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"EMME OLE ENÄÄ RUTIINIEN ORJIA; IHMISET
ALKANEET OLLA TYÖSSÄÄN TARKEMPIA."
Tulevien kuukausien aikana NINA
otetaan käyttöön kaikkialla Salvageorganisaatiossa. Mikä on tämän vaikutus
käytännössä? Baltic Ace -projektin
Salvage-johtaja Chris Bos selittää.
"NINA otettiin ryhmässä vastaan hyvin. Tai
tarkemmin sanottuna reaktio oli kriittisen
positiivinen. Minun kokemukseni mukaan
NINA-koulutus saa ihmiset tiedostamaan
paremmin roolinsa työturvallisuudessa. Työn
pitäminen ennustettavana tai rutiinina on
historiaa: nyt kaikki kiinnittävät enemmän
huomiota tekemisiinsä. He tietävät, että työ
voidaan tehdä turvallisemmin ja miten
NINA auttaa siinä, ja he haluavat sitoutua

tähän lähestymistapaan. He kuitenkin
odottavat, että pääkonttorista toimitetaan
heille sopivaa materiaalia, jonka avulla he
osaavat tehdä työnsä turvallisemmin.
Onneksi näin tapahtuu ja meillä on nyt
käytössä entistä laadukkaammat laitteet. Ja
jos jotain menee pieleen, siitä kerrotaan.
Miehistö esimerkiksi kertoi, että aluksen
lastaussilta oli liian lyhyt. He ovat
saattaneet huomata tämän aiemminkin
mutta sivuuttaneet asian olankohautuksella.
Nyt minusta tuntuu, että he odottavat, että
tällaisiin asioihin suhtaudutaan vakavasti.
Tämä tietoisuus on meille eduksi pitkällä
aikavälillä."
Chris Bos

NINA ESITTÄYTYY SALVAGELLA
Teemme lujasti töitä ottaaksemme
NINA-filosofian käyttöön SMIT
Salvagella. Kaikki työntekijät saavat
organisaation luonteen ja toimintojen
mukaisen NINA-koulutuksen.
Kun jokaisessa koulutusjaksossa on mukana
erilaisia osallistujia eri työtehtävistä ja eri
aloilta ympäri maailmaa, painotetaan

huomattavasti kollegojen välistä
yhteisymmärrystä ja NINAn arvoa SMIT
Salvagen organisaatiolle vasta määritetyn
strategian valossa. Ensimmäinen
koulutusjakso järjestettiin Hollannissa
syyskuun alussa, ja sitä seuraa lokakuulle
sijoitettu koulutusjakso Singaporessa.
Jatkamme, kunnes kaikki ovat saaneet
koulutuksen.

INNOSTUSTA JA SKEPTISYYTTÄ
Kokemuksemme mukaan NINA on yleensä
saanut innostuneen vastaanoton, jossa on
ollut mukana terve annos skeptisyyttä,
samoin kuin esiteltäessä NINAa
Boskalisilla viisi vuotta sitten. Projekteissa
keskitytään nyt aktiivisesti NINAan;
ensimmäiset NINA Workbox Hands
-istunnot järjestettiin Baltic Ace- ja Rumailahprojektien yhteydessä. Myös ensimmäinen
NINA-aloituskokous on pidetty projektin
alussa.
ARVIOINTI
Ylimmälle johdolle tämä on tilaisuus
muistella NINAn ensimmäisiä kuutta
kuukautta. He ovat suunnitelleet joulukuulle
NINAn muistelutilaisuutta, jonka aiheina
olisivat muun muassa: ‘Millaisia
kehityskulkuja olemme kokeneet?’ ja
‘Millaisia pulmia olemme kohdanneet?’
Opittuja asioita jaetaan ja niistä kehitetään
uusia tai muokattuja tavoitteita.

