50 ikävuodesta alkaen. Joulu-
kuussa yhtiön antaman syntymäpäivälah-
jan vastaanotti Mika Kari. Seremonioiden 
päälle nautittiin syntymäpäiväkahvit yh-
dessä toim.joht. Kimmo Tähtisen ja tuot.
pääl. Tommi Sarkin kanssa muistellen 
menneitä. Mika Kari tuli aikanaan meil-
le rekrykoulutukseen ja pääsi sittemmin 
töihin levytyökeskusoperaattoriksi. Uusia 
koneita ja uutta tekniikkaa on tullut ja työ-
tehtävissä on ollut paljon kehitystä auto-
maation lisääntyessä.

Ansiomerkkejä

Yhtiö muisti henkilöstöään hakemalla 
Keskuskauppakamarin myöntämät ansio-
merkit viidelle työntekijälleen. Perinteeksi 
muodostuneella tavalla ansiomerkit luo-
vutettiin juhlavasti illallisen ohessa. Toim.
johtaja Kimmo Tähtinen muisteli puhues-
saan kunkin työuraa ja vahvuuksia hall.
puheenjohtaja Lasse Vainion luovuttaessa 
ansiomerkin ja kunniakirjan. Keskuskaup-
pakamarin pronssisen 10-vuotisansiomer-
kin saivat Jenni Majava, Matias Santa, Har-
ri Soininen, Jose Mattila ja Sami Niemelä.  
Lopuksi Lasse Vainio kertoi ansiomerkin 

Syntymäpäiviä

Mika Kari 50 v.   4.12.2021

SBS Wirmon 
T16 tytöt mukana
SM-sarjan kärki-
kamppailussa

käytöstä ja etiketistä ja kiitti puolestaan 
ansiomerkin saajia yhteisöllisyydestä, in-
nostuneisuudesta ja pitkäjänteisyydestä 
hoitaessaan menestyksekkäästi eri työteh-
täviä. Illallispöydässä tunnelma oli iloinen 
kunkin muistellessa monenlaisia vuosien 
varrella tapahtuneita asioita.

Kuvassa Jenni Majava, Matias Santa, Harri 
Soininen, Sami Niemelä  ja Lasse Vainio sekä 
takarivissä Jose Mattila ja Kimmo Tähtinen.

Birthdays and
Medals of Merit 

SBS Wirmon pelaajia. Anni Suopajärvi 
mustassa maalivahdin asussa. 
(kuva Tomi Suopajärvi).

Mika Kari, 50 v.  4.12.2021
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Katsaus 

Lähettämön ja 
tuulikaapin välinen 

oviaukko sai pikaoven 
energiansäästö- ja 

mukavuussyistä.

Infl aatio nostaa 
päätään. Bensalitran 
hinta on ylittänyt 
kahden euron rajan.

Lumi ja jäätynyt maa 
pisti kauriit syömään 
tuhkapensaitakin.

 Uusikaupunki-Turku 
junaradan sähköistys 

valmistui syksyllä.

Kunnon työjuhta Finn 
Power F-5 -levytyökes-
kus joutui väistymään 
uuden PG-1530 
-linjan tieltä.

PG -linjan osat tuotiin 
asennuspaikalle 
trukeilla tai rullilla 
trukkien vetämanä.

Seger Oy:n loppuvuoden 2021 tapahtumiin

Tervehdyssanat 
pikkujouluväelle lausui 

toim.joht. Kimmo 
Tähtinen. Joulubuffeen 

oli kattanut 
Ahoska Catering.

Uudenkaupungin 
torilla 
syysmarkkinoilla 
ei ollut tällä kertaa 
paljoakaan väkeä.

Koronasta huolimatta 
marraskuun lopulla 
pidettiin kaupungissa 
Wanhanajanmarkkinat.

Pikkujoulua vietettiin
VPK:n talon tiloissa 

koronaturvallisesti 
suosituksia 

noudattaen.

Uusin PG-1530 on 
saapunut. Rauli 

Heikkinen avusti ja 
valvoi tarkasti uusim-

man koneen nosto-
työtä, jonka suoritti 

ammattitaidolla 
Vakkanostot Oy.

PG -linjan 
asennustyö
vei noin 
kaksi viikkoa.

Covernautti vastasi 
musiikista pikku-

jouluissa ja sai 
väen lattialle.

