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PUHEENJOHTAJAN 
TERVEISET

SUOMEN VALIMOTEKNISEN 
YHDISTYKSEN JÄSENLEHTI

Vastaava päätoimittaja 
Sampo Vauhkonen, 
puh. 040 825 5810

Toimitussihteeri 
Jani Isokääntä, 
puh. 040 834 8088

Olavi Piha, 
puh. 040 7211220 

Juhani Orkas, 
puh. 050 556 2288

Lehden ulkoasu ja taitto: 
Marjo Salmela/Studio 
Spotnik/SFTec Oy 

Aineistot: 
jani.isokaanta@svy.info

Painopaikka: 
Bookcover, Seinäjoki
Painosmäärä: 700

Lehti ilmestyy 4 kertaa 
vuodessa.

Seuraavan lehden 
ilmestymispäivä vko 11/2023 
Aineistot viimeistään 10.02. 
mennessä.

Suomen Valimotekninen Yhdistys, 
SVY on perustettu vuonna 1947. 
SVY:n tarkoituksena on valimotek-
niikasta kiinnostuneiden yhdistä-
minen sekä valimotekniikan ja va-
lunkäytön edistäminen teknolo-
gia, ihminen ja ympäristö huo-
mioon ottaen.

Suomen Valimotekninen yhdistys on kulkenut pitkän ja vaiherikkaan 
matkan. Yhdistyksen perustamisen aikaan Suomessa elettiin sodan jäl-
keen haastavia aikoja. Sotakorvaukset olivat langenneet maksettavaksi, 
mikä loi tarpeen yhdistyksemme perustamiselle. Vuonna 1947 suoma-
lainen teollisuus oli hyvin erilaista kuin se on nyt 75 vuotta myöhemmin. 
Valimoteknisen osaamisen kasvattaminen ja levittäminen olivat tuolloin 
ja vielä nykyäänkin merkittävä osa yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksem-
me on edelleen tärkeä osa suomalaista valimokenttää.

Suomen Valimotekninen yhdistys juhli 75-vuotista taivaltaan Jyväs-
järven rannalla Jyväskylässä 7.10.2022. Vuosikokoukset ja muut yhdistyk-
sen tilaisuudet ovat paikkoja, joissa eri valimoissa työskentelevät tapaa-
vat toisiaan ja yhteistyökumppaneitaan. Viimeaikainen digitalisaatioke-
hitys on ollut omiaan vähentämään ihmisten keskinäisiä tapaamisia, mi-
kä on korostanut SVY:n tapahtumien merkitystä entisestään. Vaikka vali-
mot yrityksinä ovat mahdollisia kilpailijoita keskenään, kilpailuasetelma 
ei ole näkynyt jäseniemme keskinäisessä kanssakäymisessä. Yhteistyön 
henki on säilynyt vahvana läpi vuosikymmenien. Se kannattelee meitä 
nyt, ja auttaa kohtaamaan haastavia tilanteita myös tulevaisuudessa. 

Toivotan Suomen Valimotekniselle yhdistykselle onnea ja menestystä, 
sekä kiitän kaikkia jäseniämme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneis-
ta vuosista. 

Sampo  Vauhkonen
 Puheenjohtaja

Onnittelut 75-vuotiaalle!
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vuosikokous 
2022  

SVY:N 75. VUOSIKOKOUS 

Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen 75. vuosikokous pidettiin perinteen 
mukaan lokakuun alussa, nyt se oli perjantai 7.10.2022. Kokouksen isäntä 
oli Valmet Technologies Oy, Jyväskylän Valimo. Kokousvieraita oli osallis-
tujalistassa 53, joista kolme seuralaista. Noin 30 jäsentä saapui jo torstai-
na, ja he osallistuivat olutmaisteluun HIISI Taproomissa, joka sopivasti si-
jaitsi aivan kokoushotellin vieressä. Taproom sanan suomalainen vastine 
lienee kapakka, luola tai saluuna. Illan aikana yhdistyksen mallijaosto pi-
ti kokouksensa, johon tällä kertaa osallistui ennätysmäärä osallistujia. Ka-
pakan tarjoamat vahvat, jopa 11 prosenttiset, oluet kirvoittivat monen-
laisia kommentteja janoisissa ja nälkäisissä matkailijoissa. 

Kokouspäivän aamuna aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta, joten muka-
va oli astella kohdevalimoon vievään linja-autoon. Valimon konttorin edessä 
otettiin potrettikuva kaikista osallistujista, jonka jälkeen jakaannuimme nel-
jään ryhmään. Tutustuminen niin valimoon kuin konepajaankin saattoi alkaa. 

Vuosikokouksen tapahtumapaikka oli aivan uusi ravintola Sataman Viilu, 
jonka suurista panoraamaikkunoista saattoi katsella hienoja järvimaisemia 
Jyväsjärven suuntaan. Vuosikokous pidettiin joutuisasti, vaikka yhdistyk-
sen sääntöjäkin hieman muutettiin. Kokouskahvien jälkeen kuunneltiin mie-
lenkiintoiset esitelmät. Kokoushotellissa saunottiin, ja sitten siirryttiin ilta-
juhlaan Sataman Viilun AIRO juhlasaliin. Ruokailun yhteydessä esiintyi vat-
sastapuhuja Minna Tuomanen ja kirppusirkus. Illan päätteeksi esiintyi Trio 
VoidinBacher solistinaan Janita Voudinmäki, joka täydellisesti yleisöön so-
veltuvalla ohjelmistollaan ja upealla äänellään hurmasi yleisönsä. Kokouk-
sen järjestelyt olivat kauttaaltaan hyvin korkeatasoiset.  

TEKSTI: OLAVI PIHA
KUVAT: IDA OLKINUORA
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TUTUSTUMISKÄYNTI: 
VALMET TECHNOLOGIES OY 

Perjantaiaamuna 7.10.2022 
Jyväskylässä Solo Sokos Hotel 
Paviljongin edestä linja-auto vei 
kokousvieraat Valmetin valimolle. 
Vuosikokous järjestettiin kahdek-
sannen kerran Jyväskylässä. Jo-
kaisella vuosikymmenellä 1950-
luvun jälkeen yhdistyksen jäse-
net ovat kokoontuneet Jyväsky-
lään. Valimossa näimme mm. uu-
simmat kaksi suurta valimohallia, 
jossa oli kuivatus-, sylinteri- ja ak-
selivaluja. Valimon ilma oli puh-
taan tuntuinen, ja kävelytiet lä-
hes hiekattomia.  

Kun valimo oli huolellisesti tar-
kastettu, siirryttiin konepajalle, 
jossa näimme suurien tuottei-
den koneistamiseen tarkoitet-
tuja työstökoneita. Työllisyysti-
lanne konepajassa ja valimossa
 on tällä hetkellä oikeinkin hyvä.   

VUOSIKOKOUS 2022 

Sataman Viilussa nautitun lou-
naan jälkeen oli vuorossa Suo-
men Valimoteknisen Yhdistyk-

sen 75. vuosikokous. Tilaisuut-
ta voi kutsua Juhlavuosikokouk-
seksikin, sillä seuraava tavallista 
merkittävämpi vuosikokous on 
yhdistyksen 100. vuosikokous.  

Yhdistyksen puheenjohtaja 
Sampo Vauhkonen toivotti aluksi 
kaikki tervetulleeksi. Todettiin, et-
tä tällä kertaa Sveriges Gjuteritek-
niska Förening SGF ei ollut lähet-
tänyt edustajiaan paikalle, joten 
veljesjärjestömme tervehdykset 
ja uutiset ruotsalaisesta valimote-
ollisuudesta jäivät nyt puuttumaan. 
Tämän jälkeen oli keskuudestam-
me poistuneiden jäsenten muis-
tohetki.   

Vuosikokouksen puheenjoh-
tajaksi valittiin Valmet Techno-
logies Oy, Jyväskylän Valimon 
johtaja Hannu Nikula. Vuosiko-
kouksessa käsiteltiin sääntö-
määräiset asiat. Asiamies esit-
teli yhdistyksen toimintaa toi-
mintakaudelta 2021–2022 sekä 
toimintasuunnitelmaa kaudelle 
2022–2023. Nämähän olivat jo 
edellisessä Valimoviestissä, jo-
ten jäsenistöllä oli riittävä aika 
niihin tutustua etukäteen.  

Tilinpäätöksen vahvistamisen 
yhteydessä tase ja tuloslaskelma 
ovat vuosikokouksessa erityisen 
kiinnostuksen kohde. Kokouksen 
puheenjohtaja Nikula pyysi asia-
miestä esittelemään ne. Esittelyä 
edesauttoi suuresti jokaiselle jaet-
tu tarkka tilinpitomateriaali. Koko-
us oli kahden vuoden ”koronatau-
on” jälkeen ensimmäinen tavano-
mainen vuosikokous. Jäseniä kiin-
nosti, kuinka suuri on koronatau-
on vaikutus yhdistyksen talouteen. 
Asiamiehellä olikin tähän oikein 
mukavaa kerrottavaa: Yhdistyksel-
lä oli nyt positiivinen tilinpäätös 
pitkiin aikoihin tai vuosikausiin. 
Tilikauden tulos oli 5 506 euroa. 
Tätä avitti oleellisesti jäsenmak-
sun muuttaminen selvästi järke-
vämmälle tasolle, joka tuotti noin 
7 000 euroa enemmän kuin edel-
lisenä vuonna. Muitakin onnistu-
misia oli. Ja taloudellinen positii-
visuus jatkunee ensi vuonna, aina-
kin mikäli riittävä osallistujamäärä 
lähtee kesän GIFA-matkalle.   

Yhdistyksen tase on 54 805 eu-
roa. Onnistumisia olivat viime tili-
kaudella opintopäivät, jotka tuot-
tivat noin 4 500 euroa. Menestyk-

Suomen Vali-
moteknisen 
Yhdistyksen 
SVY–FGF vuo-
sikokoukseen 
osallistuneet 
jäsenet kokoon-
tuneena yhteis-
kuvaan Valmet 
Technologies 
Oy, Jyväskylän 
Valimolle 7.10.
2022. 
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euroa. Etäkokouksena suoritet-
tu Vuosikokous 2021 tuotti ku-
luja noin 700 euroa, ja tappiota 
kokouksesta aiheutui 250 euroa. 
Yhdistyksen kotisivuille tehdystä 
englanninkielisestä lisäyksestä 
ja muusta päivittämisestä syntyi 
reilun tuhannen euron kulut.   

Paavo Tennilä rahastoon eli 
Kaute-säätiön erikoisrahastoon 
yhdistys lahjoitti vuoden 2019 
kesällä 77 600 euroa. Ensimmäi-

sien vuosien ajan rahaston tuotto 
oli hyvä. Vuoden 2021 viimeisenä 
päivänä pääoma oli noin 95 000 
euroa. Vuoden 2022 alusta alkaen 
salkun pääoma on kuitenkin sula-
nut 6,2 prosenttia.  

Vuosikokous myönsi tili- ja vastuu-
vapauden edelliselle hallitukselle.  

Toimintasuunnitelmassa on 
tavanomaisen toiminnan lisäk-
si GIFA-messumatka Saksaan. 
Messumatka on ja on aina ollut 
tärkeä yhdistyksen talouden kan-
nalta, näin toivotaan tälläkin ker-
taa käyvän. Opintopäivät järjes-
tetään ainakin vielä seuraavan 
kerran toukokuussa. ”Talviopin-
topäivät” ovat siis toukokuussa. 
Niiden mahdollisesta siirtämises-
tä talven viikko kuuteen pääte-
tään myöhemmin. Paavo Tenni-
lä -rahaston stipendihakuun on 
jatkuva haku auki.    

Taloudellinen toiminta kaudelle 
2022–2023 on suunniteltu selvästi 
positiiviseksi. Tästä kertoo tilikau-
den tulosarvio, joka on 13 000 eu-
roa. Merkittävä vaikutus on GIFA-
matkailun onnistumisella, joka siis 

sekäs kulujen karsinta onnistui Va-
limoviestin tekemisessä. Lehden 
toimitussihteeri Isokäännän sinnik-
käiden ja voimakkaiden ponnistus-
ten takia kulut pienenivät merkittä-
västi. Keinoina toimitussihteeri ja 
lehtitoimikunta käyttivät armoton-
ta kilpailuttamista sekä paperilaa-
dun vähäistä heikentämistä, jota 
varmaankaan kukaan jäsen suu-
remmin edes huomasi. Näillä toi-
milla tulos kaksinkertaistui kerral-
la, ja jäsenlehden tulos oli 12 000 

Valimon johtaja Hannu Nikula vierellään aikaisempi valimon johtaja Tapio 
Rantala. Pienet ryhmät takasivat, että jokainen kuuli oppaan selostuksen ja 
saattoi kysyäkin jotain. 

Suomen Vali-
momiesten Lii-
ton SVL–FGF 
liittokokouk-
seen osallis-
tuneet jäse-
net kokoon-
tuneena yh-
teiskuvaan 
Valmet Oy 
Rautpohjan 
valimolle 
21.5.1952. 
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ei suinkaan toistu joka vuosi. Len-
not ja ilmastoidut hotellit on nyt 
varattu 90 SVY-jäsenelle. Hotellit 
sijaitsevat keskeisellä paikalla U-
Bahnin varrella. Matkapaketteja 
on kolme erilaista, ja kaikki tieto 
löytyy Valimoviestistä 3/2022.  

Jäsenmaksut eivät aiheuttaneet 
keskustelua, ja hallituksen ehdo-
tus jäsenmaksujen pitämisestä 
ennallaan hyväksyttiin.  

Hallituksen valinta tapahtui ta-
van mukaan vaalilautakunnan 
ehdotuksen kautta. Yhdistyksen 
puheenjohtajana jatkaa Sampo 
Vauhkonen. Uudeksi hallituksen 
jäseneksi hyväksyttiin Jaakko Pe-
telius ja hänelle varamieheksi Ari 
Ketola, molemmat yrityksestä Pei-
ron Oy. Hallituksen vanhoina jäse-
ninä jatkavat Tuomas Himanka, 
Tarja Jalkala ja Mikko Räsänen. 

Sääntömuutos oli ehdotuksena 
edellisessä lehdessä. Hallitus oli 
kokouksessaan 2.2.2022 päättä-
nyt ehdottaa vuosikokoukselle, 
että yhdistyksen säännöissä koh-
taa 3 muutetaan niin, että jäsen-

maksujen riippuvuudet toisistaan 
poistetaan. Muutoksen myötä ti-
lanne muuttuu niin, että vuosiko-
kous määrittää vuosittain jäsen-
maksut alakohdittain eikä keski-
näisiä riippuvuuksia ole. Yritysjä-
senmaksu on tällä hetkellä 250 
euroa ja henkilöjäsenmaksu on 
30 euroa, eikä näillä kahdella
ole enää riippuvuussuhdetta.  

Seuraava vuosikokous. Tässä 
kohdassa saimme kuulla ”histo-
rian siipien havinaa”. Peiron Oy, 
Kokemäen valimon toimitusjoh-
taja Ville Haataja kutsui jäsenet 
seuraavaan vuosikokoukseen Ko-
kemäelle. Tämä oli ensimmäinen 
kerta, kun Peiron on mukana vali-
moiden järjestelykierrossa. Kutsu 
sai poikkeuksellisen raikuvat aplo-
dit. 

Perinnetoimikunnan vetäjä Mat-
ti Johansson kertoi perinnetoimin-
nasta erittäin mukavia uutisia, sillä 
Suomen Valimomuseoon Karkkilas-
sa tutustui viime vuonna ennätyk-
selliset lähes 3 900 kävijää. Toistai-
seksi ei ole tietoa, mistä juuri nyt 
voimakkaasti kasvanut kiinnostus 

Valimomies-
ten marssin 
soidessa 
kunniajä-
sen Pekka 
Kemppai-
nen toi 
SVY:n lipun 
kokoustilan 
eteen. Tämä 
tapahtui nyt 
ensimmäi-
sen kerran 
yhdistyksen 
historiassa 
sen jälkeen, 
kun lippu 
vihittiin 
käyttöön 
50-vuotis-
juhlassa.  

valimotoimintaa kohtaan johtuu, 
mutta eräänä syynä voitaneen pi-
tää erittäin suurta museokortin 
suosiota.  

VALMET TECHNOLOGIES OY  

Valimon johtaja Hannu Nikula 
kertasi monien tunteman, nyt eri-
tyisen ajankohtaisen kertomuksen: 
Kun sodat oli sodittu, niin Helsin-
gistä tuli Tykkitehtaan johtaja Ola-
vi Syväselle sähke, joka kuului: 
”Tuotanto on lopetettava heti. 
Ketään ei saa irtisanoa”. Syväsen 
puhelinsoittoon sotajoukkoja ko-
mentanut ylipäällikkö ja puolustus-
ministeri Rudolf Walden vastasi: 
”Kenraalit ovat toimineet, nyt 
on insinöörien vuoro”.   

Niin alkoi paperikoneiden valmis-
tus, ja jo vuonna 1953 toimitettiin 
ensimmäinen paperikone. 1972 
rakennettiin ensimmäinen koe-
paperikone, ja 1980-luvun alussa 
keskityttiin yksinomaan paperiko-
neiden valmistamiseen. Nyt alu-
eella toimii kahden koepaperiko-
neen lisäksi telahuoltohalli, jossa 
suoritetaan telojen huoltoa ja pin-

Kokouksen puheenjohtaja Hannu Nikula vasemmalla ja asiamies 
Jani Isokääntä vetivät vuosikokouksen jämäkästi läpi. Asiamies 
nauratti yleisöä kertomalla, että ensi vuonna hän uskoo, että 
yhdistyksen ikivanha läppäri (52 euroa) saadaan alakirjattua. 
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noitusta. Liiketoiminnasta onkin 
noin puolet huoltoliiketoimintaa. 
Valmet on selvästi maailman johta-
va konevalmistaja omalla alallaan.  

Yrityksen markkinaosuus omalla 
liiketoiminta-alueella on noin 50 %. 
Menestyksestä kertoo se, että noin
40 % maailman paperista ja karton-
gista tuotetaan Valmetin rakenta-
milla koneilla.  

Valimosta saimme tietää 
seuraavat vuosiluvut: 

– 1948 valimo perustetaan 

– 1952 paperikoneiden valut   
    aloitetaan 

– 1954 pallografiittivalujen 
    valmistus alkaa  

– 1967…71 valimoa laajennetaan, 
    4-ja 5-halli 

– 1979…80 automaattikaavauslinja,
    sosiaalitilat, malliverstas, puhdis-  
    tamo, maalaamo 

– 2007…2008 valimoa laajenne-    
   taan, 6- ja 7-halli 

– 2008 automaattikaavauslinjan  
   lopetus ja purku 

– 2013 henkilöresurssien keskittä-
   minen Valmetin paperikoneisiin 

– 2014 Valmet Oyj perustettiin 

Valimo valaa harmaata valurautaa 
ja pallografiittivalurautaa. Näiden 
ikivanhojen ja luotetuiksi koettujen 
laatujen rinnalle on kuitenkin nyt-
temmin noussut uudehko piiliuos-
lujitteinen pallografiittirauta EN–
GJS–450–18, EN–GJS–500–14 ja 
EN–GJS–600–10.  

Tuotanto valimossa jakaantuu 
kahteen linjaan:  

• Lattiakaavaus, jossa käytetään 
furaanihiekkaa muottien ja keer-
nojen valmistukseen. Lisäksi pie-
nempiä keernoja valmistetaan 
coldbox-menetelmällä. Tällä val-
mistuslinjalla tehdään vaativat kä-
sinkaavausvalut aina 70 tonniin as-
ti. Tyypillisiä tuotteita ovat telojen 
laippa-akselit, laakeripukit, laake-
ripesät ja kuivatussylinterien pää-
dyn laipat ja akselitapit. Tuottei-
ta valmistuu vuodessa reilut 1 000 
kappaletta, ja niiden kappalepai-

not ovat tyypillisesti 500–7 000 kg. 
Sarjakoko lattiakaavauksessa vaih-
telee, mutta on yleensä muuta-
mia kappaleita toimitusta koh-
den. Lattiakaavauksen tekninen 
kapasiteetti on 10 000 tonnia toi-
mitettuja valutuotteita vuodessa. 

• Monttukaavaus eli telat, sylin-
terit ja akselit, jossa käytetään se-
mentti- ja furaanihiekkaa. Pyöräh-
dyssymmetristen ja putkimaisten 
valujen pituus voi olla 17 metriä ja 
halkaisija peräti 5 metriä. Maksimi-
paino tällaisella tuotteella voi olla 
150 tonnia. Valutuotteita ovat Sym- 
ja Belt-telojen akselivalut, Sym-te-
lojen vaippavalut, valurautatelojen 
vaippavalut ja kuivatussylinterit. Tä-
män valmistuslinjan tekninen kapa-
siteetti on 14 000 tonnia toimitet-
tuja valutuotteita vuodessa. 

Sulatusosastolla on kolme kes-
kitaajuusuunia, joista kaksi sula-
tusuunia on kooltaan 35 tonnia ja 
yksi 10 tonnia. Näiden lisäksi on 
yksi 12 tonnin verkkotaajuusuuni. 
Lämpökäsittelyuunin mitat ovat 
hyvin juhlavat: 3 m x 3 m x 16 m.  

Valimolla on kaikki yleisimmät 
luokituslaitosten hyväksynnät ja 
myös sertifioidut laatujärjestel-
mät, kuten ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 ja ISO 45001:2018. 
Valimo on Lloyd’s Register:n hy-
väksymä valmistaja, ja valimolla 
on jo pitkään ollut paineastioi-
den valmistushyväksyntä 
EN–764–5:2014. 

Valimon pääasiakkaat ovat 
Valmetin paperi-, kartonki-, tis-
sue- ja sellunkuivatuskoneita 
valmistavat yksiköt ympäri maa-
ilman, jonne menee 85–90 % 
tuotannosta. Ulkoisia asiakkai-
ta on kymmenkunta raskaan 
metalliteollisuuden piirissä.  

Valimossa on henkilöstöä 71, 
joista 15 toimihenkilöitä. Tämän 
lisäksi valimolla on vuokrahenki-
löstöä kuormitustilanteen mukaan.  

SVY sai kaksi uutta kunniajäsentä vuosikokouksen päätteeksi. Pitkäaikaiset jäsenet 
Matti Johansson ja Olavi Piha saivat asiaan kuuluvat viirit ja kunniakirjat. 
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Saimme nähdäksemme hyvin 
kiinnostavan ”digitaalisen valun”. 
Hannu laittoi videon pyörimään, 
jossa esitettiin 63 tonnin painoi-
sen akselin valu kahdella senkal-
la. Sula rauta vietiin akselin alle, 
jolloin saavutetaan mahdollisim-
man laadukas tulos. Pienemmäl-
lä senkalla aloitettiin sulan kaato, 
johon suuremmalla 40 tonnin sen-
kalla sitten yhdyttiin säätämällä 
kuusaa niin, että kuusa pysyi ko-
ko ajan täysinäisenä. Muotin kor-
keus oli 18 metriä, josta lattiapin-
nan alla 15 metriä. Valutapahtu-
ma kesti 3–4 minuuttia. Huomi-
on arvoista on, että näin suuren 
valun yhteydessä läsnä on aina 
nosturivalmistajan huoltomies 
varmistamassa, jos nostureihin 

sattuisi tulemaan häiriötilannet-
ta valutapahtuman aikana. Tuot-
teen 63 tonnin bruttopainosta vä-
henee noin 10 tonnia, kun akselis-
ta poistetaan siihen kuulumattomat 
osat.  

VALIMOIDEN RAKENNE-
MUUTOS JA KILPAILUKYKY  

Huippukiinnostavan esitelmän 
aiheesta ”Valimoiden rakenne-
muutos ja kilpailukyky” piti Suo-
mivalimo Oy:n hallituksen pu-
heenjohtaja Antti Lehtonen. 
Hänellä on läheinen tuntuma 
näihin rakennemuutoksiin pi-
demmältä ajalta isänsä teolli-
suusneuvos Yrjö M. Lehtosen 
kautta.  

Rakennemuutoksen 
historiaa  

Suomen ja pohjoismaiden vali-
moteollisuudessa on tapahtunut 

viime vuosikymmeninä valtava ra-
kennemuutos. Usein on löytynyt 
hyviä, jopa nerokkaita ratkaisuita, 
mutta on tapahtunut myös suuria 
virheitä. Antti Lehtonen viittaa 25 
vuotta sitten pidettyyn SVY:n 50-
vuotisjuhlaan, jossa hänen isänsä 
teollisuusneuvos Yrjö M. Lehtonen 
oli juhlapuhujana, joka totesi tuol-
loin, että sotien jälkeen ”uusia va-
limoita syntyi runsaasti, kuin maas-
ta polkaisemalla”. Kapasiteetin 
kasvattaminen oli ajava voima il-
man sen suurempaa muuta aja-
tusta. Tuolloin luotiin pohja raken-
nemuutoksen tarpeelle myöhem-
min.  

Näin tultiin aina 1970-luvun puoli-
väliin ilman oikeastaan mitään alan 
rakenteeseen vaikuttavia muutok-
sia. Konsernivalimot tekivät kaikkea 
mahdollista konsernin sisäisiin tar-
peisiin. Muut valimot kaikkea kai-
kille, mutta mitään ei oikein kun-
nolla. Erikoistumisesta ei ollut tie-
toakaan. Valimon prosessien ja 

Puheenjohtaja Sampo Vauhkonen luovuttaa kiitokseksi isäntävalimolle taulun, joka esittää 
Suomen Valimomiesten Liiton liittokokouksen osallistujia Valmetin valimon edessä vuonna 
21.5.1952. Taulun vastaanottajana on valimonjohtaja Hannu Nikula. 

Yhdistyksen kunniajäsen Kari Pohjalainen 
esitteli vuosikokouksen yhteydessä juuri il-
mestynyttä kirjaansa Valumallin tarina. Kirja 
esittelee suomalaisten malliveistämöiden 
historiaa lähes sadan vuoden ajalta jatkuen 
näihin päiviin saakka. Kirjassa on 270 sivua 
valumallien valmistuksen tekniikkaa, histo-
riaa ja henkilöhistoriaa. 

Puheenjohtaja Sampo Vauhkonen luovuttaa kiitokseksi isäntävalimolle taulun, joka esittää 
Suomen Valimomiesten Liiton liittokokouksen osallistujia Valmetin valimon edessä vuonna 
21.5.1952. Taulun vastaanottajana on valimonjohtaja Hannu Nikula. 
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tuotannon ohjauksessa oli valta-
vasti muuttujia, joita kaikkia oli lä-
hes mahdotonta hallita. Samasta 
syystä kustannuslaskenta ja sitä 
kautta oikea hinnoittelu oli vähin-
täänkin haastavaa. 

Ensimmäinen 
energiakriisi 

Energiakriisivuosina 1974–1975, 
palkkakustannusten raju nousu, 
työsuojelumääräysten kiristyminen, 
ja siitä seurannut investointitarve 
ajoivat kaikki valimot ahdinkoon. 
Kahdeksankymmentäluvun puoli-
väliin tultaessa Suomivalimo, ku-
ten monet muutkin valimot Suo-
messa, olivat tilanteessa, että jo-
tain oli pakko tehdä. Suomivali-
mossa oli silloin kupoliuuni ja kak-
si konekaavauslinjaa sekä käsinkaa-
vaushalli. Reilu 3 000 tonnin vuosi-
tuotanto jakaantui neljään aluee-
seen: Kaivonkansituotantoon (sar-

javalmistus), putkenosatuotantoon 
(yksittäis- tai piensarjatuotantoa) 
ja kone- sekä käsinkaavattuihin ali-
hankintavaluihin. Materiaalivalikoi-
ma oli harmaasta valuraudasta pal-
lografiittiin ja edelleen aina Ni-
hard valuihin. Toiminta ei ollut 
kannattavaa.  

Kasva tai kuole 

Suomivalimossa analysoitiin ti-
lanne ja todettiin, että ainoat vaih-
toehdot ovat: kasva tai kuole. Va-
littiin kasvun tie. Joulukuusta 1984 
syyskuuhun 1985 Suomivalimo osti 
kaikki kilpailijat kaivonkansissa. Täs-
sä yhteydessä Antti nostaa esiin 
yhden valimon, jossa erikoistumi-
nen oli viety nerokkaalla teknisellä 
tavalla huippuunsa. Se oli kaivon-
kansia valava Niemisen Valimo Oy. 
Kolmekymmentä henkeä valmisti 
4 000 tonnia kaivonkansia vuodes-
sa, ja läpimenoaika oli kaavaukses-

ta valmiiksi koneistettuun ja pinta-
käsiteltyyn kaivonkanteen 2 tuntia. 
Saanti oli parhaimmillaan 90 %, ja 
susiprosentti oli alle 1 %. Huike-
at luvut mahdollisti yrityksen vuo-
den 1972 päätös erikoistua yksin-
omaan kaivonkansien valmistami-
seen. Muuten tällaiset luvut eivät 
olisi olleet mitenkään mahdollista 
saavuttaa. Erikoistuminen tuo mu-
kanaan myös taloudellista menes-
tystä, josta esimerkkinä vaikkapa 
vuoden 1991 tulos, joka oli 54 % 
liikevaihdosta.  

Satakunnan Valu 

Suomivalimo tarttui rohkeasti 
haasteeseen, kun silloinen Rauta-
ruukki Oy rakensi Neuvostoliiton 
markkinoita varten Taivalkoskelle 
uutta junanvaunutehdasta, jolla 
oli merkittävä teräsvalujen tarve. 
Erikoistumisen aate oli jo alkanut 
sisäistyä Suomivalimossa, kun An-

Dipl.ins., KTM Antti Lehtonen 
on ollut yli 20 valimon hallituk-
sen puheenjohtajana tai ope-
ratiivisesta toiminnasta vastuul-
lisena liiketoimintajohtajana. 
Maailman valimoita hän on 
nähnyt lukemattomia, ja osan 
niistä päässyt näkemään syväl-
tä erilaisissa yrityskauppapro-
sesseissa.  Luennossaan hän 
toi esille tuohon kokemukseen 
liittyviä käytännön kokemuksia 
sekä valimotoiminnan erikois-
tumisen tärkeyden. 

Professori Juhani Orkas kertoi 
suomalaisen valimo-osaamisen
ja koulutuksen nykytilanteesta ja 
erityisesti siitä, kuinka alan aka-
teeminen koulutus saadaan jat-
kumaan maassamme. Aiheesta 
on tässä Juhlalehdessä hänen 
laatimansa erillinen artikkeli.
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tin veli Ari oivalsi, että suhteellisen 
pienillä investoinneilla Satakunnan 
Valun valimo oli muutettavissa te-
räsvalimoksi valmistamaan kuutta 
erilaista vaununosaa korkealuok-
kaisesta teräksestä Rautaruukin 
uudelle junavaunutehtaalle.  

Parhaimmillaan Satakunnan Va-
lun tuotanto oli 1 900 tonnia vuo-
dessa, ja tulosta viimeiselle riville 
tuli 30 %. Investointi maksoi itsen-
sä takaisin kahdessa vuodessa. Tä-
mä on mainio esimerkki erikoistu-
misesta: Valimon susiprosentti on 
noin 1 %, ulkoinen laatu erinomai-
nen ja yritys tuottava. Vaikka teräk-
sen valaminen vaikeata onkin, yh-
tään sulatusta valimon toimiessa ei 
mennyt suteen. Tämä ilo tosin lop-
pui Neuvostoliiton hajoamiseen, 
maariskiin ei osattu varautua.  

Högfors ja vuosi 1985 

Antti Lehtonen toteaa luennos-
saan, että ”vuonna 1985 ostimme 
Karkkilasta ison kasan ongelmia”.
Nämä pitivät sisällään valtavasti 
teollisuustilaa, raskaan yrityskult-
tuurin ja viidellä eri kaavauslinjal-
la toimivan sekavalimon. Erkki 
Rytky sanoi isälleni: ”Jos kerran 
Högforsin Valimo on ostettavis-
sa järkevään hintaan, on se pak-
ko ostaa”. Pisteenä i:n päälle 
veljeni Heikki teki diplomityönsä 
Högforsin valimon ostosta. Näil-
lä briljanteilla argumenteilla oli 
vaikea jättää tämä ostos väliin.  

Yksi yritys Högforsin ongelmien 
ratkaisemiseksi oli ostaa vuonna 
1987 Rosenlewin valimo Porista. 
Suomivalimon onneksi Rosenlew/
Rauma Repola oli päättänyt luo-
pua vuonna 1987 valimostaan. Yh-
tä lailla onnekasta oli, että suun-
nilleen samana päivänä, kun va-
limo ostettiin, se saatiin täyteen 
kahteen vuoroon ja muuttui kan-
nattavaksi. Kauppahinta oli siten 
kohdallaan. Myöhemmin valimoa 
on ajettu jopa 5-vuorossa 17 000 

tonnin vuosituotannolla. Tulos 
on ollut parhaimmillaan 27 % 
liikevaihdosta.  Ennen raken-
nemuutosta Rosenlewin vali-
mo tuotti usealla linjallaan 
noin 6 000 tonnia vuodessa. 

1990-luvun lama iskee  

Rosenlewin valimon osto ei pois-
tanut Högforsin rakenteellista on-
gelmaa, eikä mitenkään auttanut 
Suomivalimon keskinkertaista tuot-
tavuutta. Totuuden hetki tuli laman 
alkaessa 1990, kun volyymit putosi-
vat pahimmillaan 60 %. Silloinen va-
limoryhmän johtaja, dipl.ins. Pekka 
Kemppainen laati strategian, jonka 
mukaan Suomivalimon 3 ja Högfor-
sin 5 linjaa muuttuivat Suomivali-
mon kahdeksi, myöhemmin yhdek-
si linjaksi ja Högforsin yhdeksi lin-
jaksi. Kannattavuus ja laaduntuot-
tokyky paranivat merkittävästi, ja 
Karkkilan raskaan yrityskulttuurin 
muuttamisellekin tuli paremmat 
edellytykset. 

Asko-Upo 

Vuoden 1997 helmikuussa ostet-
tiin Asko-Upolta mm. Lahden ja 
Pietarsaaren valimot. Suomivali-
molle oli päivänselvää, että kah-
deksalla eri linjalla kaavannut 
tappiollinen Lahden valimo oli 
lopetettava.  

Componenta Industri 

Componentaksi muuttunut Suo-
mivalimo osti 1997 Componenta 
Industri konsernin, johon kuului 
konepajojen ja rautavalimoiden 

lisäksi Ljungbyn teräsvalimo, jo-
ka oli tappiollinen vuonna 1997–
1998. Tällä kertaa erikoistuminen 
oli mahdollista sisäisin toimin, joi-
ta olivat mm. asiakkaiden määrän 
vähentäminen 85:stä yhdeksään.  

Erikoistuminen on 
avain menestykseen 

Esitetyt valimotarinat osoitta-
vat, että rakennemuutos ja eri-
koistuminen ovat keskeisiä tee-
moja valimoiden kilpailukyvyn 
kannalta. Pääsääntö on, että mi-
tä erikoistuneempi valimo on, 
sitä helpompaa on tuottavuu-
den, toimitusvarmuuden ja laa-
dun kehittäminen. Tässä voisi 
käyttää englantilaista sääntöä: 
Inc Wide – Mile Deep on pal-
jon parempi tavoite kuin Mile 
wide – Inc deep. 

Mukavien muistojen lisäksi osallistujat saivat mukaansa arvokkaan SVY 75 -coole-
rin. Design on yhdistyksen puheenjohtaja Sampo Vauhkosen, materiaali harmaa 
valurauta. Valumuotin suunnitteli Marko Lindberg 3D Casting. Jokainen cooleri 
on valettu erikseen omaan 3D tulostettuun 3-osaiseen hiekkamuottiin ilman tu-
kihiekkoja. Hetitec Oy sponsoroi muotit. Hyvän pinnanlaadun varmistamiseksi 
muotti peitostettiin, joka tehtiin kastamalla. Valmis cooleri pintakäsiteltiin teräs-
kuulapuhalluksella ja lakattiin Würthin kirkaslakalla. Sula kaadettiin muottiin va-
lurautaisella näytteenottokauhalla ja sen suoritti Sami Piiparinen ja joukko Raut-
pohjan valimon oppisopimusoppilaita.   
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akas kuitenkin totesi, että hin-
tanne on selvästi alle markkina-
hinnan, ja olemme odottaneet, 
milloin te sen huomaatte. Sen 
enemmän kyseenalaistamatta 
asiaa hinnankorotus meni sel-
laisenaan läpi.  

Lopuksi osaamisen 
kehittämisestä 

Usein sanotaan, että ilman 
ammattitaitoista ja sitoutunut-
ta henkilökuntaa ei voi syntyä 
tulosta. Tämä on aivan erityisen 
totta juuri käsityövaltaisessa ja 
raskaassakin valimoteollisuudes-
sa. Osaamisen kehittäminen on 
vuosikausien projekti. Siksi esi-
merkiksi suuri työntekijöiden 
vaihtuvuus on valtava haaste 
valimoille ja niiden kilpailuky-
vylle laadun ja tuottavuuden 
osalta.  

ILTAJUHLA 

Iltajuhla aloitettiin cocktail-
tilaisuudella klo 18:45, jolloin 
iloinen puheensorina täytti juh-
latilan. Illallinen oli oivallisesti 
rakennettu, ja hyvin maukas, ja 
napsujakin tuli mukavasti niitä 
tilanneille. Pääruokana tarjoil-

tiin naudan sisäfilee timjami-
kastikkeessa. Jälkiruokana oli 
runsas ja maistuva Viilun suk-
laakakku.  

Iltajuhlassa esiintyi Trio Voi-
din-Bacher solistinaan Janita 
Voudinmäki. Yhtye ja Janita oli-
vat valinneet erityisellä huolel-
la ohjelmiston, joka vetosi juh-
layleisöön niin, että tanssilattia 
oli koko illan ahkerassa käytös-
sä. Tämän trion tilaaminen juh-
laan oli monien osallistujien 
mielestä erittäin onnistunut 
valinta.  

Valutuotteen 
hinnoittelu  

Kilpailukykyinen hinnoittelu, 
tässä tapauksessa valutuotteen 
hinnoittelu, on Antti Lehtosen 
kertoman mukaan yrityksen kil-
pailukyvyn aivan keskeinen teki-
jä. Hinta on vahvin suoraan vali-
mon menestykseen vaikuttava 
tekijä. Asiakkaan vaatima mark-
kinahinta on usein hinta, jonka 
on tarjonnut eniten väärin laske-
nut valimo. Näin se on, vaikka tä-
mä on kovasti kulunut sanonta.  
Mitä paremmin kotipesä on kun-
nossa – vertaa edellä esitettyyn – 
mitä paremmin tunnet kilpailijasi 
ja asiakkaasi, sitä paremmat ovat 
edellytykset kannattavalle ja oike-
alle hinnoittelulle. Tästäkin Antilla 
on käytännön raakaa kokemusta, 
kun hän toimi hallituksen puheen-
johtajana Keycastissa, johon kuu-
lui Kohlswa Seriestål (entiseltä ni-
meltään). Teräsvalimon päätuote 
nosturin tukivarsi oli raskaasti tap-
piollinen, mutta kuitenkin tuotan-
nollisesti se oli hyvinkin kilpailuky-
kyinen. Valimon johtaja lähti siis 
asiakkaan luokse esittämään 35 % 
hinnankorotusta. Asiakkaan han-
kintaosasto kysyi, että oletko ai-
van tosissasi? Päivän mittaan asi-

Illallispuheista odotetuin on yhdistyksen pu-
heenjohtajan puhe, joka tulee yhtä aikaa snap-
sin kanssa. Puhe periytyy 1960-luvun alkuun ja
se on valimomiesten lyhyt juomalaulu: Noh”.  

Illan mittaan paikalla olleet kunniajäsenet aset-
tautuivat yhteiskuvaan puheenjohtajan ja asia-
miehen kanssa. Vasemmalta alkaen kuvassa 
ovat puheenjohtaja Sampo Vauhkonen, Pek-
ka Kemppainen (kunniajäsen vuodelta 2007), 
Carl-Johan Nybergh (2007), Olavi Piha (2022) 
ja Matti Johansson (2022). sekä asiamies Jani 
Isokääntä.
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Illallispuheista odotetuin on yhdistyksen pu-
heenjohtajan puhe, joka tulee yhtä aikaa snap-
sin kanssa. Puhe periytyy 1960-luvun alkuun ja
se on valimomiesten lyhyt juomalaulu: Noh”.  

Tuomo Tiaisen 
Juhlaviisu

SVY:n 75-vuotisjuhlaviisu 
Sävel: Lakeuden kutsu
Sanoitus: Tuomo Tiainen

Vuosi yhdeksäntoista neljä ja seitsemän on,  
kun SVY perustetaan.  
Se on toiveena melkein jokaisen maan valimon, 
ihan kaikkea kun tarvitaan. 
Sotakorvaukset koko maan voimat ne vie, 
valimoilla on täyden työn tie. 
Oman maan tarpeet saa jäädä odottamaan, 
velat ensin me pois maksetaan! 

Yhdistys uutta voimaa työhön tuo. 
Verkostot nostaa, tiedon pohjan luo. 
Edellytykset täyteen toimintaan  
luo valimoille, antaa mennä vaan! 

Juna viimeinen sotakorvausten kun rajan taa 
pois vierii, saa hengähtää maa. 
Vaan kauan ei lepo kestä, työ alkaa taas saa, 
nyt täytyy jälleenrakentaa. 
Valimoille se kiireiset ajat taas suo: 
on tehtävä tämä ja tuo. 
Koneenrakennus osansa tarvitsee nuo, 
kun maa uutta pohjaansa luo.  

Yhdistys toimii, tiedon kasvattaa. 
Osaajat uudet työhön kouluttaa 
Myös ulkomailta tieto noudetaan, 
kun sitä joskus harvoin tarvitaan. 
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Ja kun omilla jaloillaan maamme taas on, 
alkaa vaurauskin jo kiinnostaa. 
Kääntyy vientiä kohti katseet nyt myös valimon;  
sieltä työtä ja tulosta saa. 
Eväät kilpailuun ensin on leivottava, 
sitten kun laatu kohdallaan on 
eikä hintakaan ole ostajaa kuvottava, 
myös tulosta tiedossa on.  

Yhdistys tässä tuen taas tarjoaa, 
verkostojensa kautta avustaa. 
Suhteita solmii, vientiin kannustaa, 
tien ulkomaille työllään tasoittaa. 

Tulee kilpailu vähitellen myös menetelmiin, 
joilla koneita valmistetaan. 
Levyrakenteet hitsatut käy koneisiin, 
näin vahvasti vakuutetaan. 
Vaan käytännön kokemus toista taas on:  
levyrakenteet kun resonoi, 
koneen käydessä runko tuo valamaton 
melkein kanteleen lailla se soi. 

Yhdistys tietää: valurunko on  
sarjassaan ollut aina voittamaton. 
Kun tämän tiedon kauas levittää, 
niin hitsirungot muistoihin ne jää. 

Iskee varttuva vauraus myöskin työn kustannuksiin: 
valut kalliiksi jo moititaan. 
Kiinan valut on perin halpoja, meille uskotellaan  
ja ne melkein jo valtaavat maan. 
Mutta kontit kun tehtaalla nyt avataan, 
ne täynnä sutta ja sekundaa on.  
Se vasta kalliiksi tulee, kun taas uudestaan  
kaikki kiireellä tehtävä on. 
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Yhdistys tuonkin meille selvittää: 
laatua halpaa et sä missään nää. 
Kun valun käytön oikein hallitsee, 
niin kotimaiset hommat hoitelee. 

Nyt uusi on vuosituhat ja tilanne taas  
se hiljalleen vakiintuu näin. 
Omistus sekä nimet vaihtuu, mutta valimot vaan 
aina jatkavat pystyssä päin. 
Ulkomaillakin oltu on, sitten palattu taas, 
tämä Suomi kun meidän maa on. 
Maailmalla ei liho, mutta oppia saa, 
tämä totuus on muuttumaton. 

Yhdistyksemme johtotähti on: 
se meidät johtaa uuteen loistohon. 
Kun seitenviisi vuotta täynnä on, 
meille SVY on korvaamaton. 

Jälleen kerran meille SVY sen osoittaa, 
miten arvokas on kotimaa. 
Kun yhdessä tehden maltamme sen rakentaa, 
täältäkin maailman voi valloittaa. 
Siksi SVY vuoden tään sankari on 
aina reilu ja vaatimaton. 
Saamme onnen ja kiitokset nyt toivottaa: 
vuodet nää vähintään tuplataan! 
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Valimoteollisuus ry:n, Suomen Vali-
moteknisen yhdistyksen ja valimo-
professuurin symbioosi

Aloitetaan tarina valimoprofes-
suurin synnystä. Hyödynnän täs-
sä Olavi Pihan suurteoksen ”Suo-
men Valimoteollisuus” lukua ”Va-
limoalan akateeminen opetus ja 
tutkimus”. Suorat lainaukset Ola-
vin kirjasta on kirjoitettu tässä ar-
tikkelissa kursiivilla. 

Ensimmäisenä valimoprofessuu-
rin tarpeen esitti professori Sakari 
Heiskanen. Hän toimi mm. Teknil-
lisen korkeakoulun metalliteknolo-
gian professorina, VTT:n materiaa-
li- ja prosessiteknologian tutkimus-
johtajana ja valmistustekniikan tut-
kimusosaston johtajana. Hän lähet-
ti 5.11.1973 kirjeen Teknillisen kor-
keakoulun Koneinsinööriosaston 
osastokollegiolle. Hän ehdottaa 
vt. valimotekniikan apulaisprofes-
sorin viran perustamista. 

Samoihin aikoihin oli samaisen 
professori Heiskasen aloitteesta 
perustettu johtavien suomalais-
ten valimoiden toimesta Valimo-
tekninen neuvottelukunta valimo-
teknisen tutkimuksen tason nosta-

miseksi Suomessa, eli tässä vai-
heessa tuli valimoteollisuus ku-
vaan mukaan prosessiin. Entä-
pä sitten Suomen valimotekni-
nen yhdistys eli SVY? Lainataan-
pa taas Olavin kirjaa: SVY:n hal-
lituksen puheenjohtajana Erkki 
Värre kirjoitti 20.2.1974 TKK:lle 
osoitetussa kirjeessä: ”Suomen 
Valimotekninen Yhdistys ry esit-
tää kunnioittaen valimotekniikan 
professorinviran perustamista 
Teknilliseen korkeakouluun tut-
kimustyön ja henkilöstön saan-
nin jatkuvuuden turvaamiseksi.” 
Esityksen perusteeksi mainittiin 
muun muassa seuraava: ”Vali-
moalaa kohtaan olisi lisättävä 
kiinnostusta ja arvonantoa, var-
sinkin nyt, kun tämä ala on jou-
tumassa vieroksutuksi ylikoros-
tetun ja osittain epäasiallisen 
arvostelun vuoksi.” 

Hanke eteni Teknillisellä korkea-
koululla Otaniemessä eteenpäin 
varsin nihkeästi, ja silloin Metalli-
teollisuuden Valimoasian valtuus-
kunta ja SVY kääntyivät myös ky-

selemään Tampereen teknillisen 
korkeakoulun kiinnostusta asiaan. 
Asiaa selvitti SVY:n puheenjohtaja 
Värre, joka toimi silloin Valmet Oy 
Rautpohjan valimon johtajana. Lai-
naus Suomen Valimoteollisuus kir-
jasta: "Kun hanke ei näyttänyt läh-
tevän liikkeelle Otaniemessä, päät-
ti Suomen Metalliteollisuusyhdis-
tyksen Valimoasiain valtuuskunta, 
että SVY:n puheenjohtaja Erkki Vär-
re ryhtyisi tutkimaan asian kehitys-
mahdollisuuksia myös Tampereen 
teknillisessä korkeakoulussa. Värre 
vieraili 9.4.1975 korkeakoulun ko-
neteknillisen osaston osastoneu-
voston kokouksessa, jossa ”ilma-
piiri oli myönteinen”. Kuitenkin 
vuoden 1975 lopulla ko. valtuus-
kunta kääntyi Otaniemen kannal-
le, koska Tampereella oltiin yhdis-
tämässä professuuriin myös hit-
saustekniikka. Ilmeisesti silloin ei 
siedetty kilpailevaa valmistustek-
niikkaa samassa professuurissa. 

Otaniemessä valimotekniikan pro-
fessuuria kaavailtiin aluksi vuorite-
ollisuusosastoon. Ajatus kuitenkin 

TEKSTI: JUHANI ORKAS

Lukija ehkä ensimmäiseksi miettii, mitä otsikossa oleva sana symbioosi 
tässä yhteydessä tarkoittaa. Symbioosihan tarkoittaa yhteiselämää, ja 
nämä kolme instituuttia eli VALTY, SVY ja valimoprofessuuri ovat toden 
totta vaikuttaneet toistensa toimintaan eri tavoilla. Tässä artikkelissa on 
tarkoitus hieman kertoa, miten nämä kolme toimijaa ovat toimineet yh-
dessä, ja mitä tulevaisuus kenties tuo tullessaan.
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kariutui keväällä 1976 osaston 
professorien pelkoon siitä, että
lahjoitettu oppituoli vaikeuttaisi 
osaston itsensä ehdottamien uu-
sien professorivirkojen saantia jat-
kossa. Tämän jälkeen valimoteol-
lisuus ja SVY puolsivat valimopro-
fessuurin perustamista TKK:n ko-
netekniikan osastoon. Valimotek-
nillisen tutkimusryhmän eli VT-ryh-
män jäsenvalimot allekirjoittivat 
7.2.1978 sitoumuksen, jolla ne si-
toutuivat vastaamaan valimotek-
niikan professorin palkka- ja sosi-
aalikustannuksista viiden vuoden 
ajan. Kun muodollisuudet oli hoi-
dettu, päästiin 16.9.1980 pitämään 
lahjakirjan luovutustilaisuus, jossa 
Suomen Metalliteollisuuden Kes-
kusliiton hallituksen puheenjohta-
ja, toimitusjohtaja Pekka Herlin 
luovutti valimoprofessuurin lahja-
kirjan TKK:n rehtori Paul A. Wuo-
relle. 

Yli-insinööri Krister Collan toi-
mi valimotekniikan vt. professo-
rina Otaniemessä syksystä 1980 
lähtien. Krister toimi tämän jäl-
keen mm. SVY:n asiamiehenä 
useita vuosia. Vakinainen pro-
fessori Jouko J. Vuorinen astui 
virkaansa 1983. Professori Vuo-
rinen jäi eläkkeelle 31.12.2000.  

Itse tulin töihin silloiseen Teknilli-
seen korkeakouluun valimoteknii-
kan assistentiksi lamavuonna 1992. 
Vuonna 1993 minut nimitettiin va-
limotekniikan laboratorioinsinöö-
riksi. Joukon kanssa tuli siis tehtyä 
yhteistyötä liki kymmenen vuotta. 
Joukon jäädessä eläkkeelle kirjoi-
tin Valimoviestiin keväällä 2001 
hänen toiminnastaan seuraavasti:

”Jouko on julkaissut uransa ai-
kana lukemattomia artikkeleja,
raportteja, konferenssiesitelmiä 
sekä patentteja, joista varmaankin 
myös Joukon mielestä merkittävin 
on osallisuus Högforsin valimossa 
kehitettyyn ADI-raudan patenttiin. 
Joukon johdolla Valimotekniikan 

laboratorio on myös osallistu-
nut aktiivisesti eri tutkimushank-
keisiin valimoidemme kehittämi-
seksi. Joukon aikana Valimotek-
niikanlaboratoriosta valmistui yk-
si tekniikan tohtori, kymmenkun-
ta lisensiaattia sekä useita kym-
meniä diplomi-insinöörejä, jois-
ta moni on tällä hetkellä erittäin 
tärkeässä asemassa sekä vali-
moissa että valua käyttävässä 
teollisuudessa. 

Vapaa-ajallaan, jota nyt siis riit-
tää, Jouko harrastaa nikkaroin-
tia, sananmuunnoksia, matkail-
ua yhdessä vaimonsa Lauran 
kanssa sekä kulttuuria musiikin 
ja kuvataiteen muodossa. Ei 
Jouko kuitenkaan labraa koko-
naan malta jättää. Emerituspro-
fessorina hän luennoi vielä ke-
väällä yhden opintojakson, ja 
myös jatkaa tiettyjen aloittami-
ensa projektien vetäjänä. Var-
masti Jouko tulee myös jat-
kossa osallistumaan yhdistyk-
semme rientoihin.” 

Valitettavasti Jouko menehtyi 
vaikeaan sairauteen aivan liian 
nuorena vuonna 2006. Joukon 
jäätyä eläkkeelle toimin itse jon-
kin aikaa valimotekniikan ma. 
professorina. 

