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”On monta syytä juhlia. Tehtaamme perustamisesta on kulunut 75 vuotta. Syksyn 
aikana valmistuu globaalisti laskien miljoonas moottorimme. Yhdessä koko Suomen 

kanssa haluamme myös juhlia tänä vuonna 100 vuotta täyttävää itsenäistä isän-
maatamme. Lisäksi muutama viikko sitten valmistui sadastuhannes XU- 

vaihteisto Bombardierin tehtaalle Rovaniemelle. Nyt on juhlan aika. ”

Yllä olevin sanoin avasi AGCO Power Oy:n toimitusjohtaja Juha Tervala  
Linnavuoren moottoritehtaan 75-vuotisjuhlan lauantaina 4.11.2017

 Tampereella Rosendahlissa pidetyssä suuressa juhlassa.  
Vieraiksi oli kutsuttu kaikki tehtaan työntekijät seuralaisineen. 

Paikalla oli noin 850 juhlavierasta. 
Toimitusjohtajan juhlapuhe julkaistaan seuraavilla tämän lehden sivuilla. 

Onnea 75-vuotiaalle moottoritehtaalle! 

Onnea miljoonalle moottorille! Onnea tulevalle ja tuleville! 

Onnea AGCO Powerille! Onnea meille kaikille!
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Toimitusjohtaja Juha Tervalan juhlapuhe AGCO Power Oy:n 75-vuotisjuhlassa 4.11.2017

”Meillä on vakaa omistaja, hienot tuotteet ja 
ennen kaikkea kaikki Te – osaava henkilöstömme”

On kulunut melko tarkasti 75 vuotta, 
kun Linnavuoressa ensimmäiset ha-
kut ja porat iskeytyivät lujaan perus-

kallioon. Siitä alkoi vielä nykypäivänkin mitta-
puulla mitaten valtava rakennusurakka, jolla 
ei tähdätty pelkästään yhden tehtaan perus-
tamiseen, vaan kokonaisen kylän rakentami-
seen tuleville työntekijöille keskelle metsäistä 
järvimaisemaa. 

Tampereelle Härmälään oli perustettu muu-
tama vuosi ennen sodan alkua lentokoneteh-
das, mutta sodan sytyttyä sijainti koettiin ris-
kialttiina mahdollisille Neuvostoliiton pommi-
tuksille. Osa toiminnoista olikin siirretty Kok-
kolaan mahdollisimman kauas itäisestä naa-
puristamme. 

Linnavuoren louhinta  
aloitettiin 19.11.1942.

Sodan aikana presidentti Risto Ryti antoi 
määräyksen tutkia lentomoottoritehtaalle Tam-
pereen tehdasta läheisempää sijaintia, joka oli-
si kuitenkin suojassa ja turvassa sodan mels-
keiltä. Muutamasta vaihtoehdosta uudeksi si-
jaintipaikaksi valittiin lokakuussa 1942 Linna-
vuori, jonka eduiksi kirjattiin mm. rautatien ja 
valtatien läheisyys sekä sähköenergian saata-
vuus. 

Linnavuoren louhinta aloitettiin 19.11.1942 
ja sen laskemme tehtaamme perustamisajan-
kohdaksi. Rakennustöissä oli parhaimmillaan 
yli tuhat henkilöä ja työmaan edistymistä kävi 
paikanpäällä katsomassa mm. kesällä 1943 
Marsalkka Mannerheim. 

Hanke eteni nopeasti ja jo vuoteen 1944 
mennessä olivat valmistuneet jo 3-halli, eli ny-
kyinen protopaja, 1-halli sekä paloaseman ra-
kennus. Myös Linnavuoren kylälle oli jo siihen 
mennessä valmistunut muutamia asuinraken-
nuksia.

Jatkuu seuraavalla sivulla
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Ensimmäinen Linnavuoren teh-
taalla valmistettu tuote oli Myrs-
ky-niminen hävittäjälentokone.

Ensimmäinen Linnavuoren tehtaalla valmis-
tettu tuote oli Myrsky-niminen hävittäjälentoko-
ne, mutta niiden valmistaminen lopetettiin so-
dan päättymisen myötä. Sodan häviäminen 
merkitsi raskasta sotakorvaustuotteiden val-
mistamista Neuvostoliitolle kaiken kaikkiaan 
300 miljoonan sen aikaisen dollarin arvosta, 
joka nykyrahassa vastaa muutamaa miljardia 
euroa. Valtaosa siitä oli laivoja sekä erilaisia ko-
neita, joista Linnavuoren osuudeksi lankesi va-
jaan kymmenen miljoonan dollarin osuus.

Sotakorvaukset saatiin makset-
tua olympiavuonna 1952.

Vuonna 1946 perustettiin Valtion Metal-
litehtaat, johon myös Linnavuoren tehdas lii-
tettiin. Omia tuotteita ei vielä ollut, joten sota-
korvaustuotteina alettiin valmistaa ruotsalai-
sia June Munktell dieselmoottoreita sekä At-
las Copco kompressoreita. Sotakorvaukset 
saatiin maksettua olympiavuonna 1952. Ilmei-
sesti Suomi on ainoa maa, joka maksoi kor-
vaukset täysimääräisesti. Tästä saamme olla 
edeltäville sukupolvillemme kiitollisia, sillä he 
loivat pohjan vahvalle teollistumiselle, joka on 
kantanut näihin päiviin asti.

Tehoissa päästiin jo lähelle  
50 hevosvoimaa.

Omia tuotteita alettiin kehittää heti 50-luvul-
le tultaessa. Ensimmäinen paikallisesti kehitet-
ty moottori oli 15-hevosvoimainen petrooli/ben-
siinimoottori legendaariseen ”piikkilangan kiris-
täjä” -traktoriin. Ensimmäiset omat dieselmoot-
torit saatiin tuotantoon 50-luvun puolivälin jäl-
keen ja niissä oli jo nykyaikaisia ratkaisuja, joi-
ta olemme käyttäneet siitä lähtien. Tehoissa 
päästiin jo lähelle 50 hevosvoimaa, jolla mm. 
Valmetin 3-traktori auttoi jo merkittävästi nou-
sevan Suomen maanviljelijöitä. 

Moottorivalikoima laajeni vauhdikkaasti 
tuohon aikaan sekä isompiin, että pienempiin. 
Reilut parikymmentä vuotta valmistettiin pie-
niä muutaman hevosvoiman Vire-moottoreita ja 
toisaalta myös isoja 12-litraisia 815-moottorei-
ta huimalla 180 hv:n teholla sen aikaisiin hen-
kilöjuniin eli ”lättähattuihin”. 

Isoja laivan apumoottoreita valmistettiin Bur-
maister & Weinin lisenssillä aina 80-luvulle saak-
ka. Tuotekirjoa löytyi myös moottoreiden ulko-
puolelta ja niistä voi mainita Tempo-merkkisen 
pakettiauton omalla 20 hv:n Otto-moottorilla. 

KIITOS! 

Thank You! 

Danke Schön! 

Obrigado!

Xiexie!
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Innovatiivisena tuotteena testattiin 60-luvun 
vaihteessa tehtaan viereisellä Jokisenjärvellä 
ainutlaatuista pintaliitäjää, jonka kehittäminen 
pysähtyi kuolemaan johtaneeseen koeajoon.

