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Kati Palmi työskentelee Abloy Oy:n Tampereen toimipisteessä. Hänen
tehtävänään on koota erilaisia painikkeita ja heloja, varmistaa tuotteiden laatu
sekä pakata tuotteet asiakastoimituksia varten.
Lapsuuden haaveammattinani oli kätilö. Lukion suoritettuani en enää ollut
niinkään kiinnostunut kätilön ammatista, mutta terveydenhoitotyö kiinnosti minua yhä. Niinpä hain ja
pääsin sosiaalialan oppilaitokseen opiskelemaan lähihoitajaksi. Suuntautumisvaihtoehdokseni valitsin
vammaistyön. Valmistuin hyvin arvosanoin lähihoitajaksi, mutta koulutuksesta huolimatta en ollut varma
haluaisinko jäädä lopullisesti sairaanhoitoalalle. Koska kaikki ystäväni olivat edelleen opiskelemassa,
päätin itsekin alkaa opiskella. Lähetin hakupaperit Tampereen yliopistoon ja aloin valmistautua
pääsykokeisiin. Lukeminen ei kuitenkaan oikein maistunut ja minua kammoksutti ajatus siitä, että
seuraavat kuusi vuotta olisivat pelkkää kirjojen lukua yliopistossa. Niinpä harkittuani tarkkaan
vaihtoehtojani lopetin pääsykokeisiin valmistautumisen ja aloin etsiä itselleni töitä.
Vammaistyö ei tuntunut erityisen mielenkiintoiselta vaihtoehdolta. Ystäväni sen sijaan oli ollut Abloy Oy:n
Tampereen toimipisteessä töissä ja kehui yritystä mukavaksi työpaikaksi. Päätin hakea Abloylle töihin,
vaikka mielessä kummittelivat mielikuvat yksinäisistä ja likaisista työtehtävistä. Pääsin työhaastatteluun.
Haastattelun yhteydessä minulle esiteltiin tuotantotilat, jotka yllätyksekseni olivat siistit. Ihmiset eivät
työskennelleet itsekseen vaan töitä tehtiin ryhmissä. Tuotantokierroksen myötä vakuutuin haluavani
Abloylle töihin. Onnekseni sain paikan. Valintaani en ole katunut, vaikka lähipiirini vanhempia lukuun
ottamatta suhtautui epäillen valintaani alkaa kokoonpanijaksi.
Meillä on kokoonpano- ja pakkauspuolella hyvähenkinen tiimi, jossa on mukava tehdä töitä. Työ on
reipasta ja antoisaa, sillä oman työni tulokset ovat selvästi nähtävissä. Toimistossa näyttöpäätteen
ääressä istuskelu tuskin sopisikaan luonteelleni. Töitä ei koskaan tarvitse tuoda kotiin. Kun päivä on
täynnä, voi työnteon unohtaa kokonaan ja keskittyä nauttimaan vapaa-ajasta. Itse asiassa olen ylpeä
itsestäni, sillä sain vakituisen työn ja hyvät ansiot jo 22-vuotiaana toisten vielä miettiessä
opiskeluvalintojaan. Jos työstä jotain heikkouksia etsii, niin ikävintä on herätä jo kuudelta alkavaan
aamuvuoroon. Töistä pääsee kuitenkin jo kahdelta pois, joten töiden jälkeen ehtii hyvin nukkua pienet
päiväunet ja herätä virkeänä neljältä, jolloin valtaosa ihmisistä vasta pääsee pois töistä.
Toistaiseksi olen ollut työhöni erittäin tyytyväinen. Jos joskus haluan toisenlaisiin työtehtäviin tai
opiskelemaan, alan varmasti opiskella konetekniikkaa, sillä alalla on monenlaisia mielenkiintoisia
työtehtäviä. Oman kokemukseni perusteella voin suositella metallituotteita valmistavia yrityksiä
työpaikaksi kaikille naisille ja miehille. Prinsessamaisella asenteella täällä ei pärjää, mutta motivoituneille
ja reippaille täältä löytyy monipuolisia töitä.
Teen kaksivuorotyötä; joka toinen viikko on aamu ja joka toinen iltavuoroa. Viikonloput ovat aina vapaita,
jolloin ehdin hyvin viettää aikaa kavereiden kanssa ja käydä esimerkiksi elokuvissa tai keilaamassa.
Harrastan mielelläni liikuntaa. Käyn kuntosalilla ja jumpassa. Lukeminen on myös mukavaa. Pidän
historiallisista elämänkerroista ja jännitysromaaneista. Agatha Christien Hercule Poirot -kirjat ovat
suosikkejani.

Abloy Oy on johtavia lukko- ja rakennushelavalmistajia ja sähköisen lukitusteknologian edelläkävijä.
ABLOY®- tuotteita myydään kattavan maahantuojaverkoston kautta kaikkiin maanosiin ja 60
vientimaahan. Pitkät perinteet turvallisuuden asiantuntijana sekä jatkuva, asiakaslähtöinen suunnittelu
tuovat ratkaisuja, jotka edustavat alan teknologista huippua. Abloy Oy työllistää 1130 henkilöä ja
yrityksen liikevaihto on 135 miljoonaa euroa. Tuotannosta vientiin menee 46%. Päävientimaat ovat
Skandinavia, Englanti, USA, Saksa, Baltian maat, Ranska, Kanada, Espanja, Venäjä, Australia ja Puola.
Suomessa Abloy on markkinajohtaja. (www.abloy.fi)