Tässä muutosvaiheessa oli myös 
huoli professuurin jatkumisesta. 
Samaisessa artikkelissa vuonna 
2001 kirjoitin seuraavaa: 

”Valimoteollisuutta ja luonnollisesti 
laboratorion henkilökuntaa on huo-
lestuttanut kovasti valimotekniikan 
professuurin kohtalo. On pelätty, 
että korkeakoulujen tiukan rahati-
lanteen vuoksi virka jätetään täyt-
tämättä, tai jopa lopetetaan. Reh-
tori Paavo Uronen on tässä asias-
sa avainhenkilö, ja ilouutinen kuul-
tiin helmikuun 2001 alussa: Valimo-
tekniikan professuurin viran täyt-
tämistä valmisteleva työryhmä voi-
daan perustaa. Rehtorilla oli muuta-
ma toive viran ja professuurin ope-
tusalasta sekä laboratorion asemas-
ta korkeakoulumme sisällä, mutta 
pääasia eli professuurin säilyminen 
on nyt turvattu. Valimoteollisuus on 
ollut tässä asiassa erittäin aktiivinen, 
ja suuri kiitos tästä positiivisesta 
päätöksestä kuuluukin MET Valta-
rille ja sen puheenjohtajalle Yrjö 
Julinille! Uuden professorin valin-
takuvio saattaa kestää jopa tämän 
vuoden loppuun saakka, ja siihen 
asti määräaikaisena professorina 
toimii allekirjoittanut.” 

Väittelin tekniikan tohtoriksi sa-
maisena vuonna 2001, ja sain näin 

Professori 
Jouko 
Vuorinen 
vaimonsa 
Lauran 
kanssa 
Juhani 
Orkaksen 
väitöstilai-
suudessa 
12.10.2001. 
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pätevyyden hakea avoinna ole-
vaa virkaa. Meitä hakijoita oli 
peräti kaksi kappaletta, ja tiukan 
väännön jälkeen minut valittiin 
uudeksi professoriksi, ja opetus-
alana oli nyt valutuotetekniikka. 
Professorinvalinnassa painotet-
tiin jo tuolloin kolmea asiaa, eli 
tutkimus- ja opetusnäyttöjä sekä 
yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 
Uskoisin, että toimintani SVYssä 
ja MET Valtarissa oli iso etu täs-
sä kisassa. Tuo muutos valimo-
tekniikasta valutuotetekniikaksi 
käytännössä tarkoitti sitä, että 
opetukseen tuli mukaan enem-
män myös valukomponenttien 
suunnittelua ja käyttöä. Alkuun 
minut nimitettiin virkaan viisivuo-
tiskaudeksi, ja vuonna 2008 valu-
tuotetekniikan professuurin virka 
vakinaistettiin. 

Tätä artikkelia kirjoittaessani 
olen siis ollut alan professorina 
20 vuotta! Sinä aikana on myös 
Teknillinen korkeakoulu muuttu-
nut Aalto-yliopistoksi vuonna 
2010. Samalla yliopisto otti ai-
mo harppauksen akateemisem-

paan suuntaan. Professorin me-
nestys mitataan nyt tohtoriväi-
töksinä ja tieteellisinä julkaisui-
na alan huippulehdissä. Aallon 
alkuaikoina tuntui siltä, että yri-
tysyhteistyö tutkimuksessa oli 
jopa kiellettyä! Onneksi nyt ns. 
soveltavalle tutkimukselle on si-
jansa myös Aalto-yliopistossa.  

Muutos tiedeyliopistoksi tarkoit-
ti myös sitä, että pienen ja pippu-
risen valimolaboratorion piti koh-
distaa työnsä akateemisempaan 
suuntaan. Täytyi tehdä myös va-
lintoja, ja aika nopeasti valimo-
tutkimuksen keihäänkärjiksi tuli-
vat valumateriaalit, erityisesti va-
luraudat ja alumiiniseokset, vali-
moiden ympäristöasiat ja digita-
lisoituminen. Olemme tässä muu-
toksessa jotenkin onnistuneetkin: 
Viimeisen 10 vuoden aikana vali-
motekniikasta on väitellyt neljä 
henkilöä, julkaisuja on runsaasti 
alan kansainvälisissä lehdissä, ja 
kilpaillussa tutkimusrahoitukses-
sakin olemme pärjänneet koh-
tuullisesti, erityisesti Business 
Finlandin rahoittamilla projek-

teilla. Harmituksen paikka on kui-
tenkin ollut valimotekniikan ope-
tuksen väheneminen Aallon aika-
kaudella. TKK:n aikana valimotek-
nisiä kursseja oli jopa seitsemän, 
nyt niitä on ainoastaan yksi, ns. 
maisterivaiheen kurssi ”Advan-
ced Casting Technology”. Toki 
käyn luennoimassa valamisesta 
useilla valmistus- ja materiaali-
tekniikan kursseilla sekä kandi- 
että maisterivaiheessa. Minulla 
on myös dosentuuri Tampereen 
Yliopistossa, ja luennoin siellä 
vuosittain valamisen perusteista. 

MIKÄ ON VALIMO-
TEKNIIKAN PROFES-
SUURIN TULEVAISUUS? 

Tiedeyliopistona Aalto haluaa 
pestata uusiksi professoreiksi alan 
huippuja maailmalta. Professorin 
eläköityessä professuurin opetus-
ala mietitään uusiksi. Näin on käy-
mässä varmasti myös valutuote-
tekniikan professuurin osalta. Uu-
det professuurit ovat säännönmu-
kaisesti olleen huomattavasti ge-
neerisimpiä tyyliin ”digitaalinen 

Nimityskirjan luovutus Ota-
niemessä vakinaiseen pro-
fessorinvirkaan 11.1.2008. 
Kuvassa TKK:n rehtori Mat-
ti Pursula ja prof. Juhani 
Orkas. 
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koneenrakennus”, ja erikoisalojen 
professuurit ovat pikkuhiljaa päät-
tyneet Aallossa. 

Valimoteollisuus onkin esittä-
nyt huolensa asiassa, ja toimiin 
on ryhdytty. Yhteistyössä Tam-
pereen Yliopiston, Tampereen 
Aikuiskoulutuskeskuksen, Aal-
to-yliopiston, Valimoteollisuus 
ry:n ja allekirjoittaneen toimes-
ta tehtiin kolmivuotinen vuosil-
le 2023-2025 ajoittuva siirtymä-
suunnitelma, jonka aikana vali-
moprofessuuri siirtyy Otanie-
mestä Tampereelle. Tavoite 
on siis säilyttää valimoteknii-
kan yliopistotasoinen koulu-
tus Suomessa 

Vuodet 2023-2025 jatketaan 
jaetulla professuurilla Aalto-yliopis-
to/Tampereen yliopisto, TAU peri-
aatteella 50 % / 50 %. Tampereen 
Yliopistoon perustetaan ym. suun-
nitelman toteuttamiseksi 1.1.2023 
työelämäprofessuuri, johon kutsu-
taan osapäiväisenä prof. Juhani 
Orkas. Tämän välivaiheen pääta-
voite on käynnistää valimoteknii-
kan opetus ja tutkimus TAU:ssa 
hyödyntäen myös Tampereen Ai-
kuiskoulutuskeskus TAKKiin pe-
rustettua valimoinfraa. 

Työelämäprofessuurin perus-
tamiseksi TAU tarvitsi lahjoituk-
sen. TAUn ko. kolmevuotisen 
50 %:sen osuuden kustantaa 
TAKK säätiö (50 %) ja Tehtaili-
ja Juho Leinon Säätiö 40 % se-
kä Valimoteollisuus ry:n vali-
mot 10 %.  

Tämän välivaiheen tavoitteet ja 
toimenpiteet ovat seuraavat: 

• TAKK valimon kehittäminen   
    palvelemaan opetusta ja tut-
    kimusta 

• Valimoteknisten kurssien pe-
   rustaminen Tampereen yliopis-
   toon siten, että myös Tampe-

    reen Ammattikorkeakoulun 
    opiskelijat osallistuvat ope-
    tukseen 

• Valukomponentin suunnitte-
   lukurssi tarjolle avoimen yli-
   opiston kautta kaikille oppi-
   laitoksille Suomessa 

• Valimoalan toisen asteen kou-
    lutuksen koordinointi yhdessä 
    TAKKin kanssa 

• Valimoteknisen tutkimuksen
    käynnistäminen Tampereen
    yliopistossa 

• Valimoteknisen opetuksen
   säilyminen myös Aalto-yli-
   opiston opetusohjelmassa 

• Rahoituksen varmistaminen
   vuoden 2026 alusta perustet
   tavaan vakinaiseen professuu-
   riin Tampereelle 

• Ko. vakiprofessuurin opetus-
   alan määrittely yhdessä teol-
   lisuuden kanssa 

LOPUKSI 

Muutoksen tuulet siis puhalta-
vat valimotekniikan korkeakoulu-
tason opetuksessa. Allekirjoitta-
nut on myös hoitanut sivutoimi-
sena Valimoteollisuus ry:n asia-
miehen/asiantuntijan tehtävää. 
Siitä, kuinka kauan ko. tehtäväs-
sä jatkan, ei ole vielä tehty pää-
töksiä. Mutta kun tästä toimes-
ta luopumisen aika minulla lähe-
nee, niin olisiko silloin paikallaan 
SVY:n ja Valimoteollisuus ry:n ak-
tiivisten toimijoiden istua alas, ja 
keskustella näiden kahden yhdis-
tyksen asiamiehen toimen yhdis-
tämisestä? Tehtävä voisi olla yh-
distystoiminnasta kiinnostuneel-
le innokkaalle valimomiehelle 
tai -naiselle kokopäivätyö. 

 

Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen Valimoalan osaamiskeskuksen avajaiset 
24.2.2021. Kuvassa vas. prof. Juhani Orkas ja oik. TAKKin rehtori Teppo Tapani.
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Suomen Valimoteknisen Yhdis-
tyksen hallituksen kokouksessa 
Karhulassa 24.9.1989 päätettiin 
perustaa yhdistykseen mallipuu-
seppäjaosto, johon kuuluisivat 
yhdistyksen mallinvalmistusalu-
eella työskentelevät henkilöt. 
Mallijaoston toimintaideaksi 
määriteltiin silloin valumallialu-
een kaikinpuolinen kehittäminen. 

Mallijaoston perustava kokous 
pidettiin perjantaina 16.3.1990 
Tampereen Ammattioppilaitok-
sessa Hervannassa ensimmäisillä 
”Mallialan Neuvottelupäivillä”, 
jossa yksimielisesti ja innostu-
neesti päätettiin perustaa Malli-
jaosto Suomen Valimoteknisen 
Yhdistyksen yhdeksi toimikun-
naksi. Kaikkiaan 51 valimoalan 
ammattilaista oli koulun audito-
riossa paikalla. Ensimmäiseksi 
puheenjohtajaksi valittiin ko-
koonkutsujana toiminut Kari 
Pohjalainen. 

Toiminnan tehostamiseksi pää-
tettiin, että Mallijaosto kokoon-
tuu kerran vuodessa SVY:n vuosi-
kokouksen yhteydessä, ja varsi-
naisena työrukkasena eli hallituk-
sena toimii viisijäseninen Malli-
toimikunta. Toimikuntaan kuului 
alussa puheenjohtaja, sihteeri ja 

kolme jäsentä. Myöhemmin jä-
senten määräksi muutettiin nel-
jä aluekattavuuden lisäämiseksi.  

Mallitoimikunnan perusidea oli, 
että sen henkilöjakautuma edus-
taisi mahdollisimman laaja-alai-
sesti maamme eri kolkissa sijait-
sevia mallinvalmistusyrityksiä ja 
niitä valimoita, joilla on omat mal-
liveistämönsä. Kokouspaikoiksi 
pyrittiin hakemaan aina eri malli-
veistämöitä, jotta kokouksissa 
saataisiin paikallisetkin ongel-
mat esille ja tiedoksi. 

MALLIJAOSTON 
PUHEENJOHTAJAT 

Kari Pohjalainen, 1990–91 (vuosi) 

Erkki Lehti Kangasalan Malli-
veistämö Oy, 1991–95 (5 vuotta) 

Markku Gustafsson Malli-
kolmio Oy, 1997–98 (2 vuotta) 

Raimo Koski Mallivaruste Koski 
Oy Panelia, 1998–2001 (4 vuotta)             

Mikko Ojanen Karkkilan Malliapu 
Oy Karkkila, 2001–09 (9 vuotta) 

Mikko Ojanen Karkkilan Malliapu 
Oy Karkkila, 2010 (vuosi) 

Veijo Karttunen Malliveistämö 
Karttunen Kangasala, 2011–18 
(8 vuotta) 

Alexander Strakh  Ris-Pert Oy 
Tampere, 2019–21 (3 vuotta) 

 SIHTEERIT 

Kari Pohjalainen Tampereen Am-
mattikoulu Hervanta, 1991–2009 
(19 vuotta) 

Toni Häkkinen Tampereen Am-
mattioppilaitos Tredu Hervanta, 
2010–14 (5 vuotta) 

MALLITOIMIKUNNAN 
JÄSENET 

Markku Gustafsson Mallikolmio 
Oy Tampere, 1991–95, 2000–17 
(yht. 16 vuotta) 

Leo Pölönen Helsingin Mallimesta-
rit Oy Helsinki, 1991–98, 2006–10 
(yht. 13 vuotta) 

Raimo Koski Mallivaruste Oy 
Panelia, 1991–98 (8 vuotta) 

Pertti Eskolin  Trämet Oy Taalin-
tehdas, 1997–99 (3 vuotta) 

Hannu Ojanen Karkkilan Malliapu 
Oy Karkkila, 1997–99 (3 vuotta) 

SUOMEN VALIMOTEKNISEN  
YHDISTYKSEN MALLIJAOSTO  
ON TOIMINUT 30 VUOTTA

TEKSTI: KARI POHJALAINEN
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Juha Toivonen Mallipojat Oy 
Helsinki, 1998–2000 (3 vuotta) 

Pentti Kivinen Malli-Kiviset Oy 
Tampere, 2000–02 (3 vuotta) 

Mikko Ojanen Karkkilan Malli-
apu Oy Karkkila, 2000, 2018–21 
(yht. 5 vuotta) 

Lauri Hurme Artekno-Metalli Oy 
Kangasala, 2001–05 (5 vuotta) 

Veijo Karttunen Malliveistämö 
Karttunen Kangasala, 2001–06 
(6 vuotta) 

Kari Lehto Suzer Pumps Oy 
Karhula, 2004–06 (3 vuotta) 

Janne Vartama Mallivaruste 
Koski Oy Panelia, 2004–06, 
2018–21 (yht. 7 vuotta) 

Tero Kuusisto Mallivaruste Koski 
Oy Panelia, 2007–09 (3 vuotta) 

Jouni Mattson Mallikoneistus 
J. Mattson Lapinjärvi, 2007–09 
(3 vuotta) 

Alexander Strakh Ris-Pert Oy 
Tampere, 2007–09 (3 vuotta) 

Veli Vehmaa Mallikolmio Oy 
Tampere, 2018–2021 (4 vuotta) 

Pekka Varttila Ris-Pert Oy 
Tampere, 2018 (vuosi) 

Aki Mämmi Kiteen Malliveistämö 
Oy Kitee, 2019–21 (3 vuotta) 

MERKKIPAALUJA 

Mallipuuseppien Mallijaoston 
toimintahistorian ensimmäiset 
Talvipäivät pidettiin 7.2. 1991 
Jyväskylässä Valmet Oy Raut-
pohjan valimossa. 

Ensimmäinen SVY:n opintomatka 
Ruotsin mallinvalmistusyrityksiin 

Mallijaoston mukana ollessa teh-
tiin 4.–5.10.1992. Osallistujia oli 
kaikkiaan 22, sekä malliveistä-
möistä että valimoista. Osallistu-
jat kierrätettiin konehuonetta ja 
komentosiltaa myöten, ja laival-
la pidettiin Mallijaoston kokous.  

Yhtenä majoituskohteena opinto-
matkallamme oli entinen alkoholis-
tiparantola Järnassa, keskellä ”ei 
mitään” . Seuraavana päivänä oli 
vierailu Scanian valimolle. Yöpai-
kan valinnasta on mallijaoston sih-
teerille tullut kuittauksia enemmän 
kuin mistään muusta Mallijaoston 
toiminnan aikaisista tapahtumista. 

Mallialueen ensimmäinen CNC-
kurssi mallivalmistusyritysten jä-
senille pidettiin Hervannan Am-
mattioppilaitoksessa 1.–5.6.1994. 
Osallistujia oli 12 henkilöä.   

Mallialueen ensimmäinen dip-
lomityö suoritettiin Hervannassa 
1994. Tekijänä oli Juha-Pekka Pet-
tersson ja ohjaajana prof. Tuomo 
Tiainen.  

Mestari- ja Kisällityö -järjestel-
män muutostyöt aloitettiin vuo-
den 1994 aikana, joka johti myö-
hemmin Valumallinvalmistajan 
ammattitutkinnon perusteiden 
ja Valumallinvalmistajan erikois-
ammattitutkinnon (Mestaritut-
kinnon) perusteiden luomiseen. 

Tietotekniikan rynnistys malli-
alueelle alkoi Adapt-hankeella 
(Tietotekniikkaa malliveistämöi-
hin), joka oli EU-hanke. Mootto-
rina toimi Jouni Myllymäki Vali-
moinstituutista Tampereelta. 

Ryhmän I muodostivat Mallikol-
mio Oy Tampere (Pentti Kiviranta), 
Malli-Kiviset Oy Tampere (Pentti 
Kivinen), Ris-Pert Oy Tampere (Ta-
pani Puukka), Mallityö Virtanen Oy 
Tampere (Pekka Virtanen), Malli-
veistämö Karttunen Oy Kangas-
ala (Veijo Karttunen).  

Ryhmän II muodostivat Mallivarus-
te Koski Oy Panelia (Raimo Koski), 
Mallix Oy Lahti (Jorma Hjelt), Pir-
kan Valumalli Oy Kangasala (Unto 
Sulkanen), Trämet Oy Taalintehdas 
(Jari Eskolin), Erikoisvalu H. Laakso 
Oy Hirvihaara (Arvo Huisko) ja Mal-
liveistämö Mallipuu Jouko Kirjanen 
Ruovesi (Jouko Kirjanen). 

Mallitilauskaavake saatiin valmiik-
si vuoden 1992 aikana. Ensimmäi-
senä sitä käytettiin 12.3.1993 Lei-
novalulla Salossa. Mallitilauskaa-
vaketta rakennettiin usean vuoden 
ajan, jotta saataisiin yhteneväisyyt-
tä tarjouskyselyihin ja niihin vas-
taamiseen. 

Adapt-koulutukseen liittyen saa-
tiin vihdoin kehitettyä tietokone-
perustainen sähköinen tarjouslas-
kenta työnimeltään WIN-Paavo. 
Se nimettiin myöhemmin Nikkari-
ohjelmaksi, ja sillä voidaan toteut-
taa sähköinen tarjouslaskenta mal-
liveistämöyrityksille. Ohjelma val-
mistui käyttöön vuoden 1999 
aikana. 

Jaosto on tukenut valumallikil-
pailijan lähettämistä World Skills 
Competition -kilpailuun (Ammat-
titaidon Maailmanmestaruuskisoi-
hin) seuraavasti: Sveitsin St. Galle-
niin 1997 Veli Vehmaa, Kanadan 
Montrealiin 1999 Jussi Nikkilä, 
Korean Souliin 2001 Alexsander 
Strakh, Sveitsin St. Galleniiin 2003 
Markus Kallio ja Japanin Shizuo-
kaan 2005 Arto Häkkinen. Useat 
kehitysmyönteiset valimoalan yri-
tykset ja malliveistämöt tekivät ta-
loudellisella tuellaan tähän vaati-
vaan kilpailutapahtumaan osallis-
tumisen mahdolliseksi. 

Muovimallien valmistukseen 
erikoistuvat ensimmäiset Sika-
päivät (Meca-Traden maahan-
tuoma tuotemerkki) pidettiin 
12.–13.9.1997 Hervannan kou-
lussa. Osallistujia oli 36 henkilöä.  
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Neljäs loppukäyttäjätapaaminen 
oli Sisu Akselit Oy:llä Hämeenlin-
nassa 17.11.2008. Paikalla oli 22 
henkilöä.  

HUOMIONOSOITUKSIA 

Erkki Lehti 
SVY:n kultainen ansiomerkki 1994 

Kari Pohjalainen 
SVY:n kultainen ansiomerkki 2002, 
SVY:n kunniajäsen 2007 

Markku Gustafsson 
SVY:n kultainen ansiomerkki 2007 

Hannu Ojanen 
SVY:n kultainen ansiomerkki 1997 

ONGELMAT JA 
REKLAMAATIOT 

Jo vuonna 1992 harmiteltiin, 
kun jotkut mallialan yritykset tar-
joavat mallivarusteita halvalla hin-
nalla, mutta pitkällä toimitusajalla. 
Jokainen tietää, että tällöin kaup-
poja ei missään tapauksessa sol-
mita. Näin lyhytnäköisesti toimi-

LOPPUASIAKASTAPAAMISET 

Loppuasiakasidea perustui 
tapaamiseen loppuasiakkaiden 
kanssa, jolloin voisimme yhdessä 
välttää tietämättömyyden karikot 
mallitilauksia tehtäessä. 

Idean isä oli Raimo Koski Malli-
varuste Koski Oy:stä Paneliasta. 
Hänen mielestään vallitsi runsaas-
ti tietämättömyyttä mallin valet-
tavuuden vaikutuksista valukap-
paleen muotoihin ja sen valmis-
tettavuuteen.  

Ensimmäinen loppukäyttäjäta-
paaminen käynnistettiin Wärtsi-
lä NSD:n tiloissa Vaasassa 15.10 
2000. Tilaisuuteen osallistui kaik-
kiaan 18 henkilöä isäntäyritykses-
tä sekä valimoiden että mallin-
valmistajien piiristä. 

Toinen vastaava tilaisuus oli ABB 
Motors Oy:llä Vaasassa 28.10.2005. 
Paikalla oli 16 henkilöä isänniltä ja 
malliveistämöistä. 

Kolmas tapaaminen oli Kone 
Oy:llä Hyvinkäällä 7.3.2003. 
Osallistujia oli 22. 

Toiset Sika-päivät pidettiin 
7.4.2006 Hervannan koulus-
sa. Osallistujia 37. 

Mallitoimikunta, jossa olivat 
Mikko Ojanen, Leo Pölönen, 
Veijo Karttunen, Alexander 
Strakh (ammatillinen tulkki) ja 
Kari Pohjalainen, vieraili pieta-
rilaisissa malliveistämöissä Ve-
näjällä 14.–15.6 2007 neuvotte-
lemassa mahdollisesta yhteistoi-
minnasta mallinvalmistuksessa. 

Mallijaoston laivaseminaari 14.–
16.8.2009 Helsinki-Tukholma-Hel-
sinki risteilyllä. Osallistujia oli 11 
henkilöä, ja matkalla pureuduttiin 
mallialan tulevaisuuden näkymiin 
sekä mallimuoveihin Ari Arjalan 
(Meca-Trade) opastuksella (kol-
mannet Sika-päivät).  

Seminaarin yhteydessä tutustut-
tiin Silja Serenaden konehuonee-
seen konemestari Reino Mäen ja 
komentosiltaan II perämies Ojar 
Kolken ansiokkaalla opastuksel-
la. Kaikki tapahtui laivan kaptee-
ni Veikko Nygrenin suosiollisella 
luvalla.  

Mikko Ojanen. Sikapäivien luento vuonna 2006.
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en ”rämetetään” mallinostajien 
mielikuvaa mallivarusteiden to-
dellisista kustannuksista. Mallija-
osto piti toimintaa oman pesän 
likaamisena jo silloin, ja toivoi, 
ettei vastaavaa tapahtuisi tule-
vaisuudessa. 

Mallitoimikunta joutui uransa 
aikana muutaman kerran puut-
tumaan tapauksiin, jolloin malli-
veistämöiltä vaadittiin korvauk-
sia virheellisistä mallivarusteista. 
Näissä asioissa päätettiin pitää 
matalaa profiilia, jottei turhia 
vaikeuksia aiheuteta asiaan 
liittyville yrityksille.  

Ensimmäinen tapaus ilmeni 
vuonna 1992. Malliveistämöltä 
vaadittiin korvausta virheellises-
tä mallista, ja korvauksen suuruus 
olisi riittänyt kaatamaan koko yri-
tyksen. Vastaavanlaisia yrityksiä 
tapahtui muutaman vuoden 
välein.  

Mallitoimikunnan puututtua 
asiaan ongelmat ovat pääosin 
poistuneet. Yleensä on riittänyt, 

kun on lähetetty asiakkaalle ”Va-
lutuotteiden yleiset toimituseh-
dot NLG 95” ja vihjattu, että esi-
te kannattaa pitää käsillä, ennen 
kuin aletaan reklamoida yrityksiä 
virheistä. 

OPISKELIJOIDEN 
TUKEMINEN 

Mallialan opiskelijoiden koulutta-
jana on koko Mallijaoston toimin-
ta-ajan ollut Tampereen Ammatti-
opiston Hervannan oppilaitos, ja 
sieltä ovat oppinsa saaneet luke-
mattomat mallipuusepän taimet, 
joista moni toimii nykyisin johta-
vissa tehtävissä valimoissa, ja jo-
pa malliveistämöiden vetäjinä
ja omistajina. 

Yli 15 vuoden ajan malliveistä-
möt ja valimot ovat tukeneet yri-
tyksissä työharjoittelussa olleita 
opiskelijoita maksamalla opiske-
lijoiden perinteiset opintomatkat 
pohjoismaisiin sisar-/velioppilai-
toksiin. Alamme koulutusta an-
netaan Pohjoismaissa Hervan-
nan lisäksi vain Ruotsin Jönkö-

pingissä, jossa sijaitsevat valajia 
kouluttava Skandinaviska Gjuteri-
skolan ja mallipuuseppiä koulut-
tava Backadals Gymnasium. 

Opintomatkojen yhteydessä on 
ruotsalaisten oppilaitosten lisäksi 
tutustuttu useamman kerran Vol-
von Skövden ja Scanian Södertäl-
jen valimoihin, sekä useampaan 
malliveistämöyritykseen Ruotsissa. 
Näiden matkojen onnistumiseen 
paikan päällä on kulmakivenä vai-
kuttanut Volvon entinen henkilös-
töpäällikkö Mikko Ollinen, jonka 
vaikutus tulkkina ja yrityksien ovi-
en avaajana on ollut korvaamat-
toman arvokasta. 

Mallijaoston ja usean valimon 
edustajat ovat osallistuneet spon-
soreina matkoihimme. Erityisesti 
silloin, kun yrityskohteina ovat ol-
leet Volvon ja Scanian valimot, 
ovat matkapaikat täyttyneet 
vanhemmilla ”opiskelijoilla”.

 

 

 

Aleksanter 
Strakh. Mallivaruste Oy.
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Suomen Valimomiesten Liiton (SVL) ja 
Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen 
(SVY) tiedottamisesta 

OSASTOJEN ROOLI 

SVL:n toimintasääntöjen viitoit-
tamana päätettiin aluksi jakaa 
maamme maantieteellisesti nel-
jään osastoon: Helsingin-, Tam-
pereen-, Itä-Suomen ja Pohjois-
Suomen osastoon. Vuodesta 
1952 Helsingin osaston Turun 
seudun jäsenet perustivat oman 
osaston. Jokaisella osastolla oli 
oma hallitus. SVL:n hallituksen 
kokouksiin kutsuttiin myös osas-
tojen hallituksen edustaja, ja hä-
nen tehtävänä oli mm. tiedottaa 
oman osaston jäsenille SVL:n te-
kemistä päätöksistä sekä infor-
moida tulevasta toiminnasta. 
Osastoilla oli myös omaa toi-
mintaa, johon kuului vuosiko-
kous, esitelmätilaisuuksia ja va-
limokäyntejä. Tämä toimintata-
pa jatkui, kunnes osastojen toi-
minta 1980-luvulla päättyi. 

Sekä SVL että sen osastot pi-
tivät luetteloa jäsenistä ja esim. 
mahdolliset jäsentietomuutok-
set oli alkuvuosina ilmoitettava 
molemmille tahoille. SVL:n ja 
osastojen yhteydenpito jäseniin 
hoidettiin jäsenkirjeiden avulla. 

SUOMEN 
VALIMOMIESLEHTI 

Suomen Valimomies-lehti alkoi 
ilmestyä vuonna 1949 yhdellä nu-
merolla, ja vuosina 1950 – 1954 
kahdella. Lehdissä on runsaasti 
teknisiä kirjoituksia, käännöksiä 
ja mainoksia, mutta myös SVL:n 
toimintaan liittyviä tai tarkemmin 
SVL:n ja sen osastojen tapahtu-
neeseen toimintaan liittyviä kir-
joituksia. Suomen Valimomies
-lehteä ei käytetty tulevasta toi-
minnasta tiedottamiseen, mikä 
oli ymmärrettävää, koska lehti 

ilmestyi harvoin. Tekniset artik-
kelit puolestaan olivat hyväta-
soisia ja informoivia. 

SVL:N JA SVY:N 
JÄSENLUETTELOT 

Suomen Valimomieslehdessä 
julkaistiin jo ensimmäisessä nu-
merossa jäsenluettelo. Helsingin 
osastolla, johon silloin kuuluivat 
Turun alueen valimoiden jäsenet, 
oli 103, Tampereen osastolla 46, 
Itä-Suomen osastolla 44 ja Poh-
jois-Suomen osastolla 23 jäsentä, 
yhteensä sii 216 jäsentä. Työnimi-
ketarkastelun perusteella kolmas-
osa SVL:n jäsenistä vuonna 1949 
oli valimoiden työnjohtajia, kaksi 
kolmasosaa valimoiden insinööri-
kuntaa, johtajia ja omistajia. Vain 
kolme SVL:n jäsentä ei selvästi ol-
lut valimossa töissä: professori, 
rehtori ja matkustaja. Vuoden 

Rauhan palattua jatkosodan ja Lapin sodan päätyttyä alkoi massamme jäl-
leenrakentaminen. Muu kuin sotateollisuuden valuntarve kasvoi. Lisäksi 
Sotevatoimitukset edellyttivät suurten valukappalemäärien, ja vielä osit-
tain myös vaativien valukappaleiden valmistusta. Valimoteknistä asiantun-
temusta oli sodassa menetetty. Syntyi tarve koota valimoiden johtavissa 
tehtävissä olevat henkilöt yhteen, ja perustaa ”poliittisten, uskonnollisten 
palkka- ja kielikysymysten ulkopuolella” oleva yhdistys/liitto huolehtimaan 
yhteisistä asioista. Tällaisina mainittiin mm.  ”kokousten, koulutustilaisuuksi-
en ja ulkomaanmatkojen järjestäminen”. SVL:n toiminta alkoi vuonna 1947.

TEKSTI: CALLE NYBERGH
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1950 jäsenluettelossa jäsenten lu-
kumäärä oli jo noussut siten, että 
jäsenmäärä oli 275, vuonna 1951 
303 ja vuonna 1952 343 jäsentä.  

Vuosina 1953 – 1987 jäsenluet-
telo julkaistiin muutaman vuoden 
välein erillispainoksena. Jäsenlu-
etteloissa oli runsaasti mainoksia, 
joilla katettiin painatus- ja posti-
tuskustannukset. 

Suomen Valimomies Liiton nimi 
muutettiin vuonna 1964 Suomen 
Valimotekniseksi Yhdistykseksi. 
Yhtenä perusteena oli, että yh-
distykseen haluttiin myös nais-
puolisia jäseniä.  

KONEPAJAMIEHEN 
VALIMOMIES -LEHTI 

Vuodesta 1955 vuoteen 1983 
julkaistiin valimotekniset artikke-
lit Konepajamies -lehden kaksi 
kertaa vuodessa ilmestyvässä Va-
limomiesnumerossa, joka jaettiin 
veloituksetta SVL– SVY:n jäsenille. 
Itse Konepajamies -lehti ilmestyi 
kaksitoista kertaa vuodessa. Ah-

kerina kirjoittajina Suomen Vali-
momies -lehdessä olivat Eugen 
Autere ja Yrjö Ingman, ja Kone-
pajalehden Valimomieslehdissä 
em. lisäksi Paavo Tennilä. Kaikki 
olivat tuttuja Valimotekniikka-kir-
jojen kirjoittajina. 

Konepajamies -lehdessä jul-
kaistavien artikkeleiden piti täyt-
tää tietyt kriteerit, esim. kirjoituk-
sissa piti olla lähdeluettelo. Suo-
men Valimomies-lehden vähän 
vapaampi kirjoitustyyli muuttui 
nyt tiukempaan formaattiin, mi-
kä nosti kirjoittamisen kynnystä.  

Konepajalehden valimomiesleh-
det eivät sisältäneet SVL – SVY:n 
toimintaan liittyviä kirjoituksia 
matkakertomuksia lukuun otta-
matta, joten toiminnasta tiedot-
taminen jäi edelleen SVL – SVY:n 
hallituksen ja osastojen vastuulle. 

SVY:N JÄSEN-
MÄÄRÄN KEHITYS 

SVY:n jäsenmäärä oli 1970-lu-
vun alussa noussut jo 750 jäse-
neen. Vuonna 1971 Paavo Ten-
nilän toimiessa toista vuotta 
SVY:n hallituksen puheenjoh-
tajana, SVY:n hallitus päätti te-
hostaa toimintaansa, minkä 

seurauksena vuonna 1973 perus-
tettiin kotimaan- ja ulkomaan toi-
mikunnat. Kotimaan toimikunnan 
vastuulle tuli koulutustilaisuuksien 
ja ulkomaantoimikunnalle ulko-
maanmatkojen järjestäminen. Tie-
dottaminen SVY:n toiminnasta ta-
pahtui edelleen vuosikokousten ja 
hallituksen kokouksiin osallistunei-
den osastojen edustajien ja jäsen-
postitusten kautta. Vuoden aikana 
jäsenille lähetettiin lukuisia erillis-
kirjeitä, kuten kutsu vuosikokouk-
seen ja muihin tilaisuuksiin. Lisäksi 
osastot lähettivät jäsenille omaan 
toimintaansa liittyviä kirjeitä. SVY:n 
ja osastojen sihteereillä oli siten 
töitä. 

SVY:LLE ASIAMIES 

Vuoden 1978 alusta SVY nimesi 
Reijo Helameren Valimoiden Han-
kintaosuuskunnasta yhdistyksen 
ensimmäiseksi asiamieheksi, jo-
ka toimi myös rahastonhoitajana. 
SVY:n tilanne oli hankala. SVY:n 
jäsenrekisterissä olevien jäsen-
ten lukumäärä oli noussut yli tu-
hanteen, ja mm. jäsenpostitukset 
olivat työläitä. Valitsemalla Reijo 
Helameren asiamieheksi haluttiin 
siirtää sihteeristötyö valimoiden 
hallinnoimaan, romunkeräystä 
hoitavaan palveluyritykseen. Toi-

Suomen Valimomies numero 1, kansilehti.

SVY:n  
jäsen-
matrik-
kelit 
vuosil-
ta1972 
ja 1965.
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min itse Helsingin osaston sihtee-
rinä vuodesta 1978, ja osallistuin 
useaan SVY:n hallituksen kokouk-
seen niin kauan, kuin osasto toi-
mi Helsingin osaston silloisen 
puheenjohtajan Rauno Sippelin 
ollessa estyneenä. SVY:n hallinto 
oli suuresta jäsenmäärästä johtu-
en kankea, ja samoin tiedottami-
nen. 

KRISTER COLLAN 
PUHEENJOHTAJANA 
JA ASIAMIEHENÄ 

Krister Collan toimi SVY:n pu-
heenjohtajana vuosina 1979 – 
1982. Puheenjohtajakautensa jäl-
keen hänet valittiin SVY:n asiamie-
heksi. Tätä tehtävää hän hoiti 11 
vuotta vuoteen 1993 asti. Vuoden 
1982 vuosikokouksen illanvieton 
aikana Krister valitti minulle, että 
SVY jäsenpostitukset olivat hänel-
le todellinen riesa. Jäsenkunnalle 
lähetetyt kirjeet oli ensin laaditta-
va ja sitten monistettava. Kyseinen 
palvelu ostettiin ulkopuolelta. Tä-
män jälkeen kirjeet oli laitettava 

kirjekuoriin ja frankeerattava. Tä-
mä tapahtui Kristerin kotona, keit-
tiön pöydällä, koko perheen voi-
min. Ehdotin Kristerille, että SVY 
alkaisi uudelleen julkaista jäsen-
kuntalehteä, jolloin lehdessä voi-
taisiin julkaista myös kaikki jäsen-
kuntaan lähetettävä informaatio, 
sisältäen vuosikokouskutsut ja 
jatkuvasti lisääntyvät messu- ja 
matkatarjoukset. Krister torjui 
ensin ehdotukseni perustellen 
sitä sillä, ettei hänen pieni, asia-
miestyöstä saama korvaus mah-
dollista työmäärän kasvattamis-
ta. Päinvastoin, hänen työmää-
räänsä pitäisi vähentää. Palasin 
asiaan aina Kristeriä tavatessani. 
Krister pehmeni vähitellen, ja 
hän ehdotti syksyllä 1983 SVY:n 
hallitukselle, että asetettaisiin 
työryhmä asian selvittämiseksi, 
ja niin hallitus päätti.  

VALIMOVIESTI JA 
LEHTITOIMIKUNTA 

Asiamiehen lisäksi hallituksen 
asettamaan työryhmään kuului 
Ari-Veli Starcke ja minä. Ehdo-
timme hallitukselle lehden pe-
rustamista. Lehden perustamis-
ta suunnitelleesta työryhmästä 
muodostettiin lehtitoimikunta, 
jonka puheenjohtajana toimin 
sitten vuoden 2012 loppuun as-
ti. Ensimmäinen lehti ilmestyi 
vuoden 1985 alussa. Siinä pyy-
dettiin jäsenistöltä ehdotuksia 
lehden nimeksi. Tuulikki Starc-
ken ehdotus Valimoviesti kat-
sottiin parhaaksi, ja numeros-
ta 2/1985 alkaen lehden kan-
nessa on lukenut Valimoviesti. 

Kun Valimoviesti alkoi ilmestyä, 
todettiin, ettei SVY:n osastoja tar-
vittu SVY:n toiminnasta tiedottami-
seen, ja syksyllä 1991 Krister Col-
lan esitti hallitukselle, että paikal-
lisosastot voidaan lakkauttaa, ja 
se sai hallituksen hyväksynnän. 
Lakkautumisesta paikalliskoko-
ukset päättivät sitten itse omis-
sa kokouksissaan. 

VALIMOVIESTIN VAIKEAT 
ALKUVUODET JA KAISA 
AHOMAA -KROGELLIN JA 
OLE KROGELLIN ROOLI 

Ensimmäisinä vuosina tuskailim-
me Krister Collanin kanssa, miten 
saada Valimoviestin kaksi nume-
roa vuodessa ilmestymään, ja li-
säksi vielä jonkinlaisen aikatau-
lun mukaan siten, että edes osa 
jäsenpostituksista jäisi pois. Kun 
Valimoviesti oli ilmestynyt seitse-
män vuotta, työkollegani Ole Kro-
gell syksyllä 1991 tiedusteli minul-
ta, onko mahdollista, että hänen 
vaimonsa Kaisa Ahomaa-Krogell 
ja hän Kaisan avustajana voisivat 
ottaa vastuun Valimoviestin aineis-
ton keruusta, oikoluvusta, taitosta, 
layoutin tekemisestä, postituslis-
tasta sekä valmiin aineiston toimit-
tamisesta painatusta varten.Samal-
la Ole myös ehdotti, että Valimo-
viesti ilmestyisi neljä kertaa vuo-
dessa, ja että jokaisella lehden nu-
merolla olisi selvä deadline. Lehti-
toimikunta piti tällaista järjestelyä 
erinomaisena. SVY:n hallitus hyväk-
syi Kaisan ja Olen tarjouksen, ja yh-
dessä he toimittivat numerosta 1/
1992 alkaen 25 vuoden aikana 100 
Valimoviestiä. Viimeinen heidän toi-
mittamansa numero on Valimovies-
ti 3/2016.  

VALIMOVIESTI-TIEDOT-
TAMINEN SVY:N TOIMIN-
NASTA VUODESTA 1992 

Heti kun Valimoviesti alkoi ilmes-
tyä Kaisan ja Olen toimittamana, 
kaikki SVY:n jäseninformaatio al-
koi tapahtua Valimoviestin kautta. 
Asiamiehen jäsenpostitukset, vuo-
sikokouskutsua lukuun ottamatta, 
jäivät pois. Vuoden 1992 vuosiko-
kouksessa hyväksyttiin uudet SVY:n 
toimintasäännöt, ja uusissa sään-
nöissä oli maininta, että vuosikoko-
uskutsu voidaan tehdä Valimovies-
ti-lehdessä. Tällä päätöksellä SVY:n 
erillispostitukset jäivät lopullisesti 
historiaan. 

Krister Collan, syksy 1990.
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VALIMOVIESTIN ULKOASU 

Kaisan ja Olen jälki alkoi muu-
tenkin näkyä heti. Lehden otsi-
kointi ja layout olivat selkeät, ja 
lehden teksti oli hyvin oikoluet-
tu. SVY:llä on vuodesta 1992 läh-
tien ollut tasokas lehti, jonka ta-
lous myös vähitellen saatiin kun-
toon.  

Valimoviestin ulkoasun tasoa 
on jatkuvasti kehitetty. Vuonna 
2014 osa sivuista painettiin vä-
rillisinä, ja vuoden 2017 jälkeen 
lehti on julkaistu kokonaisuu-
dessaan värillisenä. 

VALIMOVIESTIN SISÄLTÖ 

Valimoviesti on varsinkin vuo-
desta 1992 lähtien tukenut SVY:n 
toimintaa hyvin. Jokaisen nume-
ron puheenjohtajan terveiset ja 
hallituksen kuulumiset asiamie-
hen laatimana ovat pitäneet jä-
senet ajan tasalla yhdistyksen tu-
levasta toiminnasta. Kutsut ja tar-
joukset SVY:n vuosikokouksiin, tal-
viopintopäiviin ja matkoihin sekä 
näiden referaatit ja yritysesittelyt 
ovat olleet lehden tärkeätä antia. 
Myös Valun Käytön Seminaari on 
tarjottu ja referoitu Valimoviestis-
sä, vaikka tilaisuus ei ole SVY:n 
järjestämä.  

Referaatteja on myös ollut ruot-
salaisen ja saksalaisen valimotek-
nisen yhdistyksen vuosikokouksis-
ta sekä Maailman Valimokongres-
sista ja muista tapahtumista. Myös 
saksalaisen Giesserei-lehden kir-
joituksia on ansiokkaasti käännet-
ty suomeksi. Teknisten artikkelei-
den kirjoittajia on vähän, mutta 
artikkeleiden ajankohtaisuus ja 
taso on ollut hyvä.  

Mallinvalmistuksesta ja malle-
ja valmistavista yrityksistä ja yri-
tysten henkilökunnasta on kir-
joitettu paljon.  

Valimoteknillishistoriallisia kirjoi-
tuksia merkittävistä valukappaleis-
ta ja valimoista on julkaistu silloin 
tällöin. Valimomuseoon liittyvää 
aineistoa on ollut lähes jokaises-
sa Valimoviesti-numerossa. 

Arvo Huiskon tasokkaat pilapiir-
rokset ovat naurattaneet lehden 
lukijoita lehden alkunumeroista 
alkaen. 

SVY:n kunniajäsenten haastat-
teluja on myös julkaistu lehdes-
sä. SVY merkkihenkilöiden kuol-
tua lehdessä on ollut muistokir-
joitus. SVY:n matrikkeli on jul-
kaistu kolmen vuoden välein. 

Valtavat muutokset valimoiden 
asiakaskunnassa tuovat valimoille 
haasteita. Tilanne muistuttaa olo-
suhteita SVL:n perustamisen aikoi-
hin. Valimotekniikkaa ja valimopro-
sesseja hyvin osaavia henkilöitä on 
poistunut alalta tai siirtynyt eläk-
keelle. On puutteita olemassa ole-
vien prosessien ja valimometallur-
gian osaamisesta, saatikka sitten 
uusista tekniikoista, jotka liittyvät 
ympäristöystävällisemmän tekno-

logian vaatimien valuratkaisujen 
toteuttamiseen. Tiedontarve on 
suuri, kuten se oli SVL:tä perus-
tettaessa. Silloin uusi Valimo-
mies-lehti tuli apuun. Nyt meil-
lä on hyvin toimiva lehti, joten 
ei tarvitse aloittaa alusta. Kui-
tenkin aktiivinen kirjoittajakaar-
ti on pieni. Jo Valimomies-leh-
dessä oli aikanaan paljon artik-
kelikäännöksiä ajankohtaisista 
ja uusista tekniikoista. Tämä rat-
kaisu toimi silloin, ja toimisi var-
masti nytkin.  

SVY:N KOTISIVUT 

SVY:llä on ollut omat kotisivut 
vuodesta 2003. Kotisivujen yllä-
pito oli aluksi hankalaa ja vähäis-
tä, eikä niillä ollut SVY:n tiedotta-
misen kannalta merkitystä. Nyt 
SVY:n juhliessa 75-vuotista taival-
taan SVY:n kotisivut ovat ajan ta-
salla, ja esim. ilmoittautuminen 
75-vuotisjuhliin voitiin tehdä ko-
tisivujen kautta.  

 

Krister Collan seurueineen syksyllä 1990.
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     YHDISTYKSEN 
PERUSTAMINEN 1947 

SVY– FGF 
75 vuotta  

Kaikki yhdistyksen puheenjohtajat
                                                      

VALIMOTEOLLISUUDEN 
JÄRJESTÄYTYMISEN TAUSTAA 

Suomen valimoteollisuus oli 
1940-luvun puolivälissä sattunees-
ta syystä sekaisin. Järjestäytynyt 
toiminta saatiin liikkeelle vuonna 
1946, jolloin Suomen Metalliteol-
lisuusyhdistyksen alaisuuteen pe-
rustettiin Valimokomitea käsitte-
lemään tuotantoteknisiä ja raa-
ka-ainekysymyksiä.  

Maan isot valimot, kuten esimer-
kiksi Högfors, Lokomo, Tampella, 
Valmet ja Ahlström toimivat suur-
ten konepajayritysten sisällä, ja 
kuuluivat tätä kautta Suomen Me-
talliteollisuusyhdistykseen. Valta-
osa maan pienistä valimoista sen 
sijaan kuului Suomen Metalliteol-
lisuusharjoittajien Liittoon, jota 
myös epävirallisesti kutsuttiin Pik-
kumetalliksi. Ensin mainitussa oli 
siis vähän valimoita ja paljon rau-

taa, ja jälkimmäisessä paljon vali-
moita ja vähän rautaa.

Tilanne oli vielä 1970-luvun alussa 
tällainen, jakolinjana liittymiseen va-
limoiden osalta näyttäisi olleen vali-
mon oma koko. Lopulta,1.1.1976, 
nämä yhdistivät toimintansa. Uu-
den keskusliiton nimeksi tuli Suo-
men Metalliteollisuuden Keskus-
liitto. Tuon ajan valimoista ei ole 
juurikaan kirjoitettu erillisiä selos-
tuksia, eikä niitä ole säilynytkään 
jälkipolville.

Suomen Metalliteollisuusyhdis-
tyksen ja Valimokomitean aktiivi-
sella toiminnalla oli ratkaiseva mer-
kitys myös Suomen Valimomiesten 
Liiton syntymiseen, joka muutti ni-
mensä vuonna 1964 muotoon Suo-
men Valimotekninen Yhdistys. Vi-
rallisesti nimet kuuluvat seuraavas-
ti: Suomen Valimomiesten Liitto 
– Finlands Gjuterimannaförbund 
r.y., r.f. (lyhenteenä: SVL – FGF) ja 
Suomen Valimotekninen Yhdistys 
 – Finlands Gjuteritekniska Före-
ning r.y., r.f. (lyhenteenä SVY – FGF).  

Omalla tavallaan mainittu Valimo-
komitea elää edelleen. Valimoko-
miteasta tuli vuonna 1955 Valimo-
asiain valtuuskunta, josta taas tuli 
vuonna 1976 Valimoiden toimiala-

Suomen Valimomiesten Liiton Helsingin osaston perustajajäsenet 20.4.1947. Tämä 
kuva ei siis esitä koko Suomen Valimomiesten Liiton perustajia. Ei ole tiedossa, et-
tä onko tällaista koko SVL:n perustamista esittävää valokuvaa koskaan otettukaan, 
sen sijaan perustamiskokoukseen osallistuneiden valimomiesten allekirjoitukset 
ovat kokouspöytäkirjan erillisessä liitteessä. Suomen Valimomiesten Liiton synty-
sanojen lausuja johtaja B. M. Lehtonen on toisessa rivissä vasemmalla reunassa.  

TEKSTI: OLAVI PIHA
VALOKUVAT: SUOMEN VALIMOMUSEO JA OLAVI PIHA
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     YHDISTYKSEN 
PERUSTAMINEN 1947 

ryhmä VALTAR, joka muutti ni-
mensä 22.4.2008 muotoon Va-
lutuoteteollisuusyhdistys VALTY, 
joka muutti nimensä 15.8.2017 
muotoon Valimoteollisuus ry, 
jolla nimellä nyt jatketaan toi-
mintaa. Organisaatiollisesti ja 
myös toiminnan kannalta suu-
rin muutos tapahtui vuonna 
2008, jolloin toiminta irtaan-
tui Metalliteollisuuden Kes-
kusliitosta (MET) erilliseksi 
ja itselliseksi yhdistykseksi. 

VALIMOMIESTEN YLEINEN 
KOKOUS 15.6.1946  

Suomen Metalliteollisuusyhdis-
tyksen valimokomitea kutsui ko-
koon valimomiesten yleisen koko-
uksen, joka pidettiin Helsingissä 
Suomen Teollisuusliiton huoneis-
tossa 15.6.1946. On huomattava, 
että tämä kokous järjestettiin hy-
vin nopeasti sodan päättymisen 
jälkeen, eli vain vuosi ja yhdeksän 
kuukautta jatkosodan päättäneen 
Moskovan välirauhan (19.9.1944) 
jälkeen. Suomen metalliteollisuus 
ja laivanrakennus oli määrätty rau-
hanehdoissa sotakorvauksiin, joita 
oli kyllä osattu odottaakin. Konei-
den, laitteistojen, laivojen ja val-

miiden tehtaiden mittakaava kui-
tenkin tuli suomalaisille valtaisa-
na yllätyksenä, sillä Suomessa oli 
odotettu sotakorvausten osuvan 
metsäteollisuuden tuotteisiin.  

Kokouksessa puheenjohtajana 
toimi ins. Ernst Alander ja sihtee-
reinä ins. Eugen Autere ja kauppat. 
kand. Lennart Henrikson. Puheen-
johtaja Alander mainitsi aloitussa-
noissaan, että kokouksen tarkoi-
tuksena oli tutustuttaa valimomie-
het toisiinsa, sekä suoda heille ti-
laisuus ajatusten vaihtoon erilaisis-
ta ammattikysymyksistä ja teknilli-
sistä seikoista. Ja koulutuksellista 
sisältöä kokoukseen toivat neljä 
kokouksessa pidettyä esitelmää:  

1. Ammattikoulutuksen tehos-
    taminen valimoalalla (johtaja 
    B. M. Lehtonen, Suomivalimo),   

2. Rautavalimoissa esiintyvät 
    valuviat (ins. Eugen Autere, 
    Högforsin Tehdas),  

3. Rikin poisto soodakäsittelyllä    
    (Kaarlo Saarikoski),  

4. Adusoitu valurauta (tri Boris  
    Doktar).  

Alustukset kirvoittivat aktiivisen 
keskustelun, joihin osallistuivat 
mm. ins. Aallos, Haapakosken 
Tehdas; ins. Dahlberg, Tikkakos-
ki Oy; valumestari Reunanen, Po-
rin konepaja; ylimestari Salminen, 
Tampella; ins. Luther, Karhulan 
Tehdas; ins. Tähkiö, Kone ja Sil-
ta; mestari Sarjakivi, Kone ja Sil-
ta; ins. Ahlroos, Lokomo Oy; ins. 
Alanko, G. A. Serlachius Oy; ins. 
Lillqvist, Pietarsaaren Konepaja; 
ins. Häggström, Rafu Lönnström 
Oy; ylityönjoht. Kalle Kuulas, Suo-
mi Valimo; valumestari Ruotsalai-
nen, Salon Valimo; valumestari 
Enqvist, Högforsin Tehdas; ins. 
Alcenius, Porin Konepaja. Kaikki 
alustukset kommentteineen löy-
tyvät Valimokomitean painatta-
masta Teknillisiä Tiedonantoja 
1/46 kirjasesta.  

Tässä yhteydessä on todettava, 
että 1940-luvulla lienee ollut käy-
tänteenä, että esimerkiksi kokous-
pöytäkirjoissa ja/tai keskusteluissa 
ei juurikaan eroteltu henkilön oppi-
arvon kohdalla, oliko hän korkea-
koulun käynyt diplomi-insinööri vai 
insinööri. Kaikkia nimitettiin sanalla 
insinööri. Suuri määrä keskusteluun 
osallistuneista oli diplomi-insinöö-
rejä, ja esimerkiksi SVL:n toiminnan 
alkuun laittaneet Alander, Alanko 
ja Autere olivat kaikki diplomi-in-
sinöörejä, ja Alanko oli yli-insinöö-
ri ja Autere tekniikan lisensiaatti. 
Tässä kirjoituksessa noudatetaan 
tuon aikaisia ja pöytäkirjan mukai-
sia nimityksiä.  