Covid 19 Omikron-
variantti  kuritti Suomea 

yli vuodenvaihteen.

Syksyllä koettiin Ugin 
seudulla poikkeukselli-
sen värikäs ja pitkään-

jatkunut ruska.
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Toiminnan kehittäminen
Automatisointi
Tuotannon automatisoinnin kasvattaminen on jatkunut tiiviinä 
koko 2010-luvun. Robotteja käytettiin ensin liimauksessa, hitsauk-
sessa ja sittemmin kierteytyksessä. Viime vuosina automaation in-
tegrointi ohutlevyn jalostuksen pääprosesseihin on tuonut kilpai-
lukykyyn merkittävän lisäyksen. Robotoidut levytyökeskuslinjat ja 
särmäyspuristimet pystyvät toimimaan 24/7 lähes omillaan.

Automaatioin lisääminen on merkinnyt kilpailukykyä ja sitä 
kautta myös hyvää työllistymistä. Tuotannon määrä suhteessa 
henkilöstöön on siis kasvanut ja samoista tiloista voidaan saada 
enemmän tuotantoa. Henkilöstön osalta on kasvanut tarve oppia 
automaation ylläpitoa ja CNC-koneiden ohjelmointia. Tässä hy-
vänä apuna on myös ollut paikallinen ammattioppilaitos Novida 
osaajien kouluttajana. Erittäin tärkeää on ollut myös hyvä yrityk-
sen sisäinen koulutus ja sen monipuolisuus. Automaatio on tärkeä 
osa myös jatkossa, sillä maamme kustannustasolla vain automaati-
on tehokkaalla käytöllä saavutetaan riittävä kilpailukyky.

Taloudellinen toimintakyky
Seger Oy:n täyttäessä kirjan ilmestyessä jo 20- vuotta on sen toi-
mintaan vaikuttanut viimeistä 10-vuotta tarkasteltaessa lähtötaso. 
Vaikka ensimmäisen vuosikymmenen loppuaikoina maailmanta-
loudessa kärsittiinkin ”fi nanssikriisistä”, selvisimme siitäkin hyvän 
taloutemme ja joustavuutemme ansiosta. Näin lähtötilanteemme 
2010-luvulle oli hyvä. Asiakaskuntamme laajuus mahdollisti toi-
minnan riittävän tason ja taloudellisten edellytysten ylläpitämisen 
uusiin hankkeisiin ja tuleviin investointeihin. On selvää, että pit-
kään aikaväliin mahtuu kasvavien asiakkuuksien lisäksi niitäkin, 
jotka ovat menneet vastakkaiseen suuntaan. Näitä ovat olleet mm. 
useat auto- ja telekommunikaatioteollisuuden asiakkaat, joissa 
globaalit kriisit ovat olleet olleet päätekijänä. Nämä muutokset on 
aina onnistuttu korvaamaan uusilla asiakassuhteilla tai muun ole-
massa olleen toiminnan kasvulla.

Operations´ development
Automatization
We have increased automation for the past 12 years. Robots 
were fi rs used for gluing, in welding and later in threading. 
During the past few years integrating automation into the 
main processes of production, has increased productivity 
signifi cantly. Robotized turret presses and bending 
machines can work nearly on their own for 24/7.

Adding automation has increased competitiveness and 
therefore also production capacity has increased. In the 
same facilities and with the same amount of personnel we 
can produce more parts and products.  Automation has also 
resulted in growing need to train personnel in using the 
new machinery and programming CNC-presses. In training 
we have used the local vocational school – Novida.  Also, our 
internal, versatile training has been playing an important 
role in this. In the future automation is in signifi cant role 
due to the high-cost level in our country, only automation 
can help us to reach the competitiveness needed.

Economic performance
The basis for the economic performance was set already 
during the fi rst ten years. Even though there was the economic 
crisis at the end of that period, we survived it due to good 
economic basis and our fl exibility and starting the second 
10 year was on solid ground. Our customers in various 
fi elds of industry made it possible to keep our economy in 
good level for new projects and future investments.

It is obvious that during these years with growing 
businesses, there are those that have not been so successful. 
As an example, many customers in automotive and 
telecommunication industries which have suffered global 
crises. We have always been able to replace those with new 
business or with natural growth in business of that time.

Investoinnit 
Robotoituihin 

levytyökeskuslinjoihin 
mahdol listaa 

automaattiajon 24/7.