Hammaspyörät ja vaihteistot ovat olleet 
oleellinen osa tehtaamme historiaa jo sen al-
kuhetkistä lähtien. Moottoreissa käytettävien 
hammaspyörien lisäksi on kehitetty kokonai-
sia vaihteistoja puimureihin, moottorikelkkoi-
hin, vaihtolavalaitteisiin sekä jopa pienautoihin. 
Onpa Linnavuoressa valmistettu lopputuotteita-
kin, sillä TERRI-tela-ajoneuvoa kehitettiin ja val-
mistettiin Linnavuoressa, kunnes sen valmistus 
siirrettiin 70-luvulla Kurikkaan. 

TERRI-tela-ajoneuvoa kehitettiin 
ja valmistettiin Linnavuoressa.

Vaihteistoja on ehditty valmistaa jo kaiken 
kaikkiaan lähes 400 000 kpl. Nykyään valmis-
tamme merkittävän osan AGCO:ssa käytetyistä 
hammaspyöristä ja akseleista Valtran ollessa 
suurin asiakkaamme. Hammaspyöräosaami-
sestamme on syntynyt myös muita merkittä-
viä yrityksiä, kuten Tampereella sijaitseva Kat-
sa, jonka perustaja hankki kannuksensa Lin-
navuoressa. 

Varavoimaa on tuotettu niin  
puolustusvoimille, sairaaloille, 
puhelinyhtiöille kuin Saksan  
postillekin.

Dieselaggregaatteja ja -pumppuja on yri-
tyksessämme valmistettu jo 65 vuotta. Elin-
tärkeää varavoimaa on tuotettu niin puolustus-
voimille, sairaaloille, puhelinyhtiöille kuin Sak-
san postillekin. Kontinkäsittelylaitteet tulivat 
voimakkaasti kuvioihin 2000-luvun alkupuolel-
la ja sittemmin tuotanto on siirretty täällä Suo-

messa Tesomalle sekä aloitettu valmistus niin 
Brasiliassa kuin Kiinassakin, jossa aggregaat-
titehtaamme oli muuten ensimmäinen AGCO:n 
tuotantolaitos. 

Tehtaan historian alkuvaiheessa ei työväli-
neitä ja työstökoneita juurikaan ollut saatavilla 
markkinoilta, joten niitä alettiin suunnitella ja 
valmistaa itse. Ideoita haettiin ulkomailta au-
toteollisuudesta ja omilla innovaatioilla höystet-
tynä saatiin valmistettua työstökoneita, joiden 
maine kiiri myös tehtaan ulkopuolelle. 

Vuosien varrella on toimitettu useita val-
mistusjärjestelmiä ulkopuolisille asiakkail-
le, joista Saab Scania oli ensimmäisiä vien-
tiasiakkaita. Toiminta laajeni vauhdikkaas-
ti ja se tasapainotti mukavasti hieman vaih-
televaa moottorituotantoa. 90-luvun puoles-
ta välistä lähtien Fastems Oy on jatkanut tätä 
toimintaa menestyksellisesti yhtiömme ulko-
puolella päätehtaan ollessa Tampereen Lah-
desjärvellä. 

Merkittävä kansainvälistyminen 
saatiin aikaiseksi 80-luvun loppu-
puolella, kun pääsimme Massey 
Fergusonin Ranskan tehtaan 
toimittajaksi isoilla kuutosmoot-
toreillamme.

Linnavuoren tehtaan historia alkoi siis luo-
lasta, jossa on ollut aktiivista toimintaa kaikki 
nämä vuosikymmenet. Jo 50-luvulla siirryttiin 
suihkumoottoreiden huoltotoimintaan, joka on 
jatkunut näihin päiviin saakka. Hieman myö-
hemmin tuli kuvioon mukaan myös isojen die-
seleiden huollot pääasiassa merivoimille. Luo-
lien sisällä toimintaa on pyörittänyt vuodesta 
1997 lähtien Patria, tänä päivänä nimeltään 
Patria Aviation Oy.

Linnavuoren asiakaskunta oli hyvin pitkäl-
le kotimaista ensimmäiset vuosikymmenet.  
70-luvulla aloitettiin vientitoiminta Tanskaan 
Dronningborgin puimuritehtaalle ja merkittävä 
kansainvälistyminen saatiin aikaiseksi 80-lu-
vun loppupuolella, kun pääsimme Massey Fer-
gusonin Ranskan tehtaan toimittajaksi isoilla 
kuutosmoottoreillamme. Tämä siis tapahtui jo 
paljon aikaisemmin kuin AGCO perustettiin.  Sa-
moihin aikoihin alettiin kehittää uutta mootto-
ria yhdessä itävaltalaisen Steyrin kanssa. Vaik-
ka kehitysprojektia ei viety yhdessä loppuun 
saakka, syntyi tästä meille perusmoottoriperhe 
näihin päiviin saakka. Lisäksi muutamia vuosia 
myöhemmin muodostui asiakassuhde, joka toi 
parhaimmillaan lähes puolet koko tehtaamme 
moottorivolyymista nykyiselle CNH:lle.  

Kansainvälistyminen lähti kiihtymään 90-lu-
vulla, jolloin perustettiin myös Brasilian moot-
toritehtaamme, jossa alettiin korvata paikalli-
sia moottoreita linnavuorelaisella tekniikalla. 
Hieman myöhemmin myytiin kolmisylinteristen 
moottoreiden lisenssi Intialaiselle Eicherille, jo-
ka on nykyään osa AGCO:n kumppania TAFE:a. 

Meneillään olevalla vuosikymmenellä laa-
jennuttiin sitten Kiinaan Changzhouhun ja pe-
rustettiin piskuinen tehdas myös Argentiinaan. 
Myös Linnavuori on kansainvälistynyt vuosien 
aikana, sillä esimerkiksi tällä hetkellä henki-
löstömme muodostuu ainakin yhdestätoista eri 
kansallisuudesta.

Tällä hetkellä henkilöstömme 
muodostuu ainakin yhdestätoista 
eri kansallisuudesta.

Omistajina tehtaallamme on ollut jo vii-
si yhtiötä ja vaihtuvuus erityisesti kymmenen 
vuoden aikana 90-luvun puolivälin jälkeen oli 

Jatkuu seuraavalla sivulla
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tiuha. Valmetissa emme olleet koskaan stra-
tegian ytimessä eikä Sisun ja Partekin aika-
nakaan panostettu merkittävästi toimintaam-
me. KONE oli vain väliaikainen vaihe ja toivoim-
me kovasti, että useista vaihtoehdoista uudek-
si omistajaksi tulisi AGCO ja näin onneksi ta-
pahtui. 

Toivoimme kovasti, että useista 
vaihtoehdoista uudeksi omista-
jaksi tulisi AGCO ja näin onneksi 
tapahtui.

AGCO avasi meille ovet todelliseksi kansain-
väliseksi toimijaksi ja on omistusvuosiensa ai-
kana investoinut merkittävästi niin Linnavuo-
reen kuin Brasilian ja Kiinan tehtaisiimmekin. 
Meidän pitää kuitenkin osoittaa joka päivä, et-
tä olemme omistajallemme sijoituksen arvoi-
nen ja tällä tavalla varmistamme tulevaisuu-
den tehtaallemme ja tuotteillemme sekä meil-
le koko henkilöstölle.

