
 anette Pyörre aloitti 
teknisen suunnittelun pe-
rustutkinto-opinnot tam-
mikuussa 2016. Koulu-

tuksessa opetellaan suunnitel-
mapiirustusten tuottamista ja 
ylläpitämistä, erilaisten suun-
nitteluun liittyvien julkaisujen 
tekemistä, 3D-mallintamista 
ja visualisointia. Opintojen al-
kuvaiheessa ryhmä kävi tutus-
tumassa suunnittelutoimisto 
Merius Oy:n toimintaan. 

– Vierailun aikana sain yri-
tyksestä todella hyvän vaiku-
telman. Tykkäsin siitä, miten 
Meriuksessa tehdään töitä ja 
miten yritystä johdetaan. Olin 
tosi tyytyväinen, kun sain vii-
me syksynä Meriukselta työs-
säoppimispaikan, Pyörre ker-
too.

Työssäoppimisjaksolla Pyör-
re pääsi harjoittelemaan kap-
paleiden piirtämistä ja mal-
lintamista. Yksi hänen piir-
tämänsä säiliö päätyi peräti 
tuotantoon asti. Merius Oy:n 
yrit täjä ja toimitusjohtaja 
Hannu Sarja vaikuttui har-
joittelijan kyvyistä.

– Huomasin, että Janettel-
la on erittäin hyvä visuaali-
nen hahmotuskyky ja looginen 
päättelykyky. Jo harjoitteluai-
kana hänellä oli poikkeuksel-
linen taito nähdä asiat pidem-
mälle. Harvoin vasta-alkaja 
osaa ennakoida suunnittelu-
prosessia niin pitkälle mitä Ja-
nette osasi, Sarja muistelee.

Ei siis ihme, että Sarja tar-
josi Pyörteelle avustavan suun-
nittelijan työtä. Kun työt alkoi-
vat tammikuussa 2017, muutet-
tiin koulutusmuodoksi oppiso-
pimuskoulutus. Näillä näkymin 
Pyörre saa tutkinnon valmiiksi 
ensi talvena.

Merius on tunnettu inno-
vatiivisuudesta ja tinkimättö-
mästä asiantuntijuudesta, mis-
tä kertoo sekin, että yritys voit-
ti valtakunnallisen yritysten 
sparrausohjelma Kasvu Ope-
nin Pohjanmaan semifinaalin. 
Valtakunnallinen finaali jär-
jestetään lokakuussa 2017. 

– Meillä on hyvin selkeä ta-
voite, jota Kasvu Open kirkas-
ti vielä lisää. Meillä on hyviä 
tekijöitä ja suhtaudumme työ-
hömme intohimoisesti. Uskon, 
että tulemme muuttamaan 
koko toimialan tekemistä Suo-
messa, Sarja toteaa.

Sarja on asettanut yrityk-
sen vision ja tavoitteet kor-
kealle, mikä asettaa vaatimuk-
sia myös työntekijöille.

– Ajattelen, että kaikki läh-
tee huolellisesta rekrytoinnis-
ta. En koskaan palkkaa ihmistä 
mihinkään tiettyyn projektiin, 
vaan pitkälle yhteiselle matkal-
le. Etsin sellaisia tekijöitä, joi-
den persoona ja arvot ovat so-
pusoinnussa yrityskulttuurim-
me kanssa. Kiinnitän huomio-
ta siihen, että työntekijä kokee 
saavansa oikeanlaisia haastei-
ta ja työmäärä on sopiva. Kun 
henkilöstö kokee, että heitä 
kannustetaan, he pystyvät an-
tamaan parhaan potentiaalin-
sa yrityksen käyttöön, Sarja se-
littää.

Janette Pyörre allekirjoittaa 
kannustavan työilmapiirin.

– Monesti sitä ehkä vähät-
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telee taitojaan, mutta kun työ-
hön kannustetaan ja asioista 
keskustellaan, oma itseluotta-
mus kasvaa. 

Tulevaisuuden ala
Teollisuuden investointien 
suunnitteluun keskittyvät yri-
tykset kilpailevat osaajista tuo-
tesuunnitteluun paneutuvien 
suunnittelutoimistojen kanssa. 
Myös kaupunkirakentamiseen 
tarvittava suunnittelu tarvit-
see omat tulevaisuuden asian-
tuntijansa.

– Näppituntumalta sanoi-
sin, että tällä hetkellä kysyntää 
teknisen suunnittelun osaajille 
on enemmän kuin mitä osaajia 
on tarjolla, Sarja arvioi.

Tällä hetkellä Merius työl-
listää noin parikymmentä ih-
mistä. Toimintakenttä on haas-
tava, ja työ muuttuu ja kehit-
tyy. 

– Tutkimme menetelmiä, 
etsimme teknologiaa ja mie-
timme, miten sitä voi käyttää 
viisaasti. Meillä on paljon si-
säistä koulutusta ja mentoroin-
tia. Lisäksi henkilöstö on suo-

rittanut esimerkiksi johtamis- 
ja esimieskoulutuksia ja yri-
tyksellemme räätälöityjä CAD/
CAM-koulutuksia. Lähtökoh-
taisesti on oltava kehitysmyön-
teinen, jotta pärjää meillä ja 
tällä alalla, Sarja toteaa.

Avustavana suunnittelijana 
Pyörre tekee toimistotöitä, avus-
taa kappaleiden piirtämisessä 
 ja mallintamisessa ja eneneväs-
sä määrin tekee myös yrityksen 
viestintää ja markkinointia.

– Olen tehnyt Meriukselle 
mainoksia ja rollupeja, päivit-
tänyt somea ja valokuvannut. 
Viestintäkin kiinnostaa paljon 
ja tällä hetkellä mietimme pai-
nottuisivatko työtehtäväni tu-
levaisuudessa enemmän vies-
tintään vai suunnitteluun. Olen 
tosi kiitollinen Hannulle siitä, 
että hän antaa minulle valin-
nanvapautta työtehtävien suh-
teen. Koen, että saan käyttää 
kykyjäni hyödyksi, Pyörre kiit-
telee.

– Minun silmissäni Janette 
on erittäin lahjakas, ja toivon, 
että voin avata Janettelle hy-
vän urapolun, jatkaa Sarja.

Tekninen suunnittelija näkee asiat pidemmälle

Janette Pyörre työskentelee Hannu Sarjan Merius Oy:ssä 
avustavana suunnittelijana.

koulutuksen 
opit ovat 

tulleet suoraan 
käyttöön
Janette Pyörre

Teknisen suunnittelun perustutkinto alkaa 
seuraavan kerran syyskuussa 2017.

Lue lisää: www.kpedu.fi/viestintä

– Koulussa on opeteltu käyt-
tämään erilaisia suunnitteluoh-
jelmistoja ja töissä olen pääs-
syt tekemään ohjelmistoil-
la varsinaista suunnittelutyö-
tä. Ehkä koulutuksessakin voisi 
olla enemmän suunnittelutyötä, 
mutta toisaalta kaikki koulutuk-
sen opit ovat kyllä tulleet ihan 
suoraan käyttöön, Pyörre sanoo.

Tavoitteet korkealla
Merius Oy on kokkolalainen 
suunnittelu-, konsultointi ja 
projektinhallintapalveluita tar-
joava asiantuntijaorganisaatio. 
Yritys auttaa teollisuuden in-
vestoivaa asiakasta suunnitte-
lemaan ja suorittamaan inves-
tointinsa entistä paremmin.

Miten mukaan?
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