Seger Automation Oy fuusioitiin emoyhtiöön 2017 ja toiminta 
muutti fyysisesti samoihin tiloihin Seger Oyn kanssa.

Seger Automation Oy fuusioitiin emoyhtiöön 2017 ja toiminta 
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Automatisointeja on tehty myös räätälöitynä omista tarpeista 
lähtien. Finnpower A5 levytyökeskus robotisoitiin yhteistyössä 
Yaskawan kanssa.

Automatisointeja on tehty myös räätälöitynä omista tarpeista 
lähtien. Finnpower A5 levytyökeskus robotisoitiin yhteistyössä 
Yaskawan kanssa.

Investoinnit 
Robotoituihin 
levytyökeskuslinjoihin 
mahdol listaa 
automaattiajon 24/7.
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Toiminnan hallinta ja ohjattavuus
Tehokas ja joustava toiminta ja sen kehittäminen vaatii ajan-
mukaiset työkalut. Uusimme toiminnanohjausjärjestelmät 
2017. Lähinnä autoteollisuuden vaatimuksista sähköiset toi-
minnanohjausjärjestelmät olivat meille tuttuja jo vuosikym-
menten takaa. Nykyinen järjestelmämme takaa nopean kehi-
tystyön ja uusien vaatimusten nopean päivittämisen. Lisäksi 
se toi toimintaamme lisää hallittavuutta ja toimenpiteiden no-
peutta.

Toiminnanohjausjärjestelmä on valmistavan yrityksen toi-
minnan avaintekijä. Siksi on tärkeää, että toimivuuden lisäksi 
sen käyttöönotto onnistuu suunnitellusti. Meillä tämä onnistui 
hyvin, eikä ongelmia syntynyt liikaa. 

Investoinnit tuotantoon
Tuotantomme perustoiminnat ohutlevyraaka-aineen jalosta-
miseksi asiakkaan tarpeiden mukaisiksi tuotteiksi vaatii ajan-
mukaiset prosessit. Niiden kilpailukyvyn ylläpito vaatii paitsi 
osaamista ja huolenpitoa, myös tekniikan kehittymisen ym-
märtämistä. Korkean työkustannuksen ympäristössä toimimi-
nen on vaatinut säännöllistä investoimista tuotantokoneisiin. 
Käytännössä projektit koneiden uusimiseksi tai kapasiteetin 
lisäämiseksi seuraavat toisiaan suunnitellusti. Uudet koneet si-
sältävätkin yleensä enemmän automaatiota ja niitä voidaankin 
usein käyttää ”miehittämättömänä”. Automaatiota on 2010- lu-
vun aikana erityisesti lisätty CNC-taivutukseen ja -levytyökes-
kuksiin. 

Uudet koneet ovat useimmiten tehokkaampia kuin vanhat. 
Ne ovat ekologisempia kuluttaen vähemmän energiaa. Servo-
toimisina ne tuotavat vähemmän lämpöä ja parantavat näin 
työskentelyolosuhteita.

Suurivolyymisiin ohutlevyosiin tarkoitetut puristinlinjat vaa-
tivat korkealuokkaisia jonotyökaluja. Näissä yksi tuote syntyy 
valmiiksi jokaisella puristimen iskulla. 

Työkaluvalmistus on meille strategisesti tärkeä osaamisalue. 
Vuonna 2004 perustettu Seger Automation fuusioitiin 2017 
emoyhtiöön sen muuttaessa samoihin tiloihin.  Näin saavu-
tettiin kapasiteettiin lisää joustavuutta ja työkalujen huoltotyöt 
ovat helpompia tehdä kuljetustarpeen pienentyessä. 

Työkaluvalmistuksen asiakaskunta on pysynyt oman val-
mistuksen tarpeiden ulkopuolellakin vakaana. Puristinauto-
maation osaajia lähimarkkinoilla on rajoitetusti ja se antaa 
syyn panostaa myös jatkossa työkaluvalmistukseen, niin tek-
niikkaan kuin kapasiteettiinkin.

Operations´ management
Efficient and flexible production and developing it requires 
up-to-date tools. Our ERP-system (Enterprise Resource Plan-
ning) was changed to a new one in 2017. Thanks to re-
quirements of automotive industry, electronic ERP-systems 
were nothing new to us. The present system guarantees fast 
development and updating according to new requirements. 
In addition to that, it makes it easier to control the process 
and take actions needed faster.