Kaikkien näiden vuosien aikana moottoreita 
on valmistettu kiihtyvään tahtiin niin, että voim-
me nyt juhlia ensimmäistä miljoonatta mootto-

riamme! Näistä reilut 700 000 on tehty Linna-
vuoressa ja loput muilla tehtaillamme. Merkki-
paalumoottori on täällä esillä. Se on maalattu 
Suomen juhlavuoden teeman mukaisesti sini-
valkoisiin väreihin. 

Veikkaan, että 100-vuotisjuhlien 
yhteydessä juhlitaan vähintään jo 
kolmatta miljoonaa moottoriamme.

Seuraava miljoona moottoria syntyy var-
muudella huomattavasti nopeammin ja veik-
kaan, että 100-vuotisjuhlien yhteydessä juh-
litaan vähintään jo kolmatta miljoonaa moot-
toriamme. Polttomoottori on silloin yhä pää-
asiallinen työkoneiden voimanlähde.  Sähköi-
set ratkaisut ovat kuitenkin osana tulevaisuu-
den teknologiaa ja perinteisen dieselpolttoai-
neen osuus tulee pienenemään ja korvautuu 
osittain fossiilivapailla uuden sukupolven bio-
dieselillä ja kaasuilla. 

100-vuotiasta Suomea on juhlittu kuluvan 
vuoden aikana vähän joka niemessä ja notkel-
massa ja meidänkään juhla ei tee tästä poik-
keusta. Meidän jokaisen on varmaan vaikea ku-

vitella millaista elämämme olisi, ellei Suomi oli-
si itsenäistynyt 100 vuotta sitten. 

Meillä on vakaa omistaja, hienot 
tuotteet ja ennen kaikkea kaikki 
Te – osaava henkilöstömme. 

Meillä on siis vaikuttava historia takanamme 
ja varmasti yhtä vakuuttava tulevaisuus edes-
sämme. Meistä on kasvanut merkittävä ja ha-
luttu työllistäjä Pirkanmaalle. Meillä on vakaa 
omistaja, hienot tuotteet ja ennen kaikkea kaik-
ki Te – osaava henkilöstömme. 

Suuri kiitos siis teille kaikille, jotka olette olleet 
rakentamassa tehtaamme historiaa – toiset pi-
demmän ja toiset lyhyemmän aikaa. Mielissäm-
me saamme olla kiitollisia myös niille muutamal-
le tuhannelle, jotka ovat siirtyneet ansaituille elä-
kepäiville tai jopa ajasta ikuisuuteen.

Voidaan sanoa, että ruoan tuotantoketju tuo 
valtaosan leivästä pöytiimme, koska suurin osa 
moottoreistamme käytetään erilaisissa maata-
louskoneissa. 

KIITOS! Thank You! Danke Schön! 
Obrigado! Xiexie!
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Hyvin juonnettu ja oivasti rakennettu lähes 10 tunnin karkelo

Yhdessäolon ilo  
sävytti suurta juhlaa
Hyvät juontajat ovat kuin laivan kapteeneja. 
He takaavat ammattitaidollaan juhlavierail-
le levollisen ja turvallisen olon kuljettamal-
la varmalla otteella tilaisuutta kohteesta koh-
teeseen. 

Heidi Sirén ja Aki Pajunoja saivat – eikä 
syyttä – runsaasti kiitosta Rosendahlin suu-
ren juhla kipparoinnista. Kauniina ja komei-
na, varmoina ja valoisina he ottivat tilaisuu-
den haltuunsa ja tekivät ohjelmasta toiseen 
etenevän juhlamatkustamisen mukavaksi kai-
kille yli 800 vieraalle.

Juontajaparille sateli kiitoksia jo illan aikana ja 
kehuja kantautui toimittajankin korviin lukuisia 
myös tilaisuuden jälkeen.

AGCO Powerin 75-vuotisjuhlan kulkureitin 
varrella pysähdyttiin kuulemaan Juha Tervalan 
puhetta, otettiin vastaan myös keittiömestari 
Juha Kaasalaisen informatiivinen kutsu ruoka-
pöytien äärelle, nautiskeltiin upeaakin upeam-

masta illallisesta, heittäydyttiin mentalisti Nora 
Karman lumoihin ja osallistuttiin innoittavaan 
kännykkätietokilpailuun. 

Koko juhlan ajan heijastui seinille moottori-
tehtaan historiaa avaava vuosikymmen vuosi-
kymmeneltä etenevä kuvallinen esitys.

Juontajien johdattamina saateltiin juhlaylei-
söä myös myöhemmin illalla tanssimaan Soul-
most-orkesterin tahdissa, nauttimaan karaoke-
laulannasta talvipuutarhaan ja iloitsemaan yö-
kerhon tunnelmista sekä bändistä eli Aimo Pa-
mauksesta ja Luodinkestävistä liiveistä.

Ensimmäiset vieraat saapuivat juhlataloon 
eli Scandic Rosendahliin lauantaina jo puoli 
neljän aikoihin iltapäivällä ja viimeisimmät tai-
sivat lähteä koteihinsa tai hotellihuoneisiinsa 
kahden aikoihin aamuyöllä. Kertonee viihtymi-
sestä. 

Teksti: Ulla Aurio

–Nautin todella paljon mahdollisuudesta 
olla juontamassa  suuressa juhlassamme. 
Koin siellä estradillakin miten lämmin yhdes-
sä olemisen salissa vallitsi. – Juhlatoimikun-
ta oli tehnyt erinomaisen ennakkotyön, sa-
noo SAP koulutus- ja kommunikaatiokoordi-
naattorina toimiva Heidi Sirén juhlasta työar-
keen palattuaan. – Olen todella ylpeä, että 
saan olla osa tätä hienosti hoidettua yritys-
tä. On etuoikeus olla töissä AGCO Poweris-
sa, sanoo Heidi.

Aki Pajunoja kertoo kokeneensa koko juh-
laillan ajan, että kaikki mukana olleet olivat 
lähteneet liikkeelle ajatuksella, että nyt viete-
tään yhteistä juhlaa. – Itse koin suoranaisek-
si kunnia-asiaksi toimia juontajana tällaises-
sa tapahtumassa. Nautin tehtävästäni kai-
ken aikaa. Ja ihailin samalla sitä hyvää en-
nakkotyötä, joka juhlien eteen oli tehty. Huo-
lellisten järjestelyjen ansiosta myös meidän 
juontajien tehtävä ja toimenkuva oli selkeä.  
Aki toimii Linnavuoressa kehitysinsinöörinä 
ja tekee vapaa-aikanaan muun muassa ur-
heiluselostuksia.  – Haluan onnitella tehdas-
ta tähänastisista saavutuksista ja toivotan 
tuplahyvää tulevaisuudelle.
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”Meille tuli juhlatunnelma jo siinä 
vaiheessa, kun luimme sen hienon 
menun!”

”Ruoka oli ennen kokemattoman 
herkullista!”

”Täällähän on aivan mahtava  
ilmapiiri!”

”Miten mukava, että kaikki haluk-
kaat pääsivät kuvaukseen. Kiitos 
erittäin taitaville kuvaajille! Jonot 
olivat pitkät ja aikaa oli niukasti,  
ja silti saitte niin hienoja kuvia. ”

”Onko tää joukko oikeasti meidän 
tehtaan väkeä? Kyllä puku pukee 
miestä ja meikki naista, se täytyy 
sanoa!”

”Suuri kiitos. Tunnelma oli mahtava 
ja henki niin hyvä!”

