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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 first 
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 
efficiency 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.

Arkit myös määrämittaisina.

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 
efficient 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-finished, 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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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 influenssapandemian kaltainen 
Espanjantauti alkoi nimestään huolimatta 
USA:sta 1918. Se kesti n. 2 vuotta. Siihen 
kuoli kymmeniä miljoonia ihmisiä, joista 
Suomessa n. 20 000. Aasialainen influens-
sa riehui maailmalla 1957-58 sairastuttaen 
n. 900 miljoonaa ja tappaen n. 2 miljoonaa 
ihmistä. Honkongilainen influenssapande-
mia 1968-69 sairastutti myös lähes miljardi 
ihmistä, mutta kuolleita oli vajaa miljoona. 
Sen jälkeen olemme kokeneet myös sikain-
fluenssapandemian 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 influenssapandemiat 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 first 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 flues 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 fifteen 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 firs 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.
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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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