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Lauri Kuisma (vas.) ja Harri Haliseva.

TTimgren

Hyvä kiertää ja luo uutta
Kuukausi sitten Uudenmaan Liitto valitsi Lankapajan vuoden uusmaalaiseksi tuotannolliseksi yritykseksi. Tunnustus jaettiin Finlandia-talolla järjestetyn Uudenmaan
Maakuntaparlamentin yhteydessä. Tilaisuus oli juhlava ja
mieleenpainuva.
Tällainen palkitseminen tuntuu tietenkin hyvältä, etenkin
kun viime vuosina on välillä tuntunut siltä, että Suomessa
tuotantoyrityksen pyörittäminen on auringonlaskun hommaa. Tätä mielikuvaa on hanakasti ruokkinut myös media.
Ilmeisesti suhteellisuudentaju on pikku hiljaa palaamassa:
meillä tarvitaan myös jatkossa sopivalla seoksella sekä
palveluja että valmistusta.
Lankapajassa olemme vuosikymmenten aikana uskoneet, että kun asiat tehdään oikein, niin kotimainen teollisuus voi menestyä. Yritys toimii, kun toiminnassa hyödynnetään maalaisjärkeä, koneet ja tuotantotilat ovat
iskukykyisiä ja henkilökunta koostuu ammattilaisista.
Tänä vuonna ohjaamme joulutervehdyksiin varatut eurot
Vihdin kunnan nuorisotyöhön tukeaksemme niitä nuoria,
joilla ei ole töitä tai opiskelupaikkaa. Haluamme näin madaltaa kynnystä työllistyä, suoristaa polkua elämän alkutaipaleella ja samalla kantaa vastuuta yhteiskunnasta.
Lankapajalla on kuluneen vuoden aikana ollut hyvä tekemisen meininki. Tästä kuuluu erityinen kiitos kaikille lankislaisille!
Lankapaja kiittää asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan kuluneesta vuodesta. Katsotaan yhdessä positiiviseen tulevaisuuteen.

Iloista joulua
ja menestystä vuodelle 2015!

KARI TIMGREN
Toimitusjohtaja
Lankapaja Oy
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Haliseva jatkaa
Kuisman työtä
Harri Haliseva aloitti työt myyntipäällikkönä
lokakuussa. Pitkän työuran tehnyt Lauri Kuisma
on jäänyt eläkkeelle, mutta hommat jatkuvat
erityistehtävissä.

P

arinkymmenvuotisen työuran teknisen myynnin parissa tehnyt Harri Haliseva aloitti Lankapajalla työt
parisen kuukautta sitten. Haliseva on tehnyt pitkään
mm. teräskauppaa raskaammilla pyöräteräksillä kotimaiselle
konepaja- ja voimansiirtoteollisuudelle.
Lankapaja ei kuitenkaan ollut tullut tutuksi, koska se ei kyseisen kokoluokan tankoteräksiä työstä.
Lankapajalla ensi kertaa työhaastattelun yhteydessä käydessään Haliseva oli erittäin positiivisesti yllättynyt. Tehdaskierros teki vaikutuksen.
”Konekanta oli paitsi moderni myös varsin kattava ja yleisvaikutelma antoi mielikuvan hyvin määrätietoisesta ja organisoidusta valmistusprosessista”, hän kertoo.
Asiakkuuksia on paljon ja ne jakautuvat pieniin ja suuriin.
Haliseva on päässyt töihin käsiksi hyvin, ja tiimityö yhdessä
tuotantopuolen kanssa sujuu jouhevasti.
”Tekemisen meininkiä asiakkaan parhaaksi asiantuntevasti ja tehokkaasti”, hän summaa.
Perehtymisessä on auttanut Lauri Kuisma, joka aloitti työt
Lankapajalla kymmenen vuotta sitten. Marraskuussa eläkkeelle jäänyt ammattilainen ei kuitenkaan jää laakereilleen
lepäilemään. Hän jatkaa työskentelyä tarpeen mukaan konsulttina ensi vuoden alusta alkaen.
”Viihdyn haasteiden parissa, joten meikäläisen naama näkyy toisinaan täällä myös jatkossa”, Kuisma naurahtaa.
Ratkaisu on myös työantajan mieleen.
”Pitkä kokemus tuo lisäarvoa asiakastyöhön”, myyntijohtaja Tuukka Jousmäki korostaa.
Lisääntyneen vapaa-ajan Kuisma aikoo viettää musiikin
ja autojen parissa. Metalli vie miestä myös töiden ulkopuolella: ensi kesän raskaan rockin festariliput on jo varattu,
ja autotallissa odottaa fiksaamista pari vanhemman mallivuoden Opelia. J
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Kuitulaserissa
kiteytyy nopeus ja tarkkuus
Bystronicin kuitulaser leikkaa tehokkaasti myös keskiraskaissa materiaaleissa.
Työtehoa lisää myös vähäisempi huoltotarve.

