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TALOUS

TÄLTÄ SIVULTA:
Yllätyin siis suuresti siitä, miten lähes yhtenäisellä rintamalla puolueet ovat halukkaita kehittämään omaishoitajien asiaa.

KARI NUMMILA

KIRJOITTAJAVIERAS

Paljon ystäviä
Omaishoitajien asiat ovat vieneet minut
mukanaan lähivuosina sen verran, että
näin eduskuntavaalien alla oli ihan pakko
tutustua puolueiden ohjelmiin ja niissä
varsinkin ajatuksiin, mitä omaishoitajien
asioille pitäisi tehdä seuraavien vuosien
aikana.
Kiinnostus heräsi myös luettuani
Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n kotisivuilta liiton hallitusohjelmavaatimukset
puolueille.
Puolueiden ohjelmia ei ole tullut aikaisemmin kovinkaan paljoa luettua tällä
saralla. Nykyisen hallituksen ajalta olen
ollut sen verran tietoinen, että jonkinlainen korvamerkintä oli omaishoidon parantamiseksi, mutta enpä ole näinä viime
vuosina edistystä suuremmin havainnut.
Laki omaishoidon tuesta astui voimaan
vuonna 2006 ja se on suurin asia, mitä
viime vuosina on tapahtunut.
TÄSSÄ yhtenä iltana sitten päätin tutkia
puolueiden linjauksia. Istahdin koneelleni
ja aloin etsiskelemään netistä vastauksia
asiaan. Olin valmistanut mieleni ähinälle ja
puhinalle, ja melkeinpä barrikadiJatkoin
mielialassa lähdin
etsimään tietoa.
surffailua
Olin aivan varja suuni
ma, että ympäripyöreitä kannanloksahti
ottoja löytäisin,
useamman mutta näin ei
ihme kyllä ollutkerran.
kaan. Ensimmäinen löytämäni
ohjelma oli niin positiivinen, että luulin
sen onnella ja sattumalla löytäneeni.
Jatkoin surffailua ja suuni loksahti useamman kerran, sillä samanlaisia asioita
sain lukea sieltä täältä. Yllätyin siis suuresti
siitä, miten lähes yhtenäisellä rintamalla
puolueet ovat halukkaita kehittämään
omaishoitajien asiaa.
Muun muassa omaishoidontuen kriteerit halutaan yhtenäistää valtakunnallisesti
ja omaishoitajien jaksamiseen halutaan
panostaa. Suurin osa puolueista on valmis
siirtämään omaishoidontuen maksatuksen Kelalle.
Tämä on hyvä asia, sillä eikös se olekin ihan käsittämätöntä, että esim. samanlaisessa omaishoitotilanteessa olevat
naapurukset saattavat olla eri arvoisessa
asemassa vain sen takia, että kunnan raja
sattuu menemään ”talojen nurkalla”.
Liitto on jo vuosia halunnut maksatuksen siirron Kelaan, mutta oikea tapa
vaatii viilausta. Liitto ei nimittäin hyväksy
Sata-komitean esitystä, jossa hoitotuet ja
omaishoidontuki yhdistettäisiin.
Nythän siis näyttää selvästikin siltä, että
”pyörät lähtevät vihdoinkin kunnolla pyörimään”. Näin maallikkona uskon ja luotan,
että takaiskuja ei voi tulla, ja voisipa siis
ajatella, että onpa tulevassa hallituksessa
kuka tahansa, niin ainakin omaishoitajien
etujen kehittämisessä oikeaan suuntaan
on yhteinen rintama.
Politiikkaa en tosin aina oikein ymmärrä
ja kaikenlaista yllättävää siinä tapahtuu,
mutta jos nyt jokin menee pieleen omaishoidon asioiden eteenpäin viennissä, niin
ihmettelen ja kysyn ”miksi laatia ohjelmia,
jos niitä ei toteuteta”.
TOIVOTTAVASTI omaishoitajien ystävi-

en rintama pysyy
kasassa vaalien
jälkeenkin ja nykyinen ystävyys
ei ole vain sanan
helinää!
Kirjoittaja on
Loimaan seudun
Omaishoitajat ja
Läheiset ry:n
sihteeri
Jaana Boström

Jorma Korpela esittelee muovinhitsauslaitetta, jolla osia voidaan liittää vankasti yhteen.