ERP-system is a key factor for manufacturing companies. 
That is why it is important that it functions as it is expected, 
and when starting to use it goes as planned. We succeeded 
well and not too many problems occurred.

Investments in production
Our basic functions to manufacture sheet metal 
to ready-made product according to customer’s 
requirements, needs up-to-date processes. Maintaining 
the competitiveness requires know-how and caretaking, 
and also understanding the technical development. The 
environment with high working costs requires continuous 
investments in production machinery. In practice projects 
to re-new machinery or adding capacity follow each other 
according to a plan. Mostly new machinery includes more 
automation and often they can be operated un-manned. 
During the 2010’s we have added automation especially in 
CNC bending and CNC turret presses.

Most often the new machinery is more efficient than the 
old ones.  They are more ecological using less energy. As 
they are servo operated, they produce less heat and therefore 
make working environment better.

High volume sheet metal parts manufactured with press 
lines, need high quality progressive tools, which make a 
product ready with one stroke of the press.

To us press tool making is an important strategic area of 
know-how.  In 2017 Seger Automation (est.2004) became a 
part of Seger Oy, when it moved to same facilities as Seger 
Oy.  This added flexibility in capacity and maintenance 
became easier when all was under the same roof and no 
extra transport was needed. 

The customer base for toolmaking has remained stable 
in addition to our own needs. Locally there are not that 
many toolmakers, that gives a good reason to set efforts 
to toolmaking also in the future, both in techniques and 
capacity.

Myös särmäykseen on hankittu robotoituja soluja.

Myös särmäykseen on hankittu robotoituja soluja.

Tuotannossa on myös investoitu uusimpaan kuitulasertekniikkaan.

Tuotannossa on myös investoitu uusimpaan kuitulasertekniikkaan.



172

Toimitilat
Seger Oy toimi noin 15 vuoden ajan Uudenkaupungin kau-
pungin vuokralaisena n 10000 m2 toimitiloissa, osoitteessa 
Merilinnuntie 1 lähellä Uudenkaupungin keskustaa ja to-
dennut ne yrityksen käyttöön soveltuviksi. Lisäksi toimitila 
sijaitsee n. 5 ha tontilla, jossa on vielä merkittävästi raken-
nusoikeutta.

Kaupungin intressi luopua tiloista oli tullut useasti esil-
le ja asiasta keskusteltiin vuonna 2017. Seger Automation 
Oy:n fuusio tuolloin ajankohtainen ja siksi asia eteni tällä 
kertaa sopimukseen, jossa Seger Oy osti teollisuuskiinteis-
tön itselleen 2018. 

Aikaisemmista vuokralaisista on siirtynyt omistajavaih-
doksen jälkeen pois vain paikallinen Posti, joka löysi itsel-
leen tilat Seger Automation Oy:n aikaisemmin käyttämästä 
toimitilasta. Seger Oy hyödynsi näin vapautuneen tilan mm. 
työkalunvalmistuksen tarpeisiin.

Tehty kiinteistökauppa varmisti Seger Oy:lle parhaat 
mahdolliset edellytykset toiminnalle ja investoinneille sekä 
erin omaiset kasvuedellytykset tilojen kannalta. Se sopi 
myös hyvin yrityksen pitkäjänteiseen strategiaan.

Operatiivinen johto uusiutuu
Seger Oy:n omistajat toimivat kaikki operatiivisissa johto-
tehtävissä. Vuodenvaihteeseen 2018 mennessä talousjoh-
taja Raimo Korpi, Seger Automation Oy:n toimitusjohtaja 
Ilkka Salohonka ja toimitusjohtaja Lasse Vainio jäivät pois 
operatiivisista tehtävistä. Sitä ennen oli suunniteltu, rekry-
toitu ja perehdytetty korvaavat henkilöt muuttuneeseen 
tilanteeseen. Tekninen johtaja Mauno Suominen jäi pois 
operatiivisista tehtävistä vasta vuoden 2019 alusta. Kaikki 
neljä ovat edelleen yhtiön omistajina ja muodostavat yh-
tiön hallituksen. Seger Oy:n toimitusjohtajaksi nimitettiin 
1.1.2018 alkaen Kimmo Tähtinen. Yhtiön taloudesta vastaa 
Kaarina Lindroth, tuotannosta Tommi Sarkki ja tekniikasta 
Timo Tamminen.