Yleisen kokouksen jälkeen pidet-
tiin toinen kokous, jossa oli pöytä-
kirjan mukaan insinöörejä ja mes-
tareita 54 edustaen eri valimoita. 
Kokouksen puheenjohtajaksi valit-
tiin valumestari Kalle Kuulas Rau-
ta- ja Metallivalimo Suomesta ja 
sihteeriksi Insinööri Eugen Aute-
re Högforsin tehtaalta.  

Puheenjohtaja tiedusteli kokouk-
sen osanottajilta, katsottiinko vali-

Karkkilassa 14.5.1947. Liittokokous on edennyt jo juhlaillallisen puolelle. Pöydän 
takana keskellä vuorineuvos Gustav Arppe, hänestä vasemmalle SVL:n ensimmäi-
nen puheenjohtaja insinööri Georg Hellén. 
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momiesten yhdistyksen perus-
taminen tarpeelliseksi. Yhdistys 
voisi toimia samaan tapaan kuin 
Ruotsissa jo vuonna 1908 perus-
tettu Sveriges Gjutmästareför-
bund. Tämän yhdistyksen sään-
nöt oli käännetty suomeksi ja ko-
piot jaettu osanottajille. Synty-
neessä keskustelussa todettiin 
yhdistyksen perustaminen tar-
peelliseksi, ja päätettiin valita 
viisihenkinen toimikunta, 3 va-
lumestaria ja 2 insinööriä asiaa 
valmistelemaan. Toimikunnan 
jäsenet valittiin eri puolilta maa-
ta. Valittu toimikunta oli seuraa-
vanlainen:

– puheenjohtaja, valumestari 
   Kalle Kuulas, Suomivalimo 

– sihteeri, insinööri 
   Eugen Autere, Högfors 

– jäsen, insinööri Georg Hellén, 
   Wärtsilä-Yhtymä, Turku 

– jäsen, valumestari 
   Onni Salminen, Tampella 

– jäsen, valumestari Yrjö 
  Reunanen, Porin Konepaja. 

Evästykseksi toimikunnalle eh-
dotettiin yhdistykselle kolme vaih-

toehtoista nimeä, joista yksikään 
ei tullut valituksi viralliseksi nimek-
si. Ehdotetut nimet olivat:  

– Valumestariyhdistys
– Valimomiesyhdistys 
– Valimoteknillinen yhdistys 

VALMISTELEVAN TOIMI-
KUNNAN KOKOUS 18.8.1946 

Valmisteleva toimikunta piti 
18.8.1946 kokouksen. Siinä päätet-
tiin, että yhdistys tulee itsenäiseksi 
eikä sitä alisteta muihin liittoihin. 
Tämä päätös merkitsi sitä, että yh-
distys ei tulisi toimimaan ammatti-
liittona, vaan yksinomaan teknise-
nä yhdistyksenä.  Samassa kokouk-
sessa luettiin ruotsalaisen valimo-
mestariyhdistyksen säännöt, ja teh-
tiin niihin muutoksia. Sääntöehdo-
tukset päätettiin monistaa ja lähet-
tää eri valimoihin nähtäväksi.  

Suomeen kopiotiin myös Ruotsissa 
oleva yhdistyksen maantieteellinen 
jakautuminen eri osastoihin, jotka 
suunniteltiin seuraavasti:  

–  Helsingin osasto 
–  Turun osasto 
– Tampereen osasto  
– Itä-Suomen osasto  
– Pohjois-Suomen osasto.  

PERUSTAVA 
KOKOUS 22.9.1946 

Syyskuun 1946 suuren kokouksen 
pöytäkirjan otsikko kuului seuraa-
vasti: ”Pöytäkirja laadittu Suomen 
valimoissa toimivien insinöörien ja 
työnjohtajien kokouksessa Helsin-
gin kaupungissa Elimäenkadun 
nro 15 sijaitsevassa ”Kontu” -ni-
misen ravintolan huoneustossa 
22. syyskuuta 1946. Läsnä oli 50 
Suomen valimoista edustavia in-
sinöörejä ja työnjohtajia.” 

Avauspuheessaan valimotyönjoh-
taja Kalle Kuulas avasi kokouksen 
ja selosti Suomen valimomiesten 
oman yhdistyksen siihenastiset pe-
rustamisvaiheet. Kokouksen pu-
heenjohtajaksi valittiin Kalle Kuu-
las, varapuheenjohtajaksi insinöö-
ri Ahlroos sekä sihteeriksi insinöö-
ri Alcenius.  

Kokouksessa päätettiin, että yh-
distys perustetaan. Yhdistyksen 
nimeksi vahvistettiin Suomen Va-
limomiesten Liitto, Finlands Gju-
terimannaförbund (SVL - FGF). 
Samalla suoritettiin liiton ensim-
mäisen hallituksen vaalit. Valituik-
si tulivat:  

–  puheenjohtaja, insinööri 
    Georg Hellén Wärtsilä Yh-
    tymä Chrichton-Vulcan 

–  varapuheenjohtaja, ylityön-
    johtaja Kalle Kuulas, Rauta- 
    ja Metallivalimo Suomi 

–  sihteeri, insinööri Eugen 
    Autere, Högforsin tehdas 

–  varasihteeri, insinööri Gardar  
    Alcenius, W. Rosenlew & 
    Co Oy, Porin konepaja 

SVL:n sääntömäärinen 14. vuosiko-
kous pidettiin Porissa vuonna 1961. 
Tässä vakavamietteiset jäsenet kuun-
televat edestä tulevaa tietoa. 
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–  rahastonhoitaja, valumestari
   Onni Salminen, Oy Tampella Ab 

–  varajäsen, valumestari Uno 
    Lindholm, Vaasan konepaja 

–  varajäsen, valumestari Jalmar
   Tuomela, A. Ahlström Oy Kar-
    hulan Tehtaat, rautavalimo 

Yhdistyksen tarkoitus määriteltiin 
ensimmäisissä säännöissä seuraa-
vasti: ”Liiton tarkoituksena on esi-
telmillä ja keskusteluilla vaikuttaa 
ammattikunnan kohottamiseksi se-
kä tietopuolisesti että käytännölli-
sesti, edistää ja valvoa sen jäsen-
ten ja ammatin etuja sekä koettaa 
ylläpitää terveitä olosuhteita niis-
sä valimoissa, joiden palvelukses-
sa on liiton jäseniä.” 

Yhdistyksen jäseniä koski § 2, 
joka kuului: ”Aktiivijäseneksi on 
oikeutettu pääsemään jokainen 
valimomies, joka kahden vuoden 
aikana on pysyvästi toiminut ja 
jatkuvasti toimii työnjohtajana 
tai johtavassa toimessa valimo-
teknillisellä- tai sulattoalalla. Yh-
den vuoden samoissa olosuhteis-
sa toiminut henkilö on oikeutet-
tu pääsemään passiivijäseneksi”.  

Oikeusministeriö vahvisti 
säännöt 17.3.1947. Sen perus-

teella vuotta 1947 pidetään yh-
distyksen perustamisvuotena.  

VALIMOMIESTEN YLEINEN 
KOKOUS 24.1.1947 

Vuoden 1946 aikana oli saatu ai-
kaiseksi valimoyritysten ja valimo-
alalla toimivien toimihenkilöiden 
jakaantuminen tarkoituksenmukai-
sesti kahteen eri yhdistykseen. 
Maassa oli nyt Suomen Metallite-
ollisuusyhdistyksen valimokomi-
tea sekä Suomen Valimomiesten 
Liitto SVL. Näiden organisaatioi-
den tavoitteet olivat yhteneväi-
set. Yhteisistä tavoitteista kertoo 
mm. se, että yhdistyksen keskeisi-
nä niminä vilahtelevat samojen 
henkilöiden nimet. Esimerkiksi 
valimokomiteassa aktiivisesti toi-
mineet Alander ja Autere olivat 
molemmat myös SVL:n puheen- 
johtajina.  

Ilmeisesti hyvät kokemukset 
edellisestä kokouksesta ja hyvin 
korkea toimeliaisuus valimoalal-
la johtivat siihen, että Metallite-
ollisuusyhdistyksen valimokomi-
tea kutsui uudelleen Valimomies-
ten yleisen kokouksen koolle 
24.1.1947.  

Tällä kertaa kokoonnuttiin Hel-
singin Yliopiston pienessä juhla-

salissa. Puheenjohtaja ja sihteeris-
tö olivat edellisen kokouksenmu-
kaiset. Valimokomitean julkaisema 
75-sivuinen Teknillisiä tiedonanto-
ja 2/47 kertoo, että tilaisuudessa 
oli läsnä Sotevan edustajat. Sota-
korvausten valtavat ponnistukset 
olivat edessäpäin. Oli huoli siitä, 
että selviävätkö valimomme kai-
kista Neuvostoliiton vaatimista 
tiukoista määrä- ja laatuvaatimuk-
sista. Valimoteollisuutemme jou-
tui paineen alaisena valmistamaan 
valtavan määrän tuotteita, joita ei 
maassamme ollut koskaan ennen 
valmistettu.  

Puheenjohtaja Alander avaus-
puheessaan selvittää: ”Tällä ker-
taa tälle kokoukselle antaa eri-
tyisen tärkeyden se, että myös 
Sotevan edustajat ovat täällä 
mukana ja tulevat esittämään 
näkökohtansa ja vaatimuksensa 
valimoiden suhteen. Niin kuin 
tiedämme, tällä kertaa kaikki 
valimomme työskentelevät hy-
vin suuressa mittakaavassa So-
tevaa varten, ja siitä syystä tä-
mä puoli on sekä nykyaikaisen 
tärkeä että meille kaikille mie-
lenkiintoinen.” 

Valimoalan haasteet ja tavoit-
teet olivat todella kovat: vuosia 
sotaa käyneessä maassa ei ollut 
valimoalan käytännön koulutusta. 
Asiaan oli saatava nopeasti paran-
nus, ja sen vuoksi jo syksyllä 1947 
Valimomiesten Liiton hallitus kään-
tyi kirjeellä Metalliteollisuusyhdis-
tyksen valimokomitean puoleen 
pyynnöllä saada aikaan valimotek-

30-vuotisjuhlaan kokoonnuttiin Imatral-
la 15.5.1977. Kunniamerkkien saajat ovat 
vasemmalla toimitusjohtaja Jarl Jägerroos, 
Oy Lux Ab, dipl.ins. Paavo Tennilä, Rauma 
Repola Oy Lokomon Tehtaat, dipl.ins. Ris-
to Rintala, Asko Upo Oy ja ins. Per-Erik v. 
Nandelstadh, Oy Wärtsilä Ab Turun Telak-
ka. Kuvasta puuttuu ins. Sven Lillqvist 
Pietarsaaresta.  
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nikkokoulutusta jossakin teolli-
suuskoulussa, kuten teknillisiä 
kouluja siihen aikaan kutsutti-
in. Liiton hallitus piti tärkeänä 
nimenomaan työnjohtokunnan 
kouluttamista, sillä sille oli kaik-
kein suurin tarve. Pyyntö johti-
kin nopeasti tulokseen. Ensim-
mäinen kolmivuotinen valimo-
teknikkokurssi aloitti Turussa 
syksyllä 1948. Pysyvän valimo-
teknikkojen koulutuksen aloit-
taminen onkin häikäisevä suori-
tus silloiset olosuhteet huomi-
oiden. 

SVL:N LIITTOKOKOUKSET 

Ensimmäinen liittokokous eli 
vuosikokous pidettiin Tampereel-
la 25.5.1947. Kokoukseen osallistu-
jia oli yhteensä 43. Kokouksessa 
toimi puheenjohtajana ins. Evald 
Ahlroos Lokomo Oy:stä, ja tästä 
ensimmäisestä kokouksesta alka-
en on vuosikokouksen puheenjoh-
tajaksi valittu aina kokouspaikka-
kunnan edustaja.  

Toinen liittokokous pidettiin 
Hotelli Seurahuoneella Lahdessa 
5.5.1948, ja kokoukseen osallistui 
jo 96 jäsentä, joka oli 71 % koko 
jäsenistöstä. Yhdistyksen toimin-
takertomuksessa kerrottiin nimit-
täin liiton jäsenmäärän nousseen 
jo 135 seuraavasti: 

– Helsingin osasto 59 
–  Tampereen osasto 24 
– Pohjois-Suomen osasto 24 
– Itä-Suomen osasto 28 

Kolmas liittokokous pidettiin 
Karkkilassa 14.5.1949. Tilaisuu-
desta muodostui mittasuhteil-
taan ennen näkemämätön ta-
pahtuma. Varsinaiseen vuosiko-
koukseen osallistui 143 jäsentä, 
ja Högforsin tehtaan tarjoamal-
le juhlapäivällisille Hotelli Rauta-
ruukkiin 213 henkeä. Vuorineuvos 
Gustav Arppe lausui vieraat terve-
tulleiksi. Välittömästi puheen pää-

tyttyä laulettiin uutuutena SVL:n 
jäsenen ja Högforsin Tehtaan 
työnopettajan Paavo Saariston 
(19.4.1905-19.5.1970) kirjoittama 
”Valimomiesten marssi”, jonka 
sävelen kanttori Soimela oli so-
vittanut kymmenmiehiselle or-
kesterilleen. Valimomiesten 
oma marssi sai ihastuneen vas-
taanoton. Tunnelma tilaisuudes-
sa on luultavasti ollut hyvin juhla-
va. Iloisuutta ja ammattiylpeyttä 
varmaan nostatti tilaisuudessa ja-
ettu Valimomiesten Liiton ensim-
mäinen oma jäsenlehti ”Suomen 
Valimomies”. Masentava sota-ai-
ka oli takanapäin, ja valimomie-
hille riitti töitä, ja maahan perus-
tettiin uusia valimoita nopealla 
aikataululla.  

NIMI MUUTTUU 

Vuonna 1964 yhdistys muutti 
sääntöjään, ja uudeksi nimeksi 
tuli Suomen Valimotekninen Yh-
distys. Tästä oli suuri hyöty,  sil-
lä muutoksen jälkeen jäseniltä 
ei enää kyselty, mihin ammatilli-
seen keskusjärjestöön liitto kuu-
lui. Mallia otettiin Ruotsin veljes-
järjestön nimenmuutoksesta, jos-

sa nimi oli muuttunut muo-
toon Sveriges Gjuteriteknis-
ka Förening.  

Sääntöjen muutos merkitsi, et-
tä myös naishenkilöitä voitiin vali-
ta yhdistyksen jäseniksi. Hallituk-
seen valittiin kuitenkin ensimmäi-
nen naisjäsen vasta vuonna 1992, 
eli 28 vuotta sääntöjen muutoksen 
jälkeen. Sääntöjen muutos vaikutti 
myös yhdistyksen tapakulttuuriin 
kohottavasti. Daamit otettiin vuo-
sikokouksiin mukaan. Vuosikoko-
usillallisten tarjoilu monipuolistui, 
ja juhlatunnelmasta tuli entistä 
hillitympi. 

YHDISTYSTOIMINTAA 

Ensimmäisinä vuosikymmeninä 
yhdistyksen toiminta oli aktiivista, 
ja toiminta oli varsin osastovetois-
ta. Jokaisella osastolla oli omat 
toimintatapansa. Helsingin osas-
ton joka kesäinen onkikilpailu oli 
paikkakunnalla suuren luokan kan-
sanjuhla. Osastot järjestivät omille 
jäsenilleen tutustumismatkoja alu-
een valimoihin, koulutustapahtu-
mia ja juhlia.  

Yhdistyksen hallitus vuonna 1950. Istumassa vasemmalta Toivo Nissinen, Kalle Kuulas, 
Ernst Alander ja Eugen Autere. Seisomassa Emil Erkkilä ja Gardar Alcenius. Kuvasta 
puuttuvat Kosti Alanko, Onni Salminen ja Uno Lindholm. 
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1980-luvun loppupuolella osas-
tojen aktiivisuus kuitenkin väheni. 
Puheenjohtaja Rauno Sippel ku-
vailikin Valimoviestissä 1/1990 ti-
lannetta seuraavalla tavalla: 
”SVY:n osastojen toiminta on ol-
lut tervaista ja takkuista. Osasto-
jen on vaikea – ehkä nykyvalimo-
miehen ajankäytön tiukkuuden 
vuoksi – saada jäsenistöä liik-
keelle. Osallistuminen on sel-
västi painottunut vuosikokouk-
sen, SVY:n ulkomaantoimikun-
nan ja kotimaan toimikunnan 
järjestämiin tilaisuuksiin. Osas-
tojen puheenjohtajat ovat esit-
täneet jäsenistön harkittavaksi, 
että onko osastojen olemassa-
olo nykyään enää tarpeen”.  

Osastojen tehtäviä ja toimintaa 
korvattiin määrittelemällä Valimo-
viestissä 3/1995 yhdistykseen 22 
kontaktihenkilön verkosto. Se ei 
toiminut, ja toiminta noina aikoi-
na kehittyi pääyhdistysvetoiseksi. 
Toisin on Ruotsissa, jossa 114 
vuotta vanhan SGF:n kaikki kol-

me alaosastoa Nordöstra, Söd-
ra ja Vänern-Vättern toimivat 
hyvin aktiivisesti.  

Jäsenluettelot ovat yhdistystoi-
minnan tiedotuksen ytimessä. Tä-
mä matrikkeliksikin kutsuttu tieto-
paketti kertoo, keitä kollegoja yh-
distykseen kuuluu, ja missä tämä 
”alan mies” työskentelee. Ennen 
EU:n tiukkoja määräyksiä matrikke-
lista saattoi löytää jäsenen työnan-
tajan, tittelin, aseman yrityksessä 
tai oppiarvon, syntymäpäivän, ko-
tiosoitteen, jäseneksi tuloajan, pu-
helimen, faksin ja sähköpostin. 
Eläkkeelle siirtyneet jäsenet huo-
mioitiin merkinnällä ”veteraani”.  
Tällainen tietopaketti oli vallan 
verraton, jos vaikka halusi muis-
taa kollegaa 50-vuotispäivän joh-
dosta. Tähän ei ole enää mah-
dollisuutta, siitä pitää EU huolen.
 
Ensimmäiset kolme jäsenluette-
loa julkaistiin Valimomies-lehdes-
sä vuosina 1949, 1950 ja 1951. Sit-
ten seurasi 12 vuoden ”kuiva kau-

si”, kunnes saatiin aikaiseksi erilli-
set matrikkelikirjat, joita ilmestyi 
seuraavanlaisesti:   

–  1965 vihreäkantinen matrikkeli  
–  1968 keltakantinen matrikkeli  
–  1976 ruskeakantinen matrikkeli  
–  1983 mustakantinen matrikkeli  
– 1987 sinikantinen matrikkeli 

Neljä ensimmäistä matrikkelia 
olivat 10x5 cm kokoisia, ja kestivät 
erinomaisesti vuosien käyttöä. Vii-
des matrikkelikirja, sininen kannel-
taan, oli sitten hieman suurempi, 
ja sidonnaltaan niin hauras, että 
siitä tuli välittömästi irtolehtimat-
rikkeli, kun sivut irtosivat ensim-
mäisellä käytöllä. Viiden kirjamai-
sen jäsenmatrikkelin jälkeen siir-
ryttiin vuonna 1990 käytäntöön, 

Helsingissä kokoonnuttiin luentotilaisuuteen 24.5.1964. Ensimmäisessä rivissä Paavo Ten-
nilä, toisessa rivissä vasemmalta Jarl Jägerroos, tunnistamaton, Georg Hellén, Per-Erik v. 
Nandelstadh. Kolmas rivi: Gunnar Heikkilä, Toivo Nissinen, Seppo Koskinen, Yrjö Ingman, 
Pertti Inkinen, Lars Törn. Neljäs rivi: Teppo Lehdikkö, tunnistamaton, Oke Haapa, Marja-
Terttu Lehtinen, Ilmo Silventoinen, Erkki Värre, Emil Erkkilä ja Vilho Uhrman.  

Yhdistyksellä on kiinteä yhteys veljesyhdistyk-
seemme Sveriges Gjuteritekniska Föreningiin 
SGF:ään. Vuoden 2016 vuosikokouksessa Tylö-
sandissa ehdittiin valokuvaankin. Eturivissä is-
tuu vasemmalla pitkän valimouran tehnyt Kurt 
Rindstål ja vieressä Ingemar Svensson. Seiso-
massa SVY:n tervehdyksen esittänyt Olavi Piha 
ja SGF:n varapuheenjohtaja Christian Karlsson, 
Älmhults Gjuterin tehtaanjohtaja.  
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jossa jäsentiedot painettiin joka 
toinen vuosi Valimoviestiin.  

Asiamiestoiminta alkoi vuonna 
1978, kun Osuuskunta Teollisuu-
den Romun johtaja Reijo Hela-
meri toimi yhdistyksen sihteeri-
nä, ja hän otti asiamiehen teh-
tävät hoitaakseen sihteerin töi-
den ohella. Asiamiehinä ovat 
kuluneina vuosina toimineet: 

1978–1982 Reijo Helameri 

1982–1993 Krister Collan 

1993–2004 Kari Seppälä 

2004–2006 Olavi Piha 

2006–2014 Rauno Sippel 

2014–2022 Jani Isokääntä 

2023–        Tommi Sappinen 

Jäsenmäärän kehitys: Yhdistyk-
sen jäsenmäärä lähti alusta alka-
en hyvin reippaaseen kasvuun, ja 
tuota kasvua riittikin ensimmäiset 
30 vuotta. Yhdistyksen jäsenmää-
rän huippu saavutettiin vuonna 
1980, jolloin jäsenmääräksi kirjat-

tiin 1200. Tässä kuitenkin oli sel-
lainen paha ongelma, että liki kol-
masosa jäsenistä ei maksanut.jä-
senmaksuaan ollenkaan. Lienee 
ollut niin, että ilmainen Konepaja-
miehen VALIMOMIES-numero ko-
tiin kannettuna kiinnosti niin pal-
jon, että kannatti olla ainakin pa-
perilla jäsenluettelossa mukana. 

Yhdistyksessä kuitenkin aloitettiin 
ryhtiliike, ja useita satoja jäsenmak-
sunsa maksamatta jättäneitä jäse-
niä poistettiin rekisteristä.  

Samoihin aikoihin Konepajamies-
lehden VALIMOMIES-numeron 
loppumisen kanssa Suomeen osui 
itsenäisyyden ajan pahin lama, jo-

70-vuotisjuhlaa vietettiin Tampereella 6.10.2017 Museokeskus Vapriikin tiloissa. Vie-
railukohteina olivat erittäin kiinnostavat teräsvalimo TEVO Lokomo Oy ja suuri ja glo-
baali Metso Minerals Oy. Yhdistys tarjosi vuosikokoustapahtuman kokonaisuudessaan 
ilmaiseksi veteraaneille puolisoineen. Veteraaneja saapuikin paikalle 52 ja heidän puoli-
soitaan 43. Kaikkiaan juhlaan osallistui 161 henkilöä. Kokouksessa yhdistyksen kunnia-
jäsen, mallilehtori ja veteraani Kari Pohjalainen esitti veteraanien puolesta lämpimät 
kiitokset yhdistyksen hallitukselle taloudellisesta tuesta.  

Jäsenmäärä kasvoi 
nopeasti, ja ensim-
mäiset 33 vuotta 
olivat jatkuvaa nou-
sua. Ongelma vuon-
na 1980 oli, että kol-
masosa jäsenistä ei 
maksanut jäsenmak-
sua. Finanssikriisin 
(2008) jälkeen suunta 
on ollut koko ajan alas-
päin, ja juhlavuonna 
henkilöjäseniä on 561.  
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ka kosketti ihan jokaista vali-
moalan henkilöä. Näin sitten 
noin kymmenessä vuodessa 
jäsenmäärä romahti noin 500 
jäsentä pienemmäksi, ja vuon-
na 1996 maksavia jäseniä oli 
713. Tästä sitten vielä kerran 
jäsenmäärä ponnahti yli kah-
deksansadan (2008), mutta 
tuon finanssikriisivuoden jäl-
keen suunta on ollut koko 
ajan alaspäin. Vuosituhan-
nen jälkeenkin jäsenmäärä 
on edelleen vähentynyt noin 
200:lla hengellä, ja juhlavuon-
na henkilöjäseniä on 561.  

Onhan yhdistyksellä myös 
yritysjäseniä kelpo joukko. Vuo-
situhannen vaihtuessa yritysjä-
senten määrä kaksinkertaistui 
ollen nyt 47. Yritysjäsenten mak-
samat jäsenmaksut ovatkin 46 % 
koko jäsenmaksukertymästä. 

SUOMEN VALIMOMIES 
1949–1954 

Liiton ensimmäinen hallitus to-
tesi, että oma lehti olisi tehokas 
väline jäsenten ammattitaidon 
kohottamiseksi. Lehden ensim-
mäinen päätoimittajana oli B. M. 
Lehtonen. Toimitussihteerinä oli 
Gunnar Heikkilä. Suomen Valimo-
mies ilmestyi 11 kertaa vuosina 
1949–1954 viimeisen numeron 
ollessa 2/1954. Lehden kustanta-
minen ja toimittaminen oli yhdis-
tykseltä upea suoritus. Sivuja ker-
tyi kuuden vuoden aikana 708. 

Gunnar Heikkilä kirjoitti Suomen 
Valimomiehen numeroon 3/1951 
pakinapalstan ”Toimittaja valaa”. 
Siitä lähtien Toimittaja valaa -pals-
ta oli Suomen Valimomiehen kai-
kissa numeroissa lehden viimei-
seen numeroon 2/1954 asti. Heik-
kilä jatkoi pakinoitaan Konepaja-
mies-lehden valimomiesnume-
roissa numerosta 5/1955 alkaen, 
ja viimeinen Toimittaja valaa il-
mestyi Konepajamiehen nume-

rossa 5/1989. Humoristinen paki-
na julkaistiin keskeytyksettä 38 
vuoden ajan, ja Heikkilä jätti pa-
kinoitsijan tehtävät siirtyen vete-
raaniksi 76 vuoden ikäisenä.  

Suomen Valimomies -lehdet si-
dottuina tukeviin kansiin luovutet-
tiin Suomen Kansalliskirjaston ko-
koelmiin teollisuusneuvos Yrjö M. 
Lehtosen johtaman lähetystön toi-
mesta 9.10.2015. Siellä ne säilyvät 
tuleville sukupolville. Jokaisen asi-
asta kiinnostuneen on mahdolli-
suus tutustua lehtiin Kansalliskir-
jaston tutkijasalissa, osoite on 
Unioninkatu 36, Helsinki.  

VALIMOMIES-NUMERO 
KONEPAJAMIES-LEHDESSÄ 
1955–1982 

Vuonna 1955 päätoimittaja 
Gunnar Heikkilä neuvotteli silloi-
sen Suomen Metalliteollisuusyh-
distyksen kanssa sopimuksen, jol-
la Suomen Valimomies fuusioitui 
hiljattain perustettuun Metallite-
ollisuusyhdistyksen Konepaja-
mieslehteen. Sopimus oli jäse-
nille hyvin edullinen. Kaikki jä-
senet saivat veloituksetta kaksi 
todella paksua Konepajamies-
lehden valimomiesnumeroa vuo-
dessa. Valimomiesnumeroiksi va-
kiintuivat loppuvaiheessa nume-
rot 5 ja 11. Julkaisijan ylläpitämä 
vuosittain julkaistu artikkelikoh-
tainen sisällysluettelo oli sellais-
ta luksusta, jollaista ei ole ollut 
saatavissa enää vuosikymmeniin.  

Konepajamies-lehden Valimo-
miesnumerossa 11/1982 kuitenkin 
jäsenistölle tuli ikävää luettavaa. 
Suomen Metalliteollisuusliitto ja 
Insinöörilehdet Oy kirjoitti: ”Tämä 
on viimeinen lehtemme VALIMO-
MIES-NUMERO, jonka lähetämme 
Sinulle ja kaikille Suomen Valimo-
teknisen Yhdistyksen jäsenille il-
maiseksi, jne.” 27 vuoden mittai-
nen yhteistyö irtisanottiin yksipuo-
lisesti. Tuona aikana oli kaksi ker-

taa vuodessa julkaistu 8–10 erit-
täin korkeatasoista ja ajankohtais-
ta valimoalan artikkelia viitetietoi-
neen, tiukkaa valimoasiaa melkein
3 000 sivua. Konepajamies jatkoi 
valimoaiheisten artikkelien julkai-
semista tämänkin jälkeen, mutta 
koko ajan vähenevässä määrin. 
Lehti vähensi jyrkästi otettaan tek-
niikasta syksyllä 1994, ja muuttui 
”teollisuuden ammattilehdeksi”. 
Lehti ilmestyi 25 vuoden ajan 11 
kertaa vuodessa kuten edeltäjän-
säkin, kunnes se lopetti ilmesty-
misensä numeroon 11/2019 suu-
remmin siitä ilmoittamatta. Tämä 
taitaa kuvastaa teollisuuden vä-
häistä arvostusta nykyisessä digi-
talisaatiota ihannoimassa maail-
manmenossa. 

VALIMOVIESTI 1985 – 

Suomen Valimoteknisen yhdis-
tyksen jäsenet jäivät ilman omaa 
lehteä 1983. Vuonna 1985 ilmestyi 
ensimmäinen Valimoviesti, ja se on-
kin julkaissut olemassaolonsa aika-
na 6 100 sivua yhdistyksen asioita 
ja tiukkaa valimoasiaa. Valimovies-
tin syntyhistoriaa selvitetään erilli-
sessä artikkelissa tässä lehdessä. 

PUHEENJOHTAJAT 1947–2022 

Yhdistyksellä on ollut 22 puheen-
johtajaa 75 vuoden aikana. Jospa 
tarkastellaan tässä heitä hieman, 
minkälaisia ominaisuuksia heillä 
on ollut, ja mitkä ominaisuudet 
heitä yhdistävät ja mahdollisesti 
erottavat toisistaan. 

Näkyvin yhdistävin ominaisuus 
on korkea akateeminen koulutus-
tausta. 17 heistä on suorittanut 
diplomi-insinöörin tutkinnon, mi-
kä lienee luonnollista näin tekni-
sellä toimialalla. Yksi eli Erkki Vär-
re on kauppatieteiden maisteri, 
jonka lisänimi Valmetin suuressa 
valimossa oli aina muotoa Mais-
teri Värre. Tekniikan lisensiaatte-
ja puheenjohtajissa on kolme, ja 
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20-vuotisjuhlaansa yhdistys vietti Imatralla 21.5.1967. Eturivissä vasemmalta 
yli-insinöörit Kosti Alanko ja Ernst Alander, johtajat B. M. Lehtonen ja Arne 
Bolander, professori Paavo Asanti, johtajat Erkki Turtola ja Gunnar Heikkilä 
sekä Yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja Georg Hellén. .  
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Vuonna 2016 kokoonnuttiin Iisalmessa Suomivalimo Oy:n toimiessa kokousisäntänä. Kokouspaikka oli Spa Hotel Runni, jossa myös 
Mannerheim aikoinaan kävi virkistäytymässä. Hieno juhlaillallinen oli nimeltään Mannerheim. Päivällä saimme tutustua Suomiv-
alimon tuotantoon ja sitten suurta kiinnostusta herättänyt vierailu Ponsse Oy:n tuotantoon. Siellä saimme kuulla, että yritys on 
lisäämässä teräsvalujen käyttöä.  

Kunniajäsen 
Paavo Tennilän 
täyttäessä 90 
vuotta huhtikuus-
sa 2019 yhdistyk-
sen lähetystö 
kävi Kangasalla 
onnittelukäynnillä. 
Ja luonnollisesti 
sitten oli tämä 
Lokomon vala-
ma sukelluspallo 
ikuistettuna syn-
tymäpäivälahjaan. 
Mukana valoku-
vassa kunniajäsen 
Kari Pohjalainen, 
yhdistyksen 
puheenjohtaja 
Aki Keskinen ja 
oikealla asiamies 
Jani Isokääntä. 
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yksi on tekniikan tohtori, kolme 
heistä on yli-insinöörejä eli Alan-
der, Alanko ja Collan.

Yhdistävä tekijä luonnollisesti on 
johtava asema maan suurissa va-
limoissa, joista mainittakoon alku-
päästä vaikkapa Pohjoismaiden 
suurin valimo Högfors (Alander ja 
Autere), suuri ja mahtava Lokomo 
(Ahlroos ja Tennilä), G. A. Serlachi-
us Oy Mäntän konepaja ja valimo 
(Alanko), Valmet Rautpohjan vali-
mo (Värre ja Rantala), Upo (Rinta-
la ja Sippel), Leinovalu (Leino), Ahl-
ström Karhula (Riihimäki) ja JOT-
Yhtiöt (Kemppainen), Wärtsilä Taa-
lintehdas (Collan). On selvää, että 
jokaisella heillä on ollut omat esi-
miehensä esimerkiksi koko teh-
taan johtaja tai isännöitsijä. Näil-
tä, tai sitten yrityksen omistajilta-
han ne valimon investointeihin tar-
vittavat rahat on ollut pakko anoa. 
Varmaa tuntuisi olevan, että omas-
sa työympäristössään eli valimos-
sa, he ovat olleet tulosvastuullisia 
johtajia, jotka ovat kertoneet alais-
illeen, kuinka asioita valimossa hoi-
detaan. Ovatko he olleet neuvotte-

levia johtajia, vai johtaneet valimoi-
taan Management by Perkele -me-
todilla, siitä sitten kertovat jälkeen 
jääneet kaskut ja kertomukset.  

Työteliäitä herrat ovat olleet, jo-
ta todistaa monien heidän jälkeen-
sä jättäneet kirjalliset tuotokset. 
Tekniikan lisensiaatti Eugen Au-
tere on tässä omaa luokkaansa, 
hän kirjoitti jopa yli 1500 sivua 
painettua suomenkielistä vali-
moteknistä aineistoa, varmaan-
kin enemmän kuin kukaan tässä 
maassa tähän mennessä. Hän 
osallistui useiden tärkeiden vali-
moaiheisten kirjojen kirjoittami-
seen vuosikymmenien ajan. Hän 
toimi yhdistyksen vastuutehtävis-
sä yhtäjaksoisesti 24 vuoden ajan
 – ja kaiken tämän hän suoritti 
vaativan päivätyön ohessa. Soti-
lasarvoltaan Autere oli insinööri-
kapteeni. Autere hallitsi valimo-
tekniikan perinpohjaisesti, ja hä-
nen johtamansa Högforsin vali-
mo oli esikuvana kaikille muille 
valimoille. Vielä 77-vuotiaana 
hän julkaisi yhdessä Jaakko Lie-
den kanssa 300-sivuisen kirjan 

Petsamon nikkeli – taistelu me-
tallista (1989).  

Paavo Tennilä on toinen erityisen 
ahkera suomenkielisen valimoteks-
tin tuottaja. Vuonna 1958 SVY–FGF 
nimitti hänet Konepajamies-lehden 
valimomiesnumeroiden erikoistoi-
mittajaksi, ja tätä tehtävää hän jat-
koi vuoteen 1983 saakka. Valimoar-
tikkelien kirjoittaminen Konepaja-
mies- ja Metallitekniikka-lehteen 
jatkui yli kolme vuosikymmentä. 
Tennilä toimi osakirjoittajana kak-
si kertaa alalle tärkeässä Valimo-
tekniikka-kirjassa, joka alaa opis-
kelevien ja jo valmistuneiden vali-
momiesten keskuudessa tunnetaan 
nimellä ”Autere-Ingman-Tennilä” 
oppikirjana. Suomen Valimoteknis-
en Yhdistyksen täyttäessä 50 vuot-
ta hän kirjoitti yhdistyksen histori-
akatsauksen juhlakirjaan. Vuonna 
1985 perustettuun Valimoviestiin 
hän käänsi 50 jaksoa eli yhteensä 
330 sivua uutisia ja artikkeleita 
Giesserei-lehdestä. Vuonna 2010 
Tennilä pyysi siirtyä veteraaniksi 
81-vuotiaana lehtimiestoimistaan. 
Yhtäjaksoisesti vuodesta 1958 al-

Yhdistyksen 72. Vuo-
sikokous pidettiin 
Kotkassa 4.10.2019 
Karhulan Valimo 
Oy:n toimiessa isän-
tävalimona. Vuosi-
kokous järjestettiin 
seitsemännen kerran 
Kotkassa. Jokaisella 
vuosikymmenellä 
1950-luvulta alkaen 
yhdistyksen jäsenet 
ovat kokoontuneet 
Kotkaan tai Karhu-
laan. Iltajuhlaa vie-
tettiin Original Sokos 
Hotel Seurahuoneella, 
vuosikokous oli Meri-
keskus Wellamos-
sa. Aamulla aikaisin 
olimme tutustumassa 
Karhulan Valimon Oy:n 
tuotantotiloihin, jossa 
toimitusjohtaja Pekka 
Kemppainen esitteli 
valimon toimintaa.  
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Georg Hellén (21.10.1883–7.7.1969) valmistui kons-
truktioinsinööriksi 1920 opinahjonaan Tekniska Lär-
overket i Helsingfors. Insinööri Hellén oli todellinen 
valimomies, sillä jo valmistumisvuonnaan hän aloitti 
valimonpäällikkönä Lokomo Oy:n palveluksessa. Sit-
ten Pietarsaaren, Strömberg Oy:n ja Porin konepajo-
jen valimot, Haapakosken tehdas, Suomivalimo ja 
LUX. Hän oli puolustusministeriön sotatalousosas-
ton metallurgi raskaina sotavuosina 1941–1947, ja 
oli keskeinen henkilö valettujen kranaatinkuorien 
valmistamisen aloittamisessa. Georg Hellén kuului 
myös yhdistyksen perustajajäseniin, ja hänet palkit-
tiin yhdistyksen kultaisella ansiomerkillä 1967.  

HELLÉN, 
GEORG

SVL:N 1.
PUHEEN-
JOHTAJA 

1947–1949 

ALANDER, 
ERNST 
BORIS

SVL:N 2.
PUHEEN-
JOHTAJA 

1949–1953 

Yli-insinööri Ernst Boris Alander (16.6.1903–8.4.1993) 
valmistui Teknillisestä korkeakoulusta diplomi-insinöö-
riksi 1925, ja aloitti samana vuonna Kymi-yhtiön palve-
luksessa. 1941 hänet nimitettiin Högforsin tehtaan tek-
nilliseksi johtajaksi ja 1964 isännöitsijäksi. Tästä tehtä-
västään hän jäi eläkkeelle vuonna 1968. Alanderin ai-
kana Högforsista kasvoi yksi Pohjoismaiden suurimmis-
ta valimoista. Hän oli Högforsin konepajakoulun perus-
tajia, ja oli myös innokkaasti mukana kehittämässä Tek-
niikan museota. Ernst Alander oli yhdistyksen perusta-
jajäsen, ja hänelle myönnettiin yhdistyksen kultainen 
ansiomerkki vuonna 1967. Samana vuonna hänet kut-
suttiin myös kunniajäseneksi.   

kanut aktiivinen kirjoitustoiminta 
oli kestänyt keskeytyksettä peräti 
52 vuotta. 

Toki moni muukin entisistä pu-
heenjohtajista oli aktiivinen (Vär-
re, Collan, Kemppainen) kirjoitus-
rintamalla, mutta ei tuossa mitas-
sa kuin erikseen nostetut Autere 
ja Tennilä.  

Kotiseututoiminnassa aktiivi-
sesti toimineita ovat olleet Vär-

re ja Sippel. Tulevien insinööri-
en valimotekniikan opettami-
seen paikkakuntansa oppilai-
toksissa ovat osallistuneet ai-
nakin Tennilä ja Sippel.  

Eräs hauska piirre, ja myös erit-
täin erikoinen sattuma yhdistää 
yhdistyksen alussa toimineita 
puheenjohtajia. Alussa on 21 
vuoden jakso, jolloin puheen-
johtajan sukunimi alkaa A-kirjai-
mella. Alander, Ahlroos, Alanko, 

Autere. Näistä kolme on myös 
yhdistyksemme kunniajäseniä, 
nimittäin Alander, Alanko ja 
Autere. 

Tämä tarkoittaa sitä, että kun 
tuon ajan papereita ja historioi-
ta lukee, pitää olla tarkkana, et-
tä nimi menee oikein.  

PUHEENJOHTAJAT 1947–2022 
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AHLROOS, 
EVALD 
MIKAEL 

SVL:N 3.
PUHEEN-
JOHTAJA 

1953–1958 

Evald Mikael Ahlroos (3.10.1896–21.4.1958) syntyi Ke-
miössä, ja käytyään teollisuuskoulun hän tuli vuonna 1919 
vuorotyönjohtajaksi Lokomo Oy:n teräsvalimoon. Paria 
vuotta myöhemmin hänestä tuli valimon ylityönjohtaja. 
Toisen maailmansodan jälkeen hänet nimitettiin valimon 
osastoinsinööriksi. Evald Ahlroos oli yhdistyksen perusta-
jäsen, ja toimi aktiivisen Tampereen osaston puheenjohta-
jana vuodet 1947–1952, ja oli liiton puheenjohtajana vuo-
desta 1953 alkaen. Ahlroos oli jäyhästä ulkomuodostaan 
huolimatta hyvin huumorintajuinen henkilö, josta monet 
kaskut vieläkin kertovat. Evald Ahlroosin puheenjohtaja-
kausi päättyi vuoteen 1958, jolloin hän kuoli 61-vuotiaana. 

AUTERE,
EUGEN 

SVY:N 5.
PUHEEN-
JOHTAJA 

1966–1970 

Eugen Autere (20.4.1912–20.9.2001) valmistui diplomi-in-
sinööriksi Teknillisen korkeakoulun kemian osastolta 1937. 
Autere toimi mm. Petsamon Nikkeli Oy:n laboratorion 
päällikkönä 1938–1945. Tekniikan lisensiaatti Autere oli 
Helsingin osaston puheenjohtajana 1953–1958, ja yhdis-
tyksen varapuheenjohtajana 1958–1966, yhdistyksen vas-
tuutehtävissä yhtäjaksoisesti 24 vuotta. Autere oli tavat-
toman tuottelias kirjoittaja. Hän toimi SVL:n perustamis-
ta suunnitelleen toimikunnan sihteerinä 1946. Yhdistyk-
sen kultainen ansiomerkki myönnettiin Autereelle vuo-
sina 1972 ja 1987, ja hän on ainoa jäsen, joka on saanut 
merkin kaksi kertaa. SVY–FGF:n kunniajäseneksi hänet 
kutsuttiin 1972.   

ALANKO, 
KOSTI

SVL:N 4.
PUHEEN-
JOHTAJA 

1958–1966 

Yli-insinööri Kosti Alanko (4.10.1901–1.11.1974) syntyi 
Raumalla, ja 1923 hän valmistui diplomi-insinööriksi Tek-
nillisen korkeakoulun koneenrakennusosastolta. 1937 hä-
net nimitettiin G. A. Serlachius Oy:n Mäntän konepajan 
johtajaksi, tätä tehtävää hän hoiti eläkkeelle siirtymiseen-
sä saakka vuoteen 1966 asti. 1964 toteutettiin yhdistyksen 
sääntöjen ja nimen muutos, joten myös naishenkilöitä voi-
tiin valita jäseniksi. Hallitukseen valittiin ensimmäinen nais-
jäsen kuitenkin vasta 28 vuoden kuluttua. Alanko oli yhdis-
tyksen perustajajäsen, ja hänelle myönnettiin yhdistyksen 
kultainen ansiomerkki vuonna 1967. Samana vuonna hä-
net kutsuttiin myös yhdistyksen kunniajäseneksi.  

TENNILÄ, 
PAAVO 

SVY:N 6.
PUHEEN-
JOHTAJA 

1970–1973 

Paavo Tennilä syntyi 27.4.1929 Kuhmoisissa, ja valmistui 
diplomi-insinööriksi Teknillisen korkeakoulun vuoriteolli-
suusosastolta 1955. Ura alkoi Lokomo Oy:n teräsvalimos-
sa työpajainsinöörinä 1955, ja päättyi terästehtaan tutki-
musjohtajana 1994. Tennilä toimi Tampereen osaston pu-
heenjohtajana 1960–1964 ja yhdistyksen varapuheenjoh-
tajana 1966–1970. Hän toimi osakirjoittajana kahdessa Va-
limotekniikka-oppikirjassa ja yhdistyksen 50-vuotisjuhlakir-
jassa sekä mm. käänsi Valimoviestiin 330 sivua artikkeleita 
Giesserei-lehdestä. Hänelle myönnettiin yhdistyksen kul-
tainen ansiomerkki vuonna 1977, ja samana vuonna hä-
net myös kutsuttiin yhdistyksen kunniajäseneksi.  



VALIMOVIESTI JUHLANUMERO42

Erkki Värre (2.2.1916–20.9.1976) valmistui kauppatieteiden 
maisteriksi 1950 Helsingin kauppakorkeakoulusta. Valmet 
Oy Rautpohjan valimon ensimmäisenä valimonjohtajana 
hän aloitti 1949, ja oli tuossa toimessa kuolemaansa saak-
ka. Tuon 27 vuoden aikana valimo kasvoi ja kehittyi teknii-
kaltaan koko ajan, tehtiin useita suuria laajennuksia.Mais-
teri Värre kirjoitti Konepajamies-lehden Valimomies-nume-
roon säännöllisesti, oli ahkera luennoitsija, ja piti aktiivises-
ti yhteyttä viranomaisiin. Erkki Värre toimi SVY–FGF:n vara-
puheenjohtajana 1970 –1973 ja oli monissa valimotoimi-
alaan liittyvässä hankkeessa, kuten valimoprofessuurin 
ajamisessa, poikkeuksellisen aktiivinen.  

Risto Rintala (3.1.1920–22.4.2007) valmistui Teknillisen kor-
keakoulun vuoriteollisuusosastolta diplomi-insinööriksi 1949 
ja liittyi heti valmistumisvuonnaan SVL:n jäseneksi. Työura 
alkoi Oy Strömberg Ab:n ja Rautpohjan valimoissa valimo-
insinöörinä jatkuen Asko Upon valimonjohtajuuteen. Hän 
oli aktiivinen kirjoittaja Konepajamieslehden Valimomies-
numerossa. Rintala toimi SVL:n sihteerinä 1957–1963, Itä-
Suomen osaston puheenjohtajana 1971–1973 ja yhdistyk-
sen varapuheenjohtajana 1973–1976. Rintala oli sotilasar-
voltaan yliluutnantti. Rintalalle myönnettiin yhdistyksen 
kultainen ansiomerkki vuonna 1977, ja samana vuonna 
hänet myös kutsuttiin yhdistyksen kunniajäseneksi.   

Yli-insinööri Krister Collan (7.6.1931–7.11.2008) valmistui 
diplomi-insinööriksi Teknillisen korkeakoulun vuoriteolli-
suusosaston metallurgian opintosuunnalta 1958. Samana 
vuonna hän aloitti valimouransa Wärtsilän Taalintehtaan 
teräsvalimossa. Hän toimi valimotekniikan vt. professori-
na 1980–1983. Toimittuaan SVY:n puheenjohtajana hän 
oli vielä yli kymmenen vuotta yhdistyksen asiamiehenä 
vuoteen 1993 saakka. Tähän tehtävään hän soveltuikin 
mainiosti hyvän huumorintajunsa ja sosiaalisen luonteen-
sa vuoksi. Yhdistyksen kultainen ansiomerkki myönnettiin 
Krister Collanille 1987, ja viisi vuotta myöhemmin vuon-
na 1993 hänet kutsuttiin yhdistyksen kunniajäseneksi.   

Teollisuusneuvos Heikki Leino (15.4.1931–10.1.2017) 
valmistui Teknillisen korkeakoulun koneinsinööriosastolta 
vuonna 1957 diplomi-insinööriksi, jolloin aloitti elämänmit-
taisen työn perheyrityksessä. Leino rakensi modernin rau-
ta- ja teräsvalimon, ja kehitti sitä systemaattisesti. Heikki 
Leino oli monin tavoin yhteiskunnallisesti aktiivinen, myös 
valtakunnallisesti. Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen jä-
seneksi hän liittyi 1958, ja toimi yhdistyksen Turun osaston 
puheenjohtajana 1969–1972. Vuonna 1979 hänet valittiin 
varapuheenjohtajaksi. Yhdistyksen kultainen ansiomerkki 
myönnettiin Heikki Leinolle 1987, ja vuonna 1999 hänet 
kutsuttiin yhdistyksen kunniajäseneksi.   

VÄRRE, 
ERKKI 

SVY:N 7.
PUHEEN-
JOHTAJA 

1973–1976 

RINTALA, 
RISTO 

SVY:N 8.
PUHEEN-
JOHTAJA 

1976–1979 

COLLAN, 
KRISTER 

SVY:N 9.
PUHEEN-
JOHTAJA 

1979–1982 

LEINO, 
HEIKKI 

SVY:N 10.
PUHEEN-
JOHTAJA

1982–1985 
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Arto Riihimäki (s. 25.2.1940) valmistui diplomi-insinööriksi 
Teknillisen korkeakoulun vuoriteollisuusosastolta metallur-
gian opintosuunnalta vuonna 1965. Riihimäki työskenteli A. 
Ahlström Oy Karhulan teräsvalimossa koko työuransa ajan 
vastaten mm. metallurgisen osaston toiminnasta. Seostet-
tujen teräslajien kehittämisessä Riihimäki oli maamme etu-
rivissä neljän vuosikymmenen ajan. Uran merkittäviä koho-
kohtia olivat Loviisan ydinvoimalaitoksen pääkiertopump-
pujen valmistus sekä AOD-konvertterin käyttöönotto sulan 
valmistuksessa. Riihimäki toimi SVY:n Itä-Suomen osaston 
puheenjohtajana 1977–1979. Yhdistyksen kultainen ansio-
merkki myönnettiin Arto Riihimäelle vuonna 1997.  

Rauno Sippel (24.10.1949–19.4.2014). Teknillisen korkea-
koulun vuoriteollisuusosastolta hän valmistui diplomi-in-
sinööriksi 1973. TKK:ssa hän tutki tuorehiekkoja ja suorit-
ti tekniikan lisensiaatin tutkinnon ja toimi valimotekniikan 
erikoisopettajana. 1979–2003 hän työskenteli monissa 
suomalaisissa valimoissa vaativissa tehtävissä, mm. Upon 
valimopäällikkönä. Sippel liittyi jäseneksi 1979, ja 1983 hä-
net valittiin Helsingin osaston puheenjohtajaksi. Yhdistyk-
sen varapuheenjohtajuus oli 1986–1988. Vuonna 2006 hän 
aloitti SVY:n asiamiehenä, ja hoiti tehtävää tarmokkaasti 
äkilliseen poismenoonsa saakka. Yhdistyksen kultainen 
ansiomerkki myönnettiin Rauno Sippelille vuonna 1997.    

Pekka Kemppainen (s. 10.5.1954) valmistui diplomi-in-
sinööriksi 1979 Oulun yliopiston teknillisestä tiedekun-
nasta teknillisen fysiikan osastolta. Valimoura alkoi Wärt-
silän Pietarsaaren valimosta. MecRastorin ja Meltin jäl-
keen Kemppainen palasi valimoteollisuuden pariin työs-
kennellen Componentalla, Meehanite Worldwidellä, Uu-
denkaupungin Rautavalimolla, Karhulan Valimolla ja Mii-
lucastilla. Näiden kautta hän perehtyi mm. Kiinan valimo-
teollisuuteen tehden sinne 140 matkaa. Hän on ollut ak-
tiivinen luennoitsija sekä oppikirjojen kirjoittaja. Pekka 
Kemppaiselle myönnettiin SVY:n kultainen ansiomerkki 
1997. Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen kunniajäse-
neksi hänet kutsuttiin vuonna 2007.  

Reijo Tiuraniemi (s. 12.12.1959) valmistui diplomi-insinöö-
riksi Oulun yliopiston konetekniikan osastolta 1985, ja on 
suorittanut myös eMBA tutkinnon. Hän aloitti valimouran-
sa 1984 Asko Oy:n Pietarsaaren Valimossa toimien siellä
mm. valimon päällikkönä. Vuodet 1993–1995 hän oli Upo 
Valimo Oy:n varatoimitusjohtajana vastaten Pietarsaaren 
ja Lahden valimoista, ja sitten hän oli Upo Valimo Oy:n toi-
mitusjohtajana vuodet 1995–1997. Seuraavaksi hän siirtyi 
Jaron ja Avesta Polaritin palvelukseen. Vuodet 2003–2015 
Tiuraniemi toimi Herrmans Oy Ab:n toimitusjohtajana, ja 
jatkaa hallituksessa. Yhdistyksen kultainen ansiomerkki 
myönnettiin Reijo Tiuraniemelle vuonna 2007.    

RIIHIMÄKI, 
ARTO

SVY:N 11.
PUHEEN-
JOHTAJA 

1985–1988 

SIPPEL, 
RAUNO 

SVY:N 12.
PUHEEN-
JOHTAJA 

1988–1991 

KEMPPAINEN, 
PEKKA

SVY:N 13.
PUHEENJOHTAJA

1991–1994 

TIURANIEMI, 
REIJO 

SVY:N 14.
PUHEENJOHTAJA 

1994–1997 
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Tapio Rantala (s. 20.2.1953) valmistui diplomi-insinöörik-
si Teknillisestä korkeakoulusta fysikaalisen metallurgian 
opintosuunnalta vuonna 1977, ja suoritti tekniikan lisen-
siaatin tutkinnon 1981. VTT:n ja Tampellan kautta tie vei 
1989 Valmet Rautpohjan valimoon, jossa Rantala oli va-
limon johtajana. Yrityksen nimi vaihtui, ollen välillä Met-
so Foundries Jyväskylä Oy. 2008–2016 hän toimi Com-
ponentan johtotehtävissä. Hän oli VALTARin hallituksen 
jäsenenä pitkään ja puheenjohtajana 2007–2012, ja oli 
lukuisien teollisuuden ja tutkimuslaitosten välisten tutki-
musohjelmien johtoryhmien jäsen. Yhdistyksen kultainen 
ansiomerkki myönnettiin Tapio Rantalalle vuonna 2007.  

