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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 aiheutta-
maa sukellusta. Toimialakohtaisesti tuo-
tantovolyymeissa ja tulevaisuuden näky-
missä on kuitenkin suuria eroja. Osaltaan 
kasvua rajoittaa laaja materiaalipula, joka 
on myös nostanut raaka-ainehinnat pil-
viin. Yhtenä hyvänä esimerkkinä meidän-
kin toimintaamme olennaisesti kuuluva 
teräs. Normaalisti olemme neuvotelleet 
kymppien muutoksista tehtaiden ja tuk-
kurien kanssa kvartaalihintoja sovittaessa, 
nyt hinnat ovat nousseet satasia kuukau-
dessa. Ja vaikka maksaisit pyydetysti, ei 
se silti ole taannut, että saisit materiaalia 
käyttöösi. Haastava paikka kaikille ketjun 
osapuolille monestakin eri näkökulmasta. 
Olisi toivottavaa, että markkinat alkaisivat 
toimia, ja tuotantokapasiteetti nostettai-
siin vastaamaan kysyntää.

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, 
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-aine-
markkinoille, kapasiteetit kuntoon ja koh-
ti kasvavia volyymeja! 

Mukavaa syksyä kaikille! 

Kimmo Tähtinen
Toimitusjohtaja

Investments and new 
customers

The first half of this year has been excep-
tional. The industrial production volu-
mes have been growing to the level they 
were at the beginning of 2020 before the 
sinking 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.

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 fields 
of industry have been succesful. We have 
gained new customers and products in 
construction, office equipment and elect-
ricity and electronics industries.

During the past, more quiet season 
due to Covid-19, we have been able to 
invest as planned in new machinery. The 
new Laser Genius+ adds efficiency, ser-
vice to our customers and flexibility. This 
gives us possibilities to find new methods 
and ideas for producing copper and alu-
minum 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 it just fine – thanks to 
our personnel and partners, also thanks 
to our customers for understanding the 
problems that have affected us all.

Kimmo Tähtinen
Managing Director

Uusi 10kW Laser Genius+ siirtymässä 
käyttöpaikalle.

Investointeja ja uusia 
asiakkaita
Vasemmalta Samu Kalliomäki, Prima Powerin kouluttaja Juha Rajala, Jonne Ankelo sekä 
Seger Oyn hallituksen jäsenistä Raimo Korpi ja Ilkka Salohonka.
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Prima Power Laser 
Genius+ takes laser 

cutting to the next level

Uusi 10kW Laser Genius+ siirtymässä 
käyttöpaikalle.

           

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 voidaan valmistaa joko oikean- 
tai vasemmankätisenä, jolloin se mahtuu 
yhä useampaan paikkaan. Huoltomo-
duulin ansiosta koneen leveyssuuntai-
nen layout on yksi markkinoiden pie-
nimmistä. Integroitu rakenne nopeuttaa 
myös merkittävästi asennusaikaa ja 
vähentää laatuvirheitä, sillä käytännös-
sä kaikki liitännät on tehty valmiiksi 
tehtaalla moduulin sisälle. Koneen au-
tomaatio on saatavissa eri kokoisiin tar-
peisiin 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 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; 

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/

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, henkilös-
töä on noin 400.

Lisätietoja
www.primapower.com
info@primapower.com

VALMISTAVAN  
TEOLLISUUDEN 
LUOTTOTOIMITTAJA 
KIINNITYSTARVIKKEIDEN JA 
PIENOSIEN 
HANKINNASSA
JA LOGISTIIKASSA

BUFAB Finland Oy 
Puh. 020 7931 200

www.bufab.fi
bufab.finland@bufab.com

Prima Powerin uusi 
Laser Genius+ vie laser-
leikkauksen uudelle aikakaudelle

Prima Power Laser Genius+ kuitulaseri.

Laseri Genius+ 2D -laserin työskentelyalue.
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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 inflaation ja korko-
jen nousun kierteeseen. Liian suuret ky-
synnän ja tarjonnan piikit ovat johtaneet 
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 
niihin on kohdistettu myös valtion hallin-
non myöntämiä tukia. Suomessa ei ole-
kaan raportoitu normaalia enempää yri-
tysten konkursseja. 

