
ISÄLTÄ POJALLE – PERINTÖNÄ AMMATTI 
Timo (isä) 
Aloitin työt Promecossa vuonna 1986, kun nimenä oli vielä Metallityö OY. Silloin yrityksessä 
oli omistajien lisäksi vain 23 työntekijää. Nyt työntekijöitä on jo yli 350. On selvää, että 
paljon hyvää on tapahtunut sinä aikana, jonka olen ollut Promecon palveluksessa. Alun 
pitäen minut palkattiin pitämään paikat puhtaana yövuoron aikana. Viikonloppuisin siivosin 
koko paikan yhdessä omistajan kanssa. Jo silloin uskoimme vakaasti, että siisteys ja hyvä 
järjestys lisäävät arvostusta, turvallisuutta ja työtehoa millä tahansa työpaikalla.

Toisinaan kokosin myös sähköteknisiä laitteita ABB:lle eli yhdelle Promecon ensimmäisistä 
asiakkaista. Valmistin varmaankin tuhat kuristinta. Jatkoin silti talonmiehen tehtäviä 
ja esimerkiksi kolasin talvisin lunta pihalta ja katoilta – ja kannattaa muistaa, että silloin 
kinokset saattoivat olla jopa 60–80 senttimetriä korkeita. Onneksi poikani Petri oli 
apurinani.

Myöhemmin suoritin muutamia teknisiä kursseja ja pääsin levyleikkurin käyttäjäksi. Vaikka 
tein tuotantotöitä, hoidin edelleen myös siivousta – siivosin varastoja ja korjasin paikkoja. 
Valmistin myös tehtaalle monia hyödyllisiä osia, kuten sormisuojuksia ja asennuslevyjä. 
Olin todella ylpeä siitä, että olin usein aamulla ensimmäinen työpaikalla ja illalla viimeinen 
lähtemässä kotiin.

Petri (poika) 
Olin vain 12- tai 13-vuotias, kun kävin ensimmäisen kerran Promecon Kankaanpään 
tehtaalla isäni kanssa. Muistan, että autoin pienestä pitäen valmistamaan metallisia 
nostokiskon kannattimia ja hoidin muita pikkuaskareita isäni kanssa, esimerkiksi siivosin 
pihaa ja keräsin roskia. Pian autoin jo sähkökeskusten asennuksessa ja johdotuksessa.

Vähän vanhempana menin ammattikouluun. Tulin Promecolle harjoittelijaksi ja tein 
sähkörakennustöitä Promecon tehtaan laajennushankkeessa Pasi Vanhatalon valvonnassa.

Ammattikoulun jälkeen ja ennen armeijaa työskentelin jonkin aikaa Promecon 
sähköteknisten järjestelmien parissa. Armeijasta päästyäni palasin takaisin Promecoon ja 
tein lähinnä sähkökeskusten asennuksia ja johdotuksia.

Sitten aloitin opinnot ammattikorkeakoulussa, mutta kyllästyin jo parin kuukauden päästä. 
Palasin Kankaanpäähän Metallityö OY:n palvelukseen. Valmistin sähkökeskuksia juniin. 
Loma-aikoina käsittelin saapuvia tilauksia.

Joinakin talvina autoin myös isääni pihan kolaamisessa.



Asennus- ja johdotustöiden jälkeen tein jonkin aikaa tarkastajan töitä. Kun Promeco 
alkoi tarjota täysimittaista testausta Rolls Roycen ohjausjärjestelmiä varten, aloitin 
työskentelyn täysipäiväisenä teknisenä tarkastajana. Työtehtävässäni olen myös auttanut 
luokitustarkastajia hyväksyntämenettelyssä, jolla he varmistavat, että järjestelmien 
suunnittelu täyttää vaatimukset. Vuosien varrella minulle on kertynyt runsaasti kokemusta 
erilaisista luokittelulaitoksista. Lopulta minut sertifioitiin tekemään luokituksia itsenäisesti 
ilman tarkastajan läsnäoloa. Olen saanut työssäni tavata mahtavia asiakkaita ja varustajia 
eri puolilta maailmaa, kun he ovat vierailleet luonamme tarkastamassa omien projektiensa 
luokitusprosessin.

Timo and Petri Keirikka

Ikä: 61 vuotta / 40 vuotta 
Koulutus: Peruskoulu / Sähköasentajan ammattitutkinto 
Työtehtävä: - / Tekninen tarkastaja
Työskennellyt Promecossa: 30 vuotta / noin 25 vuotta