Juhani Orkas (s. 29.8.1959) valmistui diplomi-insinöörik-
si Tampereen teknillisestä korkeakoulusta 1985. Hän on 
työskennellyt mm. Valmetin ja Lokomon valimoissa. Vuon-
na 1992 hän aloitti laboratorioinsinöörinä Teknillisessä kor-
keakoulussa, ja 2001 väitteli tohtoriksi aiheenaan valimo-
hiekkojen uusiokäyttö. Vuonna 2002 oli vuorossa valutuo-
tetekniikan professuuri. Orkas on julkaissut yli 100 tieteel-
listä artikkelia, ja luennoinut ulkomailla. VALTY ry:n puit-
teissa hän on osallistunut Euroopan valimoliiton CAEF:n 
toimintaan. Juhani Orkas toimi koulutustoimikunnan pu-
heenjohtajana 1995–1999 ja 2003–2006. Yhdistyksen kul-
tainen ansiomerkki myönnettiin Juhani Orkakselle vuon-
na 2007. 

Mika Valtonen (s. 30.1.1962) aloitti valimoalalla 16-vuoti-
aana vuonna 1978 Upo-Valimolla oppisopimusoppilaana, 
ja kouluttautui sen jälkeen työn ohella ensin teknikoksi, 
sitten koneinsinööriksi, ja Teknillisessä korkeakoulussa 
diplomi-insinööriksi. Vuodet 1978–1997 kuluivat Upo-Va-
limolla. Componentalla hän toimi mm. Karkkilan valimon 
valimonjohtajan tehtävässä. Hän oli aktiivisesti mukana 
työryhmässä, joka laati Valimoiden Työsuojeluoppaan. 
Valtonen valittiin hallitukseen vuonna 2000, ja varapu-
heenjohtajaksi vuonna 2001. Puheenjohtajana Valtonen 
toimi poikkeuksellisesti neljä kautta. Yhdistyksen kultai-
nen ansiomerkki myönnettiin Mika Valtoselle vuonna 2007.        

Marko Riihinen (s. 16.2.1969) valmistui diplomi-insinöörik-
si Teknillisen korkeakoulun konetekniikan osastolta vuonna 
1996 pääaineena valutuotetekniikka. Valmetille tehty diplo-
mityö oli: ”Ominaisuuksien ja mikrorakenteen hallinta pak-
suseinäisessä pallografiittirautavalussa”. Vuodet 1996–2008 
Riihinen toimi Valmet Oy Rautpohjan valimossa asiakaspal-
velu- ja myyntipäällikkönä. Tällä hetkellä Riihinen on Wärt-
silä Finland Oy:n palveluksessa vanhempana valuasiantun-
tijana. Riihinen toimi SVY:n koulutustoimikunnan jäsenenä 
1999–2010, ja oli hallituksen jäsenenä 2000–2005. Yhdistyk-
sen kultainen ansiomerkki myönnettiin Marko Riihiselle 
vuonna 2017.    

RANTALA,
TAPIO
 

SVY:N 15.
PUHEENJOHTAJA

1997–1999 

VALTONEN, 
MIKA 

SVY:N 17.
PUHEENJOHTAJA

2003–2007 

ORKAS, 
JUHANI 

SVY:N 16.
PUHEEN-
JOHTAJA

1999–2003 

RIIHINEN, 
MARKO 

SVY:N 18.
PUHEENJOHTAJA

2007–2010 

LÄHTEET: SVY–FGF 50 vuotta, Tennilä & Valonen, Tampere 1997. Suomen Valimomies 
kaikki lehdet, Konepajamieslehden VALIMOMIES-numerot, Valimoviestit 1985–2022. 
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Jani Isokääntä (s. 4.7.1977) valmistui Oulun yliopiston pro-
sessitekniikan osastolta prosessimetallurgian diplomi-insi-
nööriksi 2003. Ura valimoteollisuudessa alkoi Uudenkau-
pungin Rautavalimosta, jonne hän myös teki diplomityön-
sä. Lokomon teräsvalimon ja Leinovalun kautta hän päätyi 
Ouluun. Siellä hän perusti syksyllä 2013 SFTec Oy:n, joka 
kehittää ja tuotteistaa omaa kuivainteknologiaa kiertota-
louden tarpeisiin. Hän on ollut hallituksen jäsen 2007–
2013, ja varapuheenjohtaja 2008–2009. Suomen Valimo-
teknisen Yhdistyksen asiamiehenä Jani Isokääntä on toi-
minut vuodesta 2014, luovuttaen pestin seuraavalle vuo-
den 2023 alusta. Yhdistyksen kultainen ansiomerkki myön-
nettiin Jani Isokäännälle vuonna 2017.  

Niku Nurmi (s. 12.12.1976) syntyi Karkkilassa, ja valmistui 
työn ohessa kone- ja tuotantotekniikan insinööriksi (AMK) 
Hämeen ammattikorkeakoulusta Riihimäeltä vuonna 
2010. Valimouransa hän aloitti vuonna 1995 mallipuusep-
pänä ja jatkoi CAD/CAM-suunnittelijana Karkkilan Malli-
apu Oy:ssä. Vuonna 2004 alkoivat Componentalla mm. 
valusuunnittelijan, suunnittelupäällikön ja tuotantopääl-
likön työt. Vuoden 2016 alusta hän on toiminut Compo-
nenta Castings Oy Karkkilan valimon johtajana. Niku Nur-
mi on ollut SVY:n hallituksen jäsen 2010–2013. Yhdistyk-
sen kultainen ansiomerkki myönnettiin Niku Nurmelle 
Tampereella pidetyssä vuosikokouksessa vuonna 2017.        

Aki Keskinen (s. 9.12.1982) valmistui diplomi-insinööriksi 
Tampereen teknillisestä yliopistosta 2008 automaatiotek-
niikan koulutusohjelmasta. Valkeakosken terätehtaalle teh-
dyn diplomityön nimi oli ”Valutuotteiden laadun paranta-
minen”. Työura alkoi Peiron Oy:n valimossa tuotanto- ja 
myöhemmin myyntipäällikkönä. Keskinen valittiin hallituk-
seen 2015 ja seuraavana vuonna Iisalmen vuosikokoukses-
sa puheenjohtajaksi. Vuonna 2017 Keskinen aloitti Pintos 
Oy:n tuotantopäällikkönä ja vuodesta 2022 alkaen tuotan-
topäällikkönä pneumatiikan ja matalapainehydrauliikan 
komponenttien parissa toimivassa Pimatic Oy:ssä, joka 
käyttää tuotannossaan alumiini- ja teräsvaluja.       

Sampo Vauhkonen (s. 19.4.1974) syntyi Jyväskylässä aivan 
Valmetin valimon nurkilla. Hän valmistui Jyväskylän Ammat-
tikorkeakoulun logistiikan koulutusohjelmasta vuonna 2001 
insinööriksi (AMK). Valimouransa Vauhkonen aloitti Valmet 
Rautpohjan valimon automaattikaavauslinjan menetelmä-
kehitysinsinöörinä vuonna 2006, myöhemmin työtehtävät 
laajentuivat koskemaan koko valimoa. Valimon kehitys-, 
myynti- ja projektitehtävien lisäksi hän osallistuu aktiivi-
sesti Valmetin paperikonetehtaan tuotekehityshankkei-
siin. Vauhkonen valittiin Yhdistyksen hallitukseen 2017, 
ja hallituksen puheenjohtajaksi Kotkassa pidetyssä vuo-
sikokouksessa vuonna 2019.  

ISOKÄÄNTÄ, 
JANI
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PUHEENJOHTAJA

2016–2019 

VAUHKONEN, 
SAMPO

SVY:N 22.
PUHEENJOHTAJA
 
2019– 

KIITOKSET: Esitän suuret kiitokset kaikille artikkelin laatimisessa auttaneille 
ja erityisesti Paavo Tennilälle sekä Janne Viitalalle Suomen Valimomuseosta.
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TAPIO RANTALA, 
puheenjohtaja vuosina 1997-1999 

Ensimmäiset muistoni SVY:n toi-
minnasta ovat 1970-luvun loppu-
puolelta ja 1980-luvun alkuvuosil-
ta. Tuolloin osallistuin yhdistyksen 
Helsingin Osaston järjestämiin on-
kikilpailuihin Karkkilassa. Sitten 
muutettuani Tampellaan Tampe-
reelle toimin jonkin aikaa Tampe-
reen osastossa. Sittemminhän 
nuo yhdistyksen paikallisosastot 
ovat lopettaneet toimintansa. En-
simmäisen kerran minut valittiin 
yhdistyksen hallitukseen Tampe-
reen kokouksessa vuonna 1988. 
Tuolloin ”ministerinpestini” kes-
ti vain yhden vuoden. Sitten vuo-
den 1996 vuosikokouksessa Jy-
väskylässä minut valittiin uudel-
leen yhdistyksen hallitukseen. 

Vuonna 1997 Yhdistyksemme pu-
heenjohtajana oli Reijo Tiuraniemi, 
joka kuitenkin sanoutui irti kesken 
kyseistä vuotta, ja minun oli vara-
puheenjohtajana otettava tehtävä 
vastaan. Tämä sattui sikäli tiukkaan 
paikkaan, että kyseisenä vuonna 

yhdistyksemme täytti 50 vuotta, ja 
suunnitelmat/valmistelut vuosiko-
kouksen ja juhlan suhteen olivat 
täydessä käynnissä. Edellisvuoden 
lopulla valittu juhlatoimikunta toi-
mi kuitenkin tarmokkaasti, joten 
vauhdissa mukaan hypännyt (va-
ra)puheenjohtaja saattoi nukkua 
yönsä tämän asian suhteen rau-
hassa. Tampereen kokouksesta 
ja juhlasta muodostuikin puheen-
johtajakauteni selvästi merkittä-
vin tapahtuma, vaikka tuolloin 
toiminkin puheenjohtajana il-
man vuosikokouksen virallista 
valintaa. 

50-vuotisjuhlakokoukseen Tam-
pereella osallistui yli 300 henkilöä, 
joka on edelleenkin ennätysosallis-
tujamäärä. Esimerkiksi Valmet 
Rautpohjasta meille varattiin oma 
linja-autokuljetus suuren osallistu-
mismäärän vuoksi. Kyseinen juhla-
kokous oli kaksipäiväinen, ja sisäl-
si tavanomaisista kokouksista poi-
keten mm. Tampereen kaupungin 
vastaanoton, teatteriesityksen ja 
peräti kaksi juhlaillallista. Tämän 
juhlakokouksen yhteyteen oli lan-
seerattu muitakin merkittäviä 
tapahtumia kuten: 
– Vietettiin Valimoinstituutin ava-
jaisia Hervannassa. Valimoinsti-
tuuttiin kohdistui suuria odotuk-
sia niin toimialan kuin yhdistyk-
semme taholta. 
– Julkistettiin Yhdistyksen 
50-vuotis- ja Valimomuse-
on 10-vuotishistoriikki. 
– Yhdistyksemme sai ikioman li-
pun, joka arvovaltaisen kunnia-
jäsenjoukon toimesta naulattiin 
käyttöön. 
– Toimialaryhmä ilmoitti Paavo 
Tennilän rahaston perustamises-
ta. Kyseisen rahaston varat kasvoi-
vat merkittävästi iltajuhlan aikana 

tulleista lahjoituksista. Olisikohan 
Tähkällä ollut osuutta asiaan? 

Varsinaisessa kokouksessa 
minut sitten valittiin virallisesti 
puheenjohtajaksi vuodelle 1988. 
Toimikauteni jatkui myös vuodel-
le 1999 Iisalmen kokouksessa. 

Vuosien 1988 ja 1999 toiminta 
oli enemmän tavanomaista. Eri 
toimikunnat hoitivat niille kuulu-
via tehtäviä. Kotimaan toimikun-
ta järjesti jo traditioksi muodos-
tuneita opintopäiviä. Ulkomaan-
toimikunta järjesti ekskursion Eu-
rooppaan vuonna 1998. Vuonna 
1999 oli vuorossa GIFA-messut, 
joiden järjestelyt Calle Nybergh 
hoiti jälleen mallikkaasti. GIFA-
messuthan on merkittävä tapah-
tuma, johon myös yhdistyksem-
me jäsenistö osallistui suurin jou-
koin. Vuoden 1998 vuosikokous 
järjestettiin Iisalmessa. Eräs yksi-
tyiskohta kyseiseen kokoukseen 
liittyen ansaitsee erityismainin-
nan; Koska eteläsuomalaiset ko-
kivat Iisalmen olevan niin kauka-
na, oli heille järjestettävä yhdis-
tyksen toimesta junakuljetus. Vuo-
den 1999 vuosikokous järjestettiin 
Karhulassa, jossa kokouksen ohes-
sa tutustuttiin paikallisiin yrityksiin 
(Ahlström pumput ja valimo). Ko-
ko puheenjohtajakauteni ajan yh-
distyksen asiamiehenä toimi Kari 
Seppälä. Hänen ansiostaan pu-
heenjohtajan tehtävän hoitami-
nen oli suhteellisen vaivatonta, 
koska asiat olivat aina hyvin val-
misteltuja. Karhulan kokouksen 
jälkeen saatoin hyvillä mielin luo-
pua puheenjohtajuudesta, koska 
puheenjohtajan nuija siirtyi pro-
fessori Juhani Orkaksen vank-
kaan käteen. 

Tapio Rantala.

TEKSTI: TAPIO RANTALA
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JUHANI ORKAS, 
puheenjohtaja vuosina 1999-2003 

Oma puheenjohtajakauteni start-
tasi syksyllä 1999 Karhulan Valimon 
järjestämän vuosikokouksen yhtey-
dessä. Puheenjohtajan nuijan luo-
vutti minulle edellinen puheenjoh-
tajamme Tapio Rantala. Silloinen 
vaalilautakunnan puheenjohtaja 
Pekka Kemppainen sai houkutel-
tua minut tehtävään. Aluksi olin 
hieman empivä, koska yhdistyk-
semme puheenjohtajat olivat pe-
rinteisesti olleet valimoiden joh-
tohenkilöitä, ja minähän edustin 
yliopistoa. Suostuin kumminkin. 

Puheenjohtajakaudellani teim-
me useammankin ulkomaan ex-
kursion. Ensimmäinen suuntautui 
vuonna 2000 Tanskaan, seuraava-
na vuonna 2001 vierailtiin Italias-
sa, ja vuonna 2003 olivat GIFA-
messut. Näistä matkoista erityi-
sesti mieleen on jäänyt Italia, ja 
sieltä ammatillisesti vierailu Za-
nardi Fonderiessä. Ko. valimo-
han keskittyy ADI-rautojen vala-
miseen, ja oli jo silloin maailman 
huippu sillä saralla. Lukijakunta 
varmaankin muistaa, että nämä 

ADI-raudat ovat suomalainen 
keksintö 1970-luvun alkupuolel-
ta Karkkilan valimon työryhmäl-
tä Johansson, Vuorinen, Kurki-
nen ja Ingman. Keksintö sai ni-
men Kymenite, koska Karkkilan 
valimon omisti silloin Kymin Oy 
Metalliteollisuus. 

1990-luvun loppupuolella kou-
lutus- tai opintopäivien osallistu-
jamäärät olivat laskeneet huoles-
tuttavasti. Päätimme siten uudis-
taa tapahtumaa uuden koulutus-
toimikunnan vetäjän Pekka Salo-
sen johdolla. Hyvinkin hajanaisten 
esitelmien sijasta päätettiin tee-
moittaa päivät, ja ensimmäiset 
uuden tyylin opintopäivät keskit-
tyivät sulaton asioihin teemalla 
”Oikea Sulatus – Vahva Valu”. 
Tilaisuus pidettiin 18.-19.1.2001 
laivaseminaarina Silja Europalla! 
Vuonna 2002 opintopäivien nime-
nä oli ”Guru kertoo – kuuntele ja 
opi”. Tampereella hotelli Cumu-
lus Pinjassa pidettyjen päivien täh-
tiluennoitsija oli professori John 
Campbell Englannista. Hänen 

kymmentä käskyään liittyen va-
lamiseen kuunteli peräti 80 osal-
listujaa. Näillä teemoitetuilla opin-
topäivillä olemmekin tämän jäl-
keen jatkaneet Markku Eljaalan 
vetämänä. 

Puheenjohtajakauteni yksi mie-
leen painuneimpia hetkiä oli 8.9.
2001, kun Ruotsin veljesyhdistys 
Sveriges Gjuteritekniska förening 
piti vuosikokouksensa Tukholma-
Helsinki -lautalla, ja Helsingin py-
sähdyksen aikana heidän viralli-
sen vuosikokouksen yhteydessä 
kävin tuomassa kokoukseen SVY:n 
tervehdyksen. Lyhyen puheeni 
loppuosa kuului vapaasti suomen-
nettuna näin: ”Suomen Valimotek-
nistä yhdistystä kohtasi suru-uuti-
nen pari vuotta sitten, kun Suo-
men Systembolaget, Alko päätti 
lopettaa perinnejuomamme Täh-
kä-viinan valmistuksen. Kaikissa 
yhteisissä tilaisuuksissamme nau-
tittu maustettu tähkäsnapsi tosin 
maistui erittäin pahalta, varsinkin 
kun se piti juoda taskulämpimänä. 
No, Tähkälle piti löytää korvaaja, 
ja järjestimme asiasta jäsenkyselyn. 
Tällä kertaa hyvinkin aktiivinen (!) 
jäsenistömme päätyi lähes yksimie-
liseen tulokseen: SVY:n uusi juhla-
juoma on Marskin Ryyppy (nimetty 
marsalkka Mannerheimin mukaan). 
Suomen Valimoteknisen yhdistyk-
sen muisto- ja maistelulahja koko-
uksellenne on, aivan oikein, pullo 
Marskin Ryyppyä. Laivalta löytyy 
varmasti lisää! Hyvää kokousta, 
hauskaa iltaa”. 

Puheenjohtajakauteni päättyi 
vuonna 2003 Raahen vuosikoko-
uksen yhteydessä, ja nuijan otti 
minun jälkeeni Mika Valtonen.

Juhani Or-
kas luovut-
taa SVY:n 
puheenjoh-
tajuuden 
seuraajal-
leen Mika 
Valtoselle.

TEKSTI: JUHANI ORKAS
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MIKA VALTONEN, 
puheenjohtaja vuosina 2003-2007 

Aloittelin valimourani vuonna 
1978 Upo-valimossa, ja yhdistyk-
sen hallituksen toimintaan tulin 
pyynnöstä vuonna 2001, jolloin 
puheenjohtajana toimi Orkak-
sen Jussi. Hallituksen varapu-
heenjohtajaksi minut valittiin 
vuonna 2002, ja sitä kautta sit-
ten puheenjohtajaksi jo vuon-
na 2003 syksyllä, Raahen vuosi-

kokouksessa. Se oli suuri siirty-
minen todella suuriin (Jussin) 
saappaisiin. Hallituksen mui-
na jäseninä toimivat sitten Mark-
ku Eljaala, Pasi Mäkinen, Sirpa 
Petrimäki ja Ilkka Rytky. Yhdis-
tyksen talous vaati nopeita toi-
mia, ei pelkästään menojen osal-
ta, vaan myös tulojen, joissa Vali-
moviestin ilmoitusmyynti oli ja 

on kaiketi nytkin yhdistyksen ta-
louden osalta merkittävässä osas-
sa koulutustoiminnan ohella. Kos-
ka budjetointi- ja sen toteutumi-
nen oli ja on edelleenkin mieliosa-
aluettani, käynnistin talouden uu-
distamisohjelman, ja se näkyi sit-
ten pienellä viiveellä muun muas-
sa hallinnon sparraamisessa ja ta-
voitteiden antamisessa entistä ja 
totuttua enemmän. Tämän seu-
rauksena kaudellani, joka poik-
keuksellisesti kesti 4 vuotta, oli 
rivissä peräti 3 eri asiamiestä, eli 
aina noin vuoden välein vaihtui 
kassalippaan vartija, välillä sopu-
soinnuin ja välillä hieman eri lail-
la. No, eipä nuo taloudelliset 
ongelmat sinänsä asiamiehistä 
johtuneet, vaan koska yhdistyk-
seen haluttiin nopeita toimenpi-
teitä, niin siten luonnollisesti tar-
vittiin myös superaktiivista asia-
miestä, joka oikeasti osaa myös 
tuottaa tulosta vaikeinakin aikoi-
na.

Vuosikokouksessa 2004 allekir-
joittanut jatkoi puheenjohtajana 
ja hallituksen jäseninä toimivat 
Pasi Mäkinen (varapuheenjohta-
ja), Markku Eljaala, Hannu Jylhä 
ja Ilkka Rytky. Yhdistyksen talous 
ei vielä ollut toivotulla tasolla, mut-
ta suuntaviivat alkoivat olevan sel-
villä. Olavi Piha valittiin Kari Sep-
pälän (joka samalla nimettiin yli-
asiamieheksi) jatkajaksi, alkaen 

Puheenjohtaja 
Mika Valtonen 
avaamassa 
vuoden 2005 
vuosikokousta 
Jyväskylässä. 

TEKSTI: MIKA VALTONEN
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1.1.2005. Vuosi 2005 olikin vali-
moille jo ihan Ok-vuosi, ja arvos-
tettu Antti Valonen täytti 2004 lo-
pulla 75 vuotta, ja yhdistys kävi 
tietenkin onnittelumatkalla An-
tin kotona.

2005 vuosikokous järjestettiin 
Porissa, ja siellä myös taloudellisen 
tilanteen läpikäynnissä iloksemme 
hallitus sai kertoa Valimoviestin il-
moitusmyynnin 30% kasvusta, ja 
sen osalta positiivisesta tulokses-
ta. Töitä oli vielä kovasti tehtävä-
nä, ja se huomioitiin seuraavan ti-
likauden budjetoinnissa. Hallituk-
seen valittiin Valtonen Mika (pj.) 
Rytky Ilkka (varapj.), Eljaala Mark-
ku, Leino Matti ja Salminen Asko.
 
Vuosikokouksessa 2006 oli ilo 
ilmoittaa, että SVY:n tulos oli voi-
tollinen kaikilla osa-alueilla. Myös 
yritysjäsenten määrä peräti tup-
laantui menneellä tilikaudella, 
josta suuri kiitos asiamies Olavi 

Pihalle kovasta työstä tällä osa-
alueella. Palkkioksi tästä Olavi 
päästettiin päätoimisesti jatka-
maan opiskelujaan TKK:lla, ja 
uudeksi asiamieheksi valittiin yh-
distyksen entinen puheenjohtaja, 
tarkan markan mies Rauno Sippel.

Vuosikoukouksesta jäi erityisesti 
mieleen pari huippukohtaa. Ensik-
si kahvitteluhetki silloisen ja paikal-
lisen puolustusministeri Kääriäisen 
kanssa ja vuosikokoustilaisuudessa 
yhden entisen asiamiehen onnitte-
lupuhe allekirjoittaneelle menneis-
tä vuosista. Lahjaksi häneltä tuli 
pu-
hujapönttöön saapasmallinen juo-
makulho, puolillaan konjakkia, jon-
ka antaja toivoi allekirjoittaneen 
juovan siinä paikan päällä läksiäis-
lahjana. No kyseinen kippo oli ra-
kennettu siten, että jos siitä hörp-
pää väärin päin, saa kaikki sisällön 
rinnuksilleen. Tosin sitä läksiäismal-
jaa ei tarvinnut juoda, koska vuosi-

kokous valitsi minut vielä ns. extra-
kaudeksi puheenjohtajan tehtäviin, 
ja se tuli entiselle asiamiehelle täy-
tenä yllätyksenä ja kaiketi myös 
harmituksena. Meni meinaan kon-
jakit hukkaan…

Hallitus vuodelle 2007 oli seuraava: 
Valtonen Mika, pj, Salminen Asko, 
vpj, Höök Tuula, Isokääntä Jani ja 
Leino Matti. Kyseinen toimintavuo-
si päättyi todella hyvään, positiivi-
seen tulokseen, ja allekirjoittaneel-
la oli kunnia antaa puheenjohtajan 
nuija yhdistyksemme Tampereen 
60-vuotisjuhlakokouksessa uudelle 
puheenjohtajalle, Marko Riihiselle. 
Vuosikokouksessa myös annettiin 
kunniamerkkejä yhdistyksen hyväk-
si toimineille henkilöille.

Kuvassa on vuonna 2007 yhdistyksen 60-vuotisjuhlissa Tampereella myönnettyjen ansiomerkkien saaneet henkilöt:
Jorma Saario, Mika Valtonen, Jari Paulasuo, Tapio Rantala, Juhani Orkas, Matti Leino, Hannu Ojanen ja Olavi Piha.
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MARKO RIIHINEN, 
puheenjohtaja vuosina 2007-2010  

SVY:n osuus valimoalan parissa 
työskentelevänä, ja vieläkin vala-
misen ihmeellistä maailmaa tut-
kailevana, on ollut minulle varsin 
merkityksellistä. Paljon on yhdis-
tyksen kautta tullut oppia, kontak-
teja, nähtyä mielenkiintoisia paik-
koja, ja koettu sitä perinteikästä 
yhdistystoiminnan harjoittamista 
SVY:n perinteitä kunnioittaen. Sen 
verran on kulunut aikaa aktiivisista 
vuosistani, että jouduin avaamaan 
pölyttyneitä laatikoita löytääkseni 
merkkejä ja aikajanaa näihin men-
neisiin SVY-vuosiini. Löysin arkis-
tosta jäsenrekisterin, ja sinne oli 
jäsentietojeni kohdalle merkitty 
liittymisvuodeksi 1996. 

Tuolloin 90-luvun puolivälissä alal-
la vasta aloittelevana sain mahdol-
lisuuden työskennellä Valmetin 
Rautpohjan valimossa Rantalan 
Tapion alaisuudessa. Juurikin hän-
tä ja Professori Orkasta saanen kiit-

tää mahdollisuudesta toimia vuosi-
na 2007-2010 yhdistyksemme pu-
heenjohtajana. Ennen noita vuo-
sia toimin rivijäsenenä ja yhdistyk-
sen koulutustoimikunnassa. Vuon-
na 2007 juhlimme yhdistyksen 60-
vuotisjuhlaa arvokkaasti Tampere-
talossa, ja siellä sain vastaanottaa 
puheenjohtajuuden Mika Valto-
selta. 

Tästä alkoikin sitten kolmivuo-
tinen kauteni puheenjohtajana. 
Asiamiehenä koko tuon aikakau-
den toimi yhdistyksemme luotto-
mies, jo edesmennyt Rauno Sip-
pel. Hallitustyöskentelyssä noina 
vuosina mukana olivat Matti Lei-
no, Asko Salminen, Tuula Höök, 
Jani Isokääntä, Hannu Jylhä, Ju-
ha Levander ja Veli Vehmaa. Eräs 
mielenkiintoinen yksityiskohta liit-
tyen puheenjohtavuosiini on var-
maankin se, että työnantajani vaih-
tui kesken puheenjohtajakauteni 
valuja valmistavasta teollisuudes-
ta valuja käyttävään teollisuuteen. 
Kauteni kaksi viimeistä vuotta olin
Wärtsilän palveluksessa, jossa työs-
kentelen edelleen, ja saan olla osa-
na valutuotteiden mielenkiintoista 
maailmaa. Jäin pohtimaan sitä, et-
tä onko yhdistyksemme historias-
sa ollut muita valunkäyttäjäpuolen 
edustajia SVY:n puheenjohtajana.  

Arvokkaan 60-vuotisjuhlan 
jälkeen yhdistyksen toiminta oli 
hyvinkin aktiivista. Koulutustoimi-
kunta hoiti hienosti oman ruutun-
sa, ja Tampereelle kokoontui vuo-
sittain opintopäiville suurin joukoin 
tiedonnälkäisiä ja myös janoisia jä-
seniä. Muistelen noilta ajoilta, että 

uutta jäsenistöä hyväksyttiin vuosit-
tain mukavia määriä, ja jäsenmäärä 
pysyi korkeana. Varsinaisena koho-
kohtana mieleen on jäänyt vuonna 
2008 ulkomaantoimikunnan toteut-
tama opintomatka Turkkiin. Siellä 
me vierailimme TURCAST-messuil-
la sekä tutustuimme paikalliseen 
valimoteollisuuteen. Yhden isän-
tävalimon tarjoama maittava kala-
lounas venähti hiukan pitkäksi, ja 
näin ollen saavuimme muistaakse-
ni rankasti myöhässä Orhangaziin. 
Kaikki matkaajat olivat kuitenkin 
hyvässä kunnossa, ja vierailumme 
Componentan Orhangazin-yksik-
köön oli onnistunut. Olihan tuokin 
opintomatka meille suomalaisille 
valimomiehille varsin silmiä avaa-
va kokemus ja mieleenpainunut 
muisto monien muiden hienojen, 
ulkomaantoimikunnan järjestämi-
en opintomatkojen joukossa.   

Puheenjohtajuusvuosinani nou-
datettiin vielä kovin perinteistä 
vuosikokouspaikkakuntien kier-
tokulkua, minulle osuivat Uusikau-
punki, Kotka ja Salo. Leinovalun 
isännöimässä Salon vuosikokouk-
sessa valittiin uusi puheenjohtaja,
ja nuija siirtyi sujuvasti Jani Iso-
käännälle. Noilta vuosilta on to-
dellakin jäänyt paljon sitä oppia 
ja kontakteja, sekä onhan niitä 
mielenkiintoisia paikkojakin to-
siaan nähty. Kiitoksia paljon toi-
minnassa ja toimintaympäristös-
sä, valimo-klusterissamme, muka-
na tuona aikana olleille jäsenille 
ja edelleen mukana oleville jäse-
nille. Toivottavasti yhdistyksem-
me toiminta jatkuu vireänä myös 
tulevaisuudessa.

Marko Riihinen.

TEKSTI: MARKO RIIHINEN

TEKSTI: JANI ISOKÄÄNTÄ



VALIMOVIESTI JUHLANUMERO 51

JANI ISOKÄÄNTÄ, 
puheenjohtaja vuosina 2010-2013

MUKAAN 
YHDISTYKSEN TOIMINTAAN 

Ensimmäinen syvällisempi koske-
tukseni yhdistyksen toimintaan tu-
li SVY:n 60-vuotisjuhlatoimikunnan
käytännön puuhamiehenä, kun Lo-
komo toimi juhlien isäntänä. Ilmei-
sesti juhlien organisointi onnistui, 
koska seuraavana vuonna minut 
valittiin mukaan SVY:n hallituk-
seen. En vielä siinä vaiheessa pi-
tänyt itseäni kummoisena yhdis-
tysaktiivina. Hallituksessa meni 
rivijäsenenä pari vuotta, kunnes 
kohdalle osui valinta varapuheen-
johtajaksi. Tavan mukaan asiaa ei 

sen enempää valaistu, ennen kuin 
silloisen puheenjohtajan, Marko 
Riihisen, alati lisääntyneet vihjailut 
pj:n postista realisoivat tilanteen. 
Parin vuoden varapuheenjohta-
juuden jälkeen tulin valituksi yh-
distyksen puheenjohtajaksi Salon 
vuosikokouksessa vuonna 2010. 
Hallituksessa vaikuttivat silloin li-
säkseni Jouni Lehto, Juha Levan-
der, Hannu Jylhä sekä Veli Veh-
maa. Näin ollen aikani yhdistyk-
sen hallituksessa kesti kaikkiaan 
seitsemän vuotta, joista puheen-
johtajana toimin vuosina 2010-
2013. 

PJ-KAUDEN TOIMIA

Oli jossain määrin silmiä avarta-
vaa selailla vanhoja muistiinpano-
ja kokouksista, koska samojen asi-
oiden parissa painitaan edelleen. 
Kotisivujen päivitysprojekti aloitet-
tiin ensimmäisellä puheenjohtaja-
kaudellani. Samalla tehtiin niinkin 
merkittävä päätös, kuin yhdistyk-
sen faksiyhteyden lopettaminen. 
Siirryttiin käyttämään pelkästään 
e-mailia ja postia. Taloudellisesti 
yhdistyksellä meni tuohon aikaan 
vahvasti, Valimoviestin mainostu-
lot olivat tähän päivään verrattu-
na lähes kaksinkertaiset, 8-10 t€ 
per lehti, ja opintopäivät tulkit-
tiin onnistuneeksi yli 60:lla osal-
listujalla. Keväällä 2011 yhdistyk-
sen hallitus päätti, että jatkossa 
yhdistyksen sijoitusvarallisuuteen 
kuuluneilla Nordean osakkeiden 
tuottamilla osingoilla ostetaan ai-
na uusia Nordean osakkeita. Täl-
lainen korkoa korolle efekti kas-

vatti vuosien saatossa Nordean 
osakepottia mukavasti. Lisäksi 
päätettiin ajaa Erkki Värren ja 
Gunnar Heikkilän rahastot alas, 
ja maksaa yhdistykseltä anotut 
stipendit pelkästään Paavo Ten-
nilän rahastosta.

Ole Krogell ja Kaisa Ahomaa-
Krogell koettivat jäädä lehden 
teosta ensimmäisen kerran eläk-
keelle pestini puolivälissä, ja heil-
le luovutettiin Karkkilan Malliapu 
Oy:n valmistama Ukkosenjumala 
Karkkilan vuosikokouksessa. Elä-
kepäiviä heille ehti sillä erää ker-
tyä vajaa vuosi, kun yhden Vali-
moviestin jäädessä silloisilta teki-
jöiltä piippuun heidät kutsuttiin 
uudelleen hätiin.  

TAANTUMAN AIKAA

Puheenjohtajakauteni osui ajan-
kohtaan, jolloin niin kotimaiset va-
limot kuin koko maailmantalous 
kärvistelivät rahoitusmarkkinoilta 
lähteneen taantuman kynsissä. 

Edes Suomen 16 vuoden tauon 
jälkeen voittama lätkän MM-kul-
ta ei tuonut samalla tavalla veto-
apua taantumasta kuin edellisel-
lä kerralla vuonna 1995. Suomen 
sateenkaarihallitus ei saanut pa-
likoitaan ojennukseen, ja jo tuol-
loin käynnissä ollut sote-uudistus 
lähenteli farssia. 

Pitkään jatkuneen taantuman 
vaikutukset alkoivat näkyä pu-
heenjohtajakauteni loppua koh-
den myös yhdistyksen toiminnassa. 

Jani vastavalittuna puheenjoh-
tajana pitämässä kiitospuhetta 
vuonna 2010.

TEKSTI: JANI ISOKÄÄNTÄ
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Jäsenmäärä toki pysyi yli 700 
jäsenessä, mutta esimerkiksi 
siihen asti aktiivisesti toiminut 
ulkomaantoimikunta järjesti ul-
komaanopintomatkan Itä-Sak-
saan ainoastaan 27 osallistujan 
voimin, ja suunnitteilla ollut Es-
panjan ulkomaanopintomatka 
jouduttiin laittamaan jäihin. Sen 
jälkeen ei ulkomaanopintomat-
koja GIFAan suuntautuneita 
messumatkoja ollut lukuunot-
tamatta ole järjestettykään. Li-
säksi niin opintopäivien kuin 
vuosikokousten osallistuja-
määrät putosivat lähelle ny- 
kyisiä osallistujamääriä. 

SGF:N VUOSIKOKOUS 
VUONNA 2012

Yhdistyksen edustaminen 
SGF:n vuosikokouksessa vuon-
na 2012 Västeråsissa oli mieleen-
painuva, eikä vähiten ruotsalais-
ten ylitsevuotavasta ystävällisyy-
destä ja huolenpidosta tilaisuu-
den ainoaa suomalaista kohtaan. 

Suosittelen lämpimästi osallistu-
maan SGF:n vuosikokouksiin, jos 
vain suinkin mahdollista. Kom 
som du är – ilta vuosikousta edel-
tävänä iltana on tietysti oma ta-
pahtumansa, ja lisäksi niin koko-
usmiljöö kuin puitteetkin ovat 
yleensä aivan upeat. Suomessa 
kun tuppaa tehdaspaikkakunnil-
la olemaan samaan kaavaan teh-
tyjä Scandiceja. Ihan hyviähän 
nekin ovat, ei siinä mitään.

SVY:N VUOSIKOKOUSTEN 
PITOPAIKAT
 
Jostain syystä vuosikokousten 
pitopaikoissa tapahtui pientä 
uudelleenorganisointia, sillä 
puheenjohtajakauteni kaikki 
vuosikokoukset osuivat Com-
ponenta-konsernin yksiköiden 
järjestämiksi, järjestyksessä 
Pietarsaari, Karkkila, Pori. 

Pietarsaaren vuosikokouksessa 
täytyi lennosta muuttaa kokouk-
sen pitopaikkaa, kun osalla po-

rukkaa edellinen ilta oli venähtä-
nyt sen verran pitkäksi, että pää-
sy tehdasalueelle evättiin. Pito-
paikka onneksi löytyi, ja vuosi-
kokous saatiin pidettyä normaa-
listi. Luonnollisesti myös suunni-
teltu tehdasvierailu näiltä osin 
jäi välistä. 

Muut vuosikokoukset menivät 
sitten vähemmillä kommelluksil-
la, mitä nyt puheenjohtaja unoh-
ti Karkkilan vuosikokouksessa nui-
jan kotiin. Hätä ei ollut tämän nä-
köinen, silloinen asiamies Rauno 
Sippel toi vuosikokoukseen tul-
lessaan Suomen Valimomiesten 
Liiton aikaisen puheenjohtajan 
nuijan vuodelta 1952. Nuija on 
nykyistä huomattavasti pienem-
pi, mutta sitä ei tainnut kukaan 
huomata. 

ARVOKASTA ANTIA

Puheenjohtajankauteni aikana 
erityisen arvokasta antia oli oppi 
hallitustyöskentelystä ja hyvistä 
käytännöistä. Sitä ei silloin vielä 
osannut arvostaa, mutta sittem-
min siitä on ollut hyötyä. Itselle-
ni kuitenkin merkittävin tekijä yh-
distyksessä oli ehdottomasti mui-
den jäsenien tapaaminen ja kuu-
lumisten vaihto. Tämä tapahtui 
tietysti hallitustyöskentelyn kaut-
ta, mutta erityisesti yhdistyksen 
järjestämien opintopäivien ja ul-
komaanopintomatkojen ansiois-
ta vuosikokouksia unohtamatta.

Hallitusten kokousten suola oli 
tehdasvierailut kulloisenkin koko-
usisännän tiloissa, eikä ollut pois-
suljettua pitää hallituksen kokouk-
sia alan yhteistyökumppanien ti-
loissa. Näin päästiin näkemään 
muutakin teollisuutta.  

Puheenjohtajan pestini päättyi 
Porin vuosikokoukseen vuonna 
2013, jossa luovutin nuijan Niku 
Nurmelle. 

Testikuva; kuvateksti ja oikea kuva puuttuu.

Kuvassa vastavalittu hallitus vuonna 2010, jossa mukana vasemmalta  lähtien Jouni 
Lehto, Veli Vehmaa, Jani Isokääntä ja Juha Levander. Yksi hallituksen jäsen, Hannu 
Jylhä, puuttuu kuvasta.
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Oma taipaleeni SVY:n hallituk-
seen alkoi puhelusta Hannu Jyl-
hältä, hän istui tuolloin hallitukses-
sa, ja soitti minulle, että jospa mi-
nä ottaisin vastuulleni SVY:n halli-
tuspaikan Componentan jäsene-
nä. En ollut asiasta mitenkään ko-
vin innoissani, mutta Hannu va-
kuutteli, että kyllä tähän tehtä-
vään kannattaa ryhtyä, hallituk-
sen kokouksissa kun tapaa myös 
muita valimoihmisiä. Päätin suh-
teellisen nopean pohdinnan jäl-
keen ottaa tehtävän vastaan, ja 
näin jälkikäteen ajateltuna hyvä 
niin. 

SVY:n taivalkin on ollut monivai-
heinen: Alkuun olin tuplajäsen, ja 
siitä sotku syntyikin, ei tässä siitä 
sen enempää. Ja kun minut valit-
tiin SVY:n hallitukseen, niin tällöin 
olikin sukunimi vaihtunut Niemek-
si, eihän se nimi miestä pahenna, 
sanotaan. 

Jokunen kokous oli pidetty, 
ja hallitukseen tulikin aika pikai-
nen muutos, kun aiempi varapu-
heenjohtaja jäi kokonaan pois 
SVY:n hallituksesta, ja piti valita 
uusi varapuheenjohtaja hänen 
tilalleen. Asiasta äänestettiin ko-
kouksessa, ja joku nopeasti eh-
dotti minua tähän tehtävään. 
Ennen kuin kerkesin asiaan mi-
tään kommentoimaan, niin pu-
heenjohtaja jo löi nuijalla pöy-
tään, valittu. Seuraavan lehden 
ilmestymisen jälkeen tulikin van-
hempi kollegani onnittelemaan 
tulevasta puheenjohtajan pestis-
tä. Itse olin hieman ihmeissäni, 
mistä hän oikein puhui, mutta 
hyvin nopeasti kävi keskustelus-
ta ilmi, mistä oli siis kyse. SVY:n 
hallituksessa olin siis vuosina 
2011–2016, joista viimeiset kol-
me vuotta puheenjohtajana.  

Puheenjohtajakaudelleni osui 
myös erittäin ikävä asia vuonna 
2014, jolloin pitkäaikainen yhdis-
tyksemme kunniajäsen, ja tuolloin 
asiamiehenä toiminut Rauno Sip-
pel menehtyi äkilliseen sairaus-
kohtaukseen. Tästä syystä tuli kah-
lattua koko SVY:llä tuolloin ollut 
arkistomateriaali läpi, ja siivottua 
se. Autotallini ei kuitenkaan ollut 
luonteva paikka SVY:n arkistolle, 
ja sille järjesteltiinkin paikka Hög-
forsin ruukin tiloista. Onnekseni 
Nybergin ”Calle” tuli avukseni 
siirtämään arkistoa uusiin tiloihin. 
Tuolloin poikkeuksellisesti pidet-
tiin myös yksi ylimääräinen hallituk-
sen kokous. Se oli ainut ylimääräi-
nen hallituksen kokous, mitä omal-
le hallitustaipaleelleni osui. Onnek-
si asioilla on tyypillinen tapa hoi-
tua, ja näin kävi myös tällä kertaa. 
Helpotus oli suuri, kun edeltävä 
puheenjohtajamme Jani Isokään-
tä lupautui ottamaan asiamiehen 
tehtävät hoitaakseen. 

Puheenjohtajan pestini päättyi 
Iisalmen vuosikokoukseen vuon-
na 2016, jossa luovutin nuijan 
Aki Keskiselle. 

NIKU NURMI, 
puheenjohtaja vuosina 2013-2016

Vuosikokous IIsalmessa vuonna 
2016. Kuvassa vasemmalta Suo-
mivalimon tehtaanjohtaja, SVY:n 
hallituksen puheenjohtaja Niku 
Nurmi sekä SVY:n asiamies Jani 
Isokääntä.

TEKSTI: NIKU NURMI
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Se oli vuosi 2008, kun menin 
Peiron Oy:n tuotantopäälliköksi, 
ja siellä heti suositeltiin vahvasti 
liittymään mukaan ”valimoyhdis-
tyksen” jäseneksi. Yhdistyksen 
toiminnasta en ollut kovinkaan 
tietoinen ennen sitä. Olin edelli-
sessä pestissäni silloisen Metso 
Paperin Terätehtaalla kuullut jois-
takin yhdistyksen tyypeistä, jot-
ka vierailivat tehtaalla, ja saatoin 
heistä vilauksen nähdäkin. Taisi 
olla 2008 kevään opintopäivien 
yhteydessä tehty vierailu. Lähdin 
kuitenkin ennakkoluulottomasti 
mukaan, kun luvattiin, että siellä 
saa arvokasta tietoa valamiseen 
liittyen sekä tapaa alan ihmisiä. 

Liittymisvuonna päästiin oikein 
tositoimiin, kun lokakuun alussa 
oli ensimmäinen SVY:n vuosiko-
koukseni, ja heti syksyllä oli en-
simmäinen opintomatka Turkkiin. 
2008 vuosikokous nostikin riman 
melko korkealle erityisesti iltaoh-
jelman suhteen, kun silloiset URV:n 
herrat laittoivat parasta pöytään. 
Kokous itsessään antoi heti hyvän 
kuvan yhdistyksen jäsenten kemi-
oista. Turkin opintomatkalla oppi, 
kuinka valimohommia sekä takei-
takin tehtiin vähän isommassa 
mit-takaavassa. Samalla opiskel-
tiin myös yhdistyksen ”talon ta-
voille”. Mentorina reissulla oli sil-

loinen kollega Marko Telenius, jo-
ka kertoi, mitä missä ja milloin, 
sekä tutustutti minut moniin mie-
lenkiintoisiin henkilöihin. Valimo-
yhdistyksen toiminnassa kun oli 
mukana, sai paljon hyvää oppia 
tekniikoista ym. asioista mm. ke-
vätopintopäivillä. Erityisen muka-
va asia oli, että vuosittain pääsi 
vierailemaan muissa valimoissa, 
ja pystyi vähän benchmarkkaa-
maan oman valimon toimintaa. 
Eikä niinkään liikesalaisuuksia 
etsien vaan yleisesti. Sen verran 
piti omaan valusuunnitteluun 
luottaa. Joinain vuosina valitet-
tavasti kierrokset kertoivat enem-
män edustustiloista kuin itse toi-
minnasta, mikä sinänsä oli harmi. 
Heti yhdistysuran alussa oli mah-
tavaa nähdä, että on olemassa 
tällainen yhdistys, joka tuo yh-
teen valimot, toimittajat sekä 
muut sidosryhmät. 

Mieleenpainuvimmat hetket 
omassa yhdistyshistoriassa ovat 
varmasti nuo ensimmäisen vuo-
den huipputapahtumat, joita ei 
varmasti unohda koskaan. Ja 
muistakin reissuista jää ainakin 
parhaat palat mieleen, kun on 
kuitenkin sattunut yhtä sun tois-
ta. Antoisinta aikaa, ja samalla 
haastavinta aikaa olivat vuodet 
hallituksessa. Yhdistyksen avain-

luvut, jäsenmäärä ja jäsenten kiin-
nostus olivat laskusuunnassa, ja 
yritysten ”kiire” sekä niukat ajat 
vaikuttivat tapahtumien kiinnosta-
vuuteen. Suurimmat henkilökohtai-
set ponnistelut hallitustyön osalta 
tulevat esiin seuraavissa kappaleis-
sa, mutta sieltä ehdottomasti mie-
leenpainuvin hetki oli yhdistyksen 
70-vuotisjuhlat Tampereella, joissa 
sain kunnian olla mukana yhdistyk-
sen puheenjohtajana. 

Kun minut valittiin hallitukseen 
2015 vuosikokouksessa Jyväskyläs-
sä, en jostain syystä ollut paikalla, 
mikä oli hyvin poikkeuksellista, oli 
hallituksen nuorennusleikkaus al-
kanut jo parisen vuotta aikaisem-
min. Puheenjohtajana tuolloin oli 
Nurmen Niku, ja jäseninä olivat 
melkoisen tuoreena Mika-Jussi J
uutilainen, joka oli noussut edel-
lisenä vuonna, ja Juho Mäkinen, 
joka nousi varajäsenen paikalta 
edellisenä vuonna sekä Haatajan 
Ville, joka tuli hallitukseen samal-
la oven avauksella kanssani. Asia-
miehenä hääri koko hallitusaikani 
Jani Isokääntä. 

Edelliset hallitukset olivat luotsan-
neet yhdistyksen taloudellisesti hy-
vään tilanteeseen, ja siitä meidän 
oli helppo jatkaa. Aika paljon ns. 
rutiiniasioiden lisäksi keskusteltiin 

AKI KESKINEN, 
puheenjohtaja vuosina 2016-2019 
TEKSTI: AKI KESKINEN
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heti alusta asti yhdistyksen varois-
ta, ja mitä niiden kanssa olisi järke-
vintä tehdä. 2016 kun minut valit-
tiin yhdistyksen puheenjohtajaksi, 
jouduimme pohtimaan myös Vali-
moviestin osalta aivan uusia asioi-
ta. Pitkäaikaiset lehtitoimikunnan 
jäsenet Kaisa Ahomaa-Krogell ja 
Ole Krogell päättivät uransa, ja 
toimitus sekä taitto tulivat halli-
tuksen mietittäväksi. Sinä vuon-
na lähdettiin pohtimaan myös, 
pitäisikö päivittää Valimoviestin 
ulkoasua. 2016 saimme myös uu-
tta voimaa näihin mietintöihin, 
kun Olli-Pekka Kopiloff ja Timo 
Vuori liittyivät hallitukseen Mika-
Jussin ja minun tilalle. 

Uuden ulkoasun Valimoviesti 
saatiin painosta ulos alkuvuonna 
2017, ja pakko myöntää, että oli-
han se vähän outoa, ja jopa vä-
hän rohkeaa, mutta hyvä, että uu-

distettiin. Se kenties myös antoi 
pontta hallituksen visiolle siitä, et-
tä pienin askelin toimintaa pitää 
kehittää,  jotta aiemmin mainitut 
avainluvut saataisiin kääntymään. 
Lehden uudistamistyön jälkeen 
palattiin hallituksessa kehitys- ja 
varainhoitoasioiden äärelle. 2017 
hallitukseen saatiin jälleen uutta 
ja asiantuntevaa näkemystä, kun 
Vauhkosen Sampo liittyi mukaan 
Juhon tilalle. 2018 vuosikokouk-
sessa sitten ehdotimmekin jäse-
nistölle, että yhdistys perustaa 
Kaute-säätiön alle erikoisrahas-
ton, jolla hallinnoidaan yhdistyk-
sen sijoitusvarallisuutta. Se oli 
jännittävä keskustelu kokoukses-
sa, joka oli muuten Uudessakau-
pungissa, josta minun SVY-urani 
virallisesti alkoi. Kiintoisan kes-
kustelun päätteeksi kokous hy-
väksyi ehdotuksemme, ja rahas-
to perustettiin. 

2018 viimeiseksi hallitusvuodek-
seni mukaan hallitukseen tuli Ol-
kinuoran Pekka, ja viimeinen vuo-
si olikin sitten lähempänä normaa-
lia hallitustyöskentelyä isojen pää-
tösten jälkeen. Asialistalle taisi vie-
lä kuitenkin jäädä seuraavillekin 
hallituksille muutamia kestosuo-
sikkeja, kuten nettisivut. Hyvillä 
mielin luovutin nuijan Sampolle 
Kotkan vuosikokouksessa 2019. 
Kaiken kaikkiaan vuodet yhdistyk-
sessä ja hallituksessa olivat antoi-
sia ja mielenkiintoisia. Kaikki oma-
na aikanani hallituksessa olleet 
henkilöt ovat olleet ihan loisto-
tyyppejä, ja kiitos heille. Toivot-
tavasti päätöksemme matkan 
varrella ovat vieneet yhdistystä 
eteenpäin, ja edistävät myös 
tulevien hallitusten työtä.

SVY:n hallituksen 
puheenjohtaja Aki 
Keskinen luovuttaa 
Uudenkaupungin 
Rautavalimo Oy:n 
toimitusjohtaja Timo 
Rautarinnalle kuvan 
SVY:n 40-luvun 
toiminnasta.
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SAMPO VAUHKONEN, 
puheenjohtaja vuosina 2019-

Kun aikanaan valmistuin insinöö-
riksi ja siirryin työelämään, törmä-
sin melko pian valutuotteisiin, nii-
den suunnitteluun, ja sitä kautta 
valimoihin. Hyppy valimoteolli-
suuteen tapahtui vuonna 2006, 
kun silloinen Rautpohjan valimon 
automaattikaavauslinjan tuotan-
topäällikkö Pasi Mäkinen soitti ja 
kertoi, että heillä olisi tarjolla me-
netelmäkehitysinsinöörin tehtävä. 
Siirtyminen suunnittelusta valmis-
tukseen ei tuntunut ihan mahdot-
toman haastavalta, koska olin saa-
nut varsin mittavan perehdyksen 
valukappaleiden ja mallivarustei-
den suunnitteluun silloisilta vali-
mon valunsuunnittelijoilta, jotka 
toimivat aktiivisesti asiakasraja-
pinnassa. 

SVY:n jäseneksi liityin heti vali-
mourani aloitettuani, ja saattoipa 
olla niin, että ensimmäiset SVY:n 
opintopäivät koin jo ennen varsi-
naisten töiden aloittamista. SVY:n 
opintopäivät oli minulle varmasti-
kin se ykkösjuttu SVY:n toiminnas-
sa, kuten  monelle muullekin tuo-
reelle valimomiehelle. Vaikka en 
keski-ikäisenä ja kaljuuntuvana 
voi itseäni kovin tuoreena enää 
pitääkään, kyllä ne opintopäivät 
ovat edelleen iso juttu. Pääsin 
myös heti valimourani alussa 
osallistumaan SVY:n järjestämäl-
le opintomatkalle, joka suuntau-
tui sillä kertaa Saksaan ja Hollan-
tiin.  