Loimaalainen Okemo Oy
hakee uusia markkinoita
Mustasta muovista syntyy mittatilauskaivoja
Loimaa
Kari Nummila
Polyeteeni ei ole loimaalaisessa
teollisuudessa suinkaan tuntematon tuote. ”Mustasta muovista”
tehtiin Loimaalla aika kauan pieni- ja isoreikäisiä salkoja erilaisiin
tarkoituksiin.
Loimaalainen Olli Liinoja, 57,
on ollut tekemisissä polyeteenin
kanssa ikänsä ja tarina jatkuu uusissa puitteissa eli nyt valmistetaan
polyeteenistä jäte- ja sadevesijärjestelmissä tarvittavia kaivoja.
Tämä tuotanto aloitettiin Loimaalla maaliskuun alussa entisessä
Loimaan seudun Puhelin Oyu:n
tiloissa Lamminkadulla.
LIINOJAN omistama yritys Okemo Oy on solminut yhteistyösopimuksen kansainväliseen konserniin kuuluvan Pipelife Finland
Oy:n kanssa. Se on yksi Euroopan
johtaviin LVI-tuotteiden valmistamiseen ja markkinointiin erikoistuneista yrityksistä, jonka
tuotevalikoimiin kuuluvat muun
muassa putki- ja kaivotuotteet niin
talorakennus- kuin kunnallisteknisiinkin kohteisiin sekä sähkö- ja
kaapelinsuojajärjestelmät ja jätevedenpuhdistamot. Tuotantolaitoksia on Haaparannassa, Iissä,
Joensuussa ja Utajärvellä.
Okemo Oy keskittyi aikaisemmin lähinnä kaukolämpöputkien
liitostuotteiden markkinointiin.
– Me keskitymme täällä Loimaalla nyt siis yksinomaan jäte- ja
sadevesijärjestelmissä tarvittavien
kaivojen valmistukseen. Koko tuotantomme menee Pipelifelle, eli me

Olli Liinoja
arvioi, että
yrityksen hekilökunnan
määrä kasvaa
useilla henkilöillä vielä tänä
vuonna.

Oy:stä kertoo.
emme markkinoi
– Kun kahden
emmekä myy it- – Kun kahden yritykyrityksen intressit
se valmista tava- sen intressit kohtaaraa, joka päätyy
ja movat ja molempien hyö- kohtaavat
meiltä etupäässä
lempien hyödyt
dyt ovat ilmeiset, on
ovat ilmeiset, on
Länsi-Suomen
markkinoille.
helppo lähteä kehittä- helppo lähteä kehittämään yhteis– Mittatilausmään yhteistyötä.
työtä. Tunnemme
kaivot hankitaan
yleensä mieluitoisemme jo enten kaivonvalmistajilta, jotka tuudestaan ja välillemme on synsijaitsevat kohtuullisen lähellä tynyt luottamus. Yhteistyötämme
työmaita. Siksi haluamme paran- puolusti myös sopiva strateginen
taa palveluamme Etelä- ja Länsi- sijaintimme Länsi-Suomessa, LiiSuomen alueilla. Haluamme olla noja selvittää.
lähellä asiakkaitamme ja kehittää
Kaivojen valmistuksessa tärtoimintaamme, myyntipäällik- keimmät työvälineet ovat muovikö Jarko Lehto Pipelife Finland hitsauslaite ja Tammelassa kehitel-

ty putkensahauslaite, jolla voidaan
käsitellä pisimmillään kaksitoistametrisiä ja läpimitaltaan enimmillään 800-millisiä polyeteenisalkoja eli putkia. Putket rahdataan
Loimaalle Ruotsin Haaparannassa
sijaitsevalta Pipelife’in tehtaalta.
Juuri aloittanut yritys toimii
toistaiseksi kahden miehen voimalla eli omistajan ja yhden palkatun henkilön voimalla. Kasvua
kuitenkin haetaan ja toimitilaakin
on helppo vuokrata tarvittaessa
lisää nykyisen peräseinän takaa.
– Sellaiset odotukset tässä on,
että meitä olisi loppuvuodesta
täällä hommissa kolmesta viiteen
henkilöön, Liinoja arvioi.