”Ihanaa, että talo järjesti meille 
näin hienon juhlan. Arvostan sitä!”

”Olipas kerrassaan juhlien juhla!”

”Kiitos, paljon olitte nähneet  
vaivaa!”

”Tykkäsin tosi paljon siitä kännyköi-
den kautta toimivasta tietokilpai-
lusta. Loisto-oivallus. Niin nyky-ai-
kaa!”

”Hieno idea oli kutsua Sorin Sir-
kuksen nuoret esiintymään ja 

Salissa sanottua ja  viestein kiitettyä:
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viihdyttämään vieraita sisääntulo-
vaiheessa! ”

”Kiva kännykkäkisa, kiitos siitäkin!”

”Oli loistava oivallus kutsua Sorin 
Sirkuksen nuoret taitelijat esiinty-
mään sisääntulovaiheessa. Heitä 
oli kiva katsella!”

”Juhlapastillien rasian aion  
säilyttää aarteenani pitkään.”

”Melkein kummallista, että kukaan 
ei tapellut näissä juhlissa.”

”Vaikka väkeä oli näinkin paljon, 
kaikki toimi sujuvasti, suorastaan 
loistavasti!”

”Kiitos Visual Spiderille, joka  
toimitti kuvat kännyköihin saman 
illan aikana. Huippua! ”

”Sali huokui hyvää mieltä.”

”Juhlatoimikunta ansaitsee kyllä 
suuret kiitokset. Hienosti järjestetyt 
juhlat!” 

”Oli kiva, että uusi päällikkö jaksoi 
juhlia kanssamme ihan piikkiin 
asti!”

”Näissä bileissä ei päässyt nälkä 
kurnimaan eikä jano yllättämään, 
kiitos kaikesta!”

Salissa sanottua ja  viestein kiitettyä:

Jatkuu seuraavalla sivulla
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”En ikinä olisi mennyt Noora Kar-
maa katsomaan, mutta hänpäs 
yllätti. Loistava taikuri ja hieno  
esitys!  Hyvä valinta järjestäjiltä. ”

”Kiitos, saatiin puolison kanssa 
elämämme paras valokuva itses-
tämme!”

”Saa sitä varmasti hakemalla  
hakea firmaa, joka tällaiset bileet 
henkilökunnalleen järjestää!  
Kiitos paljon!”

”Hyvä tuuli oli vallitseva ilmanala 
koko illan!”

”Juhlapöytien koristelu oli huippu- 
hieno oivallus. Kuka jaksoikin rou-
data saliin satoja kiloja raskaita me-
tallisia moottorin osia. Hyvä juttu! 
Punaiselle silkille asetettuina ja elä-
vien kukkien ympäröiminä ne olivat 
omiaan nostamaan meidän mootto-
rintekijöiden juhlatunnelmaa.” 

”Annan arvoa teille, jotka päätitte 
tehdä tämän ison taloudellisen ja 
toiminnallisen satsauksen meidän 
kaikkien iloksi. Kiitos!”

”Meillä ainakin oli kivaa!!!!”

”Kyllä piti johtaja hyvän puheen! 
Siinä tuli historiamme tutuksi 
nuoremmillekin.”

”Eivät puitteet tee juhlia. Hyvän 
juhlan tekevät hyvät vieraat. Ja 
meillä oli hyviä vieraita. Siksi siis 
myös hyvät juhlat.”  

”Olipas mahtavan hyvä juontajapa-
ri. Ja vielä omasta talosta löytynyt. 
Kiitos heillekin.”

Salissa sanottua ja   
viestein kiitettyä:
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JUHLIEN JUHLA

Tällä sivulla AGCO:n työntekijöitä kumppaneineen ylhäältä vasemmalta oikealle: Joni Dyster, Teppo Saari, Kaarina Melander, Pasi Ritala, Jukka 
Ojansivu, Tarmo Kumpulainen, Aki Alarvo, Tero Kortelainen, Varpu Käyrä, Aira Samuli, Annika Heikkilä ja Marika & Kari Kallio.

Sadat parit ja kymmenet kaverukset sekä työryhmät kävivät juhlaillan aikana kuvauttamassa itsensä Suomen sinivalkoisiin väreihin maalatun 
juhlamoottorin ääressä. Kuvaaja Tommi Käppi sai jälkikäteen suuret kiitokset siitä, että hän onnistui jonotuksesta huolimatta ja kiireellisen aika-

taulutuksen keskellä vapauttamaan kuvattavansa parhaimmilleen. Tähän julkaisuun mahtui vain pieni osa juhlassa otetuista valokuvista. 
Lisää illan aikana otettuja kuvia löytyy intranetissä julkaistavan linkin kautta.
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1940-luku
Rakentamisen ja sota- 

korvausten aikaa

Tällä sivulla AGCO:n työntekijöitä kumppaneineen ylhäältä vasemmalta oikealle: 
Anne Koskenniemi, Julia & Petri Huissi, Andrus Kars, Esko Jansson, Joni Räsänen, 
Antti Huttunen, Jarmo Hiltunen ja Petri Lehto.
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Tällä sivulla AGCO:n työntekijöitä kumppaneineen ylhäältä vasemmalta oikealle: Pekka Kiukainen, Ari Savolainen, Juha Sirén, Petri Puurunen, 
Aaro Kohilo, Tarmo Mustajärvi, Veijo Saari, Mikko Viinikainen ja Heli Lepokorpi.
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1950-luku
Omia tuotteita ja 

tuotteiden kehitystä

Tällä sivulla AGCO:n työntekijöitä kumppaneineen ylhäältä vasemmalta oikealle: 
Olavi Honkala, Rami Kulonen, Aarne Nyman, Eero Laineenoja, Mikko Iivonen, Mikko 
Salo, Harri Hintikka, Eija Hindberg ja Heikki Vähä-Maso.
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Tällä sivulla AGCO:n työntekijöitä kumppaneineen ylhäältä vasemmalta oikealle: Ville Hakala, Mika Oino, Harri Kurhela, Heimo Hyvönen, Tomi Hei-
nonen, Anssi Salo, Arto Ylitarvas, Juha & Outi Tervala, Jani Kannel, Ville Hujulahti, Tran van Thanh, Heikki Kangas, Jussi Suojanen, Velipekka Mellin, 
Juha Juusela ja  Riku Marttila.
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1960-luku 
Ensiaskeleita 

sarjatuotantoon

Tällä sivulla AGCO:n työntekijöitä kumppaneineen ylhäältä vasemmalta oikealle: 
Eero Mäkinen, Antti Turunen, Henri Pajunen, Carlos Soares, Jussi Kajasrinne, Tarja 
Marlisto perheineen.
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Tällä sivulla AGCO:n työntekijöitä kumppaneineen ylhäältä vasemmalta oikealle: Ida Nummela, Hanna Uusitalo, Aki Airasmaa, Jarmo Mauriala, 
Pekka Johansson, Tomi Lahdenranta, Jari Rinta-aho, Teuvo Mehtänen, Jari Ahola, Tapani Katila, Timo Oravasaari, Jarmo Kalin, Sami Nurmi, Jarno 
Ratia, Jukka Ridanpää ja Juha-Pekka Ruusunen.
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1970-luku 
Rinnakkaistuotteita 

