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Jos ei saatu nauttia koboltti-
tabletteja, niin sitä tuhdimpi 
tietopaketti koboltista tarjottiin 
seniorijaoston alajaostolle Pap-
pakerholle, kun porukan kevät-
tapaamisessa kulku suuntautui 
OMG:lle. Käyttöpäällikkö Juha 
Järvi ja tutkimuspäällikkö Mår-
ten Eriksson vastasivat sanal-
lisesta informaatiosta, jonka 
hartaaseen kuunteluun ryhmä 
osallistui tekemällä myös ison 
joukon täydentäviä kysymyk-
siä.

Eero Vantusen isännöimä Pap-
pakerho edustaa lähinnä ́ 40–50 
luvun KPV:n edustuspelaajia, 
mutta onpa joukossa ainakin 
Kalle ja Olli Hongell sekä Ahti 
Salo, joiden pelaajaura käynnis-
tyi jo ´30-luvulla.

Juha Järven esityksestä kävi 
ilmi, että koboltin tuotanto 
Kokkolassa alkoi jo 1967 Ou-
tokummun Kobolttitehtaana 
ja vuonna 1991 tehdyn yritys-
kaupan yhteydessä sai uuden 
omistajan ja alkoi toimia OMG 
Kokkola Chemicals nimellä. 
Nykyään OMG:n pääkonttori 
on Ohion Clevelandissa. Väkeä 
on 2100, joissa Kokkolassa 390. 
Yhtiön 1,7 miljardin dollarin 
liikevaihdosta pääosa, 1,2 mrd 
dollaria tehdään Kokkolan teh-
tailla. Kokkolan merkitys onkin 
tärkein, vaikka toimipisteitä on 
28 maapallon eri puolilla. 

Kokkolan tehtaitten lähes koko 
tuotanto, noin 10 000 tonnia 
vuodessa, menee vientiin ja 
pääasiassa Japaniin. Kokko-
lassa kehitetystä korkeasta laa-
tutasosta on tullut menestyk-
sen tae.

Koboltista peräti 46 prosent-
tia menee paristoteollisuudelle, 
mutta kysyntää on muuallakin. 
Autoteollisuus on tulevaisuu-
den suuri haaste. Mårten Eriks-
sonin kertoman mukaan Yh-
dysvalloissa on jo valmistettu 

auto, johon on käytetty kobolt-
tia peräti 160 kiloa. 

OMG:n kobolttia kulkee hy-
vin monen kokkolalaisenkin 
taskuissa ja kodeissa sitä on eri 
laitteissa. Kannettavan tietoko-
neen akussa sitä on noin 60 ja 
kännykässä noin 4 grammaa eli 
10 sentin arvosta. Koboltilla on 
hyvät tulevaisuuden markkina-
näkymät, kun tuotteen hinta-
kin tällä hetkellä tyydyttää. 
Lama ei toistaiseksi ole näky-
nyt tuotannossa, mutta toki 
siihen varaudutaan, kertoivat 
isännät.

Parituntisen tutustumisen ai-
kana tuli tietoon paljon muu-
takin Kokkolan OMG:n tuotan-
nosta ja yhtiössä suuren arvon 
saaneista ympäristö- ja turval-
lisuusasioista. Mikseipä asiaa 
riitä, kun on kyse maailman 
johtavasta koboltin valmista-
jasta.

OMG on yksi kolmesta yri-
tyksestä Bolidenin ja Fortumin 
lisäksi, jotka toimivat entisen 
Outokummun alueen aitojen 
sisäpuolella. Tällä alueella on 
väkeä töissä tällä hetkellä noin 
1100.

Pappakerho koboltissa

Kevättapaamiseen osallistuivat pappakerholaisista oik. Eino Rokala, Kalle Hongell, Hannu Salmela, Tenho Heikkilä, Mauri Pussinen, Mikko Sul-
kala, Asko Sallanmaa, Ahti Salo, Olli Hongell, Raimo Harsunen, Kari Lemponen, Matti Järvi, Seppo Paavolainen, Jukka Niemi, Eero Vantunen, Martti 
Kokko ja Voitto Kentala.