Osallistuin säännöllisen epäsään-
nöllisesti SVY:n aktiviteetteihin ai-
na vuoteen 2017 asti, jolloin minut 
valittiin SVY:n hallitukseen. Sitten 
koitti syksy 2019 ja yhdistyksem-
me 72. vuosikokous Kotkassa, jos-
sa minut valittiin SVY:n puheen-
johtajaksi. Eipä sitä vielä tuolloin 
osattu arvata, millaisiksi tulevat 
vuodet muodostuisivat. Keväällä 
2020 järjestimme vielä opintopäi-
vät Tampereella normaalisti, mutta 
sitten maailmalla riehuva covid-19 
rantautui todenteolla Suomeen-
kin,  ja alkoi rajoitusten aikakausi. 
Hyvin nopeasti kävi selväksi, että 
pandemia tulee vaikuttamaan 
merkittävällä tavalla myös yhdis-
tyksemme toimintaan. Kesään 
mennessä oli jo täysin selvää, et-

tä 73. vuosikokousta ei voida jär-
jestää perinteisesti, vaan olimme 
pakotettuja miettimään muita rat-
kaisuja. Syksyn vuosikokous järjes-
tettiinkin sitten Tampereella hyvin 
pienimuotoisena etäyhteyksiä hyö-
dyntäen.  

Hallitustyöskentely jatkui teams-
kokouksina, tulevia opintopäiviä 
siirreltiin useaan otteeseen, ja 
tautitilanne ei vaan tahtonut talttua. 
Myös vuoden 2021 74. vuosiko-
kous toteutettin edellisvuoden 
tapaan Tampereella poikkeus-
oloissa. 

Keväällä 2022 pandemia alkoi 
pikkuhiljaa väistyä, ja saimme pa-
lata normaaliin päiväjärjestyk-
seen. Pääsimme nauttimaan 
vihdoin opintopäivien antimista 
ja perinteisestä vuosikokouksesta 
ohjelmineen. Vuosi toi edelleen 
muutoksia SVY:n arkeen. Pitkäaikai-
nen asiamies Jani Isokääntä ilmoit-
ti aikeistaan jättää tehtävänsä, ja 
edessämme oli uuden asiamiehen 
rekrytoiminen. Asiamiehen rooli on 
yhdistyksessämme valtavan suuri. 
Rallitermein voisi kuvailla asiamies-
tä kuskina, ja puheenjohtaja ja halli-
tus toimivat kartturina. Janin kans-
sa työskentely on ollut hyvin mut-
katonta näinä kuluneina vuosina, 
ja hän totisesti jätti isot saappaat 
täytettäväksi. Mutta niin se vaan 
on, että asiat tuppaa järjestymään 
tavalla tai toisella. Uudeksi asiamie-

Sampo Vauhkonen.

TEKSTI: SAMPO VAUHKONEN
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heksi valikoitui Tommi Sappinen, 
joka on monelle meistä tuttu kave-
ri niin opintopäivien luennoitsijana 
kuin muistakin valimoalan tapahtu-
mista. Sappinen astuu kuskin pen-
kille vuoden 2023 alusta.  

Kuluvan vuoden päätapahtuman, 
eli Jyväskylässä järjestyn 75. vuosi-
kokouksen järjestelyt ovat olleet 
tietenkin merkittävä osa tämän 
vuoden SVY:n toimintaa. Vaikka 
ensimmäinen näkemys tapahtu-
man kulusta muotoutui hyvinkin 
nopeasti ja vaivattomasti, lopul-
linen ohjelma koki muutoksia ai-
van viime metreille saakka. 

Yleisellä tasolla voidaan todeta, 
että minun puheenjohtajakauteni 
on kuitenkin ollut varsin tapahtu-
marikas ja opettavainenkin. Halli-
tus joutui sopeutumaan vallitse-
viin olosuhteisiin, ja ottamaan 
käyttöön meille kaikille tutuksi 
käyneet etätyökalut. Epävarmuus 
ja tulevaisuuden ennustamatto-
muus totuttivat meidät jatkuvaan 
muutokseen. Ehkäpä tuo on se 
paras ja tärkein oppi, mitä noista 

ikävistä ajoista jäi työkalupakkiin. 
Kaikesta selvitään, kunhan vaan 
jaksetaan painaa sinnikkäästi 
eteenpäin. Onhan se niinkin, 
että jos ei koskaan koe vastoin-

käymisiä, ei myöskään osaa naut-
tia tasaisesta arjesta ja niistä on-
nistumisista ja hienoista hetkistä, 
joita se pitää kuitenkin aina sisäl-
lään.

Vuosikokouksen 2020 
osallistujat mahtuivat 
kaikki yhteen valoku-
vaan: yhdistyksen hal-
lituksen varapuheen-
johtaja, vuosikokouk-
sen puheenjohtaja ja 
kunniajäsen, vaalilau-
takunnan jäsen, yhdis-
tyksen hallituksen pu-
heenjohtaja, koulutus-
toimikunnan jäsen, 
lehtitoimikunnan jä-
sen, mallitoimikunnan 
vetäjä, vuosikokouksen 
pöytäkirjan tarkistaja 
ja äänten laskija, yh-
distyksen asiamies ja 
koulutustoimikunnan 
vetäjä. 

Puheenjohtaja Sampo Vauhkonen luovutti Karhulan Valimolle kiitokseksi kokouksesta 
taulun, jossa Suomen Valimomiesten Liiton liittokokouksen osanottajat ovat kokoontu-
neet Helsingin Olympiastadionin portaille 29.5.1953. Taulun vastaanotti toimitusjohta-
ja Pekka Kemppainen. 
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VALIMOMIESTEN MARSSI 

Yhdistyksen
perinteitä  

TEKSTI: OLAVI PIHA

Suomen Valimoteknisellä Yhdis-
tyksellä on aivan oma marssi, joka 
myös on säveleltään ja sanoituksel-
taan erittäin komea. Sanat ovat to-
della elähdyttävät ja optimisetkin. 
Marssi on ollut vuosikymmeniä il-
man käyttöä. Marssia laulettiin yh-
teislauluna vuosikokouksissa ja 
muissakin yhdistyksen tilaisuuksis-
sa vielä 1960-luvulla, mutta sen jäl-
keen marssi ja myös sen myötä yh-
teislaulu on jäänyt pois vakiintu-
neesta kokousohjelmasta.  

Valimomiesten marssin ensi-
esitys tapahtui Suomen Valimo-
miesten Liiton kolmannessa vuo-
sikokouksessa 14.5.1949. Teos esi-

tettiin Högforsin tarjoamilla juhla-
päivällisillä, ja paikkana oli Hotel-
li Rautaruukki Karkkilassa. Läsnä 
juhlassa oli 213 henkeä.  

Ennätykselliset 213 henkeä 
oli paikalla, kun vuorineuvos Gus-
tav Arppe lausui vieraat tervetul-
leiksi. Välittömästi puheen päätyt-
tyä laulettiin uutuutena Högforsin 
Tehtaan työnopettajan Paavo Saa-
riston sanoittama Valimomiesten 
marssi, jonka sävelen kanttori Soi-
mela oli sovittanut kymmenmiehi-
selle orkesterilleen. Omaksi ja hy-
väksi koettu Valimomiesten mars-
si sai ihastuneen vastaanoton.  

PAAVO JOHANNES SAARISTO  

Valimomiesten marssin sanojen 
kirjoittaja oli Paavo Johannes Saa-
risto (19.4.1905 – 19.5.1970). Hän 
eli erittäin valimotäyteisen elämän, 
sillä valimo työympäristönä vaikut-
ti hänen elämäänsä peräti 53 vuot-
ta. Saaristo syntyi Uudenmaan lää-
nin Pyhäjärvellä, Fagerkullassa, ja 
joutui aloittamaan 12-vuotiaana si-
sällissodan aikana tehdastyönHög-
forsin valimolla keernaosastolla ja 
sittemmin kaavaajana, josta siirtyi 
konepajan puolelle poraajaksi. So-
tavuonna 1941 Saaristo valittiin 
Karkkilan kansanhuollon johtajak-
si, ja varmaan siitä hänen yhteis-
kunnallinen vaikuttaminen alkoikin. 
Sodan päätyttyä hän siirtyi Hög-
forsin Tehtaan Konepajakouluun, 

jossa toimi valimolinjan opettaja-
na aina valimolinjan vuonna 1956 
tapahtuneeseen lopettamiseen 
saakka. Tämän jälkeen Saaristo 
siirtyi takaisin valimon maa- ja am-
mekaavaamon työnjohtajaksi. Vii-
meiset työvuotensa hän työsken-
teli valimon teknillisessä konttoris-
sa tarjouksien hinnoittelijana.  

Paavo Saaristo oli monella taval-
la aktiivinen henkilö, ja hän kuu-
lui myös Suomen Valimomiesten 
Liittoon ja sen Helsingin Osastoon. 
Hän on Liiton aivan ensimmäisessä 
jäsenluettelossa vuonna 1949 mu-
kana. Saaristo kuului Högforsin ko-
nepajakoulun johtokuntaan, ja teki 
pitkän yhteiskunnallisen uran Kark-
kilan kauppalassa vuosina 1937–
1970, josta valtuustossa 1937–1970 
ja Karkkilan kauppalan hallituksen 
puheenjohtajana 1940–1947 ja 
1965–1967.  

Kaiken tuon aktiivisen vaikuttami-
sen lisäksi Saaristo osallistui TUL:n 
toimintaan Uudenmaan piirissä, ja 
harrasti paikkakunnalla näyttämö-
toimintaa. Paavo Johannes Saaris-
to kuoli vain pari viikkoa eläkkeell-
e jäämisensä jälkeen saatuaan sai-
rauskohtauksen kesken Karkkilan 
kauppalan valtuuston kokousta 
19.5.1970.  

Valimomiesten marssin sanojen kirjoittaja on Suomen Valimomiesten Liittoon aivan 
alusta asti kuulunut Paavo Saaristo (19.4.1905 – 19.5.1970). Valimo eli ja oli kiinteä 
osa hänen elämäänsä 52 vuotta. 54-vuotiaana hänet on kuvattu Högforsin valimon 
teknillisessä konttorissa, jossa hän toimi tarjouksien hinnoittelijana. Valokuva: Eino 
Sarkki, 1959. Karkkilan ruukkimuseo Senkan kokoelmat. 

.  

Lähde: Suomen Valimomuseon arkistot. 
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1. Valuliekit ne korkeana leimuu. 
Ja kollerit kolistelee, 
raanat laulaa ja kettingit keinuu  
valurit kun ne työskentelee. 

 

2. Ja raanojen alla siell´ hiljaa  
leevit, lansetit välähtelee, 
ja kuin keskellä rintamalinjaa  
ilmaraamarit räpättelee. 

 

3. Uuni kuuma kuin hornan on lieska, 
joka rautoja sulattelee 
ja niin kirkkaana kiehuvi hiekka, 
teräs kuuma sen hehkuttelee.  

 

4. Ja raanojen alla siell´liikkuu 
mies tumma kuin aave se ois, 
hikihelmet ne otsalla kiikkuu 
höyryt, kaasut kun rientävi pois. 

 

5. Valun mahti suuri on Suomess´ 
se on nostava kansamme tään, 
yhä kirkkaampi kohta on huomen 
valurit kun ne vaan rynnistää. 

 

6. Ja hiekanpa alta sielt´ nousee 
arvot suuret mi konsanaan on työn, 
kehityksen pyörä ain´ kulkee 
se on poistava roudan ja yön. 

SANAT: PAAVO SAARISTO
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KATSAUS OPINTOPÄIVIIN

OPINTOPÄIVIEN ALKU

Yhdistyksen vetäjät ymmärsivät 
heti yhdistyksen alusta asti, että 
ammattiosaamisen ylläpitäminen 
ja uusimman mahdollisen toimia-
laan liittyvän tiedon lisääminen jä-
senistön keskuudessa on tärkeää 
koko toimialan menestyksen kan-
nalta. Vaikka yhdistyksen alkuai-
koina ei ollutkaan erillisiä opinto-

päiviä, niin yhdistyksen kokouk-
sissa pidettiin ammatillisia esitel-
miä kulloisenkin aiheen asiantun-
tijoiden toimesta. Tämä on myös 
jatkunut käytäntönä läpi vuosien 
vuosikokousten yhteydessä. 

Opintopäivien varsinainen histo-
ria alkaa vuodesta 1983, jolloin 
konepajamies-lehdestä 10/83 
löytyy seuraava ilmoitus: 

”VALIMOTEKNINEN 
YHDISTYS TIEDOTTAA
SVY:n kotimaan toimikunta järjestää 
17.2.1984 Tampereella teemapäivän 
aiheesta Valimoteollisuuden ympä-
ristönsuojelu. Tilaisuudessa selvittä-
vät useat arvovaltaiset asiantuntijat 
ilmansuojelu- ja jätehuoltolakien 
vaatimia toimenpiteitä ja antavat 
neuvoja yhteistyöstä ympäristönvi-
ranomaisten kanssa. Aiheeseen liit-
tyviä kysymyksiä voidaan etukäteen 
jättää teemapäivällä koottavan pa-
neelin vastattavaksi (SVY:n toimisto/
Collan).” 

Luonnollisesti tuota ennen 
on tehty päätös opintopäivien jär-
jestämisestä, mietitty tilaisuuden 
aiheet ja varattu esitelmien pitäjät. 
Tästä alkoi yhdistyksemme katkea-
maton koulutustoiminta, joka tun-
netaan nimellä Talviopintopäivät 
tai tuttavallisemmin nimellä Opin-
topäivät. Huomion arvoista on, et-
tä opintopäivätoiminta käynnistyi 
ennen kuin yhdistyksellä oli edes 

Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen Talviopintopäivät ovat olleet tärkeä 
osa yhdistyksen toimintaa vuodesta 1984 alkaen. Opintopäivien tarkoitus 
on alusta alkaen ollut lisätä jäsenistön tietoisuutta teknologisen kehityksen 
suunnasta toimintaympäristö huomioiden. Opintopäivät ovat olleet merkit-
tävä osa yhdistyksen toimintaa lähes neljän vuosikymmenen ajan, ja on kaik-
ki syy uskoa, että näin tulee olemaan myös tulevaisuudessa. 

TEKSTI: MARKKU ELJAALA

2019 Opintopäivillä aiheena oli sulattoa 
käsittelevä aihe nimeltään "Sulaa hulluut-
ta". Luennoimassa olivat Markus Nybergh, 
Jari Paulasuo, Juha Levander ja Mikko 
Jokinen. 
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KATSAUS OPINTOPÄIVIIN

omaa jäsenlehteä. Tiedotus kou-
lutustoiminnasta hoidettiin Ko-
nepajamies-lehden kautta ja kir-
jeitse jäsenille. Tästä aiheutui 
oma hankaluutensa, mikä osal-
taan johti tarpeeseen oman jä-
senlehden perustamiselle. 

Muutaman ensimmäisen vuo-
den jälkeen Opintopäivien ajan-
kohdaksi vakiintui 6. viikon tors-
tai ja perjantai, mikä on pysynyt 
samana lukuun ottamatta muu-
tamaa laivaseminaaria ja korona-
aikaa, jolloin vuonna 2021 tilai-
suus jäi kokonaan pitämättä. Ky-
seinen koulutuspäivä saatiin pi-
dettyä vasta vuonna 2022 myö-
hemmin keväällä. 

OPINTOPÄIVIEN TEEMAT

Ensimmäisestä tapahtumasta 
alkaen on Opintopäivät toteu-
tettu tietyn teeman tai työnimen 
alla. Teeman rajaamista ja foku-
sointia on vuosien kuluessa terä-
vöitetty edellä kuvatulla tavalla. 
Alla opintopäivien aiheet ja jär-
jestämispaikkakunnat aikajär-
jestyksessä:
– 1984  Valimoteollisuuden 
ympäristönsuojelu, Tampere
– 1985 Valimot ja konepajat 
kilpailun paineessa, Hyvinkää
–  1986 Uudet tekniikat – mah-
dollisuuksia vai uhkia, Vääksy
– 1987 Oikeiden menetelmien 
valinta kilpailukyvyn perustana, 
Tampere
– 1988 Sulatustekniikka, Vaasa
– 1989 Tarkka valu, Hyvinkää 
– 1990 Tuottavuuspeli ja Parake, 
Rauma
– 1991 Uunien vuoraus ja sulan 
suodatus, Jyväskylä
– 1992 Tietotekniikka ja kustan-
nushallinta, Tampere
– 1993 Tehokkuutta keernan-
valmistukseen, Pori
– 1994 Simuloinnistako apu? 
Mallimateriaalit ja mallikemiaa, 
Tampere
–  1995 Valimot ja kehittyvä 

ympäristötekniikka, valutuote 
uudessa suunnitteluketjussa, 
Karhula
– 1996 Valimotekniikka uudistuu
 – unohtuuko ihminen? Tampere
– 1997 Valun viimeistely tänään 
– poistuuko puhdistustyö? 
Valkeakoski
– 1998 Tietotekniikka ja toiminnan 
laatu – ajan vaatimus, Tampere
– 1999 Valimotekniikan uudet 
tuulet, Harjavalta
– 2000 Ympäristötietoinen ja kan-
sainvälinen valimoala, Tampere
–  2001 Oikea sulatus – vahva 
valu, Silja Europa
– 2002 Guru puhuu – 
kuuntele ja opi, Tampere
–  2003 Muottiko mättää kun 
malli jättää, Tampere
–  2004 Valu ergonomiseksi 
tuotteeksi, Viking Isabella
– 2005 Romurallia sulatossa, 
Ikaalinen
– 2006 Ideoi, optimoi, simuloi – 
mallit ja menetelmät kuntoon, 
Tampere
– 2007 Muotit ja muottimate-
riaalit – hyvä muotti, vähemmän 
murheita, Tampere

–  2008  Valujen viimeistely 
ja lämpökäsittely, Tampere
– 2009 Sulattaminen ja senk-
kakäsittelyt, Tampere
– 2010 Valeita läheltä ja 
kaukaa, Tampere
– 2011 Muotti muutoksen 
kourissa, Tampere
– 2012 Mallit – mitä nyt? 
Tampere
– 2013 Viimeisintä 
viimeistelystä, Tampere
–  2014 Sulatuksen saloja, 
Tampere
– 2015 Hyvin suunniteltu on 
puoliksi valettu, Tampere
– 2016 Onko muotti 
ympäristörikos? Tampere
– 2017 Turvallisesti ja tuottavasti 
puhdistamossa, Tampere
– 2018 Parhaat käytännöt 
valimossa, Tampere
– 2019 Sulaa hulluutta, 
Tampere
– 2020 Mistä löytyy Suomen seu-
raava huippuvalumalli, Tampere
– 2021 koronatauko
–  2022 Kauheaa kaavausta, 
Tampere

Talviopintopäivien 2019 osallistujat seuraamassa asiantuntevia esityksiä sulaton saloista. 



VALIMOVIESTI JUHLANUMERO62

Opetuspäivien alkuvaiheiden 
teemoja tutkiessa on mukavaa 
havaita, että ne ovat olleet ajan 
hermolla ensi hetkistä lähtien. 
Jo se, että ensimmäisten Opin-
topäivien aiheena on ollut ym-
päristönsuojelu, todistaa kuinka 
hyvin tuolloisen koulutustoimi-
kunnan sormi on ollut valimote-
ollisuuden tulevaisuuden puls-
silla. Itse kävin tuolloin vielä ala-
koulua, ja tällä hetkellä lähestyn 
jo uhkaavasti nykyisen toimipaik-

kani virallisen vanhan jäärän raja-
pyykkiä, mutta silti kyseinen aihe 
on edelleen ajankohtainen. 

Opintopäiville on säännöllises-
ti saatu esiintymään ulkomaisia 
oman alansa huippuasiantunti-
joita, jotka ovat pitäneet hieno-
ja esityksiä. Poikkeuksellisen mer-
kittävä tilaisuus oli vuonna 2002, 
jolloin tilaisuuden pääpuhujana 
oli professori Campbell, joka pi-
ti hienot esitelmät molempina 

päivinä. Kyseinen tilaisuus jäi al-
lekirjoittaneen mieleen myös sii-
tä syystä, että tämä oli ensimmäi-
nen kerta, kun otin osaa Opinto-
päiville. Kyseisillä päivillä saatiin 
käsittääkseni aikaan myös Opin-
topäivien yleisöennätys, joka oli 
120 henkeä. 

KOULUTUSTOIMIKUNTA

Opintopäivien toteutuksesta on 
vastannut koulutustoimikunta. Nel-
jän vuosikymmen aikana koulutus-
toimikunnan puheenjohtajana ovat 
toimineet mm. Markku Eljaala, Ilk-
ka Rytky, Kim Laine, Juhani Orkas, 
Pekka Salonen, Leo Uschanov ja 
Pentti Eklund (uusimmasta vanhim-
paan lueteltuna). Vanhin asiakirjois-
ta löydetty maininta on Pentti Ek-
lund, joka toimi kotimaantoimikun-
nan puheenjohtajana, kun Opinto-
päivät järjestettiin vuonna 1991. 
Yhdistyksen puheenjohtajan lisäk-
si koulutustoimikuntaan on kuulu-
nut  asiamies ja lukuisa joukko mui-
ta koulutustoimikunnan varsinaisia 
ja epävirallisia jäseniä. 

OPINTOPÄIVIEN 
TULEVAISUUS

Opintopäivien tulevaisuudessa 
tapahtuu tuskin kovin merkittäviä 
muutoksia lyhyellä tähtäimellä. Ta-
voitteena on edelleen tarjota jäse-
nistölle tietoa ajankohtaisista ja 
uusista teknologioista sekä muis-
ta toimialan asioista. Opintopäi-
vien sisältö tulee jatkossakin ole-
maan teemoitettua, jolloin päivi-

Vuonna 2020 Opintopäivillä ensimmäise-
nä päivänä luennoitsivat Marko Lindberg, 
Markku Eljaala, Juhani Orkas, Sebastian
 ja Ivan Petek. Opintopäivien teemana 
oli: "Mistä löytyy Suomen seuraava 
huippuvalumalli?"

Juhani Orkas avaa vuoden 2020 
Opintopäivät keskittyneiden osallis-
tujien kuunnellessa tarkkaavaisesti 
professorin sanoja.
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en annista saadaan riittävän kat-
tava ja kiinnostava kyseisestä ai-
heesta vastaaville ja kiinnostu-
neille osallistujille. 

Välillä on ollut puhetta, että tie-
tyt teemat, kuten valukappaleiden 
suunnitteluun liittyvät tilaisuudet, 
saattaisivat kiinnostaa myös valu-

kappaleiden suunnittelusta vas-
taavia konstruktöörejä asiakkaan 
puolella. Kun tällainen teema me-
nee riittävän syvälle yksityiskohtiin, 
niin tällöin voidaan välttää se, et-
tä Opintopäivät menisivät Valun 
Käytön Seminaarin tontille. Tällä 
tavalla voitaisiin laajentaa sopivi-
en teemojen potentiaalista osal-

listujapohjaa. Toisaalta tilaisuu-
den osallistujamäärän kasvaes-
sa voi käydä niin, että esitelmi-
en yhteydessä muodostuvat 
spontaanit keskustelut, väitte-
lyt ja kokemusten vaihto jää vä-
häisemmälle. Henkilökohtaises-
ti olen nauttinut tästä Opinto-
päivien piirteestä huomattavasti. 

Valunsuunnittelijoiden ja va-
lunkäyttäjien lisääminen ylei-
söön ei kuitenkaan välttämättä 
ole valimoiden etu, jos valua har-
kitseva suunnittelija pääsee kuu-
lemaan allekirjoittaneen esityksen 
aiheesta ”Sata ja yksi keinoa mo-
kata valukappale”. Viime kädessä 
Opintopäivien suunnan päättää 
yhdistyksen hallitus, ja Teiltä jäse-
niltä tulevat toiveet ja ehdotukset. 

2020 Opintopäivien toisen päivän 
luennoitsijat : Thorsten Reuther, 
Markku Eljaala ja Mikko Hinkkanen.

Opintopäivillä on 
tapana käydä vie-
railemassa lähialu-
een yrityksessä. 
Vuonna 2019 koh-
teena oli Ris-Pert 
Oy. Vasemmalla ku-
vassa yrityksen toi-
mitusjohtaja Alek-
sander Strakh esit-
telemässä toimiti-
loja maittavien kah-
vitarjoilujen lomas-
sa.
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SUOMEN VALIMOMUSEO JA SVY   

SUOMEN VALIMOMUSEON 
LÄHTÖKOHDAT 

Karkkilassa toimi jo 1950-luvulta 
lähtien kauppalan ylläpitämä koti-
seutumuseo. Seuraavaksi Högfor-
sin tehdas perusti oman museon-
sa vuonna 1960 ruukkialueella si-
jaitsevan Tehtaanpuiston aittara-
kennukseen. Tämän jälkeen Hög-
forsin tehdas edelleen kasvoi, ja 
vanhat työväenasunnot, joista val-
taosa sijaitsi läheisessä Fagerkul-
lassa, kävivät ahtaiksi ja vanhanai-
kaisiksi. Talot suunniteltiin puret-
taviksi, ja niiden tilalle oli tarkoitus 
rakentaa kerrostaloja. Kun ensim-
mäiset talot Fagerkullassa vuonna 
1973 purettiin, heräsi Karkkilan ko-
tiseutuyhdistyksen sisällä ajatus 
suojella ainakin vanhimmat raken-
nukset museoimalla ne. Neuvot-
telut aloitettiin välittömästi Ky-
min Oy:n kanssa, joka tuolloin 
omisti Högforsin tehtaan. 

Ensimmäinen julkisuudessa esi-
tetty ajatus oli valurin asunnon 
perustaminen näyttelykohteeksi 

Fagerkullaan. Kotiseutuyhdistyk-
sestä asiaa ajoivat Soili Tuovinen, 
Tuure Hasselman ja Juhani Silván 
– kaikki oleellisia toimijoita tule-
vaisuuden tapahtumissa. Tehtaan 
puolelta neuvottelut käynnisti isän-
nöitsijä Reino Sandelin, joka suh-
tautui ajatukseen myötämielisesti. 
Seuraavaksi ehdotettiin ajatus ko-
konaisen talorykelmän säilyttämi-
sestä, mutta hanke ei edennyt ko-
vin nopeasti. Vaan eipä sitä hau-
dattukaan, kiitos energiakriisin, jo-
ka katkaisi Högforsin kasvun niin 
tehokkaasti, ettei uusille asunnoil-
le ollut enää niin suuri tarve. Van-
hojen rakennusten purkaminen 
loppui yhtä nopeasti kuin oli al-
kanutkin. Mielenkiinto Fagerkul-
laa kohtaan heräsi muutenkin, teh-
das saneerasi taloja, ja 1980-luvun 
alussa myi valtaosan niistä yksityi-
sille henkilöille. Viimein vuonna 
1982 Karkkilan kaupunki päätti 
vuokrata tehtaalta osan Fager-
kullan asunnoista, ja muuntaa 
ne työläismuseoksi. Vuonna 
1986 Karkkilan kaupunki osti 
rakennukset itselleen. 

SVY HERÄÄ 

Pienen suvantovaiheen jälkeen 
Karkkilassa alkoi tapahtua oikein 
toden teolla vuonna 1985. Tuol-
loin nimittäin Suomivalimo osti 
Högforsin valimon ja runsaasti 
siihen liittyviä kiinteistöjä. Uusi 
"Högforsin ruukinpatruuna" oli 
Yrjö M. Lehtonen, tärkeä vaikutta-
ja myös Suomen Valimoteknisessä 
Yhdistyksessä (SVY). Nyt Karkkilas-
sa tajuttiin aivan uuden mahdolli-
suuden avautuminen: Tekemistä 
vaille valmiin valimomuseoidean 
ainakin osittain Yrjö M. Lehtoselle 
ja SVY:lle syötti Karkkilan Kotiseu-
tuyhdistys, etunenässä Tuure Has-
selman. Yhdistys hankki huutokau-
pasta arvokkaan, aikoinaan Hög-
forsin toimitusjohtaja Gustaf Arp-
pen 70-vuotissyntymäpäivälahjak-
si valetun Metso-patsaan, ja lah-
joitti sen museoneuvottelujen 
edistämiseksi Yrjö M. Lehtoselle. 

Valimomuseoajatus oli ollut esillä 
yhdistyksen sisällä jo 1950-luvulla, 
lisäksi vuonna 1984 Gunnar Heik-

TEKSTI: JANNE VIITALA

Suomen Valimomuseosäätiö perustettiin vuonna 1987, ja sen seurauksena Suo-
men Valimomuseo avautui vuonna 1989. Mutta sekä säätiötä että museota ei 
olisi ilman Suomen Valimoteknistä Yhdistystä, joka edelleen on osa Suomen 
Valimomuseosäätiötä yhdessä Karkkilan kaupungin ja Componentan kanssa. 
Ideasta perustaa Suomeen Valimomuseo kilpaili moni taho. Sillä ei ole väliä, 
kuka ajatuksen ensimmäisenä julki lausui. Tärkeintä on, että idea syntyi suun-
nilleen samoihin aikoihin tarpeeksi monella taholla, ja sen verran vahvasti, 
että nuo tahot saivat yhteen hiileen puhaltamalla museon aikaiseksi.
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kilä ehdotti ajatuksia Konepaja-
mies-lehdessä valimomuseope-
rinteen keräämisestä, ja esitti 
myös kaavailuja mahdollisesta 
valimomuseosta, mutta puuha-
miestä hankkeelle ei ollut tiedos-
sa. Maaperä oli siis muokattu sa-
maan aikaan monella taholla, ja 
viimein löytyi se puuhamieskin: 
Kyseessä oli juuri eläkkeelle Hög-
forsin työturvallisuuspäällikön teh-
tävistä siirtyvä Antti Valonen, jonka 
Yrjö M. Lehtonen sai suostuteltua 
hankkeen vetäjäksi. Valosen vas-
tuulla oli lähinnä esineiden keruu, 
ja sen tehtävän hän hoiti enem-
män kuin tunnollisesti. Valonen oli 
nimittäin poikkeuksellisen taitava 
ja sinnikäs neuvottelija, joka lähes 
aina sai valimoilta haluamansa 
aineiston. 

Virallisesti museoidea tuotiin 
esiin Kotimaan toimikunnan Kark-
kilassa pidetyssä kokouksessa 15.1.
1986. Isäntänä toimi Yrjö M. Lehto-
nen, joka oli jo ennen kokousta 
näyttänyt vihreää valoa valimomu-
seon sijoittamiseksi Karkkilaan. Eh-
dolla olivat tässä vaiheessa myös 
Taalintehdas, Karhula, Helsinki ja 
Tampere. Kokouksen jälkeen oli 
käytännössä selvää, että museon 
kotipaikaksi tulee Karkkila. 

Seuraavaksi 12.2.1986 SVY:n hal-
litus teki päätöksen museohank-
keen toteuttamisesta. Tuolloin 
SVY:n sisälle muodostettiin myös 
museotoimikunta, jonka ensim-
mäisinä jäseninä olivat Kaino Suu-
ronen, Olavi Liesi ja toimikunnan 
puheenjohtajaksi sekä sihteeriksi 
valittu Antti Valonen. Asiantunti-
jajäseninä toimivat Eugen Autere, 
Gunnar Heikkilä, Paavo Tennilä, 
Krister Collan sekä Arto Riihimäki. 
Toimikunnan ensimmäinen tehtä-
vä oli lähettää noin 60 valimoalan 
toimijalle kirje, jossa tiedotettiin 
hankkeesta ja kyseltiin mahdolli-
sen museoaineiston perään. 

Hanketta vietiin eteenpäin SVY:n 
sisällä vuoden verran, kunnes 
hankkeen toteuttamista varten 
perustettiin helmikuussa 1987 
työryhmä, johon kuului edustajia 
SVY:stä, Högfors-Valimo Oy:stä ja 
Karkkilan kaupungista. Työryhmän 
ensimmäiset jäsenet olivat Antti 
Valonen, Yrjö M. Lehtonen, kau-
punginjohtaja Erkki Saarinen, juu-
ri työnsä Karkkila-Högforsin työläis-
museon johtajana aloittanut Risto 
Hakomäki, kulttuurisihteeri Heli Ve-
sander sekä arkkitehti Eivor Laine. 

Työryhmä ehdotti museon sijoi-
tuspaikaksi Karkkilaa. Ehdotus oli 

käytännössä siis jo SVY:n sisällä 
ihan virallisesti päätetty valinta, 
joka oli perusteltu, sillä toimihan 
Karkkilassa edelleen Suomen pe-
rinteikkäin ja merkittävin valimo, 
jonka johto oli suopea hankkeel-
le. Museolle oli katsottu jo alusta-
vat näyttely- ja varastotilat, ja esi-
neistöä oli runsaasti valmiina teh-
taan omasta museosta, ja eri vali-
moistakin sitä oli tiedossa lisää. 
Valimomuseohankkeelle oli myös
 jo vuoden 1986 puolella kaupun-
gin puolelta palkattu henkilö, fi-
losofian kandidaatti Tiina Kaila, 
suunnittelemaan näyttelyä ja ke-
räämään esineistöä. 

Ensimmäisessä kokouksessaan 
työryhmä päätti perustaa Suomen 
Valimomuseosäätiön, joka hallin-
noisi ja hoitaisi perustettavaa mu-
seota. Ennen säätiön perustamis-
ta työryhmä jatkoi laajennetussa 
kokoonpanossa, johon nyt kuului-
vat myös Tiina Kaila ja Länsi-Uu-
denmaan maakuntamuseon johta-
ja Ivar Nordlund. Säätiön perusta-
miskirja allekirjoitettiinkin 10.10.
1987. Säätiön jäsenyhteisöt olivat 
samat kuin aikaisemmassa työryh-
mässä, ja sen peruspääoma koos-
tui sen hallussa tuolloin olleista 
museoesineistä. 

Originaali Metsopatsas. Patsaan on valanut Karl Enqvist ja 
muotoillut Michael Schilkin vuonna 1954. Yrjö Ingman/KRM

Gunnar Heikkilä ja Antti Valonen kohtasivat Suomen Valimo-
museon avajaisissa vuonna 1989. Matti Koivumäki/KRM
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toimi pääsääntöisesti lippukassana. 
Säätiö kokoontui kolme kertaa vuo-
dessa, ja sen toinen nelivuotiskausi 
alkoi vuonna 1992. SVY:n edustajis-
ta Arto Riihimäki korvasi Eugen Au-
teren. Myös Yrjö M. Lehtonen astui 
sivuun, ja hänen tilalleen tuli pitkäk-
si aikaa Kalervo Saarimaa. Seuraa-
van nelivuotiskauden aloittaessa 
puolestaan Arto Riihimäki jättäytyi 
pois, ja hänen tilalleen saatiin Paa-
vo Tennilä. Myös säätiön puheen-
johtaja vaihtui, ja nuijaa heilutteli 
vuodesta 1996 lähtien Marja-Lee-
na Ruutu. 

Museon ja SVY:n yhteistyön 
tärkeä virstanpylväs koettiin vuon-
na 1993, kun SVY lahjoitti yli tuhat 
kuvaa käsittävän valokuva-arkiston-
sa museon kokoelmiin. Kuvaerä on 
todella arvokas, ja sitä on hyödyn-
netty useissa museon omissa pro-
jekteissa, useasti varsinkin Valimo-
viesti-lehdessä ja myös muiden toi-
mijoiden julkaisuissa, viimeisimpä-
nä Olavi Pihan massiivisessa Suo-
men valimoteollisuus -tietoteok-
sessa (2018). Samaan aikaan SVY 
lahjoitti museolle myös laajan asia-
kirja-arkistonsa, ja neljä vuotta myö-

Karkkilan kaupungilla museo-
apulaisena toiminut Tiina Kaila 
siirtyi Högfors-projektin tutkijak-
si, käytännössä siis edelleen kau-
pungin palvelukseen valmistele-
maan näyttelyä, mutta hänet kor-
vasi jo kesäkuussa 1988 Tommi 
Kuutsa näyttelysihteerin nimik-
keellä. Perustetun säätiön ensim-
mäinen kokoonpano näytti seu-
raavalta: puheenjohtaja Soili Tuo-
vinen (kaupunki), varapuheenjoh-
taja Antti Valonen (SVY), Eugen 
Autere (SVY), Heikki Lehtonen 
(JOT-Yhtiöt) (jonka tilalle tuli vä-
hän ennen museon avaamista 
isänsä Yrjö M.), Aimo Liljegrén 
(kaupunki), Ismo Outinen (kau-
punki) sekä sihteerinä Risto Ha-
komäki ja rahastonhoitaja Sinik-
ka Yli-Koski, jotka eivät kuulu-
neet varsinaiseen hallitukseen. 

Kun museo polkaistaan käytän-
nössä tyhjästä pystyyn, vaatii han-
ke rutkasti rahaa. Onneksi kaikki 
jäsenyhteisöt sitoutuivat hankkee-
seen myös taloudellisesti. JOT-yh-
tiöt (siis nykyinen Componenta) in-
vestoi vuonna 1913 rakennetun 
vanhan konttorirakennuksen pe-
ruskorjaamiseen 1,6 miljoonaa 
markkaa. SVY puolestaan kustan-
si Henry Forssellin suunnittele-
man perusnäyttelyn rakentami-
sen – 40 000 markkaa! SVY:n mer-
kitys näyttelyn valmistelussa oli 

muutenkin melkoinen, sillä näyt-
telyn tekstit perustuivat Eugen 
Auteren käsikirjoitukseen.

Näyttelyn juhlallisia avajaisia 
vietettiin 17.5.1989 vajaat kaksi 
vuotta säätiön perustamisen jäl-
keen. Aikataulu oli jälkikäteen 
miettien hämmästyttävän nopea. 
Samana päivänä avautui myös 
Karkkila-Högforsin työläismu-
seo, jota sentään oli puuhattu 
jo 1970-luvun alusta lähtien. Va-
limomuseota hallinnoi jatkossa 
Suomen valimomuseosäätiö, jon-
ka ensimmäiseksi näyttelysihtee-
riksi palkattiin 1.6.1989 Tommi 
Kuutsa. Työläismuseota puoles-
taan hallinnoi Karkkilan kaupunki. 

MUSEON 
AVAAMISEN JÄLKEEN 

Avajaisjuhlallisuuksien jälkeen 
arkinen museotyö rullasi eteen-
päin pääsääntöisesti omalla pai-
nollaan. Säätiö vastasi museon 
henkilökunnan palkkaamisesta; 
Tommi Kuutsa jatkoi näyttelysiht-
eerinä, ja hänen kanssaan samaan 
aikaan aloittanut Maila Sundberg 

Säätiön perustamisasiakirjan allekirjoitus. Henkilöt vasemmalta: kaupungin kam-
reeri Sinikka Yli-Koski, kaupunginjohtaja Erkki Saarinen, teollisuusneuvos Yrjö M. 
Lehtonen ja SVY:n puheenjohtaja Arto Riihimäki. Risto Hakomäki/KRM

Antti Valonen pitää Suomen Va-
limomuseon avajaispuhetta. Ai-
ruina ovat Mika Nikander ja 
Maarit Tirri. Matti Koivumäki/
KRM
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hemmin vielä rutkasti kirjallisuutta. 
Vuosien saatossa tosin kristallisoi-
tui ajatus, että museot eivät ole 
arkistoja, ja asiakirjojen sijoitus-
paikka museossa niiden saata-
vuuden kannalta oli ehkä sitten-
kin väärä. Niinpä asiakirja-arkisto 
siirrettiin vuonna 2021 Mikkeliin 
Elinkeinoelämän keskusarkistoon. 
Ajanjakson anekdoottina kerrot-
takoon vielä, että SVY lahjoitti 
vuosituhannen lopulla museolle 
sen ensimmäisen tietokoneen. 
Kone oli kovassa käytössä 
useita vuosia. 

Museon käytännön työssä seu-
raava suuri ponnistus oli valimo-
museon vieressä sijaitsevan Hög-
forsin masuunin restaurointi. Ky-
seessä oli Museoviraston hanke,
ja rahoitus siihen saatiin työminis-
teriöstä. Suomen Valimomuseo-
säätiö oli yksi hankkeen aloitteen-
tekijöistä. Antti Valonen toimi Va-
limomuseosäätiön sekä samalla 
tietenkin SVY:n edustajana restau-
rointityöryhmässä ja työmaakoko-
uksissa. Tommi Kuutsa toimi työ-
maakokousten sihteerinä. Lisäksi 
Museovirasto maksoi säätiölle res-
tauroinnin ajalta korvausta siitä, 
että Kuutsa työskenteli kahtena 

päivänä viikossa masuunin tutki-
jana. Hanke toteutettiin vuosina 
1996-2000. 

Antti Valonen toimi aktiivisesti 
Suomen Valimomuseosäätiön 
hallituksessa aina vuoteen 2001 
saakka. Hän kuului säätiön työva-
liokuntaan ja keräystyöryhmään 
kautensa loppuun saakka. Valo-

nen erosi hallituksesta samaan 
aikaan, kun Tommi Kuutsa siirtyi 
Työläismuseoon museonjohtajaksi. 
SVY:n uudeksi edustajaksi säätiön 
hallitukseen valittiin Matti Johans-
son. Valimomuseon uudeksi ama-
nuenssiksi valittiin Sinikka Mietti-
nen, mutta säätiön sihteerinä jat-
koi Tommi Kuutsa. Johansson, jo-
ka tuolloin vielä Valosen tapaan 
asui Karkkilassa, sekä Miettinen 
muodostivat keräystyöryhmän 
jäsenistön. Miettinen toimi vain 
vajaan vuoden amanuenssina, ja 
hänet korvasi Juha Hirvilammi, 
joka nostettiin samalla myös sää-
tiön hallituksen sihteeriksi Kuut-
san sijaan. Tässä vaiheessa ke-
räystyöryhmän toiminta loppui, 
sillä se oli käytännössä perustu-
nut Antti Valosen toimintaan ja 
suhteisiin. Hirvilammen pesti mu-
seoamanuenssina oli vain aavistuk-
sen pitempi kuin Miettisellä, sillä 
uudeksi museoamanuenssiksi ja 
samalla säätiön sihteeriksi valittiin 
loppuvuodesta 2003 Janne Viitala. 

Suomen Valimomuseon ja 
säätiön arki rullasi tuttuja latuja 
eteenpäin, kunnes 2004 saatiin 
kuulla uudesta museolaista, joka 

Yrjö M. Lehtonen johdattaa avajaisvieraita Valimomuseosta Högforsin tehdasalueen 
läpi Työläismuseolle vierellään Heikki Leino ja Arto Riihimäki. Matti Koivumäki/KRM

Kuva Rautpohjan valimossa tapahtuvasta paperikoneen kuivaussylinterin vala-
misesta ilmeisesti 1970-luvulla kuuluu SVY:n lahjoittaman kuvaerän aarteisiin. 
Veijo Kämäräinen/KRM 
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edellytti kahta museoalan koulu-
tuksen saanutta henkilöä museon 
palkkalistoilla, mikäli museo mie-
li jatkossakin saada valtion tukea 
toiminnalleen. Valtion tuki ei ol-
lut vähäpätöinen, sillä se lähente-
li 30 000 euroa vuodessa. Oli siis 
kaksi vaihtoehtoa: joko lisätä vali-
momuseon henkilökuntaa ja sa-
malla kuluja, tai fuusioitua Kark-
kilan kaupungin hallinnoiman 
Työläismuseon kanssa. Päädyt-
tiin jälkimmäiseen vaihtoehtoon, 
ja fuusio astui voimaan vuoden 
2006 alussa. 

Fuusion myötä säätiön rooli muut-
tui lähes täysin. Siitä tuli nyt enti-
sen ylläpitäjän sijaan Suomen Vali-
momuseon tukiorganisaatio, jonka 
tarkoituksena oli kerätä varoja mu-
seon toimintaa varten, ja olla neu-
voa antava elin. Käytännössä säätiö 
myi valutuotteita museokaupassa 
ja haki apurahoja, joihin kaupunki-
organisaatioilla ei ollut mahdolli-
suutta. Säätiö sai myös pitää pe-
ruspääomansa eli museoesineko-
koelman, joka tosin deponoitiin 
perustetulle Karkkilan ruukkimu-
seo Senkalle, jonka alaisuudessa 
Valimomuseo nyt toimi. Säätiö 

muuttui entisestä aktiivisesta toi-
mijasta passiiviseksi, mikä oli to-
della suuri muutos verrattuna ai-
kaisempaan. 

Säätiön toiminta pysyi vakaana 
muutoksista huolimatta, tosin vuo-
sittaiset kokoontumiset vähenivät 
kolmesta kahteen. Työvaliokun-
ta on kokoontunut vain erikoista-
pauksissa. Säätiön hallituksen jä-
senistö on pysynyt kohtalaisen va-
kaana. Vuonna 2010 hallituksen 
puheenjohtajaksi astui Marja-Lee-
na Ruudun sijaan Tapani Valonen 
(Antti Valosen veljenpoika). Uskol-
lisimpia ovat olleet SVY:n jäsenet. 
Ainoa uusi muutos koettiin, kun 
Paavo Tennilä jättäytyi pois vuon-
na 2008, ja hänen tilalleen valittiin 
Raimo Koski. 

SVY:n rooli museon suhteen oli 
pitkään yhtä passiivinen kuin ko-
ko säätiön. Säätiö kuitenkin anoi 
SVY:n hallinnoimasta Paavo Ten-
nilän stipendirahastosta apuraho-
ja erilaisiin hankkeisiin: esimerkik-
si vuonna 2009 rahastosta myön-
nettiin 1000 euroa tietoteoksen 
”LIEDELTÄ PÖYTÄÄN – Suoma-
laiset DESIGN talousvalut” jul-
kaisuun. 

MUSEON UUDISTAMISESTA 
VIRTAPIIKKI TOIMINNALLE 

Vuonna 2014 säätiö aktivoitui 
uudelleen, kun työvaliokunnan 
ympärille koottiin työryhmä, jos-
sa oli jäseniä säätiön ja Karkkilan 
museotoimen lisäksi Aalto-yliopis-
tosta ja Valimoinstituutista. Työryh-
män tehtävänä oli laatia alustava 
valimomuseon perusnäyttelyn uu-
distussuunnitelma sekä uudistus-
työn talousarvio. Työryhmä ko-
koontui vuoden aikana kaksi ker-
taa vieraillen kahdessa eri museos-
sa, aloittaen Suomen valimo-
museon perusnäyttelystä pääty-
en KRP:n ylläpitämään Rikosmu-
seoon. Työryhmään kuuluivat sää-
tiön jäsenistä Tapani Valonen, 
Matti Johansson, Raimo Koski, 
Eino Paakkunainen sekä säätiön 
hallituksen sihteeri Janne Viitala. 
Muita työryhmän jäseniä olivat 
Eero Niini (Aalto-yliopisto), Tapa-
ni Honkavaara (Aalto-yliopisto) ja 
Olavi Piha (valimoinstituutti). Ryh-
män niin sanottuina ulkojäseniä 
olivat Juhani Orkas (valutuotete-
ollisuus ry) ja Tommi Kuutsa (Kark-
kilan museotoimi). Kaikki työryh-
män jäsenet olivat muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta 
samalla SVY:n jäseniä. 

Seuraavana vuonna työryhmä 
kokoontui kolme kertaa vieraillen 
Museokeskus Vapriikissa Tampe-
reella, Specialvalimo J. Pap Oy:s-
sä Espoossa sekä Sacotecin va-
limossa Riihimäellä. Säätiön uu-
deksi puheenjohtajaksi valittiin 
vuonna 2016 Katja Etolin, mutta 
muutoksesta huolimatta työryh-
mä kokoontui vielä vuonna 2016 
Forssan museossa ja vuonna 2017 
Karhulan valimossa. Työryhmä toi-
mi aluksi säätiön hallituksen pu-
heenjohtaja Tapani Valosen aloit-
teesta ja johdolla, ja jatkoi samaa 
tehokasta työtään myös Katja 
Etolinin alaisuudessa. 

Heti työryhmän toiminnan alku-
vaiheessa syntyi alustava näyttely-

Masuunin restaurointityömaa keväällä 1997. Tommi Kuutsa/KRM
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suunnitelma, mutta pitkäkestoisen 
laman aikana rahoitusta ei onnis-
tuttu saamaan lopullisen näyttely-
suunnitelman laatimiselle saatikka 
itse hankkeen toteuttamiselle. Asi-
aa ei edesauttanut edes se, että 
SVY myönsi Paavo Tennilän stipen-
dirahastosta vuonna 2016 ehdolli-
sen, 1000 euron apurahan näytte-
lyn rakentamiselle, mikäli lopulli-
nen näyttelysuunnitelma valmis-

tuisi vuoden 2016 aikana. Suun-
nitelma ei valmistunut, mutta 
apuraha saatiin siitä huolimat-
ta vuonna 2018 käyttöön. 

Koko hankkeen ylle kohosi synk-
kiä pilviä, kun vuonna 2016 Com-
ponenta-konserni joutui pahoihin 
taloudellisiin vaikeuksiin, jolloin 
myös valimotoimintaa tukematto-
mat kiinteistöt joutuivat myyntilis-

talle. Yksi näistä rakennuksista oli 
vuonna 1913 rakennettu konttori-
rakennus, jossa Suomen Valimo-
museo toimii. Koko museon toi-
minta näytti siis hetken aikaa ole-
van vaakalaudalla. Kiinteistö vaih-
toi omistajaa vuonna 2018, jolloin 
napanuora museota tukeneeseen 
valimokonserniin leikattiin peruut-
tamattomasti. Myös koko säätiön 
tulevaisuus oli kyseenalainen Com-

Suomen Va-
limomuseo-
säätiön hal-
litus sekä 
muut toi-
mijat vuon-
na 1997: 
vasemmal-
ta Tommi 
Kuutsa, Ant-
ti Valonen, 
Marja-Leena 
Ruutu, Esa 
Vepsäläinen, 
Paavo Ten-
nilä, Kalervo 
Saarimaa ja 
Risto Hako-
mäki. Matti 
Pulkkinen/
KRM 

SVY:n edusta-
ja Raimo Koski 
kuunteluoppilaa-
na Pekka Kemp-
paisen esitelles-
sä Karhulan vali-
moa vuonna 2017. 
Janne Viitala/KRM
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ponentan roolin muututtua oleel-
lisesti. Vuonna 2019 Componen-
tan edustajaksi säätiön hallituk-
seen astui paikallisen yksikönjoh-
taja Niku Nurmi, joka toi karkkila-
laisena mukanaan sitoutuneisuut-
ta, ja samalla käytännössä yhden 
lisäpaikan SVY:lle. Onneksi myös 
uusi vuokraisäntä, Toikkakiinteis-
töt Oy, osoittautui myötämielisek-
si museotoiminalle, joten hommat 
saattoivat jatkua. 

Perusnäyttelyuudistus polkais-
tiin lopulta käyntiin vuonna 2018 
työryhmän laatiman alustavan 
suunnitelman pohjalta, ja jo saa-
tujen, pienehköjen apurahojen 
turvin. Vihdoin viimein vuonna 
2019 Karkkilan kaupunki myönsi 
uudistushankkeelle isohkon inves-
tointimäärärahan, joten muutos-
työ saattoi kunnolla alkaa. Museo 
joutui sulkemaan ovensa hetkek-
si aikaa, mutta se ei hirvittävän 
paljoa näkynyt ulospäin, koska 
käytännössä kaikki muutkin mu-
seot sulkivat ovensa aikakautem-
me uuden vitsauksen, koronapan-
demian, ensimmäisen aallon seu-
rauksena. Suomen Valimomuseon 
uudistettu perusnäyttely "Valun 
jäljillä" sekä sen uusi osasto ”Hög-
fors-museo” avautuivat 13.6.2020 

käytännössä jälleen samaan ai-
kaan, kun kaikki muutkin museot 
saivat avata ovensa. Varsinaisia 
avajaisia ei vietetty koronatilan-
teen vuoksi, eikä niitä ole vietet-
ty vieläkään. 

Suomen Valimomuseon, säätiön 
ja SVY:n rooli säätiön hallituksessa 
näyttävät vakailta, ja tulevaisuus 
hyvältä. Museo on huippukunnos-
sa, ja kävijämäärät ovat olleet muh-
keat perusnäyttelyn uudistamisen 
jälkeen. Säätiö on jatkanut aktii-

vista toimintaansa, ja esimerkiksi 
vuonna 2020 Museovirasto myön-
si Suomen Valimomuseosäätiölle 
4 400 € Högforsin tehtaan 200-vuo-
tisesta historiasta kertovaa julkai-
sua varten, ja Emil Aaltosen säätiö 
myönsi Suomen Valimomuseosää-
tiölle Teollisen kulttuurin tutkimus-
rahaston kohdeapurahaa 5 000 € 
tehdasperinnettä Högforsin teh-
taan firabelitöiden näkökulmasta 
esittävän näyttelyn rakentamiseen. 
Kirja valmistui vuonna 2020 ja näyt-
tely pidettiin vuonna 2021. 