Käytännön toiminta on osoittanut, että ”sukupolvenvaih-
dos” onnistui hyvin. Osaaminen yhtiössä on hyvissä käsissä. 
Tehdyt ratkaisut noudattavat ajatustamme pitkän tähtäimen 
sitoutumisesta eikä kokemus ole kadonnut mihinkään.

Facilities
The fi rst 15 years Seger Oy was renting facilities of 10000 
m2 from Uusikaupunki town in Merilinnuntie 1, close to 
the town center. During that time, we found the facilities 
and the area of about 5 hectares suitable for our business.

Several times Uusikaupunki town took up that they 
had an interest to sell the facilities to us and serious 
discussions started in 2017.  Moving up Seger Automation 
under the same roof was then a current issue and that 
was why the discussions lead to agreement to buy the 
facilities in 2018.

After the ownership change, the local Post found 
themselves new facilities, actually the ones Seger 
Automation had been in. This way Seger Oy utilized the 
space for toolmaking among other needs.

This deal secured not only the best possible 
circumstances for business and investments, but also 
fi rst-class possibilities to grow. This also suited well to 
Seger Oy’s long-term strategy.

Operative management
Seger Oy’s owners were also as operative management. 
By the beginning of 2018 the fi nancial director Raimo 
Korpi, Seger Automation’s managing director Ilkka 
Salohonka and Seger Oy’s president Lasse Vainio left 
the operative management.  Before that the replacing 
personnel were recruited and briefed to their new 
positions. The technical director Mauno Suominen left 
the operative management at the beginning of 2019. All 
four are still as owners of the company and form the 
Board. January 1st as the new managing director started 
Kimmo Tähtinen.  Responsible for the fi nancial issues is 
Kaarina Lindroth, responsible for production is Tommi 
Sarkki and for techniques Timo Tamminen.

For some years now, every day work has shown that the 
“generation change” has been successful.  The company 
is in good hands, the decisions made are in accordance 
with the long-term vision of commitment and the 
experience gathered has gone nowhere.

Seger Oy 
ilmakuva 

kiinteistöstä 
vuodelta 2012.
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Maailmantalouden muutokset
Pitkäkestoinen hyvä vire maailmantaloudessa on vaihtunut 
kasvavaksi epävarmuudeksi ilmastonmuutoksen johtaessa 
maailmaa muuttamaan käyttäytymistään. Suureen muutok-
seen ovat joutuneet varsinkin energiamarkkinat. Uusiutuva 
energia on syrjäyttämässä fossiilisiin polttoaineisiin perus-
tuvaa energiaa. Välttyäksemme elinolosuhteittemme mer-
kittävältä muutokselta on maailmassa tehtävä muutoksia, 
jotka eivät ole läheskään aina talouteen perustuvia. Ener-
giamarkkinoiden lisäksi samanlaisiin päätöksiin perustuen 
on muuttumassa useat muut energiaa käyttävät toimialat 
kuten ajoneuvoteollisuus. Sähköllä toimivat ajoneuvot val-
taavat markkinoita. Voidaankin sanoa, että elämme murrok-
sessa, joka lisää niin uhkia kuin mahdollisuuksiakin.

Maailma ajautui 2020 globaalin pandemian kouriin, joka 
lähti liikkeelle Kiinasta jo 2019. Tähän päivään mennessä 
koronavirustautiin Covid-19 on maailmalla sairastunut yh-
teensä lähes 600 milj. ihmistä, joista n 6,5 miljoonaa ihmistä 
on kuollut taudin seurauksesta. Pandemia ei ole vieläkään 
ohi vaan uusia tapauksia on globaalisti useita satoja tuhan-
sia päivässä. Kattavasta rokotuskampanjasta huolimatta 
Suomessakin yli 1,2 milj. ihmistä on saanut koronatartun-
nan ja n. 5300 ihmistä on kuollut taudin seurauksesta. Co-
vid-19 pandemia ei ole ohi eikä sen päättymisestä osata 
vielä ennustaa. Selvää on, että pandemialla on ollut suuri 
merkitys paitsi ihmisten elämään myös yritysten toiminnal-
le. Tämän olemme myös itse kokeneet.

