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IN MEMORIAM

Toimistosihteeri  
MARJUT KUUSELA 

9.10.1945–29.5.2015

Marjut Meri Tuulikki Kuusela syntyi 
Lahdessa, mutta asui Helsingissä 
koko ikänsä. Hän kirjoitti ylioppi-
laaksi Kulosaaren yhteiskoulusta 
1965.

Tavattuaan v. 1966 tulevan 
miehensä Anssi Kuuselan hän jou-
tui kosketuksiin vasta perustetun 
Maanmittausteknikot ry:n, sit-
temmin Maanmittausteknikoiden 
Liiton ja lopulta Maanmittausalan 
Ammattikorkeakoulu- ja Opisto-
teknisten Liiton Makli ry:n kanssa.

Anssi toimi yhdistyksen joh-
totehtävissä, mitä kautta Marju-

tille lankesivat erilaiset sihteerin 
tehtävät yhdistyneinä järjestön 
jokapäiväisten rutiinien hoitoon.

Aluksi hän hoiti niitä kotonaan 
Pihlajatiellä, mutta Liiton hankittua 
oman huoneiston, ensin Kalevan-
kadulta, sittemmin Mannerhei-
mintieltä ja lopuksi Kulmakadulta 
työpaikka vakiintui noihin tiloihin.

Allekirjoittanut oli tutustu-
nut Marjutiin jo 60-luvun puo-
livälissä, jolloin hän Anssin kera 
kävi informoimassa meitä tulevia 
maanmittausteknikoita oppilaitok-
sissa. Paremmin tutustuin häneen 
Kalevankadun aikoihin syksyllä 
1975, jolloin tulin mukaan Liiton 
toimintaan. Yhteistä taivalta ehti 
näin kertyä yli 40 vuotta. 

Jo ensi vaikutelmat hänestä 
olivat positiiviset. Hän oli tekijä, eikä 
turhan suunnittelija, joka osasi opas-
taa uuden toimijan järjestöasioiden 
pariin. Kun itsekin tulin toimintaan 
sihteerin tehtävien kautta, oli en-
siarvoisen tärkeää saada suoraa ja 
oikeaa tietoa asioiden hoitamisesta. 
Myöhemmin Liiton organisaatios-
sahan allekirjoittanut oli Marjutin 
esimies, mutta sanoinkin usein, että 
sanopas esimiehellesi