ja viennin alkeita

Tällä sivulla AGCO:n työntekijöitä kumppaneineen ylhäältä vasemmalta oikealle: Juha 
Hietikko, Henri Vauto, Jesse Saari & Jonna Junnila, Jussi Yli-Perttala, Jukka-Pekka Aarne, 
Mika Järvenpää, Juha Kuusinen ja Pasi Oksanen.
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Tällä sivulla AGCO:n työntekijöitä kumppaneineen ylhäältä vasemmalta oikealle: Juha Pitkäjärvi, Jukka-Pekka Lämsä, Jari Koskela, Jouni 
Marttila, Daniel Pryjma, Janne Ojala, Lauri Ylivakeri, Sami ja Sini Frosterus, Pekka Kiukainen, Matti Uotila, Jari Sandelin, Mirva Tervakari, 
Marko Isomäki ja Juha Oksanen.
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1980-luku 
Merkittäviä asiakkaita  

ja uusi moottoriperhe

Tällä sivulla AGCO:n työntekijöitä kumppaneineen ylhäältä vasemmalta oikealle: Juho 
Piiroinen, Henri Pohja, Marko Bister, Jari Ylinen, Jukka Tuomisalo, Marianna Heikkilä, 
Jussi Rinne, Joona Koskiahde, Mari ja Ilari Itvola.
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Tällä sivulla AGCO:n työntekijöitä kumppaneineen ylhäältä vasemmalta oikealle: Marko Nurminen, Marko Syrjä, Sirkku Heinonen, Jarmo Vierula, 
Mikko Uosukainen, Riku Ukkonen, Heikki Ahvenjärvi, Mikko Kaunismäki, Sami Vaittinen, Arto Tissari, Seppo Parviainen, Markku Land, Reetu Salli-
nen, Markku Koskinen, Marko Kinnunen ja Mikko Tuovinen.
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1990-luku 
Syvää lamaa ja 

useita omistajia

Tällä sivulla AGCO:n työntekijöitä kumppaneineen ylhäältä vasemmalta oikealle: 
Seppo Järvinen, Marko Äijö, Marko Kangasvieri & Johanna Jääskeläinen, Heikki Salo-
vaara ja Kari Aaltonen.
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Tällä sivulla AGCO:n työntekijöitä kumppaneineen ylhäältä vasemmalta oikealle: Jarmo Ylikoivula, Petri Muurikainen, Anne-Mari Henttonen, 
Sami Ali-Löytty, Leena Palo, Hannu Tolonen, Oskari Iivonen ja Seppo Pölkki.
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2000-luku 
AGCO-aika alkaa 

Automatisointia  

ja päästölakeja

Tällä sivulla AGCO:n työntekijöitä kumppaneineen ylhäältä vasemmalta oikealle: 
Kimmo Murtonen, Rauno Kivimäki, Panu Tolonen, Sami Leskinen, Mehdi Fennane, 
Manuel Velázguez.
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Tyytyväinen  
paluumuuttaja

Innovatiivisuutta ja itsepäisyyttä
Kun Ilkka Leskiseltä kysyy hänen 
moottoritehdasvuosiensa ensimet-
reistä, hän kertoo tehdasaikansa al-
kaneen jo vuonna 1952. No hupsista, 
eihän se ole mahdollista, sanoo kuuli-
ja. – On se, sillä isäni oli täällä tehtaal-
la tuotekehitysinsinöörinä ja minä kas-
voin siinä sivussa tehtaan takapihalla. 

– Varsinaisesti tulin taloon töihin 
tekun jälkeen 1979 ja vajaan kymme-
nen vuoden kuluttua siirryin muual-
le palatakseni takaisin vuonna 1994. 
Melkeinpä niistä ajoista lähtien olen-
kin sitten toiminutkin tehtaan vienti-
insinöörinä, kertoo Ilkka iloisen synty-
mäpäiväjuhlan keskellä.

Leskisen Ilkan ilmiselvä ihailu koh-
distuu moniin moottoritehtaan vahvoi-
hin persoonallisuuksiin. – Täällä on ol-
lut aina töissä paljon innovatiivisia, ja 
samalla hyvällä tavalla itsepäisiä ihmi-
siä, jotka eivät sorru heti ylhäältä an-
nettuihin määräyksiin, vaan ajattele-
vat asian ensin itsenäisesti. 

Taiteilijoita sirkuksesta
Kuuluisa Sorin Sirkus oli tuottanut AGCO Powerin juhlan sisääntulohetkiin mielenkiintoista ja 
taidokasta ohjelmistoa. Muutamat nuoret taiturit kulkivat tiloissa keppijalkoineen kattokorkeuk-
sissa, toiset temppuilivat renkaiden, jotkut pallojen ja muutamat erikoispyörien kanssa. Tämä 
nuorten hieno ”viihdytyskiertue” sai sekin runsaasti kiitoksia yleisöltä. 

Koneistaja Sonja Åberg saapui ensimmäisen ker-
ran taloon vuonna 2011. Hän aloitti Linnavuores-
sa kesätyöntekijänä ja ehti muutaman vuoden aika-
na tehdä töitä myös opiskelujensa ohessa. Sen jäl-
keen Sonja oli jokusen vuoden poissa talosta, mut-
ta päätyi lopulta palaamaan takaisin.

– Siihen aikaan opiskelin ja matkustelin. Halu-
sin kuitenkin asua Tampereella ja tiesin, että Lin-
navuoressa on hyvä työpaikka.

Nyt Sonja työskentelee vipusolussa koneistaja-
na. Lauantain juhlista hänelle jäi hyvä mieli.

– Mukavat juhlat ja hyvät esiintyjät!

Tekstit: Ulla Aurio ja Ida Kannisto
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2010-luku 
Kasvun kausi

Uusi halli

APS-harppauksia  

ja uusi tehdas Kiinaan

Hyväntuuliset juhlavieraat Hannu ja Mirja Tuominen (kuvassa vas.) sekä Jarmo ja Terhi 
Hakala ovat kaikki ystäviä keskenään.  He tulivat myös juhliin nelisin. Iloa kaikki ker-
toivat tuntevansa koko ison tapahtuman järjestämisestä. 

Joukko nautti täysin siemauksin myös pöydän herkullisista antimista, Noora Kar-
man esityksestä ja kaikesta, mitä ilta tarjosi. – Saimme viettää todella mahtavat juhlat. 
Ystäväjoukon laulajia ovat Hannu ja Terhi. – Minä kävin karaokessa vetämässä Pikku 
Ninan, kertoi Hannu. Terhin lauluvalinta puolestaan oli Hento kuiskaus.

”Saimme viettää mahtavat juhlat!

– Mieleenpainuvin juhlassa osuus juhlas-
sa oli mielestäni toimitusjohtajamme pu-
he. Hän tiivisti hienosti koko historiamme 
alun, samoin nykyisyyden ja loi myös kat-
seen tulevaisuuteen, totesi Jarmo.

Sekä Hannu että Jarmo ovat olleet jo 
pitkään moottoritehtaan palveluksessa. 
Hannu tuli taloon jo vuonna 1973, ensin 
lentomoottoreihin, sitten pyöräkuormaajia 
tekemään ja nyt hän työskentelee aggre-
gaattien parissa Tesomalla. 

– Olen ollut aina sekä työhöni että työn-
antajaani tyytyväinen ja todennutkin, et-
tä ei se kyllä vaihtamalla ainakaan para-
ne. Sen olen ymmärtänyt pitkien matkatyö-
vuosieni aikana. Tälläkin hetkellä koen, et-
tä saamme työskennellä varmassa ja tur-
vallisessa talossa, totesi Tuominen Rosen-
dahlin säihkeiden keskellä.

