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ELÄMÄN OPPEJA
Ruelito Rossel, Union Sovereignin
miehistön jäsen
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"Maaliskuisen NINA-koulutukseni aikana
opin tuntemaan NINA-arvot ja -säännöt.
Olen työskennellyt tällä alalla jo 23 vuotta.
Turvallisuus on aina ollut osa työtäni. Mutta
mielestäni NINA tuo mukanaan jotain
erityistä. NINA kannustaa meitä puhumaan
turvallisuuden puolesta: ottamaan vastuuta,
antamaan palautetta ja ryhtymään tarpeen
tullen toimiin. Olemme kaikki ihmisiä ja
voimme kaikki tehdä virheitä. Jos päädyn
vaaratilanteeseen, olisin kiitollinen, jos
työtoverini varoittaisi minua. Aivan kuten
työtoverini olisi kiitollinen, kun minä
varoitan häntä. Sillä toimimmepa sitten
missä asemassa tahansa, me kaikki

tahdomme samaa: palata perheidemme
luokse yhtenä kappaleena. Sen vuoksi
turvallisuus on minulla ensi sijalla, minne
tahansa menenkin.
Filippiiniläiset eivät ole tottuneet olemaan
yhtä suorasukaisia kuin hollantilaiset ja
belgialaiset. Aluksella pyrin toimimaan
työtovereideni äänitorvena, jos ongelmia
ilmenee. NINAn ansiosta on helpompi
istua alas ja puhua asiasta. Kaikki tuntevat
NINAn, joten se onnistuu mukavammin.
Mielestäni NINA on todella hyväksi
aluksen ilmapiirille. Siinä on kyse
kunnioituksesta, luottamuksesta ja huolien
jakamisesta. Siksi olen erittäin iloinen, että
olemme saaneet NINAn miehistömme
uudeksi jäseneksi. Koulutuksessa odotin
saavani jonkin verran opetusta
työturvallisuudesta, mutta huomasin, että
ohjelmassa on kyse paljosta muustakin.
NINA antaa oppeja koko elämän varten!"

STATOIL VIERAILEE ROCKPIPERILLA
Rockpiperin parannukset tekivät
vaikutuksen asiakkaaseemme Statoiliin.
Norjassa Boskalis (yhteisyrityksenä
Tidewayn kanssa) osallistuu useisiin
pitkäkestoisiin Statoilin kivityöprojekteihin.
Turvallisuudesta huolehtivana ja siihen

The Rockpiper

sitoutuneena yhtiönä Statoilin johtoryhmä
vierailee säännöllisesti projekteihinsa
osallistuvissa keskeisissä aluksissa. Rob
Bakker, yhtiön edustaja, kuului Rockpiperilla
viime huhtikuussa vierailleeseen
seurueeseen. "Kehitys, jota on tapahtunut
edellisen vuonna 2012 tekemämme

vierailun jälkeen, on tehnyt meihin
vaikutuksen. Esimerkiksi kemikaalien
varastointia on parannettu.
Yleisvaikutelmamme aluksen tilasta sekä
tavasta, jolla työ organisoidaan ja tehdään,
on erittäin hyvä."
OPI JA KEHITY
Kunniaa ansaitsee myös tapa, jolla miehistö
on sisällyttänyt NINA-ohjelman päivittäiseen
työhönsä, SHOC-korttien käyttö mukaan
lukien. Rob Bakker: "Osallistuin NINAkertaukseen, jossa arvioimme aiemmin
asettamiamme NINA-tavoitteita. Tämä
lähestymistapa auttaa pysymään
keskittyneenä". Tällä hetkellä Rockpiperilla
on käynnissä kokeilu, jossa SHOC-kortteja
voidaan käyttää myös laatuun liittyvien
ongelmien raportointiin. Ben Feenstra,
SHE-Q-insinööri Boskalisin Subsea
Contracting -toiminnosta: "Tämä on jälleen
yksi askel jatkuvassa
kehitysprosessissamme".