K

oneiden suorituskyky on osa tehokasta tuotantoprosessia. Tähän
lähtökohtaan istuu hyvin Bystronicin 6 kW kuitulaser, joka on ollut
nyt käytännön töissä parisen kuukautta.
Koneella saavutetaan hyviä leikkuuarvoja
jopa 12 mm levyyn saakka. Käyttövarmuus
on vastannut odotuksia.
”Kun valtaosa leikattavasta materiaalista
on alueella 1-4 mm, niin päätös investoinnista oli helppo tehdä”, Lankapajan toimitusjohtaja Kari Timgren kertoo.

Uusin tekniikka liittyy läheisesti myös henkilöstön kehittämiseen. Yhtä tärkeää tehokkuuden kanssa on se, että henkilöstö
oppii uutta.
”Ammattitaito kehittyy tekemällä ja omaksumalla uusia asioita – näin pysytään
kehityksen kärkijoukoissa”. J

Huipputeknologiaa Sveitsistä
Toimintakenttää laajene heijastavien materiaalien leikkuussa, mm. kupari- ja alumiinileikkuu sujuu kuitulaserilla jouhevasti. Vähenevä huollon tarve verrattuna CO2-lasereihin lisää myös osaltaan kapasiteettia.
Henkilökunnallemme kuitulaser luo uusia haasteita, edellinen kannattavuusraja lävistämisen ja laserleikkuun välillä saa uusia ulottuvuuksia.
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Lankis Pro
Rahalahjoitus Vihdin nuorisotoimelle
Joulutervehdysten sijasta
Lankapaja antoi 8000 euroa
Vihdin kunnan etsivään
nuorisotyöhön.
Etsivän nuorisotyön tavoitteena on auttaa
peruskoulun päättäneitä 15-25 -vuotiaita
vihtiläisnuoria löytämään jatkokoulutuspaikka sekä tukea työ- ja koulutusuran etenemisessä. Projektin piirissä on noin 200 nuorta
vuosittain. Lahjoituksen avulla nuoria voidaan
tukea monilla tavoin. Yhtenä keinona on vauhdittaa nuorten työelämään pääsyä hankkimalla täydennyskoulutusta, jonka puuttuminen
voi estää työllistymisen.

”Hyvinä esimerkkeinä ovat ravintola- ja elintarvikealalla vaadittava hygieniapassi tai rakennusammateissa vaadittava työturvallisuuskortti”,
erityisnuorisotyöntekijä Iiris Nurmo kertoo. Lankapaja tarjoaa nuorille myös mahdollisuutta tulla
tutustumaan yrityksen toimintaan.
”He saavat käsityksen siitä, mitä me teemme ja
minkälaisia työtehtäviä mahdollisesti on tarjolla.
Tästä on hyvä lähteä liikkeelle, sanoo Lankapajan
myyntijohtaja Tuukka Jousmäki. J
Lahjoitus Vimma-projektille. Edessä Lankapajan Kari
Timgren ja Vihdin Iiris Nurmo. Takana (vas.) Lankapajan
Päivi Ahonen ja Tuukka Jousmäki. Vihdin edustajina
Kalle Kivi, Niina Merta ja Marjo Ojajärvi.