Hakalan Jarmo on hänkin saavuttanut 
jo 30 työvuoden rajapyykin. 

– Siirryin tehtaaseen suoraan konepa-
jakoulusta kun talossa avautui sähköasen-
tajan paikka. Alusta saakka on työpaikka-
ni ollut kunnossapito-osasto. 

– Kun tässä on juhlien jälkeen katsel-
tu kavereiden kanssa noita historiakuvia, 
totesimme, että kyllä esi-isämmekin saa-
vat olla ylpeitä katsellessaan, kuinka pit-
källe tämä tehdas on monista vaikeuksis-
ta huolimatta edennyt, sanoi Jarmo juhla-
humun jälkipäivänä.

Tänäkin päivänä näkyy Jarmon mu-
kaan tehtaan ilmapiirissä tuttu yhteisöl-
lisyys. 

– Jos joskus mennäänkin askel taak-
sepäin, niin seuraavaksi astumme useam-
man eteenpäin. 
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”Konkarit ovat 
tehtaan voimavara”
Yhteensä 23 työvuoteen Linnavuoren teh-
taalla on mahtunut monenlaisia kokemuk-
sia. Sen tietää ykköshallissa laatuosastolla 
työskentelevä Pasi Salhoja.

– Monta positiivista tapahtumaa on vuo-
sien aikana ollut. Aikanaan talossa toimi en-
siapuryhmä, jonka kanssa teimme erilaisia 
harjoituksia ja tehtäviä. Myös uudistukset ja 
kehitykset, sellainen eteenpäin vieminen, jos-
sa on saanut olla mukana, on ollut mielenkiin-
toista, muistelee Pasi Salhoja.

Rosendahlin seinään heijastettiin lauan-
taina AGCO Powerin historiasta kertovia ku-
via. Niitä katsellessaan Pasi mietti, että lop-
pujen lopuksi asiat ovat vuosien saatossa 
muuttuneet yllättävän vähän. 

– Monia asioita on vuosien aikana auto-
matisoitu. Joskus saattaakin unohtua, mitä 
työntekijät tekivät ennen koneita. Vaikka au-
tomatisointi on kehittynyt, tekijät ja ammatti-
taito ovat yhä tärkeitä.

Edellisillan juhlaa Pasi Salhoja mietti sun-
nuntaina tyytyväisin mielin: vatsa tuli täyteen 
ja ohjelmanumerot olivat kiinnostavia. – Kii-
tosta saavat etenkin juontajat, jotka hoitivat 
tehtävänsä tyylikkäästi.

– Toimitusjohtaja Juha Tervalalle toivo-
tan hyviä ja menestyksellisiä vuosia. Toivon 
häneltä ymmärrystä eri hallien ja osastojen 
suhteen. Hyvä on myös muistaa talossa pit-
kään, 30−40 vuottakin olleiden ammattitai-
to. He ovat tehtaan voimavara.

Työvuosi-
kuningatar
Yksi juhlan työvuosikuningattariin lukeutuvis-
ta on Mervi Koivikko. Hän on nimittäin tullut 
taloon jo keväällä 1980. – Aloitin silloin ulko-
lähettinä, joka tarkoitti sitä, että poljin pyöräl-
lä päivät pitkät postirepun kanssa edestakai-
sin hallien ja toimipaikkojen välillä. 

Nykyisin Mervi työskentelee tavaran vas-
taanotossa vitoshallissa.  – Olen kiitollinen, 
että olen saanut säilyttää työpaikkani, vaikka 
samalla surenkin niiden puolesta, jotka sen 
ovat menettäneet. 

Parhaita hetkiä työssään Mervi sanoo elä-
neensä silloin, kun tehtaalla tehtiin mootto-
riennätys. – Se oli hektistä aikaa. Silloin ei eh-
tinyt kokea ainoatakaan tylsää hetkeä työssä. 

Iloa Koivikon Mervi kertoo tuntevansa 
muun muassa siitä, että esimerkiksi rekka-
kuskit kiittävät heitä logistiikan ihmisiä luo-
vuudesta ja kyvystä venyä kiireenkin keskel-
lä. – Ja nyt on aika juhlaan. Kiva nähdä talon 
väki näin rennoissa tunnelmissa ja mukava 
tulla tutuksi myös nuorempien ja uudempien 
tehtaalaisten kanssa, sanoo Mervi juhlahu-
mun keskellä. 

”Kehitys tapahtuu vauhdilla – työtä  
riittää, jotta pysytään muiden edellä”

– Mukavat juhlat, totesi moottoriasentaja Mat-
ti Pihl sunnuntaina, juhlia seuraavana päivänä.
Erityisesti Noora Karman esitys taidokkaine 
temppuineen ja maittava illallispöytä erilaisine 
herkkuineen tekivät Matin mielestä juhlasta on-
nistuneen. Matti Pihl kuului juhlakansan konka-
reihin, sillä hänellä on takanaan kunnioitettavat 
41 vuotta Linnavuoren tehtaalla.

– Mielenkiintoista on ollut. Moni asia on ke-
hittynyt ja mennyt eteenpäin. Toisaalta 90-lu-
vun alussa nähtiin huonompiakin aikoja. Sieltä 
on tultu lujaa ylöspäin, Matti pohti.

Aikanaan Matti aloitti Linnavuoressa ko-
koonpanossa ja nyt hän työskentelee Diesel 
Centerissä. Hän on ehtinyt tehdä tehtaalla mo-
nenlaista työtä. Takana olevien vuosien mää-
rästä huolimatta, tai juuri niiden ansiosta, vaih-
telua on riittänyt.

– 75-vuotiaalle tehtaalle haluan sanoa, et-
tä eteenpäin vaan, kohti uutta. Kehitystyötä riit-
tää, jotta pysyy muiden mukana – mieluummin 
tietysti vielä edellä.

Tekstit: Ulla Aurio ja Ida Kannisto
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Juhlien nuorimmainen
Toimittajalaatuinsinööri Andy Fang aloitti Linnavuoressa pääsiäi-
sen jälkeen. Ennen muuttoaan Suomeen Andy ehti työskennellä 
Kiinan tehtaalla lähes kolmen vuoden ajan. Andy toi mukanaan 
lauantain juhliin viehättävän pienen ladyn, eli toisen lapsistaan, 
taatusti tapahtuman nuorimman osanottajan. 

Onnea ja menestystä juhlivalle AGCO Powerille 75-vuotisjuhlapäivänä. 
Olen iloinen saatuani olla mukana puolet tästä upeasta matkasta. 
Terveisiä kaikille täältä eteläiseltä pallonpuoliskolta.

Eero Tomi
Sydney

 
Se o moro!
 
Parhaat onnittelut 75-vuotisjuhlaan, Sinulle Juha ja koko tehtaan väelle. 
Miljoonan moottorin saavuttaminen kesti 75 vuotta.  
Seuraava miljoona ottaa alle 20 vuotta! 
Haasteita ja ongelmia on matkan varrella ollut, mutta aina on selvitty 
kovalla yrittämisellä ja yhteistyöllä. Alati kiristyviin vaatimuksiin vasta-
taan TK-panostuksella ja globaalilla yhteistyöllä. 