Maailmantalous järkkyy myös Ukrainassa riehuvan sodan 
seurauksena. Venäjän hyökkäyssota on suurin Euroopassa 
käyty sota sitten toisen maailmansodan. Tämän vuoden hel-
mikuussa alkaneet sodan seurauksena maailmatalous on 
ajautunut tällä hetkellä arvioituna n. 7,7 % suuruiseen in-
fl aatioon. Tähän suurimerkityksellisinä osasyinä ovat ener-
gian, raaka-aineiden ja ruuan hintojen nousut.

Meneillään olevien pandemian ja sodan valossa, hinto-
jen noustessa ja epävarmuuden kasvaessa yleiset ennusteet 
arvioivat taantuman olevan ovella. Suhdanteet vaihtelevat 
toki muutenkin. Usein vain toisenlaisista syistä. Yrityksen 
toiminnalta se vaatii kuitenkin enemmän ja riskien hallin-
nan merkitys korostuu.

Changes in the world economy
The long positive trend in the world economy has 
changed to growing instability when climate change 
makes the world to change the behavior. Especially the 
energy markets have been hit by the change. Renewable 
energy is replacing the old fossil-based fuels.  In order 
to avoid more harmful changes in our environment, the 
whole world needs changes that are not always based on 
the economy. In addition to the changes in the energy 
business, the same the changes hit several other business 
areas like automotive industry. Vehicles using batteries 
as the energy source are taking over the markets.  You 
can say that  we are in the process that adds both threats 
and possibilities.

During 2020 the world was hit by pandemic which 
started already in China in 2019. Up till today Covid-19 
has made nearly 600 million people ill, of which about 
6.5 million have died.  The pandemic is not over yet, there 
are daily hundreds of new cases in the world. In spite of 
vast vaccination campaign in Finland, more than 1.2 
million have been affected by Covid-19 and about 5300 
have died due to getting ill. Like said, Covid-19 pandemic 
is not over yet and no-one can predict the end.  It is clear 
that the pandemic has had and still have an effect not 
only to people’s lives but also to operations in companies. 
This we all have experienced.
The world economy is hit also by the war in Ukraine. 
The attack to Ukraine by Russia is the greatest war since 
the Second World War in Europe. After Russia’s attack in 
February, the world economy has fallen into about 7.7% 
infl ation. Most of that is caused by increased prices of 
energy, raw materials and food.

When thinking of the present pandemic and the war 
in Europe, when prices are getting higher, estimations 
show that we are on the way to depression. The economic 
trends go up and down – but for other kind of reasons 
than today. When thinking of company’s business, the 
risk management is getting more and more important.

Seger Oy’s production 
building got a new 
coating in 2022. The 
color was kept as 
close to the original 
color as possible.

In addition to using 
steel and other sheet 
metal, Seger Oy is one 
of the biggest users of 
copper in Finland.

Areal view of Seger 
Oy taken in 2012.

Seger Oyn toimitilat 
saivat 2022 

ulkoseinilleen uuden 
pinnoitteen. Värit 
pyrittiin saamaan 
mahdollisimman 

lähelle alkuperäisiä 
värisävyjä.
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Strategian merkitys
Seger Oy:n strategian peruspilarit ovat olleet pitkään sa-
mansuuntaiset. Olemme kasvuhakuinen yritys. Riskien 
hallinnalle on luotu pohjaa asiakaskunnan laajuudella ja 
monipuolisuudella. Tällä pyritään mahdollisimman tasapai-
noiseen tuotantoon ajatuksena, että kaikilla ei mene saman-
aikaisesti hyvin taikka huonosti.

Tällä periaatteella toimineen yrityksemme tuloksia ar-
vioiden voidaan todeta strategian toimineen varsin hyvin. 
Seger Oy on kestänyt vaikeidenkin aikojen yli ja kasvanut 
kun se on ollut mahdollista. Suhdanteiden muutoksiin on 
kyetty vastaamaan nopeasti ja hallitusti. 

Asiakkaamme kannalta on ollut tärkeää, että olemme pa-
nostaneet tuotesuunnitteluyhteistyöhön eri valmistusmene-
telmien vaatimukset esille tuoden valmistusteknisiä valinto-
ja suoritettaessa. Prototyyppi, pilotointi ja esisarjatuotanto 
ovatkin olleet haluttuja palveluja. Tuotannon elinkaarisuun-
nittelu – Seger konsepti – on tuonut työkalun kustannusten 
hallitsemiseksi asiakkaamme hyödyksi.