Terästukkurin palveluksessa kannuksensa
hankkinut insinööri Petteri Karvinen, 33,
aloitti työt lokakuussa.

Kai Jauhiainen/ Vihdin Uutiset

Minkälainen on toimenkuvasi?
Toimin myynnissä projekti-insinöörinä, ja
tällä hetkellä huonekalupuoli työllistää eniten.
Käytännön työ on parasta perehdytystä, siinä
oppii koko ajan ja samalla pääsee jyvälle talon
tavoista.

Lokakuussa tehdyllä osakekaupalla Lankapajan omistusosuus
ruotsalaisessa Skillingaryds Stålrörsindustri AB:ssä nousi 75 %:iin.
killingaryds Stålrörsindustri AB sijaitsee Skillingarydissa, logistisesti
keskeisellä paikalla lähellä Jönköpingiä
eteläisessä Ruotsissa.
Yritys on toiminut yli 60 vuotta, ja
se on vakiinnuttanut asemansa luotettavana ja osaavana metallituotteiden alihankkijana. Ominta aluetta ovat
myymäläkalustamisen komponentit
sekä myymälän sisälogistiikan tuotteet.
Skillingaryds Stålrörindustri on nyt
Lankapajan Ruotsin tytäryhtiö ja osa
konsernia. Nimenmuutos - Lankapaja
Industri AB - on jo laitettu vireille. Toimitusjohtajana on Andreas Lundberg
neljänneksen omistusosuudella.

Laajentuminen ulkomaille on ollut
jo pitkään osa Lankapajan kasvustrategiaa.
Molempien yritysten osaamisalueet täydentävät hyvin toisiaan. Ruotsi kiinnostaa erityisesti, koska maalla
on selvästi sellaista vientiteollisuutta,
joka pystyy hyödyntämään Lankapaja-konsernin laajaa tarjoamaa.
”Skillingaryds Stålrörindustri on jo
nyt iso asiakkaamme, toimitamme
heille komponentteja kaksi kertaa
viikossa. Uskon, että meillä on vielä
paljon annettavaa puolin ja toisin liiketoiminnan kehittämiseksi edelleen”,
Lankapajan toimitusjohtaja Kari Timgren sanoo. J

www.skillingarydsstalror.se

sisältö ja toimitus harri mäkelä consulting oy
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aloitti myynnissä

Miksi Lankapaja?
Olin lähes seitsemän vuotta Kontino Oy palveluksessa, joten metalliala on tullut tutuksi.
Uudet haasteet kiinnostivat, joten Lankapaja
valikoitui sitä kautta.

Tytäryhtiö Ruotsiin

S

Karvinen

taitto point panic oy

Onko perhettä?
Poikamiehenä mennään. Muutin jokin aika
sitten Vantaalle ja viihdyn hyvin, vaikka aiemmin ajattelin, että pääkaupunkiseutu ei ole
oma juttuni. Alun perin olen näiltä seuduilta
kotoisin.
Mitä puuhailet vapaa-ajalla?
Penkkiurheilu ja lähinnä jalkapallo on sydäntä
lähellä. Kaveriporukan kanssa käymme varsinkin
HJK:n matseissa kannustamassa, ja ulkomaan
fanituskeikkoja olisi myös tarkoitus tehdä.
Kova on usko, että Suomen maajoukkue
nähdään arvokisoissa tulevina vuosina.

Lankapaja Oy
Kalkkimäentie 2, 03100 Nummela
tel + 358 9 819 0020
fax + 358 9 809 1229
email: info@lankapaja.fi
www.lankapaja.fi

paino mondia
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