Turha minun huru-ukon on teitä neuvoa! 
Menestystä tulevaisuuteen!

Terveiset täältä Espanjan lämmöstä
  Jokke
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Noora Karma lumosi juhlakansan 
Maaginen musiikki loi tunnelmaa hotelli Ro-
sendahliin taikuri ja mentalisti Noora Karman 
vallatessa lavan. Reilut 800 yleisössä istunut-
ta juhlijaa keskittyivät seuraamaan Karman 
esitystä tiiviisti. Tilassa oli aistittavissa jänni-
tys: onnistuuko Karma tempussaan.

Show ei jättänyt yleisöä kylmäksi, eikä juh-
lakansa joutunut tyytymään sivustaseuraajan 
rooliin. Karma kutsui linnavuorelaisia apuun 
lavalle jokaiseen temppuunsa. Vaikka alku-
asetelma toisinaan näytti melko kauhistutta-
valta, lopputulos oli joka kerta sitä, mitä pi-
tikin – onnistuminen ja vielä jokin pieni lop-
puhuipennus.

Ensimmäisen tempun päätteeksi Karma 
taikoi esiin AGCO Powerin juhlapäivän päi-
vämäärän ja seuraavassa numerossa osan-
sa parrasvaloissa saivat agcolaiset Antti ja 
Välly, joiden rehellisyys pääsi koitokseen 
valheenpaljastuskoneessa. Valehtelemises-

ta kielivä kello kilisi tehtävän aikana useaan 
kertaan. Hersyviä nauruja irtosi miehistä ja 
yleisöstä.

Venäläiseen veitsirulettiin Karma kutsui 
apuun toimitusjohtaja Juha Tervalan, joka sai 
todistaa vierestä, kuinka Karma side silmil-
lään löi kasaan tyhjiä paperipusseja. Viimei-
senä lavalla komeili vain yksi paperipussi, si-
sällään terävä veitsi. Muutama rohkea pää-
si kokeilemaan myös hypnoosia ja maalitau-
luna olemista.

Maagisia onnitteluja

Noora Karma on monelle tuttu televisiosta-
kin, sillä vuodesta 2014 hänen temppujaan 
on voinut seurata MTV3:n ohjelmasta Men-
talisti Noora Karma. Taidokkaita temppujaan 
Karma on vienyt mitä erilaisempiin paikkoihin 
ympäri maailmaa.

– Suomessa olen esiintynyt saunatilassa 
ja Dubaissa kuninkaanpalatsissa. Fidzin saa-
rella esiinnyin tulen äärellä pienessä kylässä, 
jossa ei ollut sähköjä. Kaikki paikat ovat mie-
leenpainuvia, mutta erilaisia. Myös erilaiset 
kulttuurit jäävät mieleen.

Karmalla on takanaan kiireinen syksy, sil-
lä viimeisten kahden viikon aikana keikko-
ja on ollut jokaisena iltana, toisinaan jopa 
useampi illassa. AGCO Powerin 75-vuotis-
juhlan jälkeen luvassa oli neljä vapaailtaa. 
Sen jälkeen työt kutsuvat taas: Pikkujoulu-
sesonki on parhaillaan käynnistymässä ja 
se tarkoittaa keikkoja ympäri Suomea. Syk-
systä jouluun on Karmalle aina kiireisin ai-
ka vuodesta.

– AGCO Powerille haluan toivottaa maagis-
ta seuraavaa 75 vuotta!

Teksti: Ida Kannisto
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Suomi-hittejä pikkutunneilla
Tutut kotimaiset hitit tavallisesti vetoavat hil-
peään juhlakansaan – niin myös tällä kertaa, 
AGCO Powerin 75-vuotisjuhlassa hotelli Rosen-
dahlissa. Ympäri Suomea jo yli kaksi vuosikym-
mentä kiertänyt coverbändi Aimo Pamaus ja 
Luodinkestävät liivit lupasi kuulijoille takuuvar-
maa juhlafiilistä ja vanhoja Finnhitsejä, jotka lä-
hes jokainen tuntee ja muistaa.

– Vanhat hitit ovat yhä tuttuja nuoremmille-
kin. Niitä ovat soittaneet kotona vanhemmat, 
mutta kuulee kappaleita yhä radiostakin, sanoi 
Aimo Pamauksen laulaja Timo A. Tanhuanpää.

Lauantaina yhtye aloitteli soundcheckiä ho-
telli Rosendahlin yökerhossa hieman ennen kel-
lo kymmentä. Tuolloin yökerhossa oli vielä hil-
jaista, sillä ovet olivat yhä yleisöltä suljetut.

– Me saavumme aina soittamaan hyvällä fii-
liksellä, vakuutti kitaristi Jouni Vehmas.

Ison osan keikoistaan yhtye soittaa tällä het-
kellä yritysjuhlissa ja muissa yksityistilaisuuk-
sissa. 75-vuotista taivalta juhlistavalle AGCO Po-
werille yhtyeellä oli mielessään muutama sana.

– Hienoa, että suomalaiset yritykset me-
nestyvät, myös maailmalla, ja että suomalais-
ta osaamista arvostetaan, totesi Tanhuanpää.

Pirkanmaalaisista soittajista koostuva cover-
bändi aloitti uransa jo 90-luvun alussa. Aimo Pa-
mauksessa soittaa yhä kolme alkuperäisjäsen-
tä eli Timo A. Tanhuanpää, Jouni Vehmas ja Tero 
Tanhuanpää. Ensi vuonna yhtye viettää 25-vuo-
tisjuhlaansa. Paljastamatta jäi vielä se, millaisia 
yllätyksiä juhlavuoteen kuuluu.

– Suunnitteilla on jotain spesiaalia, mutta 
ei kerrota vielä sen enempää, myhäili Timo A. 
Tanhuanpää.

Teksti: Ida Kannisto 
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KYSYMYKSET

1. Minä vuonna Linnavuoren moottori-
tehdas perustettiin ?
a) 2004 b) 1942 c) 1945 d) 1999

2. Kuka minä olen?
a) Juhani Markula, isännöitsijä b) Jouko 
Tommila, toimitusjohtaja c) Eero Tomi, toi-
mitusjohtaja d) Juha Tervala, toimitusjohtaja

3. Meillä on yhteensä neljä moottoriteh-
dasta, mikä niistä on uusin?
a) Brasilia b) Suomi c) Argentiina d) Kiina

4. Minkä teknologian toimme ensimmäi-
senä työkonemoottorivalmistajana mark-
kinoille vuonna 2007?
a) Pakokaasun takaisinkierrätyksen 
b) SCR-teknologian c) Partikkelisuotimen 
d) Suorasuihkutuksen

5. Mikä Linnavuoren halleista on kuvassa?
a) Vuorenhovi b) 6-halli c) 5-halli d) 1-halli

6. Vuonna 2011 oli erään moottorimal-
limme ensikäynnistys. Minkä?
a) 33 ECO b) 168 c) 98 d) 612

7. Kuvassa aggregaattejamme vuodel-
ta 1978. Missä Power Generation -osas-
tomme nykyään sijaitsee?
a) Tesoma b) Pispala c) Hämeenpuisto, 
Tampere d) Mouhijärvi

8. Mikä kansainvälisestikin ainutlaatui-
nen tuotantomme ylpeys käynnistettiin 
2000-luvun alussa ?
a) Kevytkokoonpano KEKO b) Alku-
kokoonpano ALKO c) Kikkakoppi KIKO

9. Mikä on hammaspyörävalmistuksem-
me kapasiteetti?
a) 1,3 miljoonaa/a b) 130 000 kpl/a 
c) 750 000 kpl/a d) 3,1 miljoonaa/a

10. Mikä moottorimme on kuvassa?
a) 98 Stage V b) Mahuri c) 311A d) 815

11. Mikä legendaarinen paikka?
a) Linnavuoren Työterveyshuolto b) Tuo-
tehuolto c) Luola d) Linnavuoren Ranta-
sauna

Kysymyksiin liittyvät kuvat ja oikeat vastaukset ohessa.

