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 1 Nimipäivät tänään

 1 Päivän Sana

Siru, Sirja, Sorja

Jeesus sanoi: “Totisesti: 
ellette käänny ja tule 
lasten kaltaisiksi, te 
ette pääse taivasten 
valtakuntaan Se, joka 
nöyrtyy tämän lapsen 
kaltaiseksi, on suurin 
taivasten valtakunnassa.” 
Matt. 18: 3-4

Roger

-

Ruotsinkielisillä:

Ortodokseilla:

Ei kukaan meistä 
kanna tulta itsessään. 

Ei kukaan omin voimin 
loista hämärään. 
Jos liekkiä ei ole, 
ei ole kynttilää, 

me loistamme kun 
toinen meidät sytyttää.

Äiti ja isä, 
lämpimät onnittelut 30.9.2018!

Jälkikasvu 

Onnittelut    1

Laskuvarjohyppääjä sai 
surmansa varjon jäätyä au-
keamatta Lahden Hollolan 
harjoituskentällä sunnun-
taina keskipäivällä. Henken-
sä menetti harrastelijaryh-
män johtajana toiminut yli-
kersantti Tapio Virvalo.

Lahden Laskuvarjohyp-
pääjäkerhon jäsenet aloit-
tivat hyppäämisen lauan-
taina ja sitä jatkettiin sun-
nuntaina. Joukon johtaja-
na toiminut ylikersantti 
Virvalo valmistautui len-
tokoneessa hyppyyn sun-
nuntaina klo 12.15. Varjo ei 
kuitenkaan auennut, ja hän 
putosi metsään noin puolen 
kilometrin päähän kentän 
laidasta.

Ylikersantti Virvalo oli 
tunnettu ja kokenut lasku-
varjohyppääjä.

Laskuvarjo ei auennut 
– hyppääjä sai 
surmansa

Keskipohjanmaa 30.9.1968

 1 50 vuotta sitten

 1 Syntyneet
KAKSOSET
Tyttö ja poika
 6.9.  Tiina ja Timo 
 Kattilakoski, Kokkola

TYTTÖ
 24.9.  Emilia Finnilä-
Paananen ja Jussi Paana-
nen, Kokkola
 18.9.  Anniina ja Ville 
Hakala, Kokkola

POIKA
 24.9.  Jonna Virkkala ja 
Antti Isoaho, Himanka

 24.9.  Johanna ja Tommi 
Peltokangas, Jyväskylä
 23.9.  Satu Olkkola ja 
Roni Pernu, Kokkola
 22.9.  Riina Hartikainen ja 
Niko Heikkiniemi, 
Kokkola
20.9.  Saila ja Tomi 
Penttinen, Toholampi
 20.9.  Petra Heinänen ja 
Hannes Humalajoki, Perho
 19.9.  Malin ja Jesper 
Häggblom, Kokkola
 17.8.  Hanna ja Thomas 
Hanstén, Kokkola

Anne Salomäki
HELSINKI (STT)
Geologia, mitä se on? Mari Kela 
ei ollut peruskoulussa tai lu-
kiossa kuullutkaan koko tie-
teenalasta, vaikka kivet olivat 
aina kiinnostaneet.

– Kouluaikoinani tyttöjä 
ei neuvottu teknisille aloille 
eikä se oikein ollut omassa-
kaan mielessä vaihtoehtona, 
38-vuotias Kela sanoo.

Nyt taskussa on viime vuon-
na valmistunut luonnontietei-
den maisterin tutkinto, pää-
aineena geologia. Kaksi alan-
vaihtoa tehnyt Kela työsken-
telee kaivoksella tuotannon-
suunnittelijana. Työllisyysnä-
kymät ovat hyvät, sillä kuten 
muuallakin teknologiateolli-
suudessa, osaavista ja koulute-
tuista työntekijöistä on pulaa.

Vielä reilut 20 vuotta sit-
ten naisen asema kaivosalal-
la oli toinen. Vasta lokakuus-
sa vuonna 1998 Suomessa ku-
moutui laki, jonka mukaan 
naista ”ei saa pitää kaivokses-
sa sellaisessa työssä, jota teh-
dään maanpinnan alla”. Laki 
ei kieltänyt naisten työntekoa 
työnjohtajana tai esimerkiksi 
terveydenhoitajana. Tärkeintä 
oli, että nainen ei tehnyt kai-
voksessa ruumiillista työtä.

TÄLLÄ HETKELLÄ KELA tekee 
työtään pääosin maan pinnal-
la, eikä hän ole urallaan koh-
dannut sukupuoleen perustu-
vaa syrjintää. Hän toivoo alalle 

kuitenkin lisää naisia, sillä he 
ovat edelleen kaivoksissa vä-
hemmistö.

– Olisi työyhteisön ja alan 
yritysten etu, jos työvoima 
olisi nykyistä monipuolisem-
paa. Ei ole kannattavuudelle 
hyväksi, jos töissä on vain sa-
mankaltaisia ihmisiä, jotka 
ovat samaa mieltä kaikesta.

Muun muassa tästä syys-
tä heinäkuussa perustettiin 
Women in Mining -järjestön 
Suomen-osasto. Johanna Ali-
talo, yksi perustajista, on kou-
lutukseltaan geologi ja ollut 
kaivosalalla töissä vuositu-
hannen alusta asti. Hän on 
nähnyt kulttuurin muuttu-
neen. Opiskellessaan 90-lu-
vulla hän muistaa soittaneen-
sa kesätyöpaikasta alan yhti-
öön, joka etsi geologian opis-
kelijaa kesätöihin.

– Puhelimessa kaikki kuu-
losti hyvältä, mutta seuraa-
valla viikolla sain kuulla, et-
tä pomojen mukaan tyttöjä 
ei palkata. Se oli ensimmäi-
nen märkä rätti naamalle, hän 
kertoo.

Alitalo huomauttaa, että 
maailma oli silloin erilainen. 
Illanvietoissa saatettiin hy-
vinkin ilkkua, että kaivosala 
on miesten hommaa.

– Paljon on jo muuttunut, 
mutta ei vielä tarpeeksi.

AJATUS JÄRJESTÖN perusta-
misesta syntyi sieltä, missä 
ennen huhupuheiden mu-

Kaivosnaisten verkosto
entistä monipuolisemp
Women in Mining Suomi haluaa houkutella naisia imagoinfl aation vaiv

Kaksi alanvaihtoa tehnyt Mari Kela työskentelee kaivoksella tuotannonsuunnittelijana. Työllisyysnäkymät ov
lutetuista työntekijöistä on pulaa. Kela työskentelee Tapojärvi Oy:llä Outokumpu Oy:n kaivoksella Keminmaa

Kaivosalan johto juhlii naisverkoston 
syntyä – tulossa jäsenhakemus
HELSINKI (STT)
Women in Mining Finland on 
mieluisa uutinen työvoima-
pulan kanssa painivalle alalle. 
Kaivosteollisuus-yhdistyksen 
toiminnanjohtaja Pekka Suo-
mela ei ole vielä jättänyt jär-
jestölle jäsenhakemusta, mutta 
aikeissa se on.

– On loistavaa, että tällainen 
toimija on syntynyt. Ei kaivos-
alalla enää nostella sadan kilon 
punnuksia, vaan siellä tarvi-
taan monenlaista osaamista, 
kielitaitoa ja kokonaisuuksien 
hahmottamista.

Lisäksi töihin kaivataan li-
sää tekijöitä. Suomela tosin 

huomauttaa, ettei työvoima-
pula koske pelkkiä kaivoksia, 
vaan koko teollisuutta. Myös 
kaivokset ja niiden alihankki-
jat tarvitsevat eri teollisuuden 
prosessien osaajia.

– Kaivosalan ammattilaisista 
on pulaa paikallisesti, mutta 
koko teollisuudessa tekijöiden 
tarve on maailmanlaajuinen 
ongelma, hän sanoo.

Suomela uskoo Talvivaaran 
jo jääneen taakse, mutta men-
neenä kesänä mediassa on ol-
lut esillä esimerkiksi malmin-
etsintäyritys Beowulf Miningin 
hanke Heinävedellä. Kaivosten 
ja ympäristön välinen vastak-

kainasettelu ei edistä työnan-
tajakuvan kirkastamista.

– Emme ole onnistuneet te-
kemään ihmisille selväksi esi-
merkiksi sitä, kuinka kaivok-
set liittyvät sähköautoihin tai 
yleensä ympäristöystävällisen 
teknologian kehittämiseen.

Kaivosalan toimialapäällik-
kö Heino Vasara Lapin ely-kes-
kuksesta on Suomelan kans-
sa yhtä mieltä siitä, että työn 
imagossa on parannettavaa. 
Samanlainen tilanne on hä-
nen mukaansa esimerkiksi 
metsäteollisuudessa.

Kovin akuutti juuri kaivos-
ten työvoimapula ei Vasaran 

kaan jaettiin myös kaivos-
alan työpaikat miesten kes-
ken: saunan lauteilta.

– Me perustajat huomasim-
me alan seminaarissa, ettei 
kahden päivän ohjelmassa ol-
lut yhtään naispuhujaa. Sit-
ten aloimme keskustella siitä, 
kuinka epäsopivia yhteishen-
gen nimissä vietettävät sau-
naillat ovat, jos työyhteisössä 
on vain yksi nainen, Alitalo 
muistelee.

Women in Mining Suomen 
tarkoitus on tuoda alalla toi-
mivat naiset yhteen ja lisätä 
heidän äänensä kuuluvuutta. 
Alitalo kertoo, että suunnit-
teilla on erilaisia tapahtumia 
ja tilaisuuksia sekä mahdol-
lisesti myös mentorointioh-
jelma.

Jo alalla toimivien tuke-
misen lisäksi yhdistys toivoo 
houkuttelevansa lisää naisia 
kaivoksiin. Alitalon mukaan 

kaivosyhtiöillä on paljon töitä 
siinä, että niiden kiinnosta-
vuus työnantajana kohenisi 
esimerkiksi Talvivaaran jäl-
jiltä.

– Vaikka kaivoksilla on pal-
jon vastustajia, kaivokset ovat 
välttämättömiä. Myös ympä-
ristöystävällisten teknologi-
oiden kehittäminen vaatii 
kaivoksia, koska kaikki, mi-
kä ei kasva, pitää kaivaa, hän 
toteaa.


