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RUISKUVALUJAOSTON KOKOUS
Aika

Tiistai 12.12.2017 klo 14.15 – 16.15

Paikka

Eteläranta 10, 7 krs., Helsinki

Jakelu

Sauli Eerola
Tom Ståhlberg
Vesa Taitto
Petri Ahola-Luttila
Risto Kalliainen
Vesa Kärhä
Minna Annala
Eira Seppälä

1.

Muovipoli Oy
Oy Orthex Finland Ab
Muoviyhdistys ry
Muoviteollisuus ry
Leomuovi Oy
Muoviteollisuus ry
Muoviteollisuus ry
Spinverse

Kokouksen avaus ja työjärjestyksen hyväksyminen
Pj. Tom Ståhlberg avasi kokouksen. Esityslista hyväksyttiin.
Käytiin lyhyt esittelykierros.

2.

Mitä rahoitusvaihtoehto on olemassa – EU ja Tekes, Eira Seppälä, Spinverse
Eira Seppälä kertoi Tekesin eri rahoitusvaihtoehdoista ja niiden
käyttömahdollisuuksista keskusteltiin. Eira korosti neuvottelua Tekesin kanssa,
ennen kuin lähettää hakemuksen. Samoin tuotiin esiin, että useissa Tekesin
rahoitusinstrumenteissa olevan de minimis -säännön valvominen on yrityksen omalla
vastuulla. Todettiin myös, että Tekesin omilla sivuilla on hyvin kuvattu tarjolla olevat
rahoitustyökalut.
EU-rahoituksen instrumentteja käytiin tarkemmin läpi myös esimerkkien avulla. Eira
korosti, että EU-projektien osalta on ajateltava isosti ja radikaalisti. Tärkeä tavoite
EU-projekteilla on verkostoituminen ja partneroituminen.
Esityskalvot lähetetään jaoston jäsenille sähköpostilla.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja, joka on esillä myös jaoston nettisivulla.

4.

Katsaus Muoviteollisuuden ajankohtaisiin asioihin, Vesa Kärhä, Muoviteollisuus ry
Vesa Kärhä esitteli muoviteollisuuden suhdannetilanteen, joka on kohtalaisen hyvä.
Työtä ja työpaikkoja on runsaasti kuluvana vuonna. Muovin TES on neuvoteltu
seuraavaksi kahdeksi vuodeksi, jonka jälkeen on vielä 11 kk optio. Paikallisen
sopimisen osaaminen tullaan nyt testaamaan, samoin nähdään mikä tulee olemaan
Teollisuusliiton luonne ja miten suuret rakennemuutokset ovat vielä edessä.
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Vesa toi esiin myös ensi vuoden asioita. Konepajamessut, 30.-22.3.2018, tulee
täydentämään Alihankintamessuja Tampereelle. Ammattikoulutuksella on edessä
muutoksen vuosi. EU:n muovistrategia tulee ulos alkuvuodesta 2018. Miten Brexit ja
yleinen globaali kysyntä, samoin toimialan isot siirtymät, kuten Dow Chemicalsin ja
DuPontin yhdistyminen, tulevat vaikuttamaan toimintaan on suuri kysymysmerkki.
5.

Jaoston toiminta vuonna 2018
Keskusteltiin aluksi vuoden 2017 toiminnasta, jolloin on pidetty neljä kokousta.
Vuoden 2018 toimintaan kokousten lisäksi ehdotettiin, että jaosto toimisi
ruiskuvaluosaamisen lisäämiseksi. Esimerkiksi koulutushanke, jossa on yritysten
tarpeisiin koordinoitu koulutus.
Päätettiin pitää jaostomaksut samana kuin edellisenä vuonna:
Jäsenmaksulla on kaksi maksuluokkaa; teollista tuotantoa tekevät yritykset ovat
maksuluokassa 1, pienet muutaman hengen yritykset, yhdistykset ja oppilaitokset
ovat maksuluokassa 2. Maksuluokka 2 on puolet maksuluokka 1:stä.
Maksuluokka 1 on 800 eur ja maksuluokka 2 on 400 eur.
Tärkeä tavoite on saada jaostoon lisää jäseniä.

6.

Muut asiat
Ei muita asioita.

7.

Seuraava kokous, päivämäärä ja alustusaiheet
Päätettiin pitää seuraava kokous Koneapajamessujen yhteydessä Tampereella
20.3.2018 klo 13.00, aiheena koulutus.
Vuoden muut kokoukset olisivat loppukeväästä Borealiksella, Alihankintamessuilla
Tampereella ja vuoden viimeinen kokous loka/marraskuussa MSK Plast Oy:lla
Ylihärmässä.

8.

Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 16.15.

Minna Annala
Ruiskuvalujaoston sihteeri

