TYÖPAIKKANI ON KOKO MAAILMA
Aloitin työt Promecossa vuonna 2014. Työskentelin aluksi asennusteknikkona Jämijärven
yksikössä. Sitten tein vähän aikaa töitä testi-insinöörinä Vaasassa. Jo muutaman viikon
kuluttua minulle tarjottiin asennusinsinöörin paikkaa SOLAS-hankkeissa (merenkulun
turvallisuus). Työnkuvaan kuului lähinnä erilaisten Promecon tuotteiden ja järjestelmien
kokoamista ja asentamista eri puolilla maailmaa.
Tämä tapahtui keväällä 2015. Nyt, vuotta myöhemmin, vedän edelleen hanskat käteen ja
suojajalkineet jalkaan joka aamu – nykyinen tittelini on kuitenkin työnvalvoja.
SOLAS-asennusten tekeminen on tiimityötä alusta loppuun asti. Useimmiten tiiminä ei
ole vain muutaman työntekijän porukka vaan koko Promecon tehdas. Aluksi suunnitellaan
ja laaditaan aikatauluja, sitten tehdään teknisiä suunnitelmia ja aloitetaan valmistus.
Valmistamiseen kuuluvat hitsaaminen, hiominen, asentaminen, tarkastaminen ja tarkastaminen
vielä kerran – ja monet muut. Lopputuote on vain yksi osa prosessia. Tiimiin täytyy valita
juuri oikeat ihmiset asentamaan tuotteet, hankkimaan työkalut ja sopimaan aikataulusta.
Totta kai meidän täytyy myös toimittaa osat, tuotteet ja jopa omat asiantuntijamme
ulkomaille, missä lopputuote kootaan, testataan, hienosäädetään ja viimeistellään
huippuluokan tuotteeksi. Sitten palaamme kotiin ja aloitamme kaiken alusta.
Viimeisten 14 kuukauden aikana olen reissannut mekaanikkojen ja insinöörien kanssa eri
puolilla maailmaa: olemme käyneet Meksikossa, Yhdysvalloissa, Intiassa ja Sri Lankassa.
Totta kai työ vaatii välillä veronsa, mutta toisaalta haastavuus on työn paras osa. Haluan,
että työni on haastavaa niin fyysisesti kuin henkisesti, sillä paras tapa kehittyä työssään
on kohdata uusia ammatillisia haasteita joka päivä – odottipa niitä tai ei.
Vaikka urani on vasta aluillaan, olen onnekseni saanut osallistua useisiin erilaisiin
projekteihin. Projektit ovat vaihdelleet pitkäkestoisista, paljon aikaa ja energiaa vievistä
projekteista pienempiin nopeasti valmistuviin korjaustöihin.
Tulevasta tiedän jo sen verran, että seuraavien neljän kuukauden aikana olen Välimerellä
vähintään 10 viikkoa. Tarkoituksena olisi myös tehdä töitä Afrikassa ja Yhdysvalloissa.
Muitakin ulkomaankomennuksia saattaa olla tulossa – ainakin tulevan vuoden aikana.
Voin rehellisesti sanoa olevani onnekas, että olen päässyt elämässäni tähän tilanteeseen –
ja kuka tietää, mitä mahdollisuuksia tulevaisuus tuo vielä tullessaan.
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