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RUISKUVALUJAOSTON KOKOUS
Aika

Tiistai 20.3.2018 klo 13.10 – 15.15

Paikka

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus, kokoushuone Myrsky

Läsnä

Sauli Eerola
Tom Ståhlberg
Wille Viittanen
Vesa Taitto
Jari Ketomäki
Janne Lukkarinen
Jouni Lintonen
Risto Kalliainen
Vesa Kärhä
Minna Annala
Jarmo Tikka
Timo Saari
Hannu Vähätalo
Jani Maja

1.

Muovipoli Oy
Oy Orthex Finland Ab
Wiitta Oy
Muoviyhdistys ry
Plastep Oy
SAKKY
Plastone Oy
Leomuovi Oy
Muoviteollisuus ry
Muoviteollisuus ry
Tredu
Tredu
Tampereen Messut Oy (Läsnä kohdat 1-3)
Tampereen Messut Oy (Läsnä kohdat 1-3)

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

2.

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

3.

Muovialan messutapahtuma vuodelle 2020, Jani Maja, Tampereen Messut Oy
Eri tapahtumajärjestäjiä kiinnostaa muoviteema vuonna 2020. Jani Maja esitteli
Tampereen Messujen ehdotuksen, jossa maaliskuussa 2020 Konepaja-messujen ja
Nordic Welding Expon yhteydessä olisi myös Muovi ja 3D -teema. Muovista esillä
olisivat mahdollisesti koneet, työkalut ja materiaalit. Yhdistävä tekijä Konepajamessujen kanssa olisi ainakin automaatio. Maja kysyi jaoston kantaa tällaisen
tapahtuman tarpeelle.
Todettiin, että pelkkä Muovi-messu ei enää kanna vaan mukana on oltava muutakin.
Mutta suoraan ei osattu sanoa, mikä kokonaisuus toisi parhaat synenergiaedut,
olisiko se konepaja ja muovi. Muistutettiin myös vuoden 2019 syksyn K-messuista
Saksassa, missä tehdään todennäköisesti jo isoja hankintoja. Ehdotuksen hyvänä
puolena todettiin, että Tampere on ollut toimiva paikka, minkä Alihankintamessujen
suosio on todistanut. Myös Majan tuoma keskustelu siitä, kuka messuilla on asiakas,
muovituotevalmistaja vai loppukäyttäjä, sai kiitosta.
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Mukaan tuotiin myös seminaari-mahdollisuus. Vesa Taitto kertoi, että Muoviyhdistys
on keskustellut Helsingin Messukeskuksen kanssa mahdollisuudesta yhdistää
Ruiskuvalupäivät ja Ekstruusiopäivät yhteen suureen tapahtumaan Helsingin
Messukeskuksessa vuonna 2020.
Myös Lahden Messut on suunnittelemassa vuodelle 2020 Muovi-messuja, jotka on
perinteisesti järjestetty kolmen vuoden välein, viimeksi 2017.
Todettiin, että jaoston on syytä muodostaa kanta parhaasta messutapahtumasta,
kun muovi on nyt kaikkia kiinnostavaa teema. Päätettiin pyytää Lahden Messuilta
niiden ehdotus Muovi-messuista, ja muodostaa jaoston kanta seuraavassa
kokouksessa.
4.

Muovikoulutus ruiskuvalujaoston näkökulmasta
Vesa Kärhä alusti aihetta kertomalla ensin muoviteollisuuden yleisnäkymistä. Viime
vuosi oli positiivinen, rekrytoinnit, tilaukset ja laiteinvestoinnit kasvussa. EU:n
Muovistrategia julkaistiin tammikuussa ja nyt ollaan valmistelemassa kansallista
muovitiekarttaan, jonka valmistelutyöryhmässä Vesa Kärhä on mukana.
Kierrätysmuovimarkkinoilla on lisähaasteet edessä, kun Kiina lopetti
vastaanottamasta eurooppalaista kierrätysmuovia. Ammattikoulutuksen muutokset
ovat astumassa voimaan ja muoviala tulee olemaan osa kone- ja tuotantotekniikkaa,
samalla myös tutkintotoimikunnat päättyvät.
Vesa Kärhä kertoi lyhyesti Erasmus-hakemuksesta, joka koskee ruiskuvalualan
opetusta ja jossa Muoviteollisuus ry on mukana. Hakemuksen koordinoija on
liettualainen teollisuusjärjestö LINPRA ja mukana on myös Tredu Tampereelta. Mikäli
hakemus menee läpi, Muoviteollisuudella olisi käytössä 1 henkilötyövuosi
ruiskuvaluopetukseen jäsenyritysten eduksi.
Janne Lukkarista oli pyydetty kertomaan, mitä mahdollisuuksia on
ruiskuvaluyritysten koulutustarpeiden täyttämiseen. Janna Lukkarinen esitteli Savon
ammattiopiston, SAKKY, muovialan koulutustarjontaa. Eri tapoja ovat rekry- ja
täsmäkoulutukset tai perinteisemmät ammattitutkinnot. Jarmo Tikka ja Timo Saari
Tampereen seudun ammattiopistosta, Tredu, täydensivät esitystä. He toivat esiin
oppisopimus-koulutuksen, jossa opiskelija saa palkkaa. Korostettiin, että myös
oppisopimuskoulutus sisältää tavoitteet, jolloin kesäajan opinnollistaminen ei
välttämättä ole hyvä yritykselle. Todettiin vielä, että Tredu on tällä hetkellä ainut
nuorisopuolen muovialankouluttaja.

5.

Muut asiat
Vesa Kärhä kertoi Muoviteollisuus ry:n suunnittelemasta muovien
tiedotuskampanjasta, joka huipentuisi maailman ympäristöpäivänä 5.6.
”Ämpäristötekona”.
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6.

Seuraava kokous, päivämäärä ja alustusaiheet
Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 24.5.2018 klo 13-. Alustavasti Borealiksella,
Porvoossa, Minna Annala selvittää, saadaanko vierailu silloin järjestymään.

7.

Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 15.15.

Minna Annala
Ruiskuvalujaoston sihteeri