 

Janne Viitala, Esko Kärki sekä siirtofirman edustaja puuhaamassa 500 kiloa paina-
vaa kännykän valumuottia paikoilleen Valimomuseon uudistetussa perusnäyttelyssä 
vuonna 2020. Katja Etolin/KRM 

Suomen Valimomuseosäätiön hallitus vuonna 2020: vasemmalta Aulis Stenholm, Matti Johansson, Raimo Koski, 
Katja Etolin, Niku Nurmi ja Tapani Valonen. Janne Viitala/KRM 
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Suomen Valimomiesliiton (SVL) ja 
Suomen Valimoteknisen Yhdistyk-
sen (SVY) ulkomaanmatkoista   

SVL:N JA SVY:N ULKOMAAN-
MATKAT ALKAEN VUODESTA 
1950 

Suomen Valimomiesliiton perus-
tamisen yhteydessä vuonna 1947 
laadituissa toimintasäännöissä to-
dettiin mm: ”Liiton tarkoituksena 
on esitelmillä ja keskusteluilla vai-
kuttaa ammattikunnan kohottami-
seksi sekä tietopuolisesti että käy-
tännöllisesti, ja koettaa ylläpitää 
terveitä olosuhteita niissä valimois-
sa, joiden palveluksessa on liiton 
jäseniä”. Tietopuolisten ja käytän-
nön taitojen kohottaminen edellyt-
ti, että tietoa saataisiin myös ulko-
mailta. Jo kolme vuotta SVL:n pe-
rustamisesta vuonna 1950 liiton 
hallitus järjesti jäsenilleen ensim-
mäisen ulkomaanmatkan Ruotsiin, 
johon osallistui 44 SVL:n jäsentä. 
Kun SVY täyttää 75 vuotta, on SVL/
SVY järjestänyt jäsenilleen 48 ulko-
maanmatkaa. Nämä voidaan jakaa 
viiteen ryhmään: 

1950 – 1972, kuusi matkaa, josta 
kaksi GIFA-matkaa, järjestäjänä 
SVL/SVY:n hallitus 

1973 – 1977, viisi matkaa, järjestä-
jänä SVY:n ulkomaantoimikunta, 
puh. joht. Erik Mielk 

1978 – 1985, viisi matkaa, järjestä-
jänä SVY:n ulkomaantoimikunta, 
puh. joht. William Massinberd 

1986 – 2015, 31 matkaa, järjestä-
jänä SVY:n ulkomaantoimikunta, 
puh. joht. Calle Nybergh 

2015 alkaen, yksi matka, järjestä-
jänä SVY:n ulkomaantoimikunta, 
puh. joht. Marcus Nybergh 

SVY.N ULKOMAANTOIMIKUN-
TA JA SEN KOKOONPANO 

SVY:n ulkomaantoimikunnan 
perustaminen Paavo Tennilän pu-
heenjohtajakaudella vuonna 1973, 
oli onnistunut ratkaisu. Erik Mielk 
Karkkilasta kokosi ympärilleen vii-
sihenkisen toimikunnan, joka jär-
jesti kaksi matkaa, Moskovaan ja 
Ruotsiin, sekä kolme messumatkaa 
GIFA 1974, Brno 1976 ja Foundry 
1977 Birminghamiin. Ulkomaantoi-
mikunta suunnitteli matkat, mutta 
matkatoimisto hoiti käytännön jär-
jestelyt. Tämä toimintatapa on jat-
kunut näihin päiviin asti. 

William Massinberdin puheen-
johtajakaudella ulkomaantoimi-
kuntaan kuului kuusi henkilöä. Ul-
komaantoimikunta toteutti yhden 
matkan DDR:ään sekä neljä mes-
sumatkaa, kaksi kertaa GIFA-mes-
suille, vuosina 1979 ja 1984, ja li-
säksi Foundry 1981 messuille Bir-
minghamiin ja Castexpo 1982 
messuille Chicagoon Yhdysval-
toihin.  

Calle Nyberghin puheenjohtaja-
kaudella on kolmenkymmenen 
vuoden aikana järjestetty 31 ulko-
maanmatkaa. Ulkomaantoimikun-
taan ei ole kuulunut muita jäseniä. 
Kun minut vuonna 1986 valittiin ul-
komaantoimikunnan puheenjohta-
jaksi, SVY:n hallitus alkoi kutsua ul-
komaantoimikunnan, mutta myös 
muiden toimikuntien puheenjoh-
tajat hallituksen kokouksiin. Tämä 
helpotti ulkomaatoimikunnan pu-
heenjohtajan työskentelyä. Matka-
suunnitteluun ja matkojen toteutuk-
seen kuuluvaa ideointia ja keskus-
telua voitiin tehdä läheisessä yh-
teistyössä SVYn puheenjohtajan, 
asiamiehen ja hallituksen kanssa, 
hallitusten kokousten yhteydessä. 

Marcus Nybergh on myös toimi-
nut ulkomaantoimikunnan puheen-
johtajana vuodesta 2015 yksin, ja 
hänen puheenjohtajakaudella on 
järjestetty yksi GIFA-messumatka. 
GIFA 2023 matkatarjous on jo teh-
ty, ja se on julkaistu Valimoviesti 
3/2022 numerossa.  

MATKAKOHTEIDEN VALINTA 

Ulkomaanmatkat on suunniteltu 
siten, että ensin on ulkomaantoimi-
kunnan puheenjohtaja ehdottanut 
SVY:n hallitukselle kohdemaata. 
Sen jälkeen hän on ottanut yhteyt-
tä kohdemaan/kohdemaiden vali-
moteknisiin yhdistyksiin tai vastaa-

TEKSTI: CALLE NYBERGH
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viin organisaatioihin. Näiden kans-
sa on sovittu, miten ne voivat avus-
taa ulkomaantoimikuntaa matka-
kohteiden valinnassa ja käyntilupi-
en saamisessa. Mikäli matkaohjel-
maan ei tällä tavalla ole saatu riit-
tävästi sopivia käyntikohteita, on 
käytetty hyväksi suomalaisten vali-
moiden ja maahantuojayritysten 
kontakteja. Esim. Componenta-
yrityksen laaja kontaktiverkosto 
on usein ollut avuksi, mutta myös 
suomalaisten maahantuontiyritys-
ten ulkomaisia kontakteja on hyö-
dynnetty. 

Tunnustelukierroksen jälkeen on 
ulkomaantoimikunta esittänyt alus-
tavan matkasuunnitelman SVY:n 
hallitukselle hyväksyttäväksi. Hal-
lituksen hyväksynnän jälkeen ulko-
maantoimikunta on yhteistyössä 
kohdemaan yhdistysten, matka-
kohteiden ja matkatoimiston kans-
sa hoitanut käytännön järjestelyt. 
Valimo- ja tutkimuslaitoskohteiden 
lisäksi on varsinkin allekirjoittaneen 
puheenjohtajakauden aikana mat-
kaohjelmiin lisätty opastettuja bus-
sikiertoajeluja sekä kulttuuri-, näh-
tävyys- ja muihin kohteisiin tutustu-
misia. Tavoitteena on lisäksi aina 
ollut välttää ylipitkiä bussimatkoja. 

KÄYNTIKOHTEIDEN VALIN-
TAAN LIITTYVIÄ VAIKEUKSIA 

Matkakohteiden järjestämiseen 
on aina liittynyt vaikeuksia, ja tilan-
ne vaikeutui entisestään vuoden 
2008 laman jälkeen. Suurten ryh-
mien vierailut eivät olleet suosittu-
ja, varsinkin mikäli vierailukohtees-
sa oli jouduttu tekemään henkilö-
supistuksia, kuten vuoden 2008 
jälkeen. Pelättiin lisäksi, että vie-
railijoiden joukossa voisi olla po-
tentiaalisten kilpailijoiden edusta-
jia, joiden tarkoituksena on saada 
valimossa työn alla olevista töistä 
tietoa, jota he voivat käyttää myö-
hemmin hyväksi kilpailutarkoituk-
sessa.  

Kiristyneet vierailuihin liittyvät 
turvamääräykset johtivat siihen, 
että useasti, varsinkin pienempi-
en valimoiden oli hankittava/os-
tettava turvakenkiä, kypäriä ja 
turvalaseja käyntiä varten. Lisäk-
si isäntiä tarvittiin vierailun ajaksi 
paljon. Harva valimo oli valmistau-
tunut ottamaan vastaan bussilas-
tillista vieraita vastaan, ja varsin-
kaan sellaisia, jotka helposti ute-
liaina levittäytyvät valimoon. Kaik-
ki nämä yhdessä ovat vaikeut-

taneet pääsyä moneen pienem-
pään, teknisesti mielenkiintoi-
seen valimokohteeseen 

Messumatkojen ja varsinkin 
GIFA-matkojen järjestäminen 
on yksinkertaisempaa, selvä-
piirteisempää, mikäli matka-
ohjelmaan ei ole sisällytetty 
muuta kuin varsinainen mes-
sukäynti.  

VASTAVUOROISUUS 

Ulkomaiset valimotekniset yhdis-
tykset edellyttävät yleensä, että 
he vastavuoroisesti voivat vierail-
la suomalaisissa valimoissa. Täl-
lainen matka järjestettiin vuonna 
1989, kun puolalainen valtuuskun-
ta teki vastavierailumatkan useaan 
suomalaiseen valimoon. Matkaoh-
jelman Suomessa järjesti silloin 
SVY:n ulkomaantoimikunta. Myös 
Ruotsin Valimotekninen Yhdistys 
on järjestänyt muutamia vastavie-
railumatkoja Suomen valimoihin. 
Muista vastavierailuvelvoitteista 
ei ole ollut puhetta ainakaan si-
ten, että SVY on ollut niistä tie-
toinen.  

Usein ulkomaiset isäntävalimot ot-
tavat suoraan yhteyttä suomalaisiin 
valimoihin, ja he sopivat käynneistä 
keskenään. SVY:n matkoihin osallis-
tujien tulee siten varautua siihen, 
että he jossakin vaiheessa itse saa-
vat toimia isäntänä SVY:n vastavuo-
roisuuslupausten johdosta. 

ULKOMAANMATKOJEN 
MERKITYS SVY:LLE 

SVY:n nykyisissä toimintasään-
nöissä todetaan, että yhdistyksen 
tulee järjestää kokouksia, esitelmä-
tilaisuuksia, opintomatkoja ja kurs-
seja sekä harjoittaa julkaisutoimin-
taa. Siten ulkomaanmatkojen jär-
jestäminen kuuluu oleellisesti 
SVY:n tehtäviin.  

Ranskan matka vuonna 1992 kuvaa hyvin monen ulkomaamatkan tunnelmaa.
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Ulkomaanmatkoihin on aina liit-
tynyt taloudellisia riskejä, jotka oli-
vat suurempia ennen kuin eurosta 
vuoden 1999 alussa tuli Suomen 
valuutta. Riskitekijät on aina huo-
mioitu matkojen hinnoittelussa. 
Kaikki ulkomaanmatkat ovat tois-
taiseksi olleet SVY:n kannalta tuot-
toisia, ja matkojen tuotto on ollut 
yksi kulmakivi SVY:n varojenhankin-
nassa. Ulkomaanmatkojen tuotto 
on aina ilmoitettu SVY:n tilinpää-
töskäsittelyn yhteydessä erikseen.  

ULKOMAANMATKOJEN 
MERKITYS SVY:N JÄSENILLE 

Matkanjärjestäjänä olen itse mat-
kojen loppuvaiheessa saanut osal-
listujilta runsaasti kiitosta ja haus-
koja lahjoja. Kiitospuheissa on pai-
notettu matkojen ammatillista an-
tia, mutta myös matkojen muita 
kokemuksia ja elämyksiä. Matkus-
taminen saman alan edustajien ja 
samojen asioiden, vaikeuksien ja 
ongelmien kanssa painiskelevien 
kanssa, rennon vapaamuotoisen 
tunnelman vallitessa, on koettu 
antoisaksi ja ainutlaatuiseksi elä-

mykseksi. Lisäksi on syntynyt hen-
kilökontakteja kanssamatkalaisten 
kanssa, joista myöhemmin on ol-
lut hyötyä. Matkojen positiiviset 
palautteet innostivat allekirjoittau-
tunutta ideoimaan uusia matkoja 
ja etsimään SVY:n jäsenille sopivia 
ja mielenkiintoisia matkakohteita.  

Useimmiten on SVY:n ulkomaan-
matkoihin osallistuttu työnantajan 
kustannuksella, mutta on myös nii-
tä, jotka ovat osallistuneet omalla 
tai osittain omalla kustannuksella. 
Tämä osoittaa, miten antoisiksi 
matkat on koettu. 

MITKÄ MATKAT OVAT ERI-
TYISESTI JÄÄNEET MATKAN-
JÄRJESTÄJÄN MUISTIIN?

Olen vuodesta 1976 osallistunut 
lähes kaikkiin SVY:n järjestämiin ul-
komaanmatkoihin. Mieleenpainu-
vin hetki oli vuonna 1998 Hollanti-
Belgia -matkan yhteydessä euro-
parlamentaariko DI Marjo Matikai-
selle luovutettu ”Havuja Perkele” 
pronssilaatan luovutustilaisuus. 
Paavo Tennilän luovutuspuhe, 

pronssilaatta ja koko tilaisuus Eu-
roopan parlamentin tiloissa oli ta-
sokas, liikuttava elämys ja koko-
naisuutena uskomaton. Tilaisuus 
filmattiin, ja on myöhemmin SVY:n 
jäsenille esitetty. 

Ammatillisesti ovat useat Saksan 
matkat, mutta myös matka Rans-
kaan vuonna 1992 ja Italiaan vuon-
na 2001 olleet hyvin antoisia. Vauh-
dikkaimmat matkat ovat ylivertai-
sesti olleet mallijaoston jäsenille 
ja malliasioista kiinnostuneille jär-
jestetyt matkat. Välillä osallistujat 
ovat olleet lähes kolmessa vuoros-
sa vauhdissa.  

Vastavuoroisesti useat Englantiin 
kohdistuvat matkat ovat ammatilli-
sessa mielessä olleet pettymyksiä. 
Kun kaavaustilojen lämmitys talvel-
la tapahtuu hehkuvien koksipalo-
jen avulla, jotka ovat reikiä täynnä 
olevissa 200 l:n avotynnyreissä, voi 
kuvitella, ettei matkaan osallistuvi-
en matkaraportteihin ollut paljon 
tekniikasta kirjoitettavaa. 

MINNE MATKA JATKOSSA? 

Pohjoismaisen yhteistyön hen-
gessä on aina ollut helpompaa jär-
jestää valimokäyntejä. Ruotsissa on 
viime vuosina tehty useassa rauta-
valimossa investointeja, ja jopa ra-
kennettu kokonaan uusi iso rauta-
valimo. Käynnit ruotsalaisissa vali-
moissa ovat aina olleet mielenkiin-
toisia ja helposti toteutettavissa.  

Baltian maissa on vähän valimoita, 
eivätkä ne pysty tarjoamaan SVY.n 
jäsenille mitään sellaista, mikä oi-
keuttaisi matkan järjestämistä. Ve-
näjä käyntimaana on pyyhitty yli 
hyvin pitkäksi ajaksi. Valimokäyn-
tien järjestäminen mm. Saksan va-
limoihin on taas tullut hyvin haasta-
vaksi. Elämme ajassa, ja joudumme 
varmasti hyväksymään, että lisää 
välivuosia SVY.n ulkomaanmatkois-
sa on tulossa.

Arvo Huisko piirsi Valimoviestiin 2/2000, Tanskan matkan jälkeen osuvan pilapiir-
roksen. Majoituspaikka Binderup Kro sijaitsee Pohjois-Jyllannissa, keskellä ei mi-
tään. Silti paikka oli illanvieton jälkeen arvon mukaan ”kelpo mesta”.
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KUNNIAJÄSEN PAAVO TENNILÄ 
HAASTATTELU

Kysymys: Milloin lähdit 
opintielle syntymäkodistasi? 
Kuhmoisten Päijälää lähin oppi-
koulu oli Orivedellä. Välimatkaa 
oli 36 km. Kesällä sinne ajoi pos-
tiauto. Talvella viimeistä osuut-
ta Längelmäen Puharilasta Päi-
jälään ei aurattu autotieksi, vaan 
oli käytettävä hevoskyytiä. Syk-
syllä 1940 minut vietiin alivuok-
ralaiseksi Orivedelle. Se oli ko-
va paikka 11-vuotiaalle pojalle. 
Kotona pääsin käymään muuta-
man viikon väliajoin, kun kou-
lussa oli ns. kuukausiloma. 

Keskikouluaikanani syttyi jatkoso-
ta. Se kosketti myös meitä koulu-
laisia. Koulumme otettiin varus-
miesten koulutuskeskukseksi. Me 
jouduimme evakkoon. Opetusta 
annettiin mm. kenkätehtaan ruo-
kalassa, elokuvateatterissa ja Pal-
tanmäen museon tiloissa. 

Kysymys: Missä vaiheessa 
Sinun opintosi olivat vuonna 
1947? 
Aloitin syksyllä 1947 lukion kol-
mannen luokan Tampereen Suo-
malaisessa Yhteiskoulussa. Luki-
ossa opetettiin suomen, ruotsin, 
saksan ja englannin kielten lisäk-
si valinnaisina aineina ranskaa ja 
latinaa. Valitsin ranskan, koska us-
koin sen olevan hyödyllisempää 
tulevan tekniikan opiskelun kan-
nalta kuin latinan. Ranskan kieltä 
opetti yhteiskoulussa hyvin vaati-

va Hilja Tiililä. Häneltä piti hakea 
arvosana ranskan kielestä ylioppi-
lastodistukseen henkilökohtaises-
ti. Hän sanoi minulle silloin: ”Mi-
nä annan nyt Tennilälle ranskan 
kielestä 9, muttaTennilä muistaa, 
että se ei ole hyvä 9.” Siihen ai-
kaan en tiennyt valamisesta vie-
lä mitään, enkä siitä, että Loko-
mo kuuluisi myöhemmin Ameri-
kasta hankittuun Nordberg -kon-
serniin. Samaan konserniin kuului 
myös Ranskasta suuri kivenmurs-
kaintehdas, jonka väkeä opetet-
tiin Lokomolla ”talon tavoille”. 
Silloin minulle sanottiin: ”Mon-
siueur Tennilä, voisitteko puhua 
meille ranskaa, vaikka konsernin 
kieli onkin englanti?”. 

Kysymys: Mitkä olivat ensim-
mäiset kontaktisi Suomen Va-
limomiesten Liittoon? 
Sain ensimmäiset kontaktini yh-
distykseen tultuani Lokomolle 
valimoinsinööriksi vuonna 1955. 
Esimieheni oli teräsvalimon ”pat-
ruuna” Evald Ahlroos. Hän toimi 
yhdistyksen Tampereen osaston 
puheenjohtajana 1947 - 1952 ja 
liiton puheenjohtajana 1953 - 
1958. Evald oli jäyhästä ulkomuo-
dostaan huolimatta huumorinta-
juinen henkilö. Erään kesäloman 
koittaessa hän kysyi minulta: ”Me-
netkö maalle?” Vastasin: ”Kyllä”. 
Hän jatkoi: ”Minä en enää viitsi.” 
Kysyin: ”Miksi et?” Hän vastasi: 
”Maalla aina pikkula vuotaa.”

Kysymys: Mitkä olivat Suo-
men teollisuuden suurimmat 
haasteet siihen aikaan? 
Ehdottomasti vakavin haaste oli 
Neuvostoliiton syksyllä 1944 Suo-
melle asettamat valtavat sotakor-
vaukset. Neuvostoliiton esittämät 
korvausvaatimukset käsittivät pää-
asiassa metalliteollisuuden tuottei-
ta. Suomessa puunjalostusteolli-
suuden toimituskyky olisi ollut 
parempi. 

Kysymys: Mikä oli Suomen 
valimoteollisuuden tehtävä?         
Valimoiden merkitys muun teol-
lisuuden alihankkijana oli huo-
mattava. Oli perustettava uusia 
valimoita ja laajennettava entisiä. 
Esimerkiksi Tampereella Tampel-
lan uusi suuri valimo kulki nimel-
lä sotakorvausvalimo. Siellä valet-
tiin yksinomaan sotakorvaustuot-
teita. Sama koski Valtion Metalli-
tehtaiden Rautpohjan valimoa. 
Lokomon teräsvalimossa järjes-
tettiin venttiilivalujen tuotantoon 
uusi halli, jota kutsuttiin siihen ai-
kaan sopivasti atomikaavaamoksi.      

Kysymys: Ketkä olivat puu-
hamiehinä uuden yhdistyksen 
perustamisessa?                                                                                     
Yhdistyksen syntysanojen lausuja-
na pidetään Rauta- ja Metallivali-
mo Suomen johtajaa B. M. Leh-
tosta. Hänen taloudellinen panok-
sensa yhdistyksen tarkoituksen to-
teuttamisessa oli vertaansa vailla. 

TEKSTI: OLAVI PIHA
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Jo ennen yhdistyksen perustamis-
ta hän oli suomennuttanut saksa-
laisen valimoalan oppi- ja käsikir-
jan, Fettweis - Freden Valajan kir-
jan yhdessä joidenkin muiden va-
limoiden johtajien kanssa vuonna 
1945.                                                              

B. M. Lehtosen mielestä uudesta 
yhdistyksestä ei saanut tulla pel-
kästään herrojen klubia, vaan sii-
nä piti työnjohtajien olla vahvas-
ti mukana. Niinpä yhdistyksen 
perustavassa kokouksessa 1946 
työnjohtajien osuus oli noin puo-
let osanottajien määrästä. Yhdis-
tyksen säännöt hyväksyttiin vuon-
na 1947. Sen mukaisesti yhdistyk-
sen perustamisvuotena pidetään 
1947. 

OMA LEHTI 
VALIMOMIEHILLE 

Sotakorvauksissa jouduttiin teke-
mään paljon sellaista, mitä ei ol-

tu ennen tehty. Siksi ammattitai-
toa oli pakko kohottaa. Välineek-
si suunniteltiin omaa lehteä. Han-
ketta pidettiin kuitenkin kalliina. 
B. M. Lehtonen ilmoitti silloin, et-
tä hän voi julkaista lehden vaikka 
omalla kustannuksellaan. Hän lah-
joitti yhdistykselle 100 000 mark-
kaa. Se oli suuri raha. Eugen Au-
tere kertoi yhdistyksen 50-vuotis-
kirjassa, että summa oli kymmen-
kertainen hänen kuukausipalk-
kaansa verrattuna.                                                                 

Uuden lehden nimeksi tuli Suo-
men Valimomies, ja sen ensimmäi-
nen numero ilmestyi vuonna 1949. 
Päätoimittaja oli B. M. Lehtonen 
ja toimitussihteerinä Gunnar Heik-
kilä, joka oli silloin myös Suomiva-
limon palveluksessa. Siitä alkoi hä-
nen toimittajauransa, jonka tun-
nuksena oli ”Toimittaja valaa”. 
Tämä tunnus oli Heikkilän tavara-
merkkinä lähes neljänkymmenen 
vuoden ajan alkaen Suomen Vali-

momiehen numerosta 1/1949 ja 
päättyen Konepajamies-lehden 
valimomiesnumeroon 5/1989. It-
se toimin Heikkilän aisaparina Ko-
nepajamiehessä vuosina 1958 –
1989. Nykyiseen Valimoviestiin 
käänsin poimintoja saksalaisesta 
Giesserei-lehdestä yhteensä 50 
jaksoa.   
                                                  
SYKSYLLÄ 1949 ALOITIN 
TKK:SSA 

TKK:hon oli perustettu uusi vuo-
riteollisuusosasto pari vuotta ai-
kaisemmin. Siellä oli kaksi opin-
tosuuntaa, kaivostekniikka ja me-
tallurgia. Osastoa johti professo-
ri Risto Hukki, jonka oma tiede 
oli mineraalien rikastustekniik-
ka. Metallurgiaa opetti profes-
sori M. H. Tikkanen, joka oli toi-
minut Suomivalimon teknillise-
nä johtajana 1945 –1946, ja me-
tallioppia opetti professori Heik-
ki Miekk-oja. Tein hänelle diplo-

Yhdistyksen kun-
niajäsentä Paavo 
Tennilää haastat-
teli Olavi Piha 
20.10.2021. Esil-
lä pöydällä ovat 
Paavon Tennilän 
ja Antti Valosen 
SVY:n 50-vuotis-
juhlakirja sekä 
Lokomon 1980-
luvun puolivälis-
sä valaman mie-
histöpallon pie-
noismalli. 
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mityöni, ja valmistuin diplomi-
insinööriksi vuonna 1955.                                                                                                             

Opintojen alkupuolella vuoriteol-
lisuusosaston opetusohjelmassa 
oli paljon yleisiä aineita, kuten fy-
siikkaa ja matematiikkaa. Varsinai-
siin ammattiaineisiin keskityttiin 
myöhemmin. Silloin valittiin myös 
opintosuunta. Itse valitsin metal-
lurgian. Saman valinnan tekivät 
myös Kauko Kaasila ja S. A. I. 
Mäkipirtti ja Yrjö M. Lehtonen, 
joka oli kirjautunut TKK:hon mi-
nua vuotta aikaisemmin eli vuon-
na 1948. Hän valmistui diplomi-
insinööriksi vuonna 1956. Hänel-
lä ei ollut kiirettä päästä opiske-
lusta ansiotyöhön. Työpaikka kun 
oli ”valmiina”. Eli metallurgian 
opintosuunnalla tuossa vaihees-
sa oli neljä teekkaria. Kaivostek-
niikan valitsivat Carl Bäckström, 
Karl Haahti ja Viljo Viertokangas.

HENKILÖKOHTAISTA 
OPETUSTA 

Me saimme vuoriteollisuusosas-
tolla 1950-luvun alkupuolella var-
sin henkilökohtaista opetusta, 
kun luennolla oli usein vain pa-
ri, kolme teekkaria. Luentojen 
jälkeen professorit kysyivät vie-
lä, oliko teekkareilla kysymistä. 
Useimmat meistä eivät osanneet 
kysyä mitään. Poikkeuksen teki 
tiedemiehen otteita osoittanut 
S.A.I. Mäkipirtti. Hänellä oli lä-
hes jokaisen luennon päättyes-
sä sama kysymys: ”Mikä se kirja 
on, joka professorilla on siellä 
edessä?” Saatuaan vastauksen 
Mäkipirtti kiiruhti kirjakauppaan, 
ja tilasi kirjan itselleen. 

VALIMOALAN KOULU-
TUKSESSA TARVITTIIN 
OPPIKIRJOJA 

Suomenkielisen oppimateriaalin 
tarve oli kova. Frede - Fettweisin 

Valajan kirja ei yksin riittänyt. 
Vuonna 1952 ilmestyi mustiin 
kangaskansiin sidottu 798-si-
vuinen Valimotekniikka. Sen 
julkaisi Suomen Metalliteolli-
suusyhdistys. Teoksen kokoa-
jana ja osakirjoittajana toimi 
tohtori-insinööri Paavo Asan-
ti. Hänen lisäkseen osakirjoit-
tajina oli 13 muuta valimoalan 
asiantuntijaa. 

Vuonna 1969 ilmestyi seuraava 
Valimotekniikka-kirja. Siinä oli 
572 sivua ja se oli sidottu sinisiin 
kangaskansiin. Julkaisija oli edel-
leen Suomen Metalliteollisuusyh-
distys. Uudessa Valimotekniikas-
sa oli kolme kirjoittajaa: Eugen 
Autere, Yrjö Ingman ja Paavo 
Tennilä. 

Seuraava Valimotekniikka-kirja il-
mestyi kahtena vihreisiin kangas-
kansiin sidottuna osana. Vuonna 
1982 julkaistu Valimotekniikka I 
sisälsi 415 sivua ja vuonna 1986 
julkaistu Valimotekniikka II sisälsi 
636 sivua. Teosten julkaisijan ni-
mi oli Suomen Metalliteollisuu-
den Keskusliitto ja kustantajana 
oli Insinööritieto Oy. Kirjoittajina 
olivat myös näissä teoksissa Eu-
gen Autere, Yrjö Ingman ja Paa-
vo Tennilä. 

Kysymys: Sattuiko joitakin 
erikoisia mieliin painuvia ta-
pauksia opiskeluaikanasi? 
Marsalkka Mannerheimin hau-
tajaiset talvella 1951 jäivät mie-
leen. Me ylioppilaat mudostim-
me hautajaisvieraille valkolakki-
en kunniakujan Senaatintorilta 
Hietaniemeen. Se oli juhlallinen 
näky. Muistiin jäämiseen vaikutti 
myös kylmä sää. Valkolakki ei ol-
lut kovinkaan lämmin talvilakiksi. 
Marsalkan poismeno tuntui useim-
mille meistä jollakin tavalla pelot-
tavalta. Mieleen nousi ajatus: Mi-
ten Suomen nyt käy, kun meillä 

ei ole enää Mannerheimia? Epä-
varmuuteen antoi todellisuuspoh-
jaa se tosiasia, että sotakorvauksia 
oli maksettava vielä vuoteen 1954 
saakka.                         

Toinen mieleen jäänyt tapaus oli 
tiilitempaus Albertinkadulla. Tek-
nillisen korkeakoulun ylioppilas-
kunta sai haltuunsa Neuvostolii-
ton suurlähetystön pommitetun 
raunion. Me teekkarit teimme 
talkootyötä puhdistamalla ehjik-
si jääneitä punatiiliä, jotka kulje-
tettiin sitten Otaniemeen. Pääo-
sin näistä tiilistä rakennettiin teek-
karikylän ensimmäiset asuinraken-
nukset, Servin mökki ja rantasauna. 
Me teekkarit muutimme sinne syk-
syllä 1952. Viimeisin osuus tiestä 
Otaniemeen oli soratietä. Kunnos-
telimme sitä lapiopelillä. Hietalah-
desta ajoi tasan yksi linja-auto Ota-
niemeen. Sen nimi oli Sulo Riento 
Liukas. Viimeinen vuoro lähti Hieta-
lahdesta melko aikaisin illalla. Jos 
siitä myöhästyi, sai teekkari luvan 
kävellä Lauttasaaren kautta Ota-
niemeen. 

Kysymys: Mikä on SVY:n 
tärkein tehtävä tänään? 
Mielestäni SVY:n tärkein tehtä-
vä on tänään sama kuin vuon-
na 1947. Se on jäsentensä am-
mattitaidon kohottaminen. Va-
limoissa työskentelee tänään 
”kahden kerroksen väkeä”. 
On niitä, jotka osaavat parhai-
ten valmistustekniikat, ja on nii-
tä, jotka osaavat parhaiten digi-
tekniikan. Kummassakin osa-alu-
eessa ollaan hyvällä tasolla. Mut-
ta se ei vielä riitä. Tulevaisuudes-
sa koko henkilöstön on osattava 
molempia osa-alueita hyvin. Sii-
nä on suuri koulutustehtävä. Va-
limoiden johtajien on varmistet-
tava, että monipuolista koulu-
tusaineistoa on riittävästi saata-
vissa, ja että henkilöstöä palki-
taan reilusti opintopäiviin osal-
listumisesta. 
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SVY–FGF sai oman lippunsa 11.10.1997 Tamperetalossa pidetyssä 50-vuotis-
juhlassa. Yhdistyksen kunniajäsenet suorittivat lipun naulauksen. Valokuvas-
sa tekn. lis. Eugen Autere on vasara kädessään, ja vuoroaan odottavat ikä-
järjestyksessä dipl.ins. Paavo Tennilä, teollisuusneuvos Yrjö M. Lehtonen ja 
yli-insinööri Krister Collan. Naulauksen jälkeen Autere piti käyttöönottopu-
heen, ja luovutti lipun puheenjohtaja Tapio Rantalalle.

Merkin alkuperäinen suunnittelija on teknikko Olavi Haanpää (11.7.1921–
22.4.1999), joka toimi lämmityskattiloiden suunnittelijana Högforsilla. Merk-
ki julkistettiin Suomen Valimomies-lehdessä vuonna 1954. Alkuperäisestä 
merkistä valmistettiin myös emaloitu värikäs rintamerkki. 1960-luvulla mer-
kin ulkoasun uudistaminen tuli ajankohtaiseksi. Merkin uudistamisesta kes-
kusteltiin 25.1.1961 hallituksessa, jonka pöytäkirjaan merkittiin: ”Keskustel-
tiin alustavasti yhdistyksen merkin muutoksesta, ja päätettiin antaa Tampe-
reen osaston johtokunnan tehtäväksi valmistella ehdotusta seuraavaan hal-
lituksen kokoukseen mennessä”. Tuolloin Tampereen osaston puheenjohta-
jana toimi dipl.ins. Paavo Tennilä, joka sitten seuraavassa hallituksen kokouk-
sessa esitteli uudistamansa merkin. Uusi ehdotus päätettiin lähettää merkin 
alkuperäisen suunnittelijan teknikko Olavi Haanpään lausunnolla varustet-
tuna osastojen arvosteltavaksi. Yhdistyksen hallitus hyväksyi 19.5.1962 uu-
distetun merkin. Nyt yhdistyksen viettäessä 75-vuotisjuhlaansa merkki on 
toiminut tarkalleen 60 vuotta yhdistyksemme virallisena merkkinä. 

SVY:N LIPUN JA 
MERKIN HISTORIA

KUVA: ASKO SALMINEN
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Minkälaiset ovat ensimmäiset 
muistosi Suomen Valimomies-
ten Liiton toiminnasta? 
Yhdistyksen perustamisen ai-
kaanhan olin lukiota käyvä kou-
lulainen. Mutta totta kai, kun jo-
pa asuimme samassa kiinteistös-
sä rautavalimon kanssa, niin kyllä-
hän valimotoiminta oli syntymäs-
tä saakka tuttua. Valimo oli minul-
le aivan luonnollinen elinympäris-
tö. Kun Karkkilassa järjestettiin 
ensimmäinen Suomen Valimo-
miesten Liiton liittokokous vuon-
na 1947, niin olinhan minä siellä 
jo mukana. En toki jäsenenä, kos-
ka en ollut vielä työelämässä. Yli-
oppilaaksi kirjoitin sitten seuraa-
vana vuonna. Muistan, kuinka 
kiinnostavaa oli päästä näkemään 
Högforsin valimon suuret valimo-
hallit, Rauta- ja metallivalimo Suo-
mi Oy oli siihen aikaan kooltaan 
kovin pieni valimo. Se oli alku 
tälle yhdistystoiminnalleni.  

Yhdistyksen jäsen olet 
ollut jo vuodesta 1949? 
No, kyllä näin on. Liityin välittö-
mästi jäseneksi aloitettuani opis-
kelut Teknillisessä korkeakoulus-
sa. Jäsenenä olen ollut 73 vuotta, 
ja taitaa olla tällä hetkellä olevista 
jäsenistä kaikkein pisin aika. Valta-
kunnallisessa toiminnassa en juuri-
kaan ole ollut mukana, mutta Hel-
singin Osastossa kyllä hyvinkin ak-
tiivisesti.  

Kuinka kuvailisit Yhdistyksen 
merkitystä 1940-luvun lopulla 
Suomen sotakorvauksista sel-
viämiselle ja metalliteollisuu-
dellemme? 
Kyllähän yhdistystoiminnan aloit-
taminen oli monella tavalla tavat-
toman tärkeää. Valimotekninen 
osaaminen Suomessa oli kovin 
huono, ja se suuresti huolestut-
ti isääni. Isäni, B. M. Lehtonen, 
oli Rauta- ja Metallivalimo Suo-
mi Oy:n toimitusjohtajana asias-
sa näköalapaikalla, ja häntä on-
kin pidetty yhdistyksen syntysa-
nojen lausujana. Valimoteollisuu-
dessamme vallitsi huutava pula 
niin työntekijöistä kuin työnjoh-
tajista. Tässä tilanteessa piti toi-
mia niin, että työntekijöistä teh-
tiin työnjohtajia, ja juuri tähän 
koulutustarpeeseen yhdistys 
panosti voimiaan.  

Minkälaisella mielellä jäse-
net olivat mukana yhdistyk-
sen alkuaikoina – heti sodan 
päättymisen jälkeen? 
Kyllä ihan kaikessa yhdistyksen 
toiminnassa oltiin täysillä muka-
na. Uskon vakaasti, että toimin-
ta koettiin hyvin merkityksellisek-
si. Oli kova puute juuri näistä asi-
oista, joita yhdistys sitten saattoi 
tuoda esiin. Tässä tapauksessa 
esimerkiksi valimoalan ammatil-
lisesta osaamisesta. 

Isäni oli seurallinen, ja sen vuoksi 
esimerkiksi Helsingin osaston puit-
teissa järjestettiin varsin varhaises-
sa vaiheessa juhlia. Orkesteri soit-
ti juhlissa, ja myös tanssia järjestet-
tiin. Muistan mm. tanssineeni täl-
laisessa Suomen Valimomiesten 
Liiton kokouksessa Ulla Meyerin 
(myöhemmin von Troil) kanssa. 
Tässä muistossa merkittävää on, 
että jo tuossa vaiheessa Yhdistyk-
sen jäsenten puolisot olivat juhlis-
sa mukana. Mielenkiintoinen muis-
tuma tässä on, että Ulla kouluttau-
tui hitsaajaksi, ja nimenomaan va-
lujen hitsaajaksi. Että näin –hieman 
humoristisesti – voisin mainita osal-
listuneeni yhdistyksen toimintaan. 
Ullan isän yritys Einar Meyer Oy toi 
Suomeen valimotarvikkeita ja -raa-
ka-aineita. Ja Norjasta tuotiin Suo-
mivalimolle tärkeitä korkean piipi-
toisuuden Vantit -rautaharkkoja.   

Näitä harkkojako sitten käy-
tettiin Griffin -tekniikalla val-
mistettuihin junavaunupyöriin? 
Kyllä vain. Euroopassa ja Suomes-
sa junan pyörät oli tehty perintei-
sesti kahdesta osasta, keskiöstä 
ja kulutusta kestävästä vierintäpin-
nasta. Valmistustekniikka oli kallis 
yhdistämisen vuoksi.  Kun Griffin 
-pyörät valettiin valamalla, raken-
ne oli lujempi ja valmistaminen 
edullisempaa. Tämä miellytti tie-
tysti venäläisiä tilaajia. 

KUNNIAJÄSEN YRJÖ M. LEHTONEN 
HAASTATTELU
TEKSTI: OLAVI PIHA
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Lopulta asia ratkesi niin, että isäni 
matkusti Suomivalimon teknillisen 
johtajan Georg Hellénin kanssa 
Chicagoon Griffin Wheel Compa-
nyn tehtaalle etsimään ratkaisua 
ja tietotaitoa. Muuten, insinööri 
Georg Hellén oli Suomen Valimo-
miesten Liiton ensimmäinen pu-
heenjohtaja 1947 – 1949. ”Jori” 
oli taitava valimoinsinööri, ja jo 
ennen talvisotaa puolustusminis-
teriön sotatalousosaston metal-
lurgina aivan keskeinen henkilö 
etsiessään Ranskasta tietoa sii-
tä, kuinka kevyen kranaatinheit-
timen ammuskuoria valmiste-
taan valamalla. Niitä valettiin 
sitten sotien aikana kuusi mil-
joonaa kappaletta. 

Koitko lukiolaisena, että jos 
Suomen metalliteollisuus ei 
onnistu tuottamaan sotakor-
vaustuotteita, niin maatam-

me uhkaisi jopa Neuvostolii-
ton suorittama miehitys? 
Kyllä ehdottomasti. Julkisesti täs-
tä ei näkynyt varmaankaan kirjoi-
tuksia tai puheita, mutta työnan-
tajapuolella tätä pelkoa oli. Tilan-
ne Suomessa oli monella tavalla 
hyvin erikoinen. Sotakorvaukset 
toivat valtavasti uusia työpaikko-
ja, ja palkat nousivat kovaa vauh-
tia. Töitä oli tarjolla ihan jokaisel-
le, ja kaikki voimat menivät töi-
den tekemiseen.  

Millainen oli polkusi ja koulu-
tuksesi valimo- ja metallialalle? 
Ylioppilaaksi tulin 1948, ja saman 
tien aloitin syksyllä Teknillisessä 
korkeakoulussa opinnot.  Mutta 
tätä ennen jo 16-vuotiaana isäni 
lähetti minut Norjaan valimohar-
joitteluun. Kyllä täytyy sanoa, että 
oli se erikoista päästä noin nuore-
na maailmalle yksin. Tähän oli sen 

Heti sodan päättymisen jälkeen ei 
ollut kovin paljon materiaaleja saa-
tavana, joista olisi voinut tuollaista 
suoraan valmistaa. Eikä kyllä ollut 
paljon osaamistakaan. Kyllä meillä 
oli kova yritys löytää näitä aineita 
esimerkiksi Ranskasta ja Saksasta, 
niin lähes mahdotontahan se oli. 
Ja asialla oli tietysti koko ajan ta-
vaton kiire. Valimo ei ollut saanut 
ensimmäistäkään ehjää pyörää on-
nistumaan ennen syyskuun loppua 
1945. Lähes jokainen valettu pyörä 
halkesi valajien käsiin.  

Norjasta löytyi lopulta Vantit -hark-
korauta, jossa oli hyvin korkea pii-
pitoisuus. Näin ollen Einar Meyer 
Oy hankki edustuksen itselleen. 
Kupoliuuneissa ei voinut teräspa-
laromua sulattaa, joten tämä Van-
tit -harkkorauta pelasti tilanteen, 
sillä piin määrä sulassa oli onnis-
tumisen kannalta keskeinen tekijä.  

Yhdistyksen 
kunniajäsentä 
Yrjö M. Lehtosta 
haastatteli Olavi 
Piha 26.10.2021. 
Esillä pöydällä 
ovat Paavo Ten-
nilän ja Antti Va-
losen SVY:n 50-
vuotisjuhlakirja 
sekä 127-sivui-
nen Fettweis-
Freden Valajan 
kirja. B. M. Leh-
tonen oli suo-
mennuttanut 
kirjan, ja kirjoit-
ti sen suomen-
kielisen laitok-
sen alkusanat 
16.3.1945. Al-
kusanat Lehto-
nen allekirjoit-
ti – ei omalla 
nimellään – 
vaan tekstin 
alla on ”Vali-
monjohtaja”.  
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tajan maassa seuraava vuosikoko-
us. Näin siis Euroopan valimoliitto 
kokoontui Helsingissä 5.6.1980. Ko-
koukseen osallistui noin 60 valimon 
edustajaa 15 Euroopan maasta. 
Paikallisena järjestäjänä toimi Me-
talliteollisuuden Keskusliiton vali-
moiden toimialaryhmä, ja sen kyl-
lä muistan, että tehtävää oli todel-
la paljon tuon kokouksen onnistu-
miseksi. Mutta kaikesta selvittiin, 
vaikka ei ollut sähköposteja ja 
kännyköitä.  

Euroopan valimoliiton puheenjoh-
tajuus oli erittäin mielenkiintoinen. 
Tehtävän kautta pääsin kuulemaan 
Euroopan valimomaiden uusimpia
tietoja. Englantilaiset myivät hyvin 
edullisesti valuja. Olin myös näke-
mässä sen, kun laadukkaat länsi-
saksalaiset valimot perustivat omia 
valmistavia valimoita Itä-Saksaan. 
Ruotsalaisten kanssa olin myös var-
sin paljon kollegiaalisesti yhteydes-
sä. Nämä tiedot sitten toin suoma-
laisten valimojohtajien tietoon, ja 
kirjoitin aiheesta myös Konepaja-
mies -lehden Valimomiesnume-
roon kaikille alan henkilöille tie-
doksi, missä Euroopassa men-
nään suhteessa Suomeen.  

Ja sitten lopulta sinulla 
oli oma toimisto Pariisis-
sa hienossa osoitteessa? 
No kyllä. Puheenjohtajalle kuului 
oma komea työhuone CAEF:in ti-
loissa. Pramean toimiston seinällä 
oli Euroopan kartta, olihan kysees-
sä Euroopan valimoliiton pääkont-
tori. Mutta kun katsoi karttaa, niin 
siinä ei ollut lainkaan Suomea, Ete-
lä-Ruotsia jonkun verran yläkulmas-
sa oli. Tämä kokemus kertoi kerta-
katsomalla sen, että Suomi on Pa-
riisista ja Euroopasta katsottuna 
kovin kaukana. Kyllä minä muisti-
ni mukaan pyysin hankkimaan sel-
laisen kartan seinälle, että siinä nyt 
sentään kaikki jäsenmaat ovat mu-
kana.  

valimoiden etu. Suomihan oli ja 
on edelleen Euroopasta katsot-
tuna pieni ja kovin tuntematon 
teollisuusmaana.  

Myös huoli alamme osaamisesta 
ja koulutuksesta oli koko ajan esil-
lä, ja juuri näiden Etelärannan ul-
komaankontaktien kautta sain han-
kittua kaikenlaista uutta tietoa.  

Kuinka Sinusta tuli Euroopan 
valimoliiton puheenjohtaja? 
Metalliteollisuuden Keskusliit-
toon tuli kutsu CAEF:in vuosiko-
koukseen. Ruotsalaiset kollegat 
eivät olleet oikein hereillä kysei-
sessä kokouksessa, ja olin Suo-
men edustaja tässä kokouksessa. 
Kokousrutiineihin kuuluu, että ko-
kouksessa valitaan aina seuraavan 
vuoden hallituksen puheenjohta-
ja, ja niin minut sitten siihen luot-
tamustehtävään valittiin. Tehtä-
vään kuului järjestää puheenjoh-

vuoksi mahdollisuus, että isälläni 
oli tiiviit kontaktit Norjaan näiden 
Vantit -harkkorautatoimitusten 
vuoksi. Ensimmäinen työpaikka-
ni oli Bergens Mekaniska Verksta-
din valimo, joka teki laivoihin hy-
vin vaativia potkureita. Siellä mi-
nut nuoren pojan otti hoteisiinsa 
stöperimestare Jenssen, joka oli 
valimon työnjohtaja. Muistan hän-
tä edelleen suurella lämmöllä. Tuo 
valimo ei suinkaan jäänyt ainoaksi 
työpaikakseni, ja useiden kesien 
aikana ehdin olemaan valimotyös-
sä monissa eri valimoissa Norjassa. 

Norjan harjoitteluvuosista sit-
ten urasi suuntautui oman vali-
mon johtoon, ja erityisen paljon 
käytit aikaa ja energiaa suoma-
laisten valimoiden puolesta Me-
talliteollisuuden Keskusliitossa.   
Kun puhutaan vaikkapa 1980-lu-
vusta, niin silloin kaikki käsittivät, 
että Suomen etu oli ja on myös 

Yrjön ensim-
mäinen har-
joittelupaikka 
oli Bergens 
Mekaniska 
Verkstadin 
valimo, jossa 
16-vuotiaan 
nuoren har-
joittelijan 
vastaanot-
ti valimon 
työnjohtaja 
stöperimes-
tare Jenssen. 
Tuo valimo 
ei jäänyt ai-
noaksi har-
joittelupai-
kaksi Nor-
jassa, vaan 
Yrjö työsken-
teli monet 
kesät useis-
sa norjalai-
sissa vali-
moissa. 
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KOSMOPOLIITTI JA VISIO-
NÄÄRI PEKKA KEMPPAINEN 
HAASTATTELU 

SVY:n kunniajäsen ja pitkäaikai-
nen vaikuttaja suomalaisessa va-
limoteollisuudessa, Pekka Kemp-
painen, lienee monille jo entuu-
destaan tuttu.

Kemppaisen koulutie alkoi Kai-
nuun Sotkamon vaaramaisemis-
sa, pienessä Paakin kyläkoulussa. 
Ylioppilaaksi Kemppainen kirjoit-
ti aikanaan hyvillä arvosanoilla Ka-
jaanin lyseosta. Tekniikka kiinnos-
ti jo tuolloin, ja Kemppainen pää-
tyikin opiskelemaan teknillistä fy-
siikkaa Oulun yliopiston teknilli-
seen tiedekuntaan. Opiskelupai-
kan hän valitsi omintakeiseen tyy-
liinsä sopivin kriteerein – teknilli-
sen fysiikan opintoihin vaadittiin 
vaihtoehdoista korkeimmat pää-
sykoepisteet. Opintosuunnaksi  
tarkentui metallurgia, koska 
Kemppainen järkeili metalleja 
tarvittavan aina, kehittyipä maa-
ilma mihin suuntaan hyvänsä.
Kemppainen kertoo oman myö-
tävaikutuksensa olleen myös pro-
fessori Tapani Moisiolla, ja hänen 
innostavalla opetustyylillään.

Tuohon aikaan, 70-luvun lo-
pulla, suuret terästehtaat otti-
vat opiskelijoita niukasti tuotan-
non haalariharjoitteluun. Sen si-
jaan valimoilla näytti aukeavan 
kasvavassa määrin työpaikkoja 
insinööreille muun muassa ym-
päristöystävällisyyden kehittä-

misen saralla. Opiskelijaryhmän 
ekskursio (tutustumiskäynti) Wärt-
silän Pietarsaaren valimolle ratkai-
si Kemppaisen päätymisen juuri 
sinne ensin harjoittelijaksi, ja sit-
temmin diplomityöntekijäksi. Va-
kava auto-onnettomuus katkaisi 
lukuisten luiden ohella Kemppai-
sen työuran hetkellisesti, juuri en-
nen diplomityön aloitusta. Toivot-
tuaan Kemppainen saattoi diplo-
mi-insinöörin opinnot päätökseen, 
ja jatkoi Pietarsaaressa ensin tuo-
tantoinsinöörinä, sittemmin laatu-
päällikönä ja tuotantopäällikkö-
nä. Etenkin jälkimmäiset tehtävät 
edellyttivät perämeren rannikko-
kaupungissa ruotsinkielentaitoa, 
jota Kemppainen opiskelikin päät-
täväisesti pitkin metsiä kävellen.

Vuonna 1984, Kemppainen lähti 
Pietarsaaresta tuotantopäällikön 
tehtävästä konsulttiyhtiö Mec-Ras-
torin palvelukseen. Yhtiö toteutti 
tuolloin mittavaa kehityshanketta 
valimoiden läpimenoaikojen ly-
hentämiseksi. Kemppaisen vali-
mo-osaaminen haluttiin mukaan 
projektiin. Projektin päätyttyä 
Kemppainen jatkoi edelleen liik-
keenjohdon konsultointia Metal-
liteollisuuden Konsultointi MELTI 
Oy:lla. Lehtosen perheen rautava-
limot (myöhemmin JOT-yhtiöt ja 
sittemmin Componenta) olivat 
tuolloin merkittävä asiakas. Yh-
teistyö johti lopulta, vuonna 1989, 

Kemppaisen palkkaamiseen JOT-
yhtiöiden valimoryhmän vetäjäk-
si. Tämä tapahtui juuri 1990-luvun 
laman kynnyksellä. Laman kynnyk-
sellä ja sen aikana tehdyt onnistu-
neet strategiset uudistukset hel-
pottivat JOT-yhtiöiden kamppai-
lua laman syövereissä.

Vuonna 1993 Kemppainen osti 
JOT-yhtiöiltä konsultointiyhtiöt 
Meehanite Worldwide:n ja Inter-
national Meehanite:n, josta alkoi 
Kemppaisen kansainvälisen vali-
mokonsultin ura. Tätä jatkui aina 
vuoteen 2001 saakka. Tuohon ai-
kaan matkapäiviä kertyi vuosittain 
noin 200. Tämä alkoi lopulta kyl-
lästyttää hyväkuntoistakin miestä. 
Kemppainen kertoo joka toisen 
viikonlopun tärväytyneen matkus-
tamiseen.

Lamasta huolimatta Kemppainen 
muistelee 1990-lukua hyvänä aika-
na suomalaisten valimoiden näkö-
kulmasta. Tuolloin Suomen suuris-
sa konepajayhtiöissä ymmärrettiin 
kotimaisen valutuotannon tärkeys. 
Valimoalan tutkimusta ja kehitystä 
uudistettiin valimoiden tarpeista 
lähteväksi. Valimot käynnistivät 
oman teknologiaohjelmankin.Tä-
män työn hedelminä Suomi oli 
esimerkiksi valunsimuloinnissa ja 
CAD/CAM-osaamisessa 90-luvun 
puolivälissä maailman kärkimaita. 
Valitettavasti jo 90-luvun lopussa 

TEKSTI: PEKKA OLKINUORA
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asiakaskunnassa alati tärkeämmäk-
si mittariksi alkoi nousta se, mon-
tako prosenttia valuista ostetaan 
halvemman kustannustason mais-
ta, eikä Kemppaisen mukaan edes 
se, paljonko tällä toiminnalla sääs-
tetään – tavoitteena tuntui olevan 
valujen saanti pois Suomesta hin-
nalla millä hyvänsä.

Uudenkaupungin Rautavalimo 
(URV) oli ollut Meehanite-lisenssi-
valimo vuodesta 1995 alkaen, ja 
siten Kemppaiselle hyvin tuttu. 
URV:n asiakaskunnassa alkoi 90-
luvun lopulla ilmetä kasvavaa 
tarvetta piensarjana tehtäville, 
maltillisen kokoisille pallografiit-
tirautavaluille. Valmet teki tuol-
loin suuria pallorautavaluja, Po-
ri ja Karkkila puolestaan suurem-
pivolyymisia sarjatuotteita. URV 
oli ketterä piensarjavalimo, joka 
pystyi vastaamaan tuohon tar-
peeseen. Kemppainen päätyi 
ostamaan URV:n yhdessä pää-
omasijoitusyhtiön kanssa vuon-
na 2001. Kemppaisen visiona 
oli yhtäällä kehittää entisestään 
URV:n kykyä toimittaa nopeasti 
yksittäiskappaleita, ja samanai-
kaisesti hankkia asiakkaiden 
puolesta volyymituotteita Kii-
nasta. Tällä konseptilla saatiin 
vakuutettua myös rahoittajat.

