
Media&edote ja kutsu  

Oletko koskaan hitsannut – haluaisitko kokeilla? Puheenaiheena myös kone- ja 
metallialan osaamisen kasvattaminen.  
22.11.2021 , Paramet Konepaja Oy, Saaristo7e 1142, Parainen. 

Hitsaa, hitsaa – teräsrakenteita ja bisnestä  
Teräsrakenteiden hitsaaminen on taitolaji, johon konepajat kaipaavat lisää tekijöitä. Hitsaustyön 
merkityksellisyys näkyy mm. vien&tuo<eina ja infrassa, kuten siltarakenteissa tai meriliikenteen aluksissa. 
Parhaillaankin Varsinais-Suomessa on tarjolla useita alan työpaikkoja ja asiallista palkkatasoa. Harvalle 
hitsaaminen on kuitenkaan tu<ua tai metallialan työ tulevaisuuden suunnitelmissa. Mu<a – kanna<aisiko 
kokeilla, miltä hitsaaminen tuntuu ja syntyykö käsissä metallisaumaa? Paramet tarjoaa tähän 
mahdollisuuden, ja kutsuu kiinnostuneet konepajalle käymään maanantaina 22.11. klo 14–17. 

Kokeilemaan on jo ennakolta kutsu<u 9-luokkalaisia, ammaJopiskelijoita, lukiolaisia ja alanvaihtajia. Myös 
innokkaalle yleisölle on tarjolla muutamia hitsausaikoja ja runsaas& erilaisia metallinpalasia. Hitsaustyö 
tehdään pienissä ryhmissä ammaJlaisten hitsaajien ja hitsauskoordinaa<oreiden opastuksella ja 
työturvallisuu<a nouda<aen, ja tästä syystä paikkoja jaetaan ilmoi<autumisen perusteella rajoitetus&. 
Hitsaa, hitsaa -lopputulokset tulevat kaikkien nähtäville sekä livenä e<ä kuvina. Tapahtumassa pääsee 
tutustumaan myös muihin paikalla oleviin alan yrityksiin. Iltapäivän iloksi tarjolla on lisäksi hyvää purtavaa. 

– On aika näy<ää käytännön konepajatyötä ja sen monipuolisia mahdollisuuksia. Automaa&o ja robo&ikka 
muu<avat metallityön mielikuvaa uudenlaiseksi joka päivä. Mu<a myös hitsaamisen kädentaito säilyy, ja nyt 
on harvinainen &laisuus päästä sitä itse kokeilemaan, kannustaa Hitsaa, hitsaa -&laisuu<a alusta as& 
ideoinut Parame&n myyn&päällikkö Taina Nyström.  

Samana päivänä Parame&lla hitsataan yhteen myös bisnestä, yritysväkeä ja sidosryhmiä aamupäivästä 
alkaen. Yhteisen pöydän ääreen on kutsu<u mukaan paraislaisia yrityskumppaneita, konepajan 
alihankkijoita ja teknologia-alaa koulu<avia oppilaitoksia sekä myös Paraisten kaupunki, TE-toimisto, ELY ja 
yri<äjäjärjestö. Tarkoituksena on solmia verkostoa, keskustella työvoimapulasta ja sen eri ratkaisuista, 
mieJä koulutustarpeita sekä nostaa esiin tulevaa osaamisen kasva<amista koko ketjussa veturiyrityksistä 



alihankkijoihin. Tämä yhteistyöverkosto on koolla myös iltapäivällä konepajalla – hitsaamassa ja 
ju<elemassa yleisön kanssa. 

– Me tuomme nyt tapahtuman yri<äjän iholle ja haluamme tällä tavoin saada eri osapuolet koolle ja 
kohtaamaan. Yhteistyötä syventämällä yritykset, oppilaitokset ja julkisen sektorin toimijat voivat edistää 
tulevaisuuden osaamisen kasva<amista sekä myös löytää uusia ratkaisuja akuuJin osaamispulaan, sanoo 
tapahtumaa järjestävää SitraLab-työryhmää edustava koulutus- ja osaamisasioiden päällikkö Johanna Vainio 
Varsinais-Suomen Yri<äjistä.  

Tervetuloa mukaan! 

Lisä7edot ja ilmoiGautumiset: sivuston kau<a, media klo 13.30, yleisö klo 14 alkaen. 

h<ps://www.koolle.fi/hitsaahitsaa 

Taina Nyström@paramet.fi 

John Forsman@pargas.fi 

Tausta7edot: 

Paramet Konepaja Oy valmistaa raskaita ja keskiraskaita teräsrakenteita sopimustoimi<ajana useille 
maailman johtaville laitevalmistajille. Laatuser&fioitu yritys on toiminut Paraisilla jo yli 33 vuo<a. Se 
työllistää noin 50 henkilöä. 

SITRA LAB on puolen vuoden kokeilu, jossa pilotoidaan eri tapoja osaamisen kehi<ämiseen yhdeksällä 
alueella ympäri Suomen. Hitsaa, hitsaa on Varsinais-Suomen Sitra Lab A-&imin piloJkokeilu. Sen keskiössä 
on kohtaaminen ja koko verkoston vieminen yritysrajapintaan. Tärkeänä tavoi<eena on saada mukaan 
erityises& osaamisen vahvistamista tarvitsevia mikro- ja pienyrityksiä veturiyritysten johdolla. 
Kehi<äjä&imissä on koolla kuusi ak&ivista tekijää – yritysten, oppilaitosten ja julkisten toimijoiden edustajat 
kolmikantana. 

S&na Siikonen, toimitusjohtaja, yri<äjä, Koolle Oy 

John Forsman, yrityskehi<äjä, Paraisten kaupunki 

Johanna Vainio, koulutus- ja osaamisasioiden päällikkö, Varsinais-Suomen Yri<äjät 

Anneli FranJ, projek&päällikkö Älykäs ennakoin& -hanke, Novida ammaJopisto ja lukio 

Pilvi Lempiäinen, suunni<elija, Turun yliopisto 

Timo Vahtonen, työelämäkoordinaa<ori, Varsinais-Suomen ELY-keskus 

SITRAn Alueiden Osaamisen aika -projek&ssa tavoi<eena on vahvistaa alueen elinvoimaa ja osaamista. 

https://www.koolle.fi/hitsaahitsaa
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