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Esityslista
1.

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.

Muoveihin liittyvät tiedotuskampanjat
Vesa Kärhä avasi tilannetta. Muoviteollisuus ry ostaa tänä vuonna viestintäpalveluja
(Perjantai) n. 40000 eurolla. Muut resurssit ovat 10 % Kemianteollisuus ry:n
viestintäihmisestä ja oma järjestöassistentti Lena Jenytin.
Keväällä 2019 julkaistaan neljä tietopohjaista videota muoveista. Videoiden pituus
on n. seitsemän minuuttia. Nyt on julkaistu kaksi videota, joista ensimmäinen on
katsottu (avattu) 5000 kertaa ja jälkimmäinen 300 kertaa. Wille Viittanen kysyi,
voisiko videoista editoida n. 15 s. pätkiä, joita voisi jakaa paremmin sosiaalisessa
mediassa.
Professori J. Pääkkösen avulla on päivitetty MT:n sivuilla olevaa muovisanastoa.
Ylellä on kampanja ”I love muovi” 25.3.-4.5. Tämän aikana muovia käsitellään ylen
kaikilla kanavilla monipuolisesti. Kampanja kulkee ympäri Suomea ja päättyy
Helsinkiin Amos Rex -museon edustalle.
Ämpäristöteko tehdään tänä vuonna 5.6. 15 paikkakunnalla. Keskusteltiin siitä, että
miten Sortti-asemat saisi mukaan kampanjaan.
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4.

Erasmus Upskill -projektin tilanne
Pirjo Pietikäinen totesi, että Upskill-projekti on saatu alkuvauhtiin. Taustakartoitus
on tehty ja nyt valmistellaan koulutusohjelmaa Tredu-vetoisesti. Tämä on projektin
vaihe, jossa yrityksillä on mahdollisuus vaikuttaa koulutuksen sisältöön. Pirjo pitää
huolen, että yritykset ovat ajan tasalla.
Ohjelman verkkosivut on perustettu ja niille tuotetaan sisältöä jatkuvasti.
https://www.upskill-project.eu/
Projekti tuottaa ammatillisen koulutuksen materiaalit sekä opettajille että
opiskelijoille englanniksi ja kunkin osallistujamaan kielellä. Opetuksen tueksi
tuotetaan myös verkkomateriaalia.
Upskill-projektin esittelykalvot löytyvät täältä.

5.

Edellisen kokouksen ”Uudet muovimateriaalit” – Miten kukin hallituksen jäsenistä
näkee muovimateriaalien kehityksen ja mitä kukin tekee uusista materiaaleista?
New Plastic Center (NPC) avajaisseminaari 5.3.2019 onnistui hyvin. Paikalla on n. 60
henkilöä laajasti eri sektoreilta kuuntelemassa puhujia ja keskustelemassa
aktiivisesti. Yhteisesti tultiin lopputulokseen, että biomuoviasiassa suurin haaste on
kuluttajien informoiminen. Terminologia on nykyään sekavaa ja sitä käytetään monta
kertaa (markkinointilähtöisesti) väärin/harhaanjohtavasti.
Keskusteltiin lyhyesti kierrätettävyysdirektiivistä. Miten ja kuka tekisi määritelmät?
”Recycling ready”?

6.

Messut ja tapahtumat
Vesa Taitto kertoi tulevasta.
4.9.2020 pidetään Muoviyhdistyksen 80-v juhlallisuudet Helsingissä.
11.-12.3.2019 on Plast Expo Nordic Helsingin Messukeskuksessa. Alaotsikkona on
”Better Future with Plastics”. Näyttelytilan lisäksi pidetään kahden päivä seminaari,
jonne hankitaan valovoimaisia ja innostavia puhujia monipuolisesti muovialta ja sitä
sopivasti sivuten.

7.

Muut asiat
Vesa Kärhä kertoi työmarkkinatilanteesta seuraavaa. Muoviteollisuus ry:n hallitus on
arvioinut neuvotteluasetelmia, kun nyt 2019 syksyllä nykyinen TES-kausi päättyy ja
yhden optiovuoden palkantarkistuksesta voitaisiin neuvotella. Meillä ei
kokoushetkellä vielä ollut edes omaa työmarkkinajohtajaa (nyt on 15.5. aloittava VT
Minna Etu-Seppälä). Tilanne on varsin uusia ja erittäin haastava. Vastassa uusi
Teollisuusliitto, jyrkentynyt poliittinen ilmapiiri ja pitkä maltillisuuden kausi. Paljon
asioita, jotka eivät tule helpottamaan kilpailukyvyn säilymistä saati parantamista
tuotannollisessa teollisuudessa hiljenevään globaaliin kysyntävirtaan ajautuvassa
Suomessamme.
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8.

Seuraava kokous, päivämäärä ja alustusaiheet
Seuraava kokous pidetään Tampereella Alihankintamessujen yhteydessä. Paras
vaihtoehto on to 26.9. klo 14 ja varavaihtoehtona on ti 24.9. klo 10. Pirjo Pietikäinen
kysyy tilan kokoukselle ja ilmoittaa varmistuvan päivän.
Vuoden viimeinen kokous pidetään Kuortissa Plastepillä 3.12.2019 klo 10.

9.

Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 12.30.

Pirjo Pietikäinen
Ruiskuvalujaoston sihteeri