Laite- ja koneinvestointien osalta ol-
laan oltu vahvassa kasvussa, joten vah-
vistuneet tilauskannat aiotaan myös to-
teuttaa. Tähän vaikuttaa myös erityisesti 
se, että suomalaiset yritykset ovat olleet 
pääosin ”robusteja” eli ovat kestäneet va-
kavaraisina tilanteen rasitteita hyvin niin 
taloudellisesti kuin toiminnallisestikin.

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 figures are 
nearly 130000 sick and more than 1000 
deaths.

Vaccination is the key to fight 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 has helped companies to re-
start investing, hiring personnel and helped 
returning back to normal.  In many business 
areas the companies have reached the level 
of pre-pandemic.

 

Lasse Vainio
Chairman of the Board

Vaikka työttömiä on Suomessa nyt enem-
män kuin ennen pandemiaa, on syytä 
katsoa, ettei elpymisen kasvava vauhti 
ylitä työvoimaresurssejamme. Jo nyt joil-
lakin alueilla on työvoimapulaa. Tähän 
asiaan tulisi nyt keskittyä, että työvoima-
varat saadaan vastaamaan tarpeita ja pys-
tytään pitämään kiinni mahdollisuuksien 
sisällä olevasta kasvusta.

Suomessa on selviydytty tähän asti 
koronapandemiasta hämmästyttävän hy-
vin tarkoittaen tautitapausten määrän ja 
kuolleisuuden suhteellista vertailulukua, 
rokotuskattavuutta sekä yhteiskunnan pi-
tämistä toimintakykyisenä.

Lasse Vainio
Hallituksen Puheenjohtaja

Talouden kehitys 
ja Covid-19

Many of us cannot ever forget the day, 
I was leaving the grocery store and my 
phone rang, a colleague had heard the 
news 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, first 
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 
flying.

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-
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 
tämän seurauksia olemme saaneet seurata 
koko tämän 20 vuoden ajan; Afganistanin 
sota, tiukentuneet säännöt lentomatkusta-
jille ja matkatavaroille jne.

Paula Vainio

9/11 – where you heard 
the news?

9/11 – missä 
olit, kun kuulit 
uutisen?
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Korihaille alkava kausi on peräti 38.kausi 
miesten pääsarjatasolla. Lukema on nykyi-
sistä Korisliiga-joukkueista kolmanneksi 
suurin, edellä vain Kotkan KTP ja Tampe-
reen Pyrintö.

Tulevalle kaudelle Korihait sai joukku-
eeseen paljon kaivattua kokemusta, ihan 
Korisliigan eliitistä. 18-vuotiaana vuonna 
2006 Bosniasta Uuteenkaupunkiin saapu-
nut Bojan Sarcevic teki Korihaiden kanssa 
kolmen vuoden sopimuksen ja palaa näin 
ollen ”kotiin”.

Sarcevic pelasi ensimmäisellä stintillään 
Korihaissa vuoteen 2011 asti. Sen jälkeen 
tie vei kahdeksi kaudeksi Kotkaan ja edel-
liset kahdeksan kautta Sarcevic edusti Kau-
hajokea. Palkintokaappiin on tullut kaksi 
Suomen mestaruutta ja kaksi SM-hopeaa, 
joten haiparvi saa Sarcevicista todellisen 
johtajan ja roolimallin nuorille pelaajille. 
Kokemusta tuo joukkueeseen 11. kauden 
Korisliiga-veteraani Atte Perttu ja suoma-
lais-ranskalainen Manuel Barnes. 31-vuoti-
as Perttu aloittaa toisen kautensa Korihaissa 
ja on monissa yhteyksissä kehunut Korihai-
ta hyväksi organisaatioksi, jossa asiat hoide-
taan mallikkaasti niin kentällä kuin kentän 
ulkopuolella. Ranskassa syntynyt Barnes 
on pelannut Korisliigaa aikaisemmin Kot-
kassa. Yliopistonsa hän kävi Yhdysvalloissa 
ja kokemusta on myös tullut toisesta koti-
maastaan Ranskasta. Viime kaudet Barnes 
oli I-divisioona A:ssa pelaavan Kristika Tu-
run avainpelaajia.Nuorta tulivoimaa haipar-
vi saa espoolaisesta Sebastian Lindbergistä. 
Nuorisomaajoukkueiden vakiokalustoon 
kuuluva Lindberg tulee Korihaihin Helsin-
gin HBA-Märskystä, jossa pelaa Suomen 
koripallolupaukset. Lindberg tulee olemaan 
yksi mielenkiintoisimmista nuorista pelaa-
jista koko Korisliigassa.