Alku oli vaikeaa maailmantalou-
den heilahdellessa, mutta ennen 
pitkää URV oli saanut solmittua 
hankintasopimuksia useiden mer-
kittävien kotimaisten valunkäyttä-
jien kanssa, ja vuonna 2005 saa-
pui ensimmäinen kontillinen va-
luja Kiinasta Uuteenkaupunkiin. 
Kiinalaisten toimittajien valintaa 
helpotti jo pitkään Kiinassa toi-
mineen Meehaniten kontaktiver-
kosto. Ajan myötä URV:n oma 
liikevaihto kasvoi 5:stä 14 miljoo-
naan euroon, ja samalla Kiinan 
valutuonti nollasta 20 miljoonaan. 
URV pystyi kannattavasti tarjoa-
maan asiakkailleen Kiinasta laivat-
tuja valuja jopa edullisemmalla 

hinnalla, kuin mitä asiakkaat itse 
olisivat kyenneet neuvottelemaan. 
Tämä etu saatiin aikaan tehokkaal-
la logistiikalla, ja hyödyntämällä 
Meehaniten osaamista valimoilla. 
Enimmillään rautavaluja saapui 
URV:n kautta noin 10 000 tonnia 
ja 1 000 rahtikonttia vuodessa.

2010 URV:n hallituksessa tehtiin 
päätös lähteä valmistamaan suur-
ia pallografiittirautaisia napavalu-
ja Yhdysvaltojen lupaavasti kas-
vavaan tuulivoimamarkkinaan. 
Yhdysvaltoihin perustettavan vali-
mon suunnitelmat olivat jo pitkäl-
lä, kun hankkeelta katosivat edel-
lytykset osin Yhdysvaltain poliitik-
kojen mielenkiinnon siirryttyä tuu-
livoimasta liuskekaasuun. Yhtenä 
syynä lienee ollut Yhdysvaltojen 
halu vähentää riippuvuuttaan maa-
ilman muista öljyntuottajamaista. 
Tuulisähköä tukevat syöttötariffit 
peruttiin, mikä hyydytti voimaloi-
den rakentamisen. Jälkikäteen 
tarkasteltuna konsepti oli hyvä, 
mutta ajoitus väärä.

Kemppaisen mielenkiinto tuu-
livoimavaluihin kuitenkin säilyi. 
Hän jäi tuossa vaiheessa taka-
alalle Uudenkaupungin Rauta-
valimossa pienellä omistusosuu-
della, ja keskittyi jälleen Meeha-
niten kautta valimoiden kehitys-
hankkeisiin, pyrkien samanaikai-
sesti rakentamaan Suomeen lii-
ketoimintaa tuulivoimavaluista. 
Yhteistyösuunnitelmat napavalu-
jen toimittamisesta Saksalaisten 
Siemensin ja Vestasin kanssa oli-
vat pitkällä.

Juuri tuolloin, vuonna 2017, Sul-
zer Pumps Finland Oy ilmoitti sul-
kevansa kannattamattoman Karhu-
lan Valimonsa. Kemppainen näki 
valimon sopivan hyvin tuulivoima-
valujen tekemiseen, ja päätyi osta-
maan sen kahden liikekumppanin 
kanssa. Konkreettisia tuulivoima-
lavalujen tilauksia uusi yhtiö ei kui-
tenkaan missään vaiheessa saanut. 

Syytä voidaan arvailla - taustalla 
saattavat osaltaan olla Saksan val-
tion kotimaisille valimoilleen tar-
joamat tuet samojen valujen teke-
miseksi. Aiemmin tappiollisen va-
limon kassavirta saatiin kuitenkin 
käännettyä vanhojen, ja omistajan-
vaihdoksen jälkeen hankittujen uu-
sien teräsvaluasiakkaiden tuotan-
nolla muutamassa vuodessa po-
sitiiviseksi. Tuossa vaiheessa kuvi-
oon ilmestyi musta joutsen - Co-
vid19-pandemia vei äkillisesti noin 
puolet tilauskannasta. Vakavarai-
suus ei riittänyt, ja Karhulan Vali-
mo oy päätyi konkurssiin.

SVY:n jäseneksi Pekka Kemppai-
nen kertoo liittyneensä heti vali-
mouransa alussa, otettuaan vas-
taan työpaikan Wärtsilän Pietar-
saaren valimolta.

SVY:n vuosikokous 1981 pidet-
tiin Pietarsaaressa, ja Kemppainen 
muistaa osallistuneensa nuorena 
insinöörinä vuosikokousjärjestelyi-
hin. Yhtenä ohjelmanumerona illan 
juhlatilaisuudessa oli ”puhe naisel-
le”, joita ei tosin jäsenistössä tuol-
loin montaa ollut. Kemppainen ku-
vaili puheessaan millaista olisi nai-
sen elämä Iranissa. Hän lainasi pu-
heessaan katkelmia Koraanista, ja 
painotti, kuinka onnekkaita suo-
malaiset naiset olivatkaan sovi-
nististen valimomiestensä kanssa. 
Myös Kemppaisen Eija-vaimo oli 
mukana juhlassa, ja sattui olemaan 
juuri puheen aikana imettämässä 
heidän pientä poikaansa. Yleisös-
tä oli esitetty kysymys ”Järjestit-
kö tarkoituksella niin, ettei vaimo 
kuullut puhetta?”.

Kemppainen päätyi melko pian 
myös SVY:n hallitukseen, ja edel-
leen yhdistyksen pitkäaikaiseksi 
puheenjohtajaksi. Hän muistelee 
hyvällä puheenjohtajuuskautensa 
hallitusta – missä tahansa tehtä-
vässä on helppo toimia, kun ym-
pärillä on hyvä tiimi. Tuolloin yh-
distykseen luotiin nykyäänkin käy-
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tössä oleva toiminnan perusrun-
ko, jonka kulmakivinä ovat vuosi-
kokous, ulkomaan ekskursio, Vali-
moviesti, opintopäivät, ja yhdis-
tyksen hallitustoiminta. Kaikkien 
osa-alueiden haluttiin olevan 
”self-financing”: Jäsenmaksujen 
tuli riittää hallintokuluihin, lehden 
mainosmyynnin tuli kattaa lehden 
kustannukset ja niin edelleen. Tä-
mä toimintarunko vapautti halli-
tuksen kapasiteettia toiminnan 
sisällön kehittämiseen, kun aikaa 
ei kulunut sen miettimiseen, mitä 
tänä vuonna tehtäisiin. Kemppai-
nen mainitsee itselleen erityisiksi 
osiksi SVY:n toimintaa opintopäi-
vät, ulkomaan opintomatkat, ja 
myös valimomuseon. Ulkomaan 
retkiä järjestettiin aiemmin joka 
toinen vuosi, ja kynnys niille osal-
listumiseen oli matala pientenkin 
valimoiden henkilöstölle, sillä esi-
merkiksi kielitaito ei ollut mikään 
edellytys osallistumiselle.

Mieleenpainuvia ovat olleet eten-
kin 80-luvun puolivälin opintomat-
kat itäblokin maihin, ennen Neu-
vostoliiton romahdusta. Eräällä 
reissulla Puolaan retken isäntänä 
toimi paikallinen kenraali. Vaikka 
maassa oli nälänhätä, oli kestitys 

huippuluokkaa – pitihän länsivie-
raat vakuuttaa kommunismin yli-
vertaisuudesta. Viinanjuontitalkoi-
ta oli joka ilta. Saattoipa välillä ol-
la kilpailukin, jossa vastapuolena 
oli yleensä raamikas sotilas. Jos-
kus Suomen edustaja piti vaihtaa 
kesken kilpailun, vastustajan ol-
lessa ylivoimainen. Eräältä illalta 
Kemppaisen mieleen on jäänyt 

vieraita varten rakennettu uuden 
uusi grillikatos, jossa isäntien oli 
tarkoitus valmistaa vieraille tarjoil-
tavaa. Katoksen reunoja kiersivät 
tyylikkäät sähkövalot, mutta savu-
piippu oli unohtunut suunnitel-
masta. Kun grilliin sytytettiin en-
simmäistä kertaa tuli, liekit sytyt-
tivät ensin sähköjohdot, ja pian 
koko grillikatos paloi.

Eräs ulkomaan opintomatkan vie-
railukohteena ollut teräsvalimo nä-
kyi 20 km:n päähän, kun sulatus-
uunin tai konvertterin lieskat nou-
sivat piipusta korkealle taivaalle.

Toisaalta Kemppainen muistaa 
erään aamuisen kävelyretken Jou-
ko Saarion (URV) kanssa. Syksyi-
nen aamu maaseudulla oli niin 
hiljainen, että vaahteran lehtien 
pudotessa puusta tielle kuului 
suoranainen kohina.

Eräällä retkellä Saksaan Kemp-
paisen tehtävänä SVY:n puheen-
johtajan ominaisuudessa oli pitää 
kiitospuheet vierailuita isännöin-

Uudet kunniajäsenet Tampereen 
vuosikokouksessa vuonna 2007; 
Calle Nybergh, Pekka Kemppai-
nen ja Kari Pohjalainen.

Kuvassa Pekka Kemppainen SVY:n 60-vuotisjuhlavastaanotolla Tampereen 
raatihuoneella vuonna 2007, vierellään Juha Levander ja Aleksanteri Strakh.
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neille valimoille. Högfors oli vala-
nut kullekin valimolle lahjaksi kak-
si seinäkilpeä, joista toisessa oli 
aiheena paratiisi alastomine nai-
sineen, ja toisessa kuvattiin Lütze-
nin taisteluita. Kemppainen kertoi 
puheessaan paratiisikilven toivot-
tavan valimolle menestystä ja pää-
syä paratiisiin. Toisen kilven puo-
lestaan kerrottiin muistuttavan sii-
tä, kuinka suomalaiset olivat käy-
neet monta kertaa ennenkin ryös-
telemässä Keski-Eurooppassa. Ai-
na kun Ruotsin valtion rahat kävi-
vät vähiin, lähdettiin ryöstöretkel-
le, ja aina siitä alkaen noususuh-
danteissa on toistunut 7 vuoden 
sykli. Suomen valimoteollisuuden 
grand old man Paavo Tennilä 
käänsi Kemppaisen puheet vierai-
lukohteesta riippuen joko saksak-
si tai ranskaksi. Kävi kuitenkin ilmi, 
että Lützenin taisteluista Tennilä 
ei suinkaan kertonut Kemppaisen 
versiota, vaan oman, huomatta-
vasti korrektimman tarinan. Kun 
Pekka huomautti Paavolle, ettei 
käännös oikein tuntunut tutulta, 
vastasi Paavo, että ”Sinun eili-
nen tarinasi oli parempi, joten 
käytin sitä”.

Ulkomaan retkillä ainainen on-
gelma oli myöhästely bussin läh-
tiessä aamulla. Lopulta päätettiin, 
että bussi lähtee ilmoitettuun ai-
kaan, ja myöhästyneet järjestävät 
itse kyydin seuraavaan vierailu-
kohteeseen. Säännöt olivat kai-
kille samat. – Kemppainen muis-
taa itsekin ajelleensa kerran Erk-
ki Karvosen kanssa taksilla bussin 
perässä kohti seuraavaa vierailu-
kohdetta.

Tietysti opintomatkojen pääpai-
no on aina ollut oppimisessa, eikä 
pelkässä viihteessä. Iltaelämästä 
vain tapaa jäädä enemmän viih-
dyttäviä kommelluksia mieleen.

Viime vuosina SVY:n opintomat-
kat ovat vähentyneet. Kemppai-
nen näkee mahdolliseksi syyksi 
sen, että osa valimoista on alka-

nut nähdä ne investointien sijaan 
kuluina. Opintomatkoilla, kuten 
muussakin SVY:n toiminnassa, tär-
keä osa on alan ihmisten verkos-
toituminen. Linja-autosiirtymillä 
tai illallisen äärellä syntyy suhtei-
ta, joista voi olla arvaamatonta 
hyötyä ratkottaessa arjen haastei-
ta myöhemmin omalla valimolla. 
Niiden rahallisia hyötyjä on vain 
usein vaikea laskea. Kemppainen 
myös toivoo, että Suomalaiset va-
limoihmiset vierailisivat itsenäises-
tikin muissa kotimaan valimoissa, 
ja että valimoiden välinen yhteis-
työ pysyisi tulevaisuudessakin tii-
viinä. Olemme pieni maa, vali-
momme ovat suhteellisen pieniä, 
ja yhteistyö varmasti antaa jokai-
selle meistä enemmän kuin ottaa.

Kysyttäessä SVY:n kunniajäse-
nyydestä Kemppainen sivuuttaa 
itsensä, ja keskittyy antamaan tun-
nustusta muille SVY:n toiminnassa 
ansioituneille henkilöille, mainiten 
nimeltä muun muassa alkuaikojen 

Yrjö M. Lehtosen, ja nykyisistä 
Malli-Kari Pohjolaisen ja Calle 
Nybergin. Kemppaisen mielestä 
SVY:n kunniajäsenyyden tulisi ai-
na perustua nimenomaan yhdis-
tyksen puitteissa tehtyyn työhön, 
eikä esimerkiksi menestykseen va-
luja valmistavassa tai käyttävässä 
liike-elämässä. Kemppainen nos-
taa kuitenkin esiin erään erityises-
ti mieleen painuneen, omaan kun-
niajäsenyyteensä liittyneen edus-
tustehtävän – professori Paavo 
Asannin 100-vuotissyntymäpäivät 
vuonna 2016. Mukana SVY:n ter-
vehdystä olivat viemässä Asannin 
entinen oppilas, tuolloin 90-vuo-
tias Paavo Tennilä, sekä Pekka 
Kemppainen ja Juhani Orkas. 
Asanti ja Tennilä olivat innoittu-
neet laulamaan duettona alusta 
loppuun sävelmän Ellin Boksissa. 
Tästä vaikuttuneena Kemppainen 
muistaa virkkaneensa Orkaksen 
kanssa, että tuossa olisi meillä 
sukupolvea nuoremmilla teek-
kareilla tekemistä.

Pekka Kemp-
painen luen-
noi GIFA-2009 
messuilla Sak-
san Düssel-
dorfissa.
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MALLIKAS MALLIMESTARI 
KARI POHJALAINEN
HAASTATTELU 

Ennen varsinaisen haastattelun 
alkua haluan onnitella sinua, Ka-
ri. SVY:n juhlavuosi on sinunkin 
juhlavuotesi. Taipaleellesi on ker-
tynyt vuosia viisi enemmän kuin 
SVY:lle, eli tänä vuonna lienee jo 
tullut täyteen komeat 80 vuotta. 
Lämpimät onnitteluni omasta ja 
kaikkien yhteisten tuttujemme 
puolesta! 

Kertoisitko muutamalla lauseel-
la lapsuus- ja nuoruusvuosistasi 
sekä suuntautumisestasi opiske-
lu- ja työelämään? 

Meidän perheemme muutti vuon-
na 1949 Tampereella Amurin kau-
punginosaan. Osoitteessa Korte-
lahdenkatu 19 sijaitsi Tampellan 
omistama neljän rakennuksen yh-
teisö. Pihapiirin asukkaista jonkun 
piti olla Tampellan palveluksessa. 
Tässä yhteisössä oli itsestään sel-
vää, että työura tulee olemaan 
Tampella-yhtiön Tampereen ko-
nepajassa. Eipä siinä isommin 

tullut mieleenkään oppikouluun 
hakeutuminen. 

Koulutuksena ajateltiin ainoastaan 
ammattikoulua, johon astelin suo-
raan kuusivuotisen kansakoulun 
jälkeen vuonna 1955. Opintolin-
jani oli puutyöosasto, ja siellä 
suoritin puusepän tutkinnon. 
Sain jo tuolloin osittain harjoi-
tella valumallien valmistamista. 
Yhtenä työnopettajana oli näet 
Leo Vesala, joka oli tullut ammat-
tikouluun opettajaksi Tampellan 
malliveistämön työnjohtajan uran 
jälkeen. Todennäköisesti isäni oh-
jasi tulevaisuuteni valumallialalle, 
koska hän tunsi Leo Vesalan. 

Työelämän suunta oli siis alus-
ta lähtien selvää, ja valumalli-
en valmistus likipitäen tähtiin 
kirjoitettu. Kerropa lyhyesti 
työurasi vaiheista! 

Suoritin Tampellassa mallipuu-
sepän ammattitutkinnon vuonna 

1961. Suoritettuun ammattitutkin-
toon kuului luonnollisena osuute-
na puolen vuoden harjoittelu Tam-
pellan valimossa. Jälkeenpäin aja-
tellen tämä valimo-osuus auttoi 
ymmärtämään valimotyöstä mon-
ta olennaisen tärkeää asiaa.  

Vuonna 1968 pyrin ja pääsin Tam-
pereen teknillisen koulun konstruk-
tiolinjalle, josta valmistuin vuon-
na 1971. Kävin kysymässä Loko-
mon valimosta töitä, ja pääsin 
Lokomon terästehtaan malliveis-
tämöön urakkahinnoittelijaksi ja 
valumallien suunnittelijaksi.  

Todennäköisesti Lokomolle pääsyn 
perusteena oli, että Tampellan työs-
säoloni aikana koko silloinen valu-
mallin valmistuksen tekniikka myl-
lättiin. Mallinvalmistamisen työsuo-
ritukset kellotettiin, ja samalla pu-
dotettiin aikaisempia urakkahintoja 
keskimäärin puoleen aikaisempaan 
tasoon nähden. 

”Ilman valumalleja ei ole valuja eikä kestävää ja kilpailukykyistä koneenraken-
nusta.” Näihin Tampereen Ammattiopiston valumallinvalmistuksen emeritus-
lehtori Kari Pohjalaisen sanoihin kiteytyvät omalla tavallaan suomalaisen vali-
moteollisuuden historia, nykypäivä ja myös tulevaisuus. Mallinvalmistuksen 
kouluttajana uraa uurtanutta Karia haastatteli Suomen Valimoteknisen Yhdis-
tyksen (SVY) 75. toimintavuoden kunniaksi julkaistavan jäsenlehti Valimovies-
tin juhlanumeroon Tuomo Tiainen. 

TEKSTI: TUOMO TIAINEN
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Ehdin olla Lokomon mallipajas-
sa vajaat kaksi vuotta, kun erää-
nä päivänä Tampellan valimon 
johtaja Mauri Eskola soitti ja ky-
syi: ”Olisitko kiinnostunut ha-
keutumaan mallipuusepän am-
matin opettajaksi Etelä-Hämeen 
Keskusammattikouluun Hämeen-
linnaan?” 

Parin päivän miettimisen jälkeen 
ja keskusteltuani kotona asiasta, 
ajoin Hämeenlinnan Keskusam-
mattikoulun rehtori Jaakko Ala-
sen luokse, ja lupauduin opetta-
jaksi valumallialalle. Seuraavana 
vaiheena oli vuoden mittainen 
opettajakoulutus, jossa tahkot-
tiin opettajana toimimisen teo-
reettista taustaa. Koulutuspaik-
kana oli kadun toisella puolen 
sijaitseva Hämeenlinnan opet-
tajankoulutuslaitos. 

Vuonna 1973 toukokuussa sain to-
distuksen opettajatutkinnon suo-
rittamisesta Ammattikoulujen Hä-
meenlinnan opettajaopistosta, ja 
opettajan urani alkoi syksyllä 1973 
mallipuusepän ammatin opettaja-
na. Myöhemmin tämä ammattini-
mike muuttui valumallinvalmista-
jaksi. 

Vuoden 1987 syksyllä molemmat 
Hämeenlinnan valimo-opintolinjat 
(valumallinvalmistajat ja kaavaajat) 
siirrettiin Tampereen Ammattioppi-
laitoksen Hervannan yksikköön, jo-
hon koko maan valimoalan amma-
tillinen koulutus keskitettiin. Paa-
vo Tennilä toimi jo vuonna 1976 
ensimmäisen kerran esitetyn kes-
kittämisajatuksen primus motor 
-henkilönä.  

Hervantaan oli rakennettu uudet, 
upeat, näille ammateille varta vas-
ten suunnitellut opintolinjat. Koin 
Tampereelle muuttamisen jollain 
tavalla paluuksi juurilleni. Hervan-
nan yksikössä toiminkin sitten 
opettajana eläkkeelle jäämi-
seeni saakka.  

Jatkoin opintojani työn ohessa 
Tampereen Teknillisessä Oppilai-
toksessa, ja sain sieltä insinöörin 
paperit vuonna 1992. Kirjoittama-
ni Valumallit -kirja oli alkuperäises-
sä muodossaan insinööritutkinto-
ni opinnäytetyö. Täydensin opin-
tojani Tampereen Ammattikorkea-
koulussa insinöörien pätevöitymis-
tutkinnolla, ja sain insinöörin 
(AMK) tutkintotodistuksen 30.5.
1997. Samassa yhteydessä kirjoi-
tin Valumallit -kirjan nykyiseen 
painettuun muotoonsa. 

Opettajan työ tuli siis mukaan 
kuvioihin jo ammattiurasi var-
haisessa vaiheessa, ja siitä tuli-
kin sitten elämäntehtäväsi. Pu-
hutaanpa seuraavaksi vähän 
opettajan työstä ja siihen liit-
tyvistä näkökulmista. Mikä on 
mielestäsi opettajan rooli op-
pimistapahtumassa? 

Opettajan rooli niinkin vaikeas-
sa ja monitahoisessa ammatis-
sa kuin mallipuusepän tai nyky-
ään valumallinvalmistajan am-
matissa on ratkaisevan tärkeä. 

Opettaminen jakaantuu periaat-
teessa kahteen osa-alueeseen: 
ammattiteorian opettamiseen 
sekä käytännön taitojen opetta-
miseen ja soveltamiseen mallin-
valmistuksessa. Oppimisen käy-
tännön mittari on se, että oppi-
laiden tekemät valumallit joutu-
vat lahjomattomaan testiin vali-
mossa, jossa niiden avulla täytyy 
saada aikaan ehjä valumuotti ja 
moitteettomasti toimiva valu-
kappale. 

Ensimmäisten opettajanvuosien 
iltojen ja vapaa-aikojen täytteenä 
oli rakentaa ammattiteorian teks-
tejä oppilaiden käyttöön koulussa 
ja myöhemmässä ammatissa toimi-
miseen. Alan ainoan oppikirjan (Va-
lumallit, 170 sivua) materiaalit kir-
joitin illat ja viikonloput täystyöl-

listyneenä lopulliseen muotoon-
sa vuonna 1996. Kyseinen oppi-
kirja on edelleenkin ainoa valu-
mallialan oppikirja maassamme.  

Opettaja on siis vastuussa sekä 
oppilaidensa oppimisesta että 
opitun tiedon soveltamisesta eli 
osaamisesta. Mitä opettajan työ 
on sinulle itsellesi antanut? 

Tosi vaikea kysymys vastattavaksi, 
koska katson kaikkea vuosien läpi. 
Opettajan ammatti on hieno, kun 
saa ja voi toimia nuorten kanssa. 
Olen nauttinut, kun olen saanut 
nähdä kouluun saapuvat nuoret 
ammattilaisuuden taimet, jotka 
alun epävarmuuden ja vaikeiden 
vaiheiden jälkeen astuvat teolli-
seen maailmaan pystypäin ja tie-
täen että: ”Me osaamme ratkais-
ta vastaan tulevat ammatilliset 
ongelmat, ja jos emme osaa rat-
kaista niitä itse, osaamme kysyä 
apua tietävämmältä osaajalta”. 

Opettajana toimiminen pienellä, 
mutta valimo- ja konepajateolli-
suuden kannalta tärkeällä alalla 
pakotti opiskelemaan myös eng-
lannin kieltä, jotta pärjäisin ulko-
mailla suoritetuilla matkoilla. Paa-
vo Tennilän suosituksesta minut 
nimettiin Euroopan Valimoliiton 
(CAEF) koulutustoimikunnan jä-
seneksi, ja tutustuin siinä roolis-
sa muiden maiden vastaaviin jä-
seniin. Kokoukset olivat eri mais-
sa, ja matkaaminenkin yksin ko-
kouksiin vaati alussa tosi paljon.  

Ensimmäinen CAEF:in varsinainen 
matka oli viedä kolme valimoalan 
oppilasta Englannin Telfordiin. Sin-
ne oli kokoontunut täysi bussilas-
tillinen nuoria valimoalojen opis-
kelijoita eri Euroopan maista. Hei-
dän kanssaan kierrettiin paikallisis-
sa yrityksissä. Näitä opintomatkoja 
kertyi myöhemmin Saksaan, Sveit-
siin, Italiaan, Tshekkoslovakiaan, 
Ranskaan ja Ruotsiin. Jokaisella 
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matkalla oli Suomen kiintiön kol-
men opiskelijan kanssa selvittä-
vä erilaisista käytännön kielion-
gelmista.  

Suomen kierroksella olin suunnit-
telemassa koko kierrosta maas-
samme ja tulkkaamassa eri vai-
heissa. Onneksi Paavo Tennilä 
hoiteli pääosin erilaiset tulkkauk-
set, ja minulle jäi vain tutustumis-
kohteiden järjestäminen ja toimi-
minen kansainvälisen oppilasjou-
kon paikallisoppaana. 

Mielenkiintoisimpia kieleen ja kieli-
taitoon liittyviä tilanteita syntyi toi-
miessani kiinalaisen diplomi-insi-

nööriopiskelijan Miss ”Ji Ping”:in 
tulkkina Hervannan valimo-osastol-
la. Hänen opinnäytetyönsä aihee-
na oli titaanivaluprosessin kehittä-
minen Hervannassa.  

Melkoinen kielitaidon ”testaus” 
aikanaan oli viedä suomalainen kil-
pailija viidessä eri maassa järjestet-
tyjen World Skills Competition -kil-
pailujen läpi kunnialla. Siihen liittyi 
kesäisin suoritettu harjoittelu Her-
vannan koulun osastolla. 

Opetustyö on siten toiminut 
kohdallasi myös omien taitojen 
kasvun lähteenä. Olen itsekin 
määritellyt opetustyön olevan 

parhaimmillaan yhdessä kasva-
mista nuorten ihmisten kanssa. 
Mitä koet itse pystyneesi anta-
maan opiskelijoillesi ja omalle 
alallesi? 

Opiskelijoiden osalta viittaan 
aluksi edellisen kysymyksesi vas-
tauksen alkuosaan. Yhtenä mer-
kittävänä opiskelijoiden kansain-
välisen ammattikasvatuksen to-
teuttamiskeinona olivat skandi-
naavisen valimokasvatuksen toi-
sessa kehdossa Jönköpingissä 
vuosittain tapahtuneet vierailut. 
Siellä sijaitsivat valimokoulutuk-
seen keskittyvä Skandinaviska 
Gjuteriskolan ja valumallialaa 

Kari Pohjalainen 
ja hänen valmis-
tuttamansa uusi 
nimikilpi ainoan 
ja oikean Paavon 
Raitin alkupäässä. 
Kuva: Tuomo 
Tiainen

Paavon Raitti 

Valimoinstituutin valimohallin läpi mallinvalmistamoon johtanut kulkuväylä nimettiin instituutin alkuaikoina 
Paavon Raitiksi tunnustuksena siitä mittavasta työstä, jonka Paavo Tennilä on tehnyt valimoalan koulutuksen 
kehittämiseksi maassamme. Raitti varustettiin sen alkupäähän sijoitetulla (tietysti Valimoinstituutissa!) prons-
siin valetulla nimikilvellä. Rakennus ja kulkuväylä ovat edelleen olemassa, mutta nimikilpi on Valimoinstituutin 
mukana kadonnut.  
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kouluttava Bäckadals Gymna-
siet.  

Kävimme vajaan 15 vuoden aika-
na keväisin Jönköpingissä ja vali-
moalan eri yrityksissä. Anoin mat-
koihin taloudellista tukea alamme 
kotimaisilta yrityksiltä, ja samalla 
tarjosin osallistumisen mahdolli-
suutta lahjoittavien talojen hen-
kilöille. Kymmenissä voidaan lu-
kea ne alan henkilöt, jotka pääsi-
vät käymään Scanian ja Volvon 
valimoissa opintomatkan nimellä. 

Oman alani osalta merkittävin saa-
vutukseni oli varmasti se, kun sain 
olla vaikuttamassa SVY:n Mallijaos-
ton perustamiseen vuoden 1991 
alussa. Mallijaoston toiminta mah-
dollisti valumallinvalmistajien mie-
lipiteiden tulemisen kuulluiksi 
SVY:n toimialalla.  

Merkittävä ”aluevaltaus” oli eh-
dottomasti Mallijaoston edusta-
jien järjestämien koulutustilai-
suuksien toteuttaminen Wärtsilä 
NSD:llä, ABB Motors:lla Vaasas-
sa, Kone Oy:n tiloissa Hyvinkääl-
lä ja Sisu Akselit Oy:llä Hämeen-
linnassa. Malliveistämöt joutui-
vat ensimmäisinä CNC-tekniikan 
käyttäjinä opastamaan valimoilta 
valukappaleita tilanneita suuryri-

tyksiä tietotekniikan saloihin, kun 
valimotkaan eivät vielä täysin hal-
linneet tietotekniikan vaikutuksia 
valunsuunnitteluun. 

Uusien muovimateriaalien kursse-
ja (SIKA -muovit) pidettiin Hervan-
nan oppilaitoksessa useampia, 
ja niiden suosio ammattialalla 
oli valtava. 

Vuosien saatossa olen kirjoitta-
nut ammattilehteemme Valimo-
viestiin yli 200 artikkelia. Sivuja-
kin niihin on kertynyt yli 500. 
Pääosin kirjoitukset ovat olleet 
valimoalaa koskettavia, koska 
se on ymmärrettävistä syistä 
ollut sydäntäni lähellä. Viimei-
simmät kirjoitukseni on julkais-
tu nimimerkillä ”Mallifossiili 
Lepaalta.” 

Sivusit äskeisessä vastaukses-
sasi valimoalalla ja valumallin-
valmistuksessa tapahtunutta 
kehitystä. Millaisena näet ke-
hityksen kulun omalla alallasi 
työurasi aikana? 

Vuosien 1961 – 2010 aikana kehi-
tys valumallinvalmistuksen alalla 
on ollut valtaisaa. Aikaisemmat 
manuaaliset työstökoneet ovat 
muuttuneet pääosin CNC-tek-

niikkaa hyödyntäviksi. Hervan-
nan malliosastolle hankittiin 
1990-luvun alkuvuosina am-
mattikoulujen ensimmäinen 
Landonio-merkkinen CNC-
kone. Siinä sitä ajettiin sisään 
CNC-työstötekniikkaa alueelle.  

Todellisen ongelman aiheutti 
koneen italiankielinen manu-
aali. Ainoa oppimistapa olikin 
”kantapään” kautta tapahtunut 
opettelu. Oppimisen alkuaikoi-
na suuren suomalaisen malliveis-
tämön omistaja lausahti: ”Pohja-
laisen täytyy siirtyä hullujen huo-
neeseen. Ei malleja voi valmistaa 
tietotekniikan avulla.” Sittemmin 
tietokoneet ja tietotekniikan hy-
väksikäyttö valujen suunnittelus-
sa ja valumallien valmistamises-
sa ovat muuttaneet työn kuvaa 
totaalisesti. 

Materiaalipuolella voimakkain 
muutos on ollut aikaisemman 
muovimallitekniikan hiipumi-
nen tosi vähäiseksi. Valumalli-
varusteiden pintakäsittelykin 
on vähentynyt entisestä tosi 
paljon. Nämä muutokset ovat 
vaikuttaneet henkilökunnan 
tarpeeseen, ja valumallien se-
kä tarvittavien keernalaatikoi-
den tuottaminen ovatkin yhä 

Kadonneen alkuperäisen 
pronssiin valetun kilven 
korvaava nimikilpi on 
valmistettu ruostumat-
tomasta teräsohutlevys-
tä vesisuihkuleikkausta 
käyttäen koulutuskeskus 
Tavastian metalliosastol-
la. Kuva: Tuomo Tiainen
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harvempien työntekijöiden kä-
sissä. 

Valumallinvalmistus on siis 
kehittynyt muiden tekniikan 
alojen tapaan jättiharppauk-
sin työurasi aikana. Mikä on 
mielestäsi ollut parasta ja 
pahinta matkasi varrella? 

Parasta on ehdottomasti ollut se, 
että olen saanut tuottaa hienoja 
ammattilaisia malli-ja valimoteol-
lisuuden alalle. Eräänlaisena ”sul-
kana hattuuni” voidaan todeta, et-
tä liki parikymmentä entistä oppi-
lastani on joko perustanut malli-
alan tai muun teollisen yrityksen, 
tai noussut sellaisen omistajaksi.  

Lisäksi lukematon (lue tuntema-
ton) määrä entisiä oppilaitani on 
opiskellut teknillisissä oppilaitok-
sissa tai muissa erilaisissa jatko-
opinnoissa, jopa eri alojen ja mai-
den yliopistoissa. Kaukaisin jatko-
opiskelupaikka, josta tiedän, tai-
taa olla Itävallassa sijaitseva yli-
opisto. 

Pahin ja typerin moka, mikä ”kyr-
sii” minua vieläkin, on molempien 
valimoalan opintolinjojen lopetta-
minen Tredussa, joka on entinen 
Hervannan oppilaitos. Onneksi va-
lajan opintolinja sai jatkopaikan 
Tampereen Aikuiskoulutuskeskuk-
sessa Nirvassa. Valumalliala tapet-
tiin kuitenkin kokonaan, vaikka ky-
seessä oli maamme ainoa valta-
kunnallinen opintolinja. 

Muutenkin ihmettelen, kuinka on 
mahdollista päästää lopettamaan 
merkittävä opintolinja, jonka mer-
kitys valtakunnallisten hankinto-
jen ja varautumisen kannalta on 
erittäin suuri. Miten hoidetaan 
tulevaisuudessa valtakunnallisen 
huoltovarmuuskeskuksen tavoit-
teiden mukaiset toiveet valimo-

alalla, kun valumallikoulutuksen 
annettiin loppua maassamme? 

Valimoinstituutin lopettaminen 
vuonna 2019 kuuluu myös valta-
kunnallisiin typeryyksiin, jota ei 
olisi missään tapauksessa saanut 
sallia ja tehdä. Valimoinstituutis-
sa käynnistettiin aikanaan mm. 
koulutuskokeilu, jossa haettiin 
todellisia keinoja valimoalan 
osaajien kouluttamiseen täy-
sin uudella toimintatavalla.  

Tässä koulutustavassa koottiin 
Hervannan ammattikoulun vali-
molinjojen, Tampereen ammat-
tikorkeakoulun ja Tampereen 
teknillisen yliopiston opiskeli-
joista projektiryhmä. Sen tehtä-
vänä oli toteuttaa vaativan valu-
kappaleen suunnittelu ja valmis-
taminen alusta loppuun saakka. 
Kunkin alan opiskelijat toimivat 
tehtävässä omassa roolissaan, 
mutta koko ajan kiinteässä yh-
teistyössä muun ryhmän kanssa. 

Matkan varrelle mahtuu 
siis sekä kohokohtia että 
murheen alhoja. Millaisena 
näet valimoalan tulevaisuu-
den ja mallinvalmistuksen 
aseman valimotekniikassa? 

Ilman valumalleja ei ole valuja, ei-
kä ilman valuja ole kestävää ja kil-
pailukykyistä koneenrakennusta. 
Viimeaikainen kehitys, ensin koro-
napandemian ja sitten Ukrainan 
sodan aiheuttamana osoittaa, et-
tei Kiinasta tai yleensä ulkomail-
ta tapahtuva tuonti voi olla pysy-
vä eikä kestävä ratkaisu. 

Valumalleja ja mallinvalmistusta 
tarvitaan aina valujen sarjatuotan-
nossa. Mallittomat muotinvalmis-
tusmenetelmät soveltuvat ja ovat 
hyviä yksittäiskappaleiden ja pro-
totyyppien valmistamiseen. 3D-

tulostuksessa kappalekoko pysyy 
vielä pitkään sovellettavuutta ra-
joittavana tekijänä. 

Mitä mielestäsi omalla 
alallasi pitäisi nyt tehdä? 

Valumallinvalmistajien koulutus 
pitää saada uudelleen käyntiin 
samaan tapaan kuin Tampereen 
Aikuiskoulutuskeskuksessa nyt 
toimitaan valajien koulutukses-
sa. Oppisopimuskoulutusta tu-
lee kehittää siten, että tarvitta-
van teoriataustan oppiminen 
on oma erillinen kokonaisuu-
tensa. Oppisopimuskoulutuk-
sen työnohjaus yrityksissä on 
järjestettävä ja resursoitava 
uudelta pohjalta. Ei yritysjoh-
tajilla ja toimihenkilöillä ole 
nykymaailmassa aikaa pa-
neutua siihen riittävästi.  

Mielestäni juuri nyt pitäisi koo-
ta kokeneiden valumallinvalmis-
tajien ryhmä, joka voisi kokoon-
tua muutaman kerran vuodessa 
miettimään, miten alan koulutus 
tulisi järjestää, ja miten sitä jat-
kossa kehitettäisiin.  

Haastattelutuokiomme alkaa 
lähestyä loppuaan. Mitä halu-
at lopuksi sanoa alalla jo ole-
ville ja alalle aikoville? 

Kaikessa tekemisessä on tärkeää 
olla avoin ja luottaa itseensä ja 
osaamiseensa. Jos jaettu ilo on 
kaksinkertainen ilo, on jaettu tie-
to vähintään kolminkertainen tie-
to. Useammasta näkökulmasta 
katsottuna se muuttuu osaami-
seksi.  

Kiitoksia sinulle, Kari ajastasi ja 
näkemyksistäsi! Leppoisia elä-
kepäiviä, kun viimeisinkin kir-
japrojektisi Valumallin tarina 
on onnellisesti päätöksessä!  
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RAUTAKOURA TAPIO RANTALA
HAASTATTELU 

Miten päädyit valimoalalle? 

Pääsin ylioppilaaksi Virtain yhteis-
koulusta vuonna 1972. Muistan, 
kun kotiin tuli koulutusmahdolli-
suuksia esittelevä kirje, jossa oli 
elektronimikroskoopin kuva. Sen 
innoittamana hain opiskelemaan 
Teknillisen korkeakoulun silloisel-
le Vuoriosastolle. Opiskelut sujui-
vat hyvin, ja diplomityöni aihe liit-
tyi kuparin vetyhaurausilmiöihin. 
Työn teettäjänä oli silloinen Ou-
tokumpu Oy. Töitä Outokumpu 
ei kuitenkaan tarjonnut, ja pie-
nen tuumaustauon jälkeen aloi-
tin assistenttina TKK:n valimola-
boratoriossa. Sinne tein myös li-
sensiaattityöni Paavo Asannin ja 
Krister Collanin ohjaamana. Sen 
myötä urkeni ura VTT:llä, missä 
keskityin erityisesti valurautojen 
jähmettymisasioihin. Minun esi-
miehinäni siellä olivat lajimme le-
gendat Sakari Heiskanen ja Heik-
ki Kleemola. VTT:n tapa toimia ja 
esim. tutkimustyön hinnoittelu ei-
vät miellyttäneet minua, ja työura 
VTT:llä sai lopun, kun huomasin 
Helsingin Sanomissa työnhakuil-
moituksen, missä VTT:lle haettiin 
lomakesuunnittelun apulaista, siis 
lisää byrokratiaa. Oli aika siirtyä 
eteenpäin! 

Siitä sitten alkoi valimo-
miehen ura rautavalimoissa? 

Kävin keskusteluja seuraavasta 
työpaikasta useammankin vali-
mon kanssa, ja lopulta Tampel-
la Tampereelta voitti kisan vuon-
na 1986. Tampellassa kului lähes 
kolme vuotta asiakaspalvelu- ja 
laatupäällikkönä. Tampella suun-
nitteli siihen aikaan johtaja Kale-
vi Puolamäen johdolla täysin uu-
den valimon rakentamista muu-
alle Tampereen seudulle. En pi-
tänyt suunnitelmaa järkevänä, ja 
edessä oli uuden työpaikan et-
sintä, ja päädyin Valmetille Jy-
väskylään. 

Valmetin urani alkoi vuonna 1988, 
ja itse asiassa työskentelin ainakin 
ensimmäisen vuoden melko tiiviis-
ti Valmetin omistamassa Karlstadin 
valimossa Ruotsissa. Vuonna 1989 
sain sitten nimityksen Rautpohjan 
valimon johtajaksi, ja siellä tuli 
työskenneltyä melko tasan 20 vuot-
ta. Työ alkoi melkoisella saneerauk-
sella, kun henkilöstöä vähennettiin 
tuntuvasti, enkä tainnut silloin olla 
kovin suuressa huudossa henkilös-
tön keskuudessa. Meille jäi kuiten-
kin käsinkaavaukseen sekä tela- ja 
sylinterivaluun osaava henkilöstö, 

ja pikkuhiljaa uskon saaneeni myös 
työntekijöiden luottamuksen toi-
milleni. Näiden toimenpiteiden jäl-
keen valimo pärjäsi varsin hyvin, ja 
saimme jopa Valmetin sisäisiä pal-
kintoja hyvästä tuloksesta! 

Vuonna 2008 silloin Metson 
Foundries Jyväskylä nimellä tun-
nettu Rautpohjan valimo päätti 
lakkauttaa automaattikaavauslin-
jan kannattamattomana. Laadim-
me silloin myös yhteistyösopimuk-
sen Componentan kanssa auto-
maatin tuotannon siirtämisestä 
Componentalle. Samassa yhtey-
dessä sovin Heikki Lehtosen kans-
sa siirtymisestäni Componentaan, 
jossa vietin viimeiset kahdeksan 
vuotta urastani. Pääasiassa vas-
tuullani oli valimokonsernin Tur-
kin rautavalimon kehitys ja erityi-
sesti laatuasiat, mutta mahtui 
Componentan aikaan myös vuo-
den pesti Pietarsaaren valimon 
johdossa. Minun aikanani alkoi 
myös Componentan yksiköiden 
vähentäminen, mm. Hollannin 
yksiköt ja Pietarsaari ajettiin alas. 
Loppuaika Componentalla kului 
puolipäiväisenä ”ylimpänä neu-
vonantajana”. Eläkkeelle jäin 
vuonna 2016. 

Haastattelin Tapio Rantalaa torstaina 25.8.2022 Tampereen Aikuiskoulutus-
keskuksessa. Tapiota kiinnosti samassa yhteydessä nähdä TAKKin uusi koulu-
tus- ja tutkimusvalimo. Useita rautavalimoita uransa aikana johtaneen Tapsan 
sydäntä lähellä on myös aina ollut koulutus- ja tutkimus, joten haastattelupaik-
ka oli valittu osin sillä perusteella. Tapio toimi SVY:n puheenjohtajana vuodet 
1997-1999 sekä Valutuoteteollisuus ry:n puheenjohtajana 2007-2012.

TEKSTI: JUHANI ORKAS
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Seurasit yli 40-vuotta va-
limotekniikan kehitystä lä-
heltä. Mitkä olivat mieles-
täsi alan isoimmat tekniset 
harppaukset urasi aikana? 

Kyllä valujen simulointi tietoko-
neella oli isoin asia. Olin muka-
na VTT:llä jo 1980-luvulla ns. Hu-
bert-ohjelmassa, jonka priimus-
moottori oli jo edellä mainittu 
prof. Sakari Heiskanen. Hubertis-
sa otettiin simulointien ensiaske-
lia, ja sen jälkeen seurasin mielen-
kiinnolla 1990-luvulla valimoiden 
omaa teknologiaohjelmaa, minkä 
puitteissa kehitettiin myös suoma-
lainen CastCae -ohjelmisto. Simu-
loinnit olivat iso askel valimoteol-
lisuudelle, mutta simulointiohjel-
mistojen tulo normikäyttöön kes-
ti liian kauan. Valimoiden puhdis-
tamot ovat ikuinen ongelma, ja 
puhdistustyön automatisointi eri-
tyisesti käsinkaavaustuotteissa on 
haasteellista. Itse työskentelin var-
sin intensiivisesti valimoiden laatu-
ongelmien kanssa, mutta sitä vii-
sastenkiveä niiden ratkaisemisek-
si ei vain tahtonut löytyä.  

Myös se, että valimot alkoivat 
kauppaamaan koneistettuja kom-
ponentteja raakavalujen sijaan, oli 
iso muutos urani aikana. Rautpoh-
jan aikana myimme pääasiassa 
raakavaluja, mutta Componental-
la koneistettuja komponentteja. 
Pääasiakkaamme luottivat vali-
moihin, ja näin tässä toimitusket-
jussa valimoista tuli isäntiä ja ko-
nepajat toimivat renkeinä, ennen-
hän tilanne oli pääsääntöisesti 
päinvastoin. Vieläkin tosin mieti-
tyttää, että osaavatko valimot hin-
noitella koneistuspalvelut oikein? 

Kun itse aloittelin tätä tutki-
jan uraani, olit ensimmäisen 
projektini ohjausryhmän pu-
heenjohtaja. Hankkeen nimi oli 
”Valimohiekkojen elvytysmah-
dollisuudet Suomessa”. Silloin 
elettiin vuotta 1993. Olit aina 
tukemassa alamme tutkimusta, 
kertoisitko siitä hieman enem-
män? 

Omalta osaltani yritin olla aktiivi-
nen tutkimusasioissa. Ongelma-
na oli se, että hankkeet olivat ai-
kalailla hajanaisia, ja Valtarin/Va-
limoteollisuus ry:n valimot eivät 
löytäneet yhtenäistä linjaa tähän. 
Teollisuus osallistui mielestäni tut-
kimushankkeisiin liian vähän, eli 
nuukailtiin väärässä paikassa! Mie-
lestäni myöskään Valimoinstituutin 
hengissä pitäminen ei näin jälkivii-
saana ollut oikein. Valimot eivät 
kuitenkaan käyttäneet instituutin 
palveluja. Parhaiten tutkimusmie-
lessä onnistuimme jo edellä mai-
nituissa 1980-luvun Hubert-ohjel-
massa, 1990-luvun teknologiaoh-
jelmassa, ympäristöhankkeissa se-
kä valurautojen metallurgia projek-
teissa 2000-luvulla.  

Entä miten näet SVY:n ja 
Valimoteollisuus ry:n 
VALTYn roolin jatkossa? 

Jotenkin näkisin, että näin pienes-
sä maassa kuin Suomi, olisi järke-
vää hoitaa asioita enemmän yh-
dessä koordinoiden mm. eri ti-
laisuuksia. Olisiko yhteinen asia-
mies harkitsemisen arvoinen asia? 

Miten aika eläkepäivillä kuluu? 

Valimoasiat ovat jääneet taakse, 
vaikka silloin tällöin vielä kysellään 
neuvoja ja jopa mukaan. Metsätyöt 
mökkitilalla Virroilla sekä kolme ker-
taa viikossa kuntosali pitää miehen 
kunnossa! 16-vuotiaana penkistä 
nousi 100 kg. Nyt kuntosalitreenin 
jälkeen tuo kilomäärä nousee taas 
ainakin hyvänä päivänä. Harrastuk-
sista kalastus on rakkain sekä kesäl-
lä että talvella. Lapsenlapset, pörs-
sin seuranta ja hevoset vievät lopun 
ajan. 

Olisiko sinulla vielä jotakin 
viisasta sanottavaa meille 
nuoremmille? 

Valimotekniikka ja -elämä on ol-
lut äärettömän mielenkiintoista. 
Harmittaa vaan, kun en pystynyt 
ratkaisemaan valimoiden laatuon-
gelmien juurisyitä. Voi olla, että sil-
lä olisi saanut itselleen valimotek-
niikan Nobel-palkinnon…. 

Kiitokset Tapsa haastattelusta 
ja kaikkea hyvää jatkossa! 

 

 

 

 

 

Haastattelu menossa TAKKilla. Vasemmalla haastateltava Tapio Rantala ja oikealla 
haastattelija Juhani Orkas. 
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YLIASIAMIES KARI SEPPÄLÄ
HAASTATTELU 
TEKSTI: JANI ISOKÄÄNTÄ

Mikä on taustasi, eli mistä 
päin olet syntyjäsi, ja kuinka 
päädyit työskentelemään va-
limoteollisuuteen? 

Synnyin Hämeenlinnassa, vuosi-
mallia 1945, ja lapsuus- ja nuoruus-
vuoteni 3-vuotiaasta 17-vuotiaaksi  
asuin Parolassa panssarirykmentin 
äärellä isäni, nurmoolaissyntyisen 
sotilasmestarin ja äitini, lappeen-
rantalaisen lotan poikana. Meitä 
sisaruksia on yhteensä kuusi, jois-
ta kaksi on siskoa ja kolme veljeä. 
Itse olen sisarusparven kolmas. 
Kansakoulun aloitin Nihattulan 
koulussa Hattulassa, ja oppikou-
luun pyrin Hämeenlinnan yhteis-
kouluun, mutta yhteishakupistee-
ni riittivät juuri ja juuri Hämeenlin-
nan poikalyseoon. Sittemmin, isä-
ni siirryttyä eläkkeelle, muutimme 

ensin Hämeenlinnaan, ja sieltä Val-
kealan kristilliseen kansanopistoon, 
kun isäni aloitti siellä eläketyönsä 
metallitöiden opettajana.  Koulu-
laiskyytinä kuljin junalla Selänpään 
asemalta Kouvolaan. Kouvolan ly-
seosta kirjoitin ylioppilaaksi 1965. 
Juhlien jälkeen kävelin 6 km Kori-
an suoraa pioneerirykmentin esi-
kuntaan anomaan viikon lomaa 
alokasajan alkuun TKK:n karsinta-
kurssia varten. TKK:ssa menikin 
armeijan jälkeen 6,5 vuotta. Val-
mistuin prosessimetallurgiksi, ja  
ajoissa, sillä 7 vuoden opiskelun 
kerrottiin johtavan teekkarin al-
koholismiin. 

Ensimmäinen työpaikka aukeni 
Karkkilassa Högforsin Valimossa  
vuoden 72-73 vaihteessa. Vaimo-
ni Pirjon ja ja 2,5 vuotiaan poikam-
me Villen kanssa  muutimme Kark-
kilaan Sudetin linja-autoaseman 
puoleiseen reunaan kerrostalo-
kolmioon.  Muutimme 1974 sa-
man talon neliöön ennen  tyttä-
remme Kaisun syntymää.  

Högforsin valimo tarjosi monipuo-
lisen työuran, sillä tehtävät alkoi-
vat muottihiekan kehittämisestä 
sulaton ja laboratorion päällikök-
si, ja viimeksi toimin teollisuusva-
lujen myyntipäällikkönä. Valimo-
teollisuudessa on ainakin toinen 
jalkani polkenut Högforsin jäl-
keen  koko  työurani ajan, sillä 
ensin suuntasin sieltäTampereel-
le Sarviksen valimohartsin pariin, 
seuraavaksi Kiilto Oy:n kautta Oit-
tivaluun, sittenTampereen Rauta-
valuun, ja sieltä yrittäjäksi aluksi 
Tengström –Tradingiin osakkaa-
na, ja viimeisenä minulla oli työ 

omassa perheyrityksessä Sepi-
konissa. Siinä ohella tuurasin va-
limotekniikan lehtoria yhden op-
pivuoden sulatustekniikan ja va-
lukappaleen suunnittelun  ope-
tuksessa Tampereen teknisessä 
opistossa, kun viimeiset valimoi-
nsinöörit sieltä valmistuivat. Se-
pikonin  konttorissa sitten osa-ai-
kainen SVY:n asiamiesurani alkoi 
vuonna 1993 ja päättyi 2004. Tois-
taiseksi viimeisen kaupan tein ke-
väällä 2021 Sepikon Oy:ssä. 

Eläkepäiviä lokakuusta 2008 al-
kaen olen nauttinut  Karkkilassa, 
ja puuhaa riittää yli 30 vuotta van-
han omakotitalon ympärillä. Talvi-
sin vietän aikaa useamman viikon 
Ylläksellä hiihdellen. 

Yhdistyksen jäsenenä olet ol-
lut vuodesta 1973 eli 49 vuot-
ta. Kuinka tulit mukaan yhdis-
tyksen toimintaan?  

Högforsin  työkaverit innostivat ja 
tukivat SVY:n jäseneksi hakemista. 
Tarinat yhdistyksen hauskoista ja 
useasti kosteistakin tapaamisjuh-
lista riittivät perusteiksi hakemuk-
seni tekemiseen.   

Yllyttäjinä ja puoltajina taisivat olla 
Hannu Juntunen ja Paavo Reinika-
inen, joille kiitos kannustuksesta. 

Toimit pitkään yhdistyksen 
asiamiehenä. Kuinka pää-
dyit asiamieheksi? 

