M a a n m i t tau s ta
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”Tekniikan m useon
m aanmittariväki on
y rittänyt s uorilla
k ontakteilla y llyttää
m aanmittareita
k irjaamaan
k okemuksiaan.”

Yleisimmän käsityksen mukaan
elämme vain kerran ainutlaatuista elämäämme. Jotta jälkeemme jäävät ymmärtäisivät
ajankuvamme ja kokemuksemme mahdollisimman oikein, olisi paikallaan merkitä
kokemukset ja tekemiset paperille. Koska
emme kulje samoja polkuja ja koe ja näe
asioita samalla tavalla, olisi hyvä saada mahdollisimman monen kokemukset muistiin.
Onhan näitä elämänkertoja kyllä tehty ja
julkaistukin. Mm. Maanmittaus-lehti on kunnostautunut tässä varaamalla silloin tällöin
lähes koko numeronsa jonkun tarinalle. Myös
Maankäyttö-lehti on varannut palstatilaa
menneiden aikojen kokemuksille. Parhaillaan
on meneillään taksa-ajan selvittely. Vaikka
tietysti on niin, että ammattilehtien tulisi
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Elämme kerran
pääasiassa keskittyä ajankohtaisten asioiden käsittelyyn ja tukevaisuuden trendien
haisteluun.
Törmäsinpä tässä poikkeuksellisen hyvään
ja sujuvaan tarinaan, joka on julkaistu kirjan
muodossa. Harri Leppäsen teos Gaddafin
kunnailla poikkeaa merkittävästi tavallisesta
tarinasta (Timo Linkola esitteli kirjaa edellisessä numerossa). Se kertoo suomalaisen
konsultin elämästä ja kokemuksista Libyassa,
joka on sattuneesta syystä ollut kuluvan
vuoden aikana kovasti esillä julkisuudessa.
Kirja taustoittaa hyvin Libyan historiaa ja
ajautumista tämän päivän tilanteeseen Gaddafin oppien saattelemana. Se kertoo myös
konsulttien työnhankinnoista ja selviämisestä
saaduista tilauksista. Samoin saa elävän kuvan
siitä, miten suomalainen selviää libyalaisesta
arabimaailmasta ja kulttuurista, inshallah.
Loppua kohti kirjassa hypitään vähän sinne
tänne, mutta luettavuus ei tästä juuri kärsi.
Kirja ei varsinaisesti käsittele maanmittausta
vaan siltä osin kuin työstä puhutaan niin
liikenne- ja kaupunkisuunnittelua, vaikka
kirjoittaja onkin maanmittari. Kirja on mukavaa luettavaa ja tekee Libyan tilanteen
ymmärrettäväksi. Aika kultaa muistot, joten
kirjan sävykin on tapahtumiin nähden varsin
leppoinen. Arabien tavat ja kulttuuri poikkea
vat tosiaan meikäläisestä.
Lukiessa tuli mieleen omat seikkailut
1970-luvun konsulttimaailmassa. Toimeksiantoja, olivat ne koti- tai ulkomaisia ja vaikka
kuinka eksoottisia, metsästettiin minkä
pystyttiin. Kun niitä sitten saatiin hollille, niin
kerättiin sopiva konsortio ja tarjottiin työtä.
Useimmin ei saatu, mutta silloin kun saatiin,
niin joutui sitten enemmän tai vähemmän
kireällä hinnalla tarjottua työtä puskemaan
hiki hatussa, jotta olisi saavutettu hyvä lopputulos.
Tekniikan museon maanmittariväki on
yrittänyt suorilla kontakteilla yllyttää maanmittareita kirjaamaan kokemuksiaan. Helpottaakseen kirjoittamista on laadittu oheisena
oleva sisällysluettelo. Sen avulla pitäisi jutun
laatiminen olla helppoa. Tietysti myös vapaamuotoiset esitykset ovat tervetulleita.

Muistelmarunkoesitys
1.

Nimi, syntymäaika ja -paikka
Muistelman laatimispaikka ja -aika
Koulutusvaiheet

1.1 Koulunkäynti
Ensimmäinen kosketus maanmittausalaan
Harjoitteluajat, -tehtävät ja esimiehet
Opiskelu, opiskeluolosuhteet, toiminta
opiskelujärjestöissä
2.

Työharjoittelu ja sen kokemukset

2.1 Kesätyöpaikat
Opiskeluaikaiset muut työpaikat
3.

Erikoistumisalue opiskelussa ja
loppututkintotyö
Jatko-opinnot
Työelämä ja työpaikat aikajärjestyksessä

3.1 Millaista työtä kussakin työpaikassa teit
Osallistumiseni uusien menetelmien ja
laitteiden käyttöönottoon
Esimiehet – luonnehdinta
Alaiset – toimintatapoja ja tilanteita
Yhteistyökumppaneita – yhteistyön
luonnehdinta
Mahdolliset sivutoimet
4.

Merkittävimmät hankkeet työelämässä
Työelämässä tapaamasi
mielenkiintoisimmat persoonallisuudet –
luonnehdinta
Erikoisia tapahtumia ja sattumuksia – 		
hauskat ja ikävät
Työelämän aikaiset sivutoimet
Opinto- tms. matkat ulkomaille
Osallistumisesi maanmittausalan
yhdistystoimintaan
Osallistumisesi kunnalliseen,
seurakunnalliseen tai valtiolliseen
kansalaistoimintaan
Muut luottamustehtäväsi
Harrastukset työn ulkopuolella
Asevelvollisuusasiat
Muita asioita, jotka haluat tuoda julki
(alan vitsit, huulet ym.)

Jürgen Grönfors
jurgen.gronfors luukku.com