Oikeat vastaukset: 1b, 2d, 3c, 4b, 5b, 6b, 7a, 8d, 9a, 10d, 11d

Tietokilpailun parhaimmistoa olivat seuraavat palkitut: Ilkka Leskinen (vas.), Tarmo Mustajärvi, Heikki Suontausta, Jussi Rinne, Esa Puntila, Eero 
Mäkinen, Heikki Vähä-Maso, Jiri Vehmasto, Tommi Tuomi, Ari Pesola sekä Mikko Kaunismäki.

KIVA KISA!
 

Modernin tekniikan ja älypuhelinten avulla tietokilpailun voi pitää suurelle massalle 
helposti ja hetkessä. Jarmo Ratia oli laatinut moottoritehtaan juhlaa varten tehdas- 
ja tuotetietoutta utelevan kisan. Mielenkiinto oli suuri ja palkinnot mahtavia.
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Päävastuun järjestelyistä kantanut juhlatoimikunta on saa-
nut paljon kiitosviestejä juhlavierailta. Toimikuntaan kuu-
luivat Sirkku Heinonen, Juha Tervala, Jarno Ratia, Petri 
Laakkonen, Seija Saarinen ja Kristiina Repo. 

Juhlassa pyöri koko illan tehtaan historiasta valokuvin 
kertova slideshow, jonka koostamisesta kantoi päävastuu-
ni Eero Tomi, apuna hänellä olivat mm. Ulla Aurio ja Han-
nu Piirainen. 

Juhlassa tehtaan johtoryhmän miehet olivat sonnustau-
tuneet sinivärisiin juhlakravatteihin. – Se oli hyvä asia, sillä 
näin heidät oli helppo tunnistaa ja tunnistettuja olikin sitten 
mukava esitellä myös puolisoille, totesi muuan agcolainen.

Jos oli juhlaan tulijan mieli hyvä heti ensimetreillä, kun 
soihdut ja liput tervehtivät jo ulkona, kun  Sorin sirkuksen 
nuoret tarjoilivat juhlalogolla koristettuja peltisiä pastilli-
rasioita puujalkakorkeuksistaan ja yksipyöräisillä puikke-
lehtivat klovnit näyttivät taitojaan vieraille heti eteisaulas-
sa. Niin. Paremmaksi mieli vain tuli hetki hetkeltä, ja viimeis-
tään siinä vaiheessa kun päästiin herkkujen äärelle.

Menu oli suorastaan mahtava. Kaikki sitä kiittivät. Kukaan ei 
jäänyt juhlassa nälkäiseksi. Vahva ennakkosatsaus herkkuihin oli ilmeinen. 

Ja mitä kaikkea 75-vuotisjuhlassa miljoonannen moottorin kunniaksi sitten 
syötiinkään? Maamme juhlavuoden vuoksi paljon kotimaista. Suomalaisissa  
luxuspöydissä on suurissa juhlissa tarjolla lohta, mätiä, poroa, tyrniä ja lakkaa. 
Kaikki nämä löytyivät Rosendahlin kattauksista. 

Tässä vielä muutamia poimintoja menusta: silakkatartaria ja smetanaa ruis-
lastuilla, hiilisiikaa ja rapumajoneesia, coctaillihapyöryköitä ja puolukkasurvos-
ta, rosvopaistia ja karpalo-punasipulihilloketta, pitkään haudutettua karitsan ent-
recôtea, saaristolaiskuhaa, mustikkapiirakkaa ja vaniljakastiketta, suomalaisia 
juustoja ja raparperihilloa. Hyvää oli!

Teksti: Ulla Aurio

Kyllä maistui!

Herkkua oli siinä 
monenlaista…
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Ulla 

ulla.aurio@gmail.com

• Päätoimittaja Ulla Aurio
• Toimittaja Ida Kannisto
• Kuvat Hannu Piirainen 

ja Tommi Käppi  
• Taitto: Grafal Oy
   Armi Lylykangas

• Painopaikka: PK-Paino Oy 
   www.pkpaino.com

Jos haluat antaa palautetta 
tämän lehden sisällöstä, niin kirjoita 

vapaamuotoinen palautekirje ja pudo-
ta se SISUKAS-lehden laatikkoon, 

joka on sijoitettu pääportin vieressä 
olevan postikopin seinään.

Voit lähettää palautetta sähköpostitse:
sisukas.lehti@AGCOcorp.com. 
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Sain ystävättäreltäni Päiviltä äskettäin seuraavan-
laisen viestin:

”Ehtisitkös ensi viikolla kyläilemään tänne meil-
le? Haluaisin sinua vähän hemmotella ja passail-
la. Matkaahan ei ole kun vähän yli sata kilometriä.” 

Arvaat varmaan, että tuollainen kutsuviesti ilah-
dutti minua. Valtavasti. Samankaltainen hyvän olon 
aalto kulki varmasti moottoritehtaankin läpi, kun lo-
kakuinen kutsu kävi. Ainakin useimpia kutsun saa-
neita viesti tuntui ilahduttaneen isosti. 

 Vielä paljon suurempi oli kuitenkin niiden yli 800 
henkilön ilo, jotka osallistuivat marraskuun 4. päi-
vän juhlaan paikan päällä Rosendahlissa.

Kuten tämän lehden kuvista näkyy, täyttyi upe-
asti koristeltu ja täyteen mittaansa avattu juhlava 

sali iloisesta, nauravasta ja myös kiitollisesta vie-
rasjoukosta. 

Kutsujan halu jakaa yhdessä koko talon väen 
kanssa syntymäpäivä, miljoonannen moottorin val-
mistuminen sekä Suomen 100-vuotisuus, kaikki tä-
mä satsaus etukäteistöineen oli kannattanut. Sen 
kuuli kiitoksista. 

Omalla kohdallani tämä moottoritehtaan juhla 
sekä ystäväni kutsuviesti tuottivat päätöksen, että 
vielä tämän vuoden puolella kutsun itsekin pitkäs-
tä aikaa ystäviäni kylään. Valmistan heille herkut 
ja koristelen pöydän. Kutsu sinäkin ystäviä kotiisi. 
Se tekee hyvää, sekä kutsutuille että kutsujalle! 

Ulla

Tämä lehti syntyi tiimi-
työllä. Kiitos kameran 
takana toimineet Visu-
al Spiderin ammattilai-
set Hannu Piirainen (yh-
teiskuvassa vas.) ja Tom-
mi Käppi, toimittaja Ida 
Kannisto, assistentti Mi-
kaela Piirainen ja tait-
taja Armi Lylykangas.  

Yhdessä lausumme vielä: 
ONNEA AGCO Power! 
Lisäkiitos Revon Kristii-
nalle isosta avusta.

KIITOS JA ONNEA AGCO POWER!