Kirjoitushetkellä Korihaissa pelaa kolme 
ulkomaalaispelaaja. Kun neljättä pelaajaa 
etsitään, on kolme muuta yhdysvaltalaista 
sopeutunut kaupunkiin ja joukkueeseen 
erinomaisesti. Jalen Henry on tuttu pelaa-
ja Korihaita seuranneille, sillä parimetrinen 
Henry pelasi Uudessakaupungissa toissa-
kaudella. Henry on kertonut, että halusi eh-

dottomasti palata takaisin Korihaihin, mikä 
kertoo pelaajan ja seuran välisestä hyvästä 
yhteistyöstä.

Muut yhdysvaltalaispelaajat Unique 
McLean ja Koby Thomas aloittavat Uudessa-
kaupungissa ammattilaisuransa. Molemmat 
pelaajat tunnetaan urheilullisuudesta, joten 
lupa on odottaa lukuisia donkkeja Uusikau-
punki 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 
korkeimman tason koripallon pelaamisen 
Uudessakaupungissa.  Tätä yhteistyötä sekä 
yleisön mukana oloa tarvitaan myös jatkos-
sa. 

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.

Korihait aims to play-offs 
under the leadership of 
Sarcevic

Bojan Sarcevic is back! Kuva Eero Siivonen

Sarcevicin johdolla 
Korihaiden tavoitteena 
pääsy pudotuspeleihin

Harjoituspelit menossa. Kuva Eero Siivonen

Kirjoitus: Korihaiden 
toiminnanjohtaja Raimo 
Rantanen
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Seger muistaa

Esa Mannermaa 60-v, toimitusjohtaja 
Kimmo Tähtisen onniteltavana.

Helena Hiltunen jäi eläkkeelle syyskuun 
alussa. Menneitä aikoja muisteltiin kahvihet-
kellä toim.joht Kimmo Tähtisen kanssa

Anneli Salo lähdössä toukokuussa 
eläkkeelle. Tässä hän vastaanottaa muis-
tolahjan toim.joht. Kimmo Tähtiseltä.

Seger Oy:ssä on ollut tapana muistaa sekä pyö-
reitä vuosia että eläkkeelle siirtyviä työntekijöi-
tään. Kesäkuussa kunnossapitopäällikkömme 
Esa Mannermaa täytti 60 vuotta ja nyt syyskuus-
sa oli vuorossa talouspäällikkö Kaarina Lindro-
thin 50-vuotispäivä. Esa on ollut segeriläinen jo 
ihan alusta eli vuodesta 2002 asti, Kaarinakin jo 
yli neljä vuotta.

Eläkkeelle siirtyivät pitkän linjan segeriläiset 
Anneli Salo sekä Helena Hiltunen. Molemmilla 
lähes 20 vuoden ansiokas työura yrityksessäm-
me 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 turned 60 and Kaarina Lindroth 
50.  Anneli Salo and Helena Hiltunen pensioned 
after nearly 20 years of work at Seger Oy.

Kaarina Lindroth kuuntelee toim.joht. 
Kimmo Tähtisen onnittelupuhetta

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

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.  Viimeiset 8 vuotta, eli Isovihan 
aikana, Suomi oli ollut Venäjän miehitet-
tämä sekä ryöstöjen, tuhoamisen ja tap-
pamisen kohteena. Kymmeniä tuhansia 
ihmisiä oli lisäksi myyty orjiksi. Suomes-
sa oli silloin myös paiseruttoepidemia, 
jolloin Suomen 400 000 ihmisestä kuoli 
taututiin n. 10 000.

 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.

The Treaty of Nystad was celebrated 
in August in 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 
find 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 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).

Uudenkaupungin Rauhasta 
300 vuotta
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Erinomainen  ja
lämmin ulkoilukesä 

2021.

Tänä kesänä oli 
poikkeuksellisen 
paljon perhosia.

Kiinteistömme katon 
viimeisimmän osan 
peruskorjaus on 
alkamassa. Myös 
kattoikkunat 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 käynnissä.

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.

Kunnossapito-
päällikkö Esa 

Mannermaa valvoo 
tarkkaan Laser-

laitteiston nostoja.

Kaarina 
Lindrothin 
syntymäpäiväkakku. 

Padel-kenttä on 
avattu  kaupungin-
lahden rannalla 
olevaan puistoon.

Lattian vahvistus 
Prima Power 

Laser Genius+ 
-konetta varten 

käynnissä.
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