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Raimo Aaltonen 1941-2019

Raimo Aaltonen menehtyi 28.12.2019 Turussa vaikean sairauden murtamana. Minulle Raimo oli työtoveri ja
yhtiökumppani yli 30 vuoden ajan. Raimon ansioista Kaukora Oy on tänä päivänä vahva ja vakaavarainen
yhtiö, yksi niistä harvoista, jotka vielä tänään valmistavat teknisiä kuluttajatuotteita Suomessa. Raimo oli se
henkilö, joka johti yritystä vuodesta 1976 alkaen 30 vuoden ajan ja joka kasvatti yrityksen nollasta
keskisuureksi yritykseksi.
Kaukora Oy ei ollut Raimolle pelkästään työpaikka. Se oli hänelle kaikki kaikessa. Työaikaa ja panoksia ei
laskettu ja Raimon sitkeys johdatti läpi monen vaikeuden ja kriisin. Raimon asenne ja usein kuultu tokaisu
oli: periksi ei anneta.
Raimo tuli erittäin hyvin toimeen henkilökunnan kanssa, josta hän aina kantoi vastuun -Jos jouduttaisiin
pakkolomalle, se koskisi tasapuolisesti koko henkilökuntaa. Onneksi koskaan ei kuitenkaan tarvinnut
lomauttaa ketään.
Henkilökunnan luottamus Raimoa kohtaan oli suuri. Raimo oli meitä muita kokeneempana esikuva ja
monet Kaukorassa sanovat saaneensa eväät työelämässä selviämiseen nimenomaan häneltä.
Raimo tuli sidosryhmien mm. teknologiateollisuuden ja lämmitysenergiayhdistyksen kanssa hyvin toimeen.
Raimo tunnettiin teknisesti osaavana, rohkeana, eteenpäin katsovana ja myönteisenä henkilönä ja hän oli
LVI-alalla monen tuntema - Grand Old Man.
Vaikeina aikoina Raimolla oli usko tulevaisuuteen ja rohkeutta tehdä suuriakin ratkaisuja. Suuret ja oikeaan
aikaan tehdyt investoinnit kantavat hedelmää vielä tänäänkin ja luovat vankan perustan yrityksen
jatkokehitykselle.
On hyvin vaikea arvioida mitä Kaukora Oy olisi ilman Raimon suurta ja merkittävää työpanosta. Kaukoran
etu ennen muuta – se oli periaate, jota hän meille opetti.
Raimo oli auttavainen ja myötäelävä persoona. Hän tapasi lohduttaa meitä sanomalla: elämässä on aina
”vavistuksia”. Hän opetti meille, että ihminen ajattelee eri tavalla 20-, 30-, 40-, 50 ja 60-vuotiaana.
Puhuin edellä mainittuun sävyyn Raimon 70-vuotispäivänä. Raimo ei vaatimattomana miehenä halunnut
tehdä itsestään numeroa vaan sanoi aikaansaannosten olevan henkilökunnan ansiota. Muut paikalla olijat
kyllä yhtyivät Raimon tekemisiin ja aikaansaannoksiin.
Kun Raimolta kysyi, miten menee, vastaus oli: hengissä ollaan. Olisin toivonut Raimolle enemmän hyvin
ansaittuja ja terveitä eläkeläispäiviä. Osanottoni kaikkien Kaukoralaisten puolesta Raimon lähiomaisille.
-Jorma Hummelin – Kaukora Oy:n toimitusjohtaja