Sepikon Oy myi pääasiassa in-
vestointituotteita, ja 90-luvun alun 
taantuma sammutti investointiky-

Kuva on Karin 70-vuotissyntymäpäivä-
juhlista vuodelta 2015. SanKaria nau-
rattaa:)
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syntää. Firma ei elättänyt  kah-
ta ihmistä, ja päätimme vaimon 
kanssa hakea ulkopuolelta töitä. 
Sovimme, että kumpi saa ensin 
työpaikan, ottaa sen, ja toinen jää 
hoitamaan firmaa omalla osaamis-
alueellaan. Vaimo sai työpaikan. 

Krister Collan oli jäämässä  pois 
asiamiestehtävistään kesällä 1993, 
ja uutta tarvittiin. Taisi olla Calle 
Nybergh,  joka mainitsi asiasta 
ensin, ja ajankohta  pienelle li-
säansiolle sopi mainiosti. 

Tunsin jo yhdistyksen jäsenistön 
sekä sen monipuolisen,  positii-
visen ja huumorin höystämän toi-
minnan riittävästi, joten innolla 
halusin vielä enemmän mukaan. 
Olinhan jo toiminut kotimaan toi-
mikunnan puheenjohtajana, ja si-
tä kautta opintopäiväjärjestelyt 
olivat tulleet tutuiksi. Muutoinkin 
olin osallistunut tapahtumiin use-
asti, joten tietoa tehtäviin oli jo 
valmiiksi. 

Otin yhteyttä hallituksen puheen-
johtaja Pekka Kemppaiseen.  Pe-
kan asiamiehen tehtävät -lista  ja 
lyhyt neuvottelu hänen kanssaan 
riittivät kai siihen, että hallitus siu-
nasi asian. Päätösten jälkeen pe-
räkärryllä Kauniaisiin, SVY:n toi-
mistotiloille, ja virallinen aineis-
to lähti mukaan Helsinkiin ensin 
Tammisalon asunnolle, sittemmin 
Topeliuksenkadun konttoriin, jos-
sa työnurkkaus Jaakko Tiusasen 
firman vuokratiloissa järjestyi. Hä-
net sain myös hakeutumaan yh-
distyksen jäseneksi, sillä hänen 
firmansa oli alan raaka-ainetoi-
mittaja. 

Miten yhdistyksen toiminta 
ehti muuttua asiamiesaikanasi? 

Ei suuresti, mutta järjestelmälli-
semmäksi, sillä tapahtumakalen-
terin pohja syntyi: opintopäivät 
helmikuussa, vuosikokous syys-
lokakuun vaihteessa, ja ulkomaan 

opintomatkat & Gifa niille sopi-
vaan aikaan. Mallitoimikunnan 
toiminta aktivoitui merkittävästi. 
Asiamiehen rooli näissä oli vähäi-
nen, muutosten tukeminen, sillä 
hallitus ja mallitoimikunta olivat 
muutosten priimusmoottoreita. 

Taustalla sen sijaan yrityksissä ta-
pahtui merkittävä muutos kohti 
digitalisoitumista: suunnittelijan 
muoto saatiin bitteinä niin auto-
maattiseen mallinvalmistukseen 
kuin koneistusratoihinkin. Valimo-
ala oli tässä edelläkulkijana, ja 
Paavo Tennilä toimi ansiokkaasti  
METin projektin koordinaattorina.  

Alussa SVY:n talous oli heikossa 
kunnossa, ja siksi hallituksen ko-
kousajat ehdotin alkavaksi lou-
nasajan jälkeen, jotta SVY:n ta-
lous  säästyisi ravintolalaskuilta. 
Pankkisiirtomaksuihin tuli viit-
teet, jolloin pankkikulu tilille 
tulosta oli markan pienempi, ja 
vuodessa oli yli 1000 tilille tuloa. 

Valimoviesti alkoi ilmestyä kolmen 
sijaan neljä kertaa vuodessa. Idea 
syntyi verottajan ilmaiskoulutukses-
sa, kun kirjanpitäjämme ilmoitti ve-
roseminaarista. Siellä sain tiedon 
yhdistyksen lehden painon alv-
vapaudesta, kun lehti ilmestyy 
vähintään neljä kertaa vuodessa. 
Seuraava Valimoviesti oli 2-sivui-
nen ja -puoleinen A4 –lomake, 
ja alv-vapausehto täyttyi. 

Asiamieskauteni alussa jouduin pe-
rehtymään ATK-asioihin syvemmin, 
sillä olin TKK:ssa viimeisellä vuosi-
kurssilla, jolle ATK ei ollut pakolli-
nen, ja jätin sen väliin. Etsin kaute-
ni alussa ATK-liikkeistä jäsenohjel-
mistoa, jossa piti olla mahdollisuus 
yhdistää Word perfect ja tietokan-
nat. Tähän löytyi Säästöpankkihen-
kilökuntayhdistyksen vanha ohjel-
ma 500 mk:lla, johon myyjä poltti 
SVY:n tunnukset. 

Lisäksi 4-numeroiset jäsennume-
rot muutettiin viisinumeroisiksi 

maksuviitteenä toimiviksi. Näin 
pystyin tekemään ketjulomakkein 
jäsenmaksun pankkisiirrot viittei-
neen,  joissa oli jäsennumero ja 
tiliöintikoodi kirjanpitäjälle. Ilman 
tätä olisi tiliöintitieto merkittävä ti-
liotteessa tuhanteen maksuun erik-
seen niin jäsen- kuin osallistumis-
maksuista. Yhdistämällä syntyi 
myös lehden osoitetarrat posti-
numerojärjestyksessä halvemman 
postitusmaksun aikaansaamiseksi 
kuin pari kolme jäsenmatrikkelia-
kin sivuiltaan typistettynä ja taitet-
tuna valmiiksi kirjapainolle.  

Asiamiehenä olit yleensä tapah-
tumien keskiössä. Minkälaisten 
mieleenpainuvien persoonien 
kanssa pääsit työskentelemään? 

Paavo Tennilän osaaminen oli to-
della taitavaa niin sanailun ulosan-
nin kuin tekniikankin alueella. Am-
mattimaiset Giesserei-käännökset 
Valimoviestissä ovat olleet valtava  
suomenkielinen lisätieto uusim-
masta tekniikasta alalla. 

Juhlista mm. Paavon snapsipuhe 
jäi mieleen:” Yksi on liian vähän, 
kaksi sopivasti, kolme liian vähän ”
– Siinäpä on opetus. 

Tai sitten: ”Valimomiehen aivot 
ovat kuin seula tai sihti, jonka tu-
lee seuloa tietoa tarkoin, ja muis-
taa, että seula on aika ajoin oikeaa 
liuotinta käyttäen puhdistettava.” 

Opintopäivillä valujen lämpökäsit-
telystä rakeenkasvua kuvatessaan 
Paavo kiteytti, miksi isot rakeet 
kasvavat pienten kustannuksella: 
” Niinpä se suuri rae sanoo pie-
nemmälle: Haistakaa sonta mei-
tä on monta ja syö sen pienen 
rakeen”  – Jäipä ikuisesti mie-
leen. Kiitos Paavo! 

Kun Väiski, Hakkaraisen Väinö, 
oli mukana opintomatkabusseissa, 
ei siellä puuttunut tunnelmaa, sillä 
Väiskillä riitti huumoria joko muis-
tiarkistostaan tai sitten tilanteesta 
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syntyvää. Opintomatkan vapaata 
iltaohjelmaa Väiski veti tunnollises-
ti ydinporukan seuratessa aktiivis-
ta johtajaansa. Kiitos Väiski, uusia 
Väiskejä varmaan tarvitaan. 

Asiamiesajaltasi on varmaan 
paljon mielenkiintoisia tarinoi-
ta kerrottavana, tuleeko 
mieleen mitään erityistä? 

Järjestin Krister Collanin läksiäiset 
Villingin saareen, jossa tuttavani  
firmalla oli kesäpaikka. Kutsuttuna 
oli SVY:n hallitus ja entiset puheen-
johtajat. Saunottiin ja syötiin vali-
molaiseen tapaan. Lopuksi moot-
toriveneellä lähiasukkaat palautet-
tiin Jollakseen, ja Rauno Sippel jäi 
yöksi pitkämatkalaisena, ja itsekin 
isännän roolissa. 

Ensimmäinen opintomatkani asia-
miehenä suuntautui Saksaan, ja en-
simmäinen ilta meni yli puolen yön 
Pekka Kemppaisen kanssa keskus-
tellessa yhdistyksen tulevaisuudes-
ta, ja sen kuluessa tyhjentyi matka-
eväsneste kahden kesken. Lopuksi 
väsymys iski, ja nukahdimme vie-
rekkäisiin sänkyihin vaatteet pääl-
lä, kengät toki pois jaloista. Aamu 
alkoi Callen reippaalla herätyksel-
lä, että bussi lähtee nyt valimo-
käynnille. Siispä kengät jalkaan, 
avaamaton matkalaukku oli jo 
valmiina - ja bussiin. Muistiinpa-
not raporttia varten alkoi valimos-
sa, ja Pekka opasti valimon pinta-
alan määrityksessä: Kari! pilariväli – 
laivojen leveys - lukumäärä - siitä 
saat alan -hyvä ohje. Omat muis-
tiinpanoni olivat jostain syystä vai-
kealukuiset, mutta  kohtuullinen 
matkaraportti Valimoviestiin kui-
tenkin niistä syntyi. 

Puhe naiselle on historiallisesti 
kuulunut hienojen juhlien ohjel-
mistoon. Erityisesti jäi Carl-Mika-
el Tengströmin, Cikan, puhe mie-
leen, jonka runko perustui aakko-
siin, ja kyseisen kirjaimen naisia 
kuvailtiin runonomaisella tavalla. 

Tällaisia puheita nykyään ei pal-
jon enää kuule. 

Yhdistyksen 50-vuotisjuhlan 1997 
Tampere-talossa osallistui yli 300 
juhlijaa, historiallinen osanotto. 
Erityisen lisän juhlavuuteen toi  
uusi yhdistyksen lippu, jonka 
naulaamisen suorittivat kunniajä-
senet Eugen Autere, Paavo Ten-
nilä, Yrjö M Lehtonen ja Krister 
Collan. Iltajuhlaa kohotti vielä 
MET Valimoiden toimialaryhmän 
tekemä 50000 mk:n lahjoitus pe-
ruspääomaksi perustettavaan 
Paavo Tennilän rahastoon. 

Heti seuraavana  vuonna  SVY:n 
51. vuosikokouksessa Iisalmen 
Kulttuurikeskuksessa paikallisen 
valimon järjestäjistä Pekka Koski 
keksi loistoidean auditoriossa ta-
pahtuvaan ohjelmaosaan, kun ra-
vintolatarjoilua ei auditoriomaises-
sa salissa ollut saatavilla. Kesken 
ohjelmistoa  pidettiin  jumppatau-
ko : Piti kumartua eteenpäin, ja ku-
rottaa käsi istuimen oikean jalan si-
vuun, irrottaa sieltä teipillä kiinni-
tetty pieni pullo. Pullossa oli sal-
miakkikossua, ja tuore etiketti SVY 
51v – olihan piristävä jumppanau-
tinto estradiohjelman lomassa. 
Ekskursio-ohjelmaan kuului juhli-
en jälkeisenä  maanataina  käynti 
Olvin panimossa.  Isäntä esitelmöi 
Olvin historiasta ja tulevista tuot-
teista. Bongasin  perustamispäivä-
määrän esitelmästä, ja sen loput-
tua pyysin meitä vierailijoita nou-
semaan ylös ja nostamaan tuopit 
Olvin 120-vuotispäivän kunniaksi, 
sillä olimmehan kylässä juuri  syn-
tymäpäivänä. 

Moni nuoremman sukupolven 
jäsen ei ole varmaan kuullut-
kaan yliasiamiehestä. Mistä 
tämä nimitys juontuu?  

Eiköhän sen keksineet  tiedä pa-
remmin, mutta varmaankin oival-
lettua kevyttä huumoria, sillä pai-
navassa, valurautaisessa, kaulassa 

kannettavassa yliasiamiesplakaatis-
sa olen valettuna rillit otsalla, min-
ne kokouksissa usein olin lähilasini 
nostanut nähdäkseni kauempana 
olevat salin ihmiset.  Siitäkö lienee 
nimitys –  SVY:n säännöt eivät yli-
asiamiestä tunne, joten virallinen 
se ei millään muotoa ole, mutta se 
on hieno huomionosoitus joka ta-
pauksessa,  kannanpa sitä sille kuu-
luvalla kunnialla. Plakaatin olen lah-
joittanut Valimomuseoon, josta sen 
saan käyttööni SVY:n tilaisuuksiin 
tarvittaessa. 

Kuinka kannustaisit nyt 
alalle eksyvää yhdistyk-
sen toimintaan mukaan?  

SVY on alan ihmisten porukka, joi-
den kanssa voi keskustella asioista, 
niin ammatillista, kuin normaalia 
elämääkin koskevaa. Voin sanoa, 
että yhdistyksen tilaisuudet ovat 
olleet yksi antoisimpia kokemuk-
siani. Valimoala on luonteeltaan 
monipuolista ja luovaa, ja ihmiset 
sen mukaisia.   

Yhdistykseen hakeneet ovat olleet 
tervetulleita, ja jäsenyyssäännöt 
joustavia, sillä en muista nähneeni 
epääviä päätöksiä jäsenyydelle. 

Ruutuaikaa käytämme tänään aivan 
liikaa, ja siinä pää painuu alaspäin, 
niska kipeytyy, ja hartiat jumiutuvat. 
SVY:n tilaisuuksissa ruutu puuttuu, 
ja siellä usein otetaan kahvi avec,  
jota nauttiessa pää nousee pystyyn, 
niska kaartuu taaksepäin, ja hartiat 
elpyvät …ja ennen muuta juttu luis-
taa. Kannattaa liittyä mukaan. 

LOPUKSI ARVOITUS: Kari hiihti arit-
meettisen nelinumeroisen sarjan, vaik-
ka tavoitteena oli hiihtää geometrinen 
4 -numeroinen sarja. Kari jäi tavoittees-
taan 14 kilometriä. Paljonko Kari hiihti? 

Oikeat vastaukset voi toimittaa Kari 
Seppälle yllätyspalkintoa varten.  
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toiminnan lisäksi hankin myös te-
räsvalimon kaikki raaka-aineet ja 
kuten tunnettua, teräsvalujen ”li-
säaineet” kuten vaikkapa kromi, 
nikkeli ja molybdeeni ovat keskei-
sen tärkeitä kannattavuuden puo-
lesta, kun valutuotteelle lasketaan 
oikeaa valmistushintaa. Kun myyn-
nissä oli koko ajan tieto raaka-ai-
neiden päivän hinnasta, sillä oli 
ratkaiseva rooli ajantasaisessa 
hinnoittelussa.

Olisiko sinulla pitkään koke-
mukseesi pohjaten jotain neu-
voja, vinkkejä tai viisasta ker-
rottavaa valutuotteiden kau-
pankäynnistä?

Onnistuneen valukaupankäynnin 
erityispiirre on syvä luottamus osa-
puolten välillä. Yhteinen toiminnan 
kehittäminen ja tavoitteet perustu-
vat siis luottamukseen ja tukevasti 
myös pitkäjänteisyyteen. Tämä joh-
tuu yksinkertaisesti siitä, että vali-
moon rakennetaan miljoonien ar-
vosta valumallivarusteita, jotka vain 
harvoin soveltuvat muille valimoil-
le. Kun vuosien treenaamisen jäl-
keen lopulta tuotteiden erityispiir-
teet valimossa hallitaan, silloin 
ollaan kyllä jo naimisissa. Tässä 

eräs syy, miksi kaikki valutuotteita 
käyttävät yritykset pitävät valujen 
hankintaa yrityksen strategisena 
toimintana. Olenkin usein verran-
nut valukauppaa siviilissä esiin-
tyvään avioliittoon. 

Maailmanluokan yrityksien kans-
sa oppimani kaksi neuvoa voisin 
jakaa: Älä koskaan aloita yhteis-
työtä uuden valimon kanssa uu-
den valutuotteen parissa, tämän 
minulle opetti Volvon hankinta-
johtaja Arne Steen jo 1980-luvul-
la. Toisekseen valimon johto ei 
koskaan saa häikäistyä asiakkaan 
hienosta nimestä. Arkinen yhteis-
työ on aloitettava aina valutuot-
teella, josta valimon johto, myyn-
ti ja tuotanto ymmärtää, että se 
kuuluu valimon osaamisen yti-
meen niin materiaalinsa, painon-
sa, mittojensa, hintansa kuin vaik-
kapa keernoituksensa puolesta. 
Myös asiakkaan halu ja kyky laa-
jentaa kaupankäyntiä ensimmäis-
ten tuotteiden jälkeen on keskei-
nen tekijä, kun asiakkuuden aloit-
tamista valimossa harkitaan. Tä-
mäkin keskustelu on käytävä asi-
akkaan kanssa mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa, se on nimit-
täin molempien osapuolten etu 

SARJAKIRJOITTAJA 
JA SVY-AKTIIVI OLAVI PIHA
HAASTATTELU
TEKSTI: JANI ISOKÄÄNTÄ

Mikä sinut toi valimoalalle, 
oliko kyseessä sattuma vai 
johdonmukainen suunnitelma? 

Valmistuin Jyväskylän Tekusta ko-
neinsinööriksi vuonna 1974. Lop-
putyöni keskittyi dieselmoottorin 
toisen kertaluvun värähtelyihin. 
Varusmiespalvelun loppupuolel-
la Haminassa näin, että työllisty-
misen näkymät olivat aivan ole-
mattomat, öljykriisi kun oli pahim-
millaan. Opiskelu- ja kurssitoveri-
ni totesi, että hän ainakin lähtee 
Vaasan Kauppakorkeakouluun 
lukemaan talousasioita ja kieliä. 
Joten ei muuta kuin Vaasaan, jos-
sa vuoden päästä luin lehdestä, 
että Kone Oy:n tytäryhtiö Raahe 
Oy hakee teräsvalimoonsa saksan 
kielen taitavaa vientimyyjää. Olin 
koulut käynyt Raahessa, minulla 
oli vahva pitkä saksa ja olin ollut 
kaksi kesääkin töissä Saksassa. 
Sillä tiellä ollaan edelleen, että 
näin pienestä se joskus on kiinni.
 
Teräsvalimon seitsemän vuoden 
startti valimoalalle oli oivallista ai-
kaa. Kone Oy koulutti henkilöstöä, 
investoi tuntuvasti valimoonsa, tu-
li uutta tuotantotekniikkaa ja vien-
ti veti ja kasvoi. Myynti- ja vienti-

Asiamies palaili Valun Käytön Seminaarista 2022, ja matkalle osui sopi-
vasti Muurame. Oli mahdollisuus saattaa hieman jo aloitettukin haastat-
telu loppuun. Juotiin kahvit, kerrattiin viimeisimmät uutiset Suomen va-
limo- ja konepajateollisuuden osalta. Vertailtiin Yhdistyksen asiamiehen 
tehtäviä nyt ja 20 vuotta sitten. Sitten päästiin asiaan.  
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erityisesti senkin vuoksi, että suur-
yritykset jatkuvasti vähentävät toi-
mittajien määrää. 

Mistä kiinnostus ja innostus 
SVY:n toimintaan osaltasi alkoi?

Valimon johtaja Ahti Marjamaa oi-
keastaan edellytti ihan alussa, et-
tä taloon tulleen nuoren insinöö-
rin kuuluisi olla mukana SVY:n toi-
minnassa. Hän myös kannusti osal-
listumaan yhdistyksen kokouksiin. 
Hyvä, että lähdin mukaan, ja in-
nostusta on riittänyt viimeiset 
47 vuotta. 

Minkälaista SVY-toiminta oli 
tuohon aikaan, 1970-luvun 
puolivälissä?

Silloinhan elettiin ihan kaikessa ns. 
manuaaliaikaa. Kirjoitettiin paperi-
kirjeitä, tai oikeammin yrityksissä 
oli konekirjoittajat, jotka kirjoitti-

vat kaikki insinöörien käsin kirjoit-
tamat kirjeet ja muut asiakirjat, jot-
ka sitten allekirjoitettiin ja laitettiin 
kirjekuoriin, jotka juoksupoika vei 
postiin. Soitettiin lankapuhelimel-
la. En muista, miten esimerkiksi 
SVY-kokouskutsut saapuivat, ei ol-
lut Valimoviestiäkään ennen vuot-
ta 1985. Oletan, että kiinnostuneet 
jäsenet saivat tietoa edellisen ko-
kouksen aikana. Yhdistyksen Poh-
jois-Suomen Osaston toiminta 
keskittyi tutustumismatkoihin ja 
niiden yhteydessä pidettäviin il-
lanviettoihin. Matkoja tehtiin jo-
pa kaksi kertaa vuodessa, ja aina-
kin matkat Pietarsaareen ja Iisal-
meen olivat aivan heti ohjelmas-
sa. Muistan, kuinka minusta tun-
tui, että kaikki ympärillä olevat jä-
senet ovat aivan kamalan vanho-
ja ja kokeneita. Myöhemmin olen 
matrikkelista katsonut, niin he oli-
vat noin 35–40-vuotiaita. Tämä var-
maan oli aivan luonnollista, sillä 
olin 24-vuotias ottaessani ensi 
kerran kiinni teräsvalimon kont-
torin oveen.  

Mikä oli ensimmäinen koko yh-
distyksen vuosikokous, johon 
osallistuit ja mitkä tapahtumat 
ylimalkaan ovat jääneet näinä 
vuosikymmeninä mieleesi?

Ensimmäinen SVY vuosikokous lie-
nee ollut Raahessa 1984. Oli jän-
nittävää vierailla entisessä työpai-
kassa, ja nähdä tuo valimo nyt ul-
kopuolisena. Raahen kokouksesta 
juomien käyttö ylitti selvästi tava-
nomaisten ruokajuomien määrän. 
Tuohon aikaan vielä työ- ja harras-
tustoiminta oli voimakkaasti juo-
mavetoista. Nyt 2020-luvulla on 
sitten menty toiseen äärimmäi-
syyteen – ja hyvä niin. Raahen il-
tajuhlassa oli vielä yhteislaulua ja 
mm. puhe naiselle. Molemmat 
ovat jo aikoja sitten jääneet pois 
ja varmaan tuota jälkimmäistä ei 
enää uskallettaisi järjestääkään. 

Jyväskylän vuosikokous 1986 oli 
minulle erityisen mieleenpainuva. 

Jär-estin Valmet Rautpohjan vali-
mon kokouspäällikkönä kokousta 
SVY-asiamies Krister Collanin kans-
sa. Ihan kaikki tehtiin manuaalisesti. 
Jännitti kamalasti, sillä tiesimme, 
että yli 130 vierasta tulee. Kuinka 
kaikki hotelliasiat ja muut järjeste-
lyt onnistuisivat? Muistan, kuinka 
hommasin painavia dieselmoot-
torin lohkoja, traktorin akseliput-
kia ja vaihteistonkoteloita Laaja-
vuoren Hotellin aulaan SVY:n ko-
kousvieraiden ihmeteltäväksi. Ko-
kous oli menestys, ja kehujakin tu-
li jäseniltä. Silloin vielä kerättiin 
laajalta yritysjoukolta mainoksia, 
ja saatiin komea lauluvihkokin il-
tajuhlaan sekä sievoinen summa 
tilitettäväksi SVY:n kassaan. Vuo-
den 2022 Jyväskylän vuosikokouk-
sen kanssa taisi käydä niin, että 
olen ollut järjestelyissä mukana 
viisi kertaa viidellä vuosikymme-
nellä: kaksi kertaa kokouspäällik-
könä, kerran asiamiehenä, ja sit-
ten taustavaikuttajana ja rapor-
toijana kaksi kertaa. 

Kun mietitään Suomen Valimo-
teknisen Yhdistyksen toimintaa, 
niin mikä siinä on muuttunut ja 
miten ja mikä sinuun kaikkein 
eniten vetoaa?

Yhdistyksen vahvuus on, että se an-
taa jokaiselle jäsenelle oman vas-
tauksensa. Minulle ovat GIFA- ja ul-
komaanopintomatkat olleet omien 
työtehtävieni kannalta parhaita. 
Ruotsissa ja Keski-Euroopan mais-
sa olen toki päässyt näkemään pal-
jonkin konepajoja, mutta valimoihin 
sisälle olen päässyt vain SVY:n ul-
komaanopintomatkojen myötä. 
Eihän itse yhdistyksen toiminta 
ole juurikaan muuttunut, esimer-
kiksi Opintopäivätkin täyttävät 
kohta 40 vuotta, mutta niiden si-
sältö on koko ajan muuttunut py-
symällä ajan hermolla. Rakenteel-
linen muutos on tietysti osastojen 
toiminnan päättyminen. Jokaiselle 
löytyy omakiinnostuksen kohde, 
kontaktiverkon rakentaminen näin 
pienessä maassa on tavattoman 

Olavi on on kotiutunut Muurameen SVY:n 
75-vuotisjuhlien jälkeen. Tuliaisina komeat 
kunniajäsenyys, kukkakimppu ja cooleri. 
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tärkeää, löytyy Talviopintopäiviä 
ja hallituksessa työskentelemällä 
saa tärkeää ja hyödyllistä koke-
musta yhdistystoiminnan ominais-
piirteistä. Itse olin asiamiehenä 
vuodet 2004–2006 ja tuo aika oli 
opettavainen monella tapaa, sain 
olla järjestämässä vuosikokoukset 
Jyväskylässä ja Iisalmessa. Siinä 
sitten taisin tulla tuntemaan suu-
rin piirtein kaikki SVY:n jäsenet ja 
veteraaneistakin monet.

Sinut tunnetaan lukuisista Vali-
moviestin kirjoituksista ja pak-
susta Suomen valimoteollisuus 
-kirjasta. Miten kirjoittaminen 
alkoi ja mikä siinä viehättää?

1990-luvun laman aikaan oltiin kol-
mi- ja nelipäiväisessä työviikossa, 
joten johonkin piti tuota ”ylimää-
räistä vapaa-aikaa” käyttää. Niihin 
aikoihin pohdin paljon sitä, että 
miksi joku patavanhoillinen jätti-
suuri saksalainen tai belgialainen 

yritys hankkii kymmenillä miljoo-
nilla markoilla vuosittain koneista-
mattomia rautavaluja kaukaisesta 
Suomesta, vaikka maailmassa on 
satoja laadukkaita rautavalimoita. 
Koneistettujen ja vaikeiden seos-
tettujen teräsvalujen kannalta vien-
nin Eurooppaan ymmärtääkin pa-
remmin, ja senpä vuoksi palasin 
vielä teräsvalujen vientitoimintaan 
Keycastille. Taas tuli uudelleen 
esiin, että saksalaisille ei voi myy-
dä muuta kuin saksaksi. 

Halusin siis tietää hankintatoimes-
ta ja sen akateemisesta tutkimuk-
sesta kaiken mahdollisen. Vääntäy-
dyin nelikymppisenä Teknilliseen 
korkeakouluun pääaineena logis-
tiikka ja sivuaineena valutuotetek-
niikka. Tuolloin piti kirjoittaa työn 
ohessa paljon harjoitustöitä ja kai 
se kirjoittaminen sitten siinä jäi 
päälle. Minulle onkin mieluisaa tut-
kia ja kirjoittaa Valimoviestiin mm. 
valimoteollisuuden kehittymisestä 

ja myös luentomatkoistani World 
Foundry Congresseissa, joista 
olen saanut monenlaista tietoa 
siinä vaiheessa, kun olin Suomen 
Akatemian tutkijana miettimässä 
suomalaisen valimoteollisuuden 
vahvuuksia ja kilpailukeinoja.  

Nyt sitten Jyväskylän vuosiko-
kouksessa sinut kutsuttiin kun-
niajäseneksi. Miltä nyt se tun-
tuu?

No todella hienolta, olen kovin kii-
tollinen tästä kunnianosoituksesta. 
Samalla tietysti mieleni on nöyrä, 
kun katselen tuota kunniajäsenten 
muuta joukkoa, että sinne olen nyt 
saanut mahdollisuuden liittyä. 

Onnittelut Olaville ja 
kiitokset haastattelusta!
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CARL-JOHAN ”CALLE” NYBERGH
HAASTATTELU 
TEKSTI: HANNU KARJALAINEN

VALIMOALALLE PÄÄTYMINEN 

Ensikohtaamiset metallien jalos-
tamiseen Calle sai kansakouluai-
kanaan, jolloin perhe asui Fiskar-
sissa, josta perheen isän johdolla 
kesän reissut suuntautuivat Fiskar-
sin Åminneforsin terästehtaan, 
ruukkien ja takomoiden käyntei-
hin. Noiden vuosien jälkeen ko-
ko perhe muutti pääkaupunki-
seudulle, ja ensimmäinen työ 
Callella Lux:n palveluksessa 
oli jo vuonna 1967. 

Ensimmäinen täysin valimoihin 
liittyvä kesätyö oli Yrjö Lehtosen 
johtamassa Suomivalimossa vuon-
na 1968, jossa Calle pääsi käytän-
nön hommiin keernottajana ja va-
lutiimissä. Tuolloin valimon tuot-
teet kyseisellä osastolla olivat 5 – 
50 kg painoisia, joten valut suo-
ritettiin käsikaadolla.  

Karkkilan valimo (silloin Kymme-
ne Ab Högfors) tuli tutuksi vuosi-
na 1973-74, jolloin Yrjö Ingman 
sai luvan teettää diplomityön pal-
lografiittiraudan ominaisuuksista 
valutilaisena, eli voidaanko silloi-
sella 1966 asennetulla nk. ”lyhyt 
looppi”-automaattikaavauslinjas-
sa tehtyjä valuja toimittaa asiak-
kaalle suoraan valutilaisena. Ku-
ten maisteri Ingmanilla oli jo työ-
tä asetellessa hyvin tiedossa, niin 
kyseisen linjan jäähdytysrata oli 
liian lyhyt, ja pallografiittivalut 
jouduttiin lämpökäsittelemään 
erikseen oikeiden mekaanisten 
ominaisuuksien saavuttamiseksi. 
Ingman halusi Callen diplomi-
työn avulla talon johdolle näyt-
tää, että pallografiittiraudan va-
lutilatoimituksia voi hyvin rajoite-
tusti tulla kysymykseen, eli ettei 

uusi kaavauslinja pallografiittirau-
dan valmistuksen kannalta ollut 
hyvä investointi.  

Tuohon aikaan Karkkilan kirjasto 
oli metallurgiasta kiinnostuneen 
henkilön todellinen aarreaitta, jo-
hon saapui tuoreimmat julkaisut 
ja alan lehdet, sekä Suomen mit-
takaavassa terävintä huippua ol-
leet työntekijät ja säännölliset 
vierailijat.    

Diplomityön jälkeen Calle siirtyi 
VTT:lle valimohiekkatutkimusten 
pariin. 70-luvulla kiinnostuksen ai-
heena olivat Euroopassa erityises-
ti valimohiekkojen mekaaniset ja 
termiset elvytykset, nykyaikaan 
eroavaisuutena oli kuitenkin pää-
asiallisesti silloin käytössä olleet 
sideaineena toimineet vesilasi, 
furaani ja hartsattu hiekka. 

SVY:N MUUTOKSET 

Koska olen vasta 2013 ollut ensim-
mäisiä SVY:n tapahtumia paikalla, 
niin keskustelimme Callen kanssa 
eri aikoina olleista tapahtumista ja 
kulttuurista yhdistyksen puolella, 

Carl-Johan ”Calle” Nybergh voi olla osalle SVY:n nuoremmista jäsenistä tunte-
mattomampi henkilö, koska hän jäi sivuun yhdistyksen toimikunnista vuonna 
2016 oltuaan mukana SVY:n toiminnassa lähes 40 vuotta. Hän on toiminut pit-
kään sekä yhdistyksen lehden parissa että ulkomaantoimikunnan vetäjänä.  

Haastattelin Callea elokuun lopulla hänen palattuaan sulkapallon senioreiden 
kisoista Sloveniasta, joista tuomisena hänellä oli kaksi EM-mitalia, pronssia 
sekä miesten nelinpelissä että kaksinpelissä. Onnittelut niistä! 

Carl-Johan Nybergh.
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ja eroja löytyi melko paljon. Callen 
liittyessä toimintaan yhdistyksessä 
jouduttiin vielä harkitsemaan, voi-
daanko vuoden 1976 vuosikokous-
ta pitää esimerkiksi Helsingin Ka-
lastajantorpalla, koska osalla po-
rukasta juhliminen joskus karkasi 
käsistä. Nykyisin tällaista ei tarvit-
se enää miettiä, eli kulttuurissa 
on jotain selvästi muuttunut.   

Tuohon aikaan, 70-luvun lopulla, 
SVY:llä oli vielä käytössään alueo-
sastomalli, jossa paikalliset osas-
tot kuten esimerkiksi Helsingin  
osasto sisälsi kaikki valimot pää-
kaupunkiseudulta Karkkilan ja Lah-
den alueelle asti, ja osastot järjesti-
vät omia tapahtumiaan melko pal-
jonkin. Calle toimi vuodesta 1978 
Helsingin osaston sihteerinä. Kos-
ka osastojen edustaja kutsuttiin 
SVY:n hallituksen kokouksiin, Cal-
le oli jo niiltä ajoilta silloin tällöin 
SVY.n hallituksen kokouksissa läs-
nä, puheenjohtajan Rauno Sip-
pelin ollessa estyneenä.    

JULKAISUTOIMIKUNTA 

Callen rooli yhtenä Valimoviestin 
aloitteentekijänä ja lehtitoimikun-
nan puheenjohtajana kolmen kym-
menen vuoden aikana on käsitelty 
tässä lehdessä Callen SVY: tiedot-
tamista käsittelevässä kirjoitukses-
sa.  

ULKOMAANTOIMIKUNTA 
1986 - 2012 

Ulkomaantoimikunta on toinen 
toimikunta, jossa Callen kädenjäl-
ki näkyy. Näistä reissuista on osal-
listuneilla varmasti paljon muistoja 
ja sattumuksia, mutta periaatteena 
matkojenjärjestäjällä on aina ollut, 
että osataan käyttäytyä koko reis-
sun ajan. Onhan siellä tiettyjä yli-
lyöntejäkin ”Suomi-turisteilla” sat-
tunut, mutta ne on selvitetty pai-
kan päällä, eikä niitä ole tarpeen 
jälkikäteen muistella. 

Olen vuosien varrella kuullut 
suosituksia monilta tahoilta näihin 
reissuihin liittyen, ja kysyinkin Cal-
lelta, miten kohdemaat, vierailta-
vat valimot ja yritykset valittiin, et-
tä varmasti saatiin kiinnostavia 
kohteita. 

Tämä oli järjestetty siten, että 
hyvissä ajoin mietittiin sopiva koh-
demaa (alan messut, muuta tapah-
tumaa), jonka jälkeen paikalliselta 
valimoyhdistykseltä kysyttiin suo-
situksia, mitkä voisivat olla hyviä 
edustavia vierailukohteita meidän 
reunaehtoja huomioiden. Vierail-
tavat valimot olivat tyypillisesti 
keskisuuria, koska hyvin pienissä 
valimoissa on hankala käydä kier-
roksella kokonaisen bussillisen 
kanssa, ja hyvin suurilla valimoilla 
on puolestaan vain vähän annet-
tavaa meidän valimoiden väelle.  

Valimoiden lisäksi vierailukohtei-
ta olivat erilaiset koneiden tai ma-
teriaalien valmistajat, jolloin SVY:n 
väki pääsi hyvin esittämään tarkko-
jakin kysymyksiä, mitkä saattaisivat 
olla heille soveltuvia ratkaisuja.   

Laajemmassa mittakaavassa 
uutuuksia pääsi näkemään eri-
laisilla messumatkoilla, jotka ny-
kyisin ovat melko puhtaasti Sak-
saan GIFA-messuihin suuntautu-
via. Aikaisempina vuosina kohtei-
na ovat olleet muun muassa eng-
lantilaiset Foundry-messut, mut-
ta niiden tekninen anti oli vähäis-
tä, ja monet yritykset panostavat 
nyt selvästi GIFA:an Euroopassa.     

Parhaimpina reissuina Callelle 
ovat mieleen jääneet Ranskan, 
Italian ja kaksi Saksan reissua 
vuosien varrelta. Harmittamaan 
on jäänyt ainoastaan toteutuma-
ton Japanin reissu vuonna 1987, 
mutta tuon reissun kustannus oli-
si ollut noin 13 000 markkaa hen-
kilöltä, joten sinne olisi lähtenyt 
vain kourallinen porukkaa. Kiin-
nostusta oli kyllä jonkin verran, 

koska jo tuolloin Japanin maine 
laadussa, lyhyen sarjan valmis-
tuksessa ja tehokkuudessa sekä 
työympäristön huomioon ottami-
sessa oli kiirinyt ympäri maailmaa.  

Kaikkiaan Calle ehti toimia kunni-
oitettavan 31 matkan järjestäjänä 
ja johtajana, mikä kertoo hyvin, mi-
ten tyytyväistä palautetta osallistu-
jilta on matkojen jälkeen aina saa-
tu. Samaa houkuttelevuutta kuvaa 
sekin, että osa osallistujista on kus-
tantanut reissut itse, jos työnantaja 
ei ole löytänyt mielestään riittävää 
etua reissun kustannuksien kuit-
taamiseen.  

Sama palaute on tullut myös Cal-
len järjestelemiltä Lux:n sisäisiltä 
reissuilta, joissa yrityksen työnteki-
jät ovat päässeet tutustumaan niin 
toimittajiin, asiakkaisiin kuin myös 
paikallisiin nähtävyyksiin ja kulttuu-
rikohteisiin sopivalla painotuksella. 
Näillä reissulla olemme saaneet hy-
vän valistuksen vierailtavan alueen 
merkittävistä valurautatöistä, kuten 
alla olevassa kuvassa näkyvä Keski-
Porin kirkon torni.
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MUISTOJA SVY:N 
50-VUOTISJUHLASTA
TEKSTI: KARI POHJALAINEN JA JANI ISOKÄÄNTÄ

JUHLAN TAUSTAJÄRJESTELYÄ 

Lähtölaukaus 50-vuotisjuhlaan 
kajautettiin 1.9.1996 Lahdessa. 
Silloin nimettiin juhlatoimikunta, 
jonka puheenjohtajana toimi juh-
liin asti Tuomo Halkola ja jäseni-
nä Tapio Jokinen, Jouni Myllymä-
ki, Kari Pohjalainen, Paavo Tenni-
lä, Antti Valonen ja asiamies Kari 
Seppälä. Juhlatoimikunnan ensim-
mäinen tehtävä oli varata Tampe-
re-talo. Siitä alkoivatkin tarkat neu-
vottelut, sillä tarvittavia vapaita 
päiviä oli niukanlaisesti. Tiedotet-
tavaa ja järjestämistä oli valtava 
määrä, olihan tilaisuuden mitta-
suhteet valtaisat.  

PERJANTAI 10.10. 2022 

Moni vieras oli saapunut jo tors-
taina Tampereelle, koska yritysvie-
railut lähtivät kello 8:30 Valimoins-
tituutin pihasta. Kokousvieraat ma-
joitettiin kolmeen eri hotelliin. Yri-
tysvierailun vieraat saattoivat valita 

kolmesta korkeatasoisesta vaihto-
ehdosta. Ensimmäinen oli Artekno-
Metalli Oy ja Mallikolmio Oy, toi-
nen oli Abloy Oy ja Novacast Oy, 
ja kolmas osallistujamäärältään 
suurin oli Peiron Oy ja Nordberg-
Lokomo Oy. Vierailut onnistuivat 
erinomaisesti. Osalle puolisoista 
tämä oli ensimmäinen kerta, kun 
he näkivät toimivan valimon tai 
malliveistämön.  

VALIMOINSTITUUTIN 
VIHKIÄISET 

Kenttälounaan jälkeen seura-
si Valimoinstituutin vihkiäiset. 
Tämä vuosia suunniteltu ja odo-
tettu opinahjo toki oli ollut jo 
hetken aikaa käytössä, mutta 
nyt oli aika vihkiä se virallisesti 
käyttöön. Juhlapuheet aloitti 
opetushallituksen pääjohtaja 
Jukka Sarjala. Seuraavana oli 
vuorossa Tampereen apulaiskau-
punginjohtaja Vesa Kauppinen, 
jonka jälkeen Sacotec Tarkkuus-

valut Oy:n toimitusjohtaja Antti 
Zitting Valimoiden toimialaryhmän 
puheenjohtajana onnitteli ja kertoi 
valimoteollisuuden näkemyksiä op-
pilaitoksen suhteen. Viimeisen pu-
heenvuoron käytti Valimoinstituutin 
johtaja, professori Tuomo Tiainen. 
Jokainen puhuja omalta osaltaan 
valotti Valimoinstituutin tulevaa 
tehtävää ja sen merkitystä.  

Valimoinstituutin vihkiäisissä 
tietysti täytyi suorittaa virallinen 
juhlavalu, jonka teki pääjohtaja 
Jukka Sarjanen. Lehtori Esa Saa-
relan ohjaama sulatus onnistui 
hyvin, Tuomo Tiaisen huolehti-
essa selostuksesta. Juhlavaluri 
kaatoi sulan muottiin, ja hetken 
odottelun jälkeen nostettiin jäh-
mettynyt pienois-Näsinneula 
muotista. Vihkiäisten myötä juh-
littiin Tampereen ammattioppi-
laitoksen 85-vuotistaipaleen täyt-
tymistä, jolloin juhlapuhujana oli 
oppilaitoksen rehtori Risto Ilomäki.  

Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen 50-vuotisjuhla pidettiin Tampereella 
lokakuussa 1997. Yli kolmesataa henkilöä juhli 50-vuotiaaksi aikuistunutta 
yhdistystä, oikein kunnolla. Kahden päivän ja kolmen yön juhlintaan kuului-
vat vuosikokous, upeat tehdasvierailut, Valimoinstituutin vihkiäiset, SVY:n 
lipun vihkiminen, Tampereen kaupungin järjestämä juhlavastaanotto, teat-
teriesitys sekä useampia juhlaillallisia. Juhlaan toi hienon historiallisen sä-
väyksen tilaisuudessa julkistettu Paavo Tennilän ja Antti Valosen kirjoitta-
ma 50-vuotisjuhlakirja. 
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VASTAANOTTO 
RAATIHUONEELLA 

Tampereen kaupunki järjesti juh-
lavastaanoton Raatihuoneella kel-
lo 17:00. Toisen kerroksen näyttä-
vässä salissa Tampereen apulais-
kaupunginjohtaja Lasse Eskonen 
onnitteli SVY:tä ja vastaanotti yh-
distyksemme viirin puheenjohtaja 
Tapio Rantalalta. Illan kohokohta 
oli, kun Paavo Tennilä otti ohjat 
käsiinsä, ja kutsui kuuntelulle Tam-
pereen ammattioppilaitoksen en-
tisen rehtorin, Raimo Järventölän. 
Puheen jälkeen ei kenellekään 
jäänyt epäselväksi, kuinka mer-
kittävällä tavalla Raimo oli vaikut-
tanut valtakuntamme valimoalan 
koulutukseen. Painavien sanojen 
jälkeen Raimolle luovutettiin pai-
nava juhlavalu. Juhlapuheiden 
jälkeen oli korkeatasoista tarjoi-
lua, ja mahdollisuus katsella ar-
vokkaita tauluja.  

TEATTERI JA ILLALLINEN 

Tampereen Teatterissa jäsenil-
le varattu teatterinäytös alkoi kel-
lo 19:00. Ennätykselliset 238 hen-
kilöä saapui katsomaan Mikko Ki-
visen ohjaamaa näytelmää ”Näyt-
tele henkesi edestä”.Yleisön reak-
tioiden perusteella kyseessä oli o-
saavasti valittu näytelmä. Näytök-
sen jälkeen juhlaväki siirtyi Teatte-
riravintolaan poreilevien juomien 
ja maittavien herkkujen ääreen.  

JUHLAVUOSIKOKOUS 11.10. 

Lauantaiaamuna 11.10.1997 
Tampere-talon Pienen salin läm-
piö täyttyi juhlavuosikokouksen 
osanottajista. Jäsenistöä koko-
uksessa oli 238 henkilöä. Antti 
Valosen tuoman perinnekellon 
soitolla kutsuttiin valimolaiset 
kokokseen, joka alkoi kello 9:45. 
Tapio Rantala avasi ensimmäisen 
vuosikokouksensa SVY:n puheen-
johtajana, ja toivotti läsnäolijat 

tervetulleiksi SVY:n 50-vuotisjuh-
lakokoukseen.  

Juhlavuoden kunniaksi oli yhdis-
tyksen hallitus päättänyt hankkia 
oman lipun. Lipun logo on perin-
teinen kaatava senkka. Lipun juh-
lallisen naulauksen suorittivat ar-
vokkaasti ja tyylikkäästi ikäjärjes-
tyksessä yhdistyksemme kunnia-
jäsenet Eugen Autere, Paavo T
ennilä, Yrjö M. Lehtonen ja Kris-
ter Collan. Naulauksen jälkeen 
Eugen Autere piti käyttöönotto-
puheen, ja luovutti lipun puheen-
johtaja Tapio Rantalalle, joka hul-
mautettuaan lippua sijoitti sen 
telineeseen.  

Tervehdyspuheen piti Kauppa- 
ja teollisuusministeriön kanslia-
päällikkö Matti Vuoria. Kanslia-
päällikkö saapui tarkalleen sillä 
hetkellä, kun hänen puheensa 
oli ohjelmassa. Puhuja käsitteli 
yhdistyksen merkitystä ja sen 
toimintaa vuosien saatossa.  

Juhlapuheen piti yhdistyksem-
me kunniajäsen, Euroopan Vali-
moliiton aiempi puheenjohtaja, 
teollisuusneuvos Yrjö M. Lehto-
nen. Puhuja käsitteli yhdistyksen 
50-vuotiasta taivalta, ja palautti 
mieleen tapahtumia sekä valami-
sen kehitystä niin Suomessa kuin 
Euroopan alueella.  

Onnittelut yhdistykselle toivat Ing-
var Hallgren, Sveriges Gjuteritek-
niska Förening sekä Jörgen Vogt 
Thinn Norges Stöperitekniske Fo-
rening. Danmarks Stöperitekniske 
Forening ja Vuorimiesyhdistys oli-
vat lähettäneet onnitteluadressin.  

Vuosikokouksen puheenjoh-
tajaksi valittiin Tuomo Halkola, 
sihteeriksi Kari Pohjalainen sekä 
pöytäkirjan tarkastajiksi Jouko 
Ojanperä ja Tapio Jokinen. Asia-
mies Kari Seppälä esitteli tilinpää-
töksen sekä vuosikertomuksen. Ti-
lintarkastajien puoltavan lausun-
non luki Lars-Henrik Nybergh. Ti-
linpäätös vahvistettiin sellaisenaan, 
ja hallitukselle myönnettiin tili- ja 
vastuuvapaus.  

Yhdistykselle valittiin uusi halli-
tus, ja ehdotuksen vaalilautakun-
nalta esitti Pekka Kemppainen. 
Puheenjohtajaksi valittiin Tapio 
Rantala Valmet Oy Rautpohjan 
valimo, varsinaisiksi jäseniksi 
Han-nu Jylhä JOT-Componets 
Oy, Jari Levander Leinovalu Oy, 
Osmo Mikkola Norberg-Loko-
mo Oy ja Veli-Pekka Tiittanen 
Ahlström Pumput Oy. Tilintar-
kastajiksi valittiin Mikael Paul ja 
Lars-Henrik Nybergh. Vaalilau-
takuntaan valittiin Pekka Kemp-
painen, Carl-Johan Nybergh, 
Jari Paulasuo ja Jorma Saario.  
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Merkkivuosijuhlakokouksiin 
kuuluu perinteisesti kunniajäse-
nen valinta. Tällä kerralla kunnia-
jäseneksi kutsuttiin Antti Valonen 
Karkkilasta, joka on ansioitunut 
Suomen Valimomuseon perus-
tamisessa, toimii aktiivisesti sen 
hallituksessa ja kerää suomalais-
ta valimoperinnettä.  

Olli Karhunen, JOT-Components 
Oy, esitti kutsun saapua SVY:n 51. 
vuosikokoukseen Iisalmeen. Kut-
su hyväksyttiin kättentaputuksin. 
Toimikuntien puheenvuorojen jäl-
keen vuosikokouksen puheenjoh-
taja Tuomo Halkola kopautti vuo-
sikokouksen päätökseen ennätys-
ajassa kiittäen kokouksen osanot-
tajia. Puheenjohtaja Rantala kiitti 
puheessaan kokouksen osallistu-
jia luottamuksesta omasta ja mui-
den valittujen puolesta. Kokouk-
sen viimeisenä ohjelmanumero-
na Antti Valonen ja Olli Liesi luo-
vuttivat yhdistykselle Turun teknil-
lisen oppilaitoksen ensimmäisen 
valimokurssin lahjoittaman Hög-
forsin masuunilla käytössä olleen 
rautamalmin, hiilen ja kalkkikiven 
murskausvasaran pienoismallin. 
Mallin olivat ahkeroineet val-
miiksi Olli Liesi ja Reino Luoto.  

ESITELMÄTILAISUUS 

Kun vuosikokouksen jälkeen oli 
nautittu lounas, oli aika sukeltaa 
yhdistyksemme historiaan. Histo-
riamatkan asiantuntijaoppaana 
toimivat uunituoreen SVY-FGF 
50-vuotta historiikin kirjoittajat 
Paavo Tennilä ja Antti Valonen.  

Kahvittelun jälkeen oli vuorossa 
Johannes Vierimaan perusteelli-
nen ja erinomaisen kiintoisa luen-
to valamisen historiasta. Tämän 
jälkeen yhdistyksemme visionääri 
Pekka Kemppainen maalasi kuvan 
tulevaisuudesta, jota kohden am-
mattialamme on kulkemassa. Hä-

nen sanomansa oli selkeä: niillä 
alueilla, joilla olemme vahvoja, 
pitää uskaltaa mennä rohkeasti 
eteenpäin  

ILTAJUHLA 
TAMPERE-TALOSSA 

Tampere-talossa vietettyyn ilta-
juhlaan osallistui ennätykselliset 
306 henkilöä, josta yhdistyksen 
jäsenten puolisoita oli 166. Ilta-
juhla alkoi komealla marssilla 
”Rautapojat”, jonka esitti Olli 
Haralan trio. Edellisen kerran se 
oli esitetty Suomen Valimomies-
ten Liiton Liittokokouksessa Kark-
kilassa 14.5.1949, joten siihen ei 
vielä kukaan ollut ehtinyt väsyä. 
Soitannon jälkeen oli vuorossa 
Teekkarioktetin laulantaa ennen 
ruokailua. Perinteen mukaan al-
kuruokaa saa syödä keskimäärin
 4 minuuttia 30 sekuntia, kun pi-
tää laulaa Tähkän juhlamarssin 
ensimmäinen säe. Tapio Ranta-
la itseoikeutettuna johti tämän 
laulamisen.        

Alkuruoan jälkeen esiintymisvuo-
rossa oli Lokomon entinen teräs-
koura Matti Järvinen lausuen kak-
si Lauri Viidan runoa.  

Valimoiden toimialaryhmän 
puheenjohtaja Antti Zitting il-
moitti Paavo Tennilän rahaston 
perustamisesta. Peruspääoma 
rahastolla oli 50 000 markkaa, ja 
illan mittaan rahastoon liittyi lah-
joittajina useita yrityksiä: Artekno 
Oy, JOT-Components Oy, Laihian 
Metalli Oy, Leinovalu Oy, Oy Lux 
Ab, Nordberg-Lokomo Oy, Nova-
cast Oy, Peiron Oy, Raahen Teräs-
valimo Oy, Sacotec Tarkkuusvalut 
Oy, Uudenkaupungin Rautavalimo 
Oy ja Valmet Oy Rautpohjan Vali-
mo. Puoleen yöhön mennessä ra-
haston koko oli kasvanut jo lähem-
mäs 200 000 markkaa, ja lisää oli 
kuulemma tulossa.           

Lämpimän ruoan jälkeen esiin-
tyi vielä Teekkarioktetti. Koska 50-
vuotisjuhlien läpikulkevana teema-
na oli koulutus, oli myös iltajuhlaan 
tilattu koulutusta. Tanssiduo Pia & 
Jarin esityksessä sai näytteitä aske-
lista, taivutuksista ja otteista, joita 
loppuillasta oli omaksuttu tanssi-
lattialle. Järjestetty ohjelma päät-
tyi noin klo 22.00 epävirallisen oh-
jelman jatkuessa myöhään yöhön.  
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Alteams Oy 
Beijer Oy 
Componenta Castings Oy 

Hetitec Oy 
Keski-Suomen Sivu Oy
LeinoCast Oy 

Line-Ma Oy 
Mallikas Oy

Meca-Trade Oy 
Novacast Oy 

PEIRON OY 
Ris-Pert Oy

SVY KIITTÄÄ JUHLALEHTEÄ 
TUKENEITA YRITYKSIÄ!

Sacotec Components Oy
SFTec Oy
Stena Recycling Oy 

Suomivalimo Oy 
Romukeskus Oy
Vesuvius Finland Oy

Uudenkaupungin 
Rautavalimo Oy 

Timo Villman Oy 
Ulefos Oy/Niemisen Valimo

Valmet Technologies Oy, 
Jyväskylä Foundry
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