Neste Oil

Kesäpressa hoiti
homman kotiin

Mikko Laineen kausi
Neste Oilin kesäpressana
oli lyhyt mutta erittäin
onnistunut.
Valtiovierailu Hollantiin, jossa
tutustuminen Neste Oilin Rotterdamin-jalostamoon. Visiitti
Kajaaniin selvittämään sattunutta öljyvuotoa yhdessä konsernin johtoryhmän kanssa.
Vauhdikas päivä Keski-Suomessa rallin MM-osakilpailun
arvovieraita isännöiden.
Siinä esimerkkejä tehtävistä,
jotka suomalaisen öljykonsernin kesäpressaksi viime keväänä valittu Mikko Laine, 21, virkakaudellaan hoiti.
Kolmen ja puolen kuukauden
mittainen kausi oli intensiivinen
pesti, joka puristi Aalto-yliopiston kemianteekkarista mehut irti. Urakka kuitenkin antoi paljon
enemmän kuin otti, pressanvirastaan takaisin koulunpenkille
siirtynyt Laine vakuuttaa.
Kovin paikka oli itse asiassa
kampanjointi ja sitä seuranneet
äänestyskierrokset. Vaalikampanjansa Laine hoiti moderniin
tapaan sosiaalisessa mediassa.
Youtubeen ladattu omatekoinen
musiikkivideo teki tehtävänsä,
ja sanoma levisi kiitettävästi

myös Facebookissa.
Moniportainen valintaprosessi huipentui 15-henkisen
paneelin haastatteluun, jonka
päätteeksi Neste Oilin valitsijamiehet ja -naiset pudottivat lippunsa uurnaan.
”Siinä vaiheessa ehdin miettiä, olisiko pitänyt tehdä jotain
paremmin, mutta hyvinhän siinä lopuksi kävi”, muistelee noin
60 kilpakandidaattia päihittänyt
Laine.
Raportit blogissa

Vaikka ensikertalaisella pressalla ei ollutkaan aiempaa työkokemusta kemian alalta, valitsijoihin teki ilmeisesti vaikutuksen ehdokkaan julkinen
toiminta. Laine on MTV3:n lastenkanavan Juniorin suosittuna
juontajana ehtinyt hankkia vankan aseman etenkin nuoremman
sukupolven keskuudessa.
Lisäksi hänet muistetaan Linnanmäen huvipuiston luotettavana laitteenhoitajana.
”Kolmessa kesässä etenin
pikkulasten laitteista maailmanpyörään ja vuoristorata Ukkoon
asti”, Laine kuvailee nousujohteista uraansa huviteollisuuden
palveluksessa.
Tehtävät Neste Oilissa olivat

yhtä moninaiset kuin presidenteillä yleensäkin, eikä kahta samanlaista päivää ollut. Laine
vietti aikansa milloin pääkonttorin asiakaspalvelussa, milloin
laboratoriossa, milloin säiliöauton kyydissä, milloin maakuntamatkoilla.
Pääasiallisena toimenkuvana
oli tutustua ison talon mahdollisimman moneen toimintoon ja
raportoida kokemuksistaan nettiblogissa ja Facebookissa.
”Pari päivää viikossa meni kirjoitushommissa, joita on
onneksi tullut harjoiteltua pienestä pitäen. Lintsilläkin pidin
blogia.”
Blogitekstien idea oli tehdä
taloa entistä tutummaksi sekä
sen omille työntekijöille että
suurelle yleisölle.
Kohti uusia haasteita

Korkea virka toi mukanaan vain
yhden yllätyksen. Kesäpressan
ei – toisin kuin joidenkin kollegoidensa – tarvinnut pönöttää
eikä jäykistellä lainkaan.
”Ilmapiiri firmassa oli todella mukava ja rento, vaikka porukka samalla oli hyvin työlleen
omistautunutta.”
Nyt emerituspressaa odottavat jo uudet haasteet. Biotek-

Kesäpressaa ei kertaakaan
vedetty kölin alta, vaan hän
ryömi öljytankkeri Temperan uumeniin aivan vapaaehtoisesti.

niikkaa pääaineenaan lukevan
teekkarin on ensi keväänä tarkoitus valmistua tekniikan kandidaatiksi.
Opintoihinsa Laine paneutuu
vähintään yhtä innokkaasti kuin
kesäduuniinsa.
”Kemia on kiinnostanut aina.
Yläasteella oli hienoa, kun kemiantunnit alkoivat. Uteliaana
pikkupoikana olin tosin tutustunut aiheeseen jo paljon aikaisemmin”, Laine myöntää naureskellen.
Tuleva vakituinen työpaikka
saattaa hänen mielestään hyvinkin löytyä Neste Oilista, mutta maailma on täynnä muitakin
houkuttelevia vaihtoehtoja.
Entä mitä terveisiä lähettäisit
kollegallesi Sauli Niinistölle?
”No, hänellähän on kausi vasta alussa. Sanoisin, että edusta
hyvin ja hoida sinäkin homma
kunnialla loppuun. Kansan tuki
on takanasi.”
Päivi Ikonen
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