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Haluatko pysyä NINA-uutisten
suhteen ajan tasalla?
Katso www.boskalis-nina.com
Onko sinulla NINAa koskeva tarina tai uutinen,
jonka haluat jakaa? Lähetä se osoitteeseen
NINA@boskalis.nl

MUIDEN
VAROITTAMINEN
Työntekijät eivät aina tiedosta riskejä. Siksi
onkin tärkeää voida varoittaa toinen toisiaan
vaaratilanteista. Hyvänä esimerkkinä tästä
on eräs tapaus pääkonttorissa… Saavuttuani
yhtenä aamuna kello puoli kahdeksalta
toimistoon katsahdin ulos ja näin työntekijöiden
työskentelevän polkupyöräsäilön katolla. He
näyttivät ensi näkemältä huomioineen hyvin
turvallisuutensa. Näin heidän kuitenkin kiinnittyneen
niin pitkään turvaköyteen, että he pudotessaan –
putoamissuojainten käytöstä huolimatta – olisivat

NINA valloittaa

Suomen T-paidan avulla
silti koskettaneet maata. Menin ulos ja huomautin
miehille asiasta. Heidän reaktionsa varoitukseeni
oli positiivinen. He eivät luonnollisesti olleet
huomanneet vaaraa, mutta eivät varmasti enää
toista kertaa toimi samoin. | Sjoerd van den Brom

ONE YEAR

NINA

Boskaliksella kiinnitetään heinäkuussa
maailmanlaajuisesti huomiota NINA-ohjelman
yksivuotismerkkipäivään. Liputus NINAn
kunniaksi voi alkaa: liputus on mahdollista
kirjaimellisesti, sillä 7. heinäkuuta alkaen on
saatavana virallinen Boskaliksen NINA-lippu.
Tilaa se osoitteesta www.boskalis-nina.com.

Suomessa on NINAn käyttöönoton yhteydessä koottu
turvallisuustoimikunta, jossa on yhtiön eri toimintoja edustavia
henkilöitä. NINA-toimikunta käsittelee muun muassa jätettyjä uusia
työturvahavaintoja, jotka se arvioi ja joiden käsittelyä se seuraa.
Suomessa sijaitseva yhtiömme Terramare kannustaa työntekijöitä erityisellä tavalla
ilmoittamaan vaaratilanteista ja tekemään turvallisuutta edistäviä ehdotuksia.
Työntekijät, jotka palauttavat ensimmäisen SHOC (Safety Hazard Observation
Card)-korttinsa, palkitaan erityisellä NINA T-paidalla.
Työskentely SHOC-kortteja käyttäen oli tärkeä turvallisuustavoite vuodelle
2010 ja on nyt omaksuttu yhä laajemmin. “Käytimme NINAn lanseerausta
Suomessa hyväksemme edistääksemme sen yhteydessä SHOC-korttien käyttöä
saadaksemme työntekijöiltä enemmän ehdotuksia turvallisuuden parantamiseen”,
kertoo Eetu Pajala Terramare Oy:stä Helsingistä. “Tiedämme, että ihmisistä on
aina hauska saada T-paitoja sellaisista projekteista, joissa he ovat olleet mukana.
T-paitoja kysellään usein vielä vuosia sen jälkeen, kun projekti on jo ohi.”
Olemme teettäneet upeita, laadukkaita väriltään harmaita paitoja, joissa on
suurilla kirjaimilla teksti Terramare ja sen yläpuolella selvästi näkyvillä NINA-logo.
Eetu Pajala: “Me uskomme, että myös ystävät ja työtoverit alkavat kysellä,
mitä tuo selässä oleva NINA tarkalleen ottaen tarkoittaa. Saamme ihmiset siten
ajattelemaan turvallisuutta sekä puhumaan siitä ja se juuri on tarkoituksemme.”