Pappakerhon puuhamies Eero 
Vantunen kiitti Mårten Erikssonia 
vas. ja Juha Järveä OMG-infosta.

Leirintäalue meren rannalla, ja silti kävely-
matkan päässä kaupungin keskustasta.

Kokkola - Camping
Vanhansatamanlahti
67100 Kokkola

p. 06 8314006
www.kokkola-camping.fi
info@kokkola-camping.fi

Kokkola-Camping  uudistuu kesän 2009 aikana
- uusi huoltorakennus

- uusia täysin varusteltuja loma-asuntoja
- olemassaolevien majoitus ym. tilojen remonttia

· 40 sähköpaikkaa
· kahvila-ravintola
· perusmökkejä, 
  suihkullisia mökkejä
· retkeilymajahuoneita
· loma-asuntoja
· lasten leikkipuisto
· uimaranta
· beach-volley kenttiä

Lämpimästi 
tervetuloa 

uudistuneelle 
leirintäalueelle!! 

ja sen jälkeen kiito onkin ollut 
yhtä alamäkeä.

Championshipistä on tulossa 
tuoreita jalkoja Valioliigaan 
Wolverhamptonin (onnittelut 
ikifani-Votelle!) ja Birmingha-
min muodossa. Kolmas nou-
sija löytyy nelikosta Sheffield 
United, Reading, Burnley ja 
Preston. Championshipin vii-
meinen kierros oli oiva osoitus 
siitä, että Englannissa pelataan 
loppuun saakka, vaikka sitten 
kunniasta. Ilman sijoituspai-
neita pelannut Sheffield Wed-
nesday voitti karsijan paikkaa 
tavoitelleen Cardiffin, jolle olisi 
viimeisestä pelistä riittänyt ta-
sapeli karsijan paikalle, mutta 
Cardiffin kohtaloksi jäi pudota 
tehtyjen maalien määrällä nou-
supeleistä. Maalisuhde oli sama 
kuin nelosen, Prestonin. Puto-
ajien joukossa ovat perinteik-
käät Charlton ja Southampton. 

Molempien isojen seurojen su-
kellus näyttää yhä syvemmältä, 
mutta uskotaan siihen, että seu-
rat tulevat vielä.

Ykkösliigasta nousivat perin-
teikäs Leicester ja sir Alexin po-
jan valmentama Peterborough. 
Nousukarsinnoissa on kovaa 
kahinaa, kun Leeds ja Mill-
wall ovat karsijoiden joukossa. 
Katsomotunnelma ainakin on 
taattu ja poliisit sekä stewardit 
ovat Wembleyllä valmiusti-
lassa, kun joukkueet kohtaavat. 
Kokkolassa taidetaan aika mo-
nessa kodissa jännittää Leedsin 
nousun puolesta ja mikä ettei. 
Olisi mukavaa nähdä seuraa 
ylemmillä sarjatasoilla.

Mainittakoon lopuksi, että Eng-
lannin liigatasojen ulkopuolelle 
tippui kaikille brittifutiksen ys-
täville tuttu Luton, jota mm 
Markus Heikkinen vielä pari 

vuotta sitten edusti. Englan-
nin sarjojen aikoinaan ensim-
mäinen tekonurmella kotiot-
telunsa pelannut seura, Luton, 
lähti kauteen taloussotkujen 
myötä saamansa 30 pisteen 
miinukset niskassaan eikä seu-
raa pelastanut putoamiselta mi-
kään. Mainittakoon, että muu-
tama viikko sitten Wembleyllä 
pelatussa JP Trophyn finaalissa 
Lutonia kannatti 40 000 Luton-
fania. Ennustan ja toivon seu-
ralle pikaista paluuta takaisin.

Vuoden valmentaja: Alex Fer-
guson
Haastaja: David Moyes
Vuoden pelaaja: Steven Ger-
rard
Haastaja: Nemanja Vidic
Vuoden floppi: Newcastle
Haastaja: Robbie Keane Liver-
poolissa

Tapsa Hakala