Seger Oy:llä on hyvä maine
Seger Oy:llä on hyvä maine niin ohutlevyosien ja kokoon-
panojen toimittajana kuin työnantajanakin. Meillä on myös 
hyvä maine osaavana ja luotettavana yhteistyökumppanina 
ja asiakkaana. Hyvä ulkoinen ja sisäinen kuva yrityksestäm-
me on auttanut meitä selviytymään voitokkaasti kilpailuti-
lanteissa.

Suunnitelmallinen toiminta on myös rahoittajien arvos-
tamaa. Hyvä omavaraisuus ja vahva kassa ovat tyypillisiä 
tunnusmerkkejä asiansa hyvin hoitavasta yrityksestä, jonka 
lainoittamiseen ja yhteistyökumppaniksi mielellään lähde-
tään.

Työvoiman pieni vaihtuvuus on merkki hyvästä työil-
mapiiristä, jossa työntekijöiden ja yrityksen arvomaailmat 
kohtaavat ja muodostavat kokonaisuuden. Jokainen meistä 
segeriläisistä on tässä asiassa tärkeä vaikuttaja. Kynnystä ei 
niin hyvien kuin huonojenkin asioiden esille ottamiseksi 
kumpaankaan suuntaan ole.

The meaning of strategy
The basis of Seger Oy’s strategy has remained mostly the 
same over the years. We want to grow. Risk management 
is based on versatile custom base.  This aims to stable 
production when suspecting that all companies in 
different fi elds of industry are not struggling at the same 
time.
Keeping that in mind, it seems that our strategy has 
worked quite well so far. Seger Oy has tackled diffi cult 
times and grown when it has been possible.  The changes 
in economic situation have been noted fast and controlled 
actions taken accordingly.
For our customers, it is vital that we have set efforts in 
cooperation in product design bringing up requirements 
for different production methods when production 
techniques are chosen. Prototypes, pilot series and pre-
series are well appreciated by the customers.  Production 
life-cycle planning – the Seger Concept – has given a tool 
to our customers for cost-effective product.

Seger Oy – good image
Seger Oy has got a good image as a sheet-metal part 
supplier but also as a good employer. We also have a good 
image as a partner and a customer. This has helped us to 
succeed in tough competition.
Also, the fi nancers appreciate well planned operations.  
Self-suffi ciency and strong fi nancial solidity are typical 
signs of a company who takes care of their business, 
whether it concerns giving loans or being a new partner 
in business.
A good sign of a good working environment is the fact 
that most of the employees are long-term employees 
meaning that the values are the same for the company 
and the personnel and that they together form a unity. 
All of us at Seger, has an impact on this unity. There is no 
threshold between the company nor the employer to take 
up issues – both positive and negative.
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With gratitude
For the second ten years we want to fi rst thank our loyal 
customers who have helped us to build a competitive 
sheet-metal part manufacturer.  We have responded 
customer requirements in all of our business areas.
Our personnel who have determinately developed 
their skills and quality in all what they do to fulfi l the 
requirements of our demanding customers.
Thanks also to the owners, the board and the company 
management who have visioned, planned, and executed 
successful business managing the risks.
The infrastructure where we operate, raw-material 
suppliers and sub-contractors deserve our gratitude as 
being part of our business and competitive result.

Kiitokset
Seger Oy:n toisesta kymmenvuotiskaudesta kiitokset kuu-
luvat ensijaisesti asiakkaillemme, joiden kanssa olemme 
rakentaneet kilpailukykyämme ohutlevytuotteiden valmis-
tajana. Olemme osoittaneet vastaavamme asiakkaittemme 
vaatimuksiin kaikilla liiketoiminta-alueillamme.

Kiitokset myös henkilöstöllemme, joka on määrätietoisesti 
kehittänyt osaamistaan ja toiminnanlaatua täyttämään vaati-
vien asiakkaidemme tarpeet. He ovat myös kehittäneet mo-
nitaitoisuuttaan tuoden joustavuutta ja tehokkuutta laaduk-
kaaseen toimintaan muuttuvissa markkinatilanteissa.

Kiitokset myös omistajille, hallitukselle ja yritysjohdolle, 
jotka ovat visioineet, suunnitelleet sekä toteuttaneet onnistu-
neen yritystoiminnan riskit halliten.

Toimintaympäristömme erinomainen infrastruktuuri, raa-
ka-ainetoimittajat ja alihankkijat ansaitsevat myös kiitokset 
osana toimintaamme ja kilpailukykyistä toimintaympäristöä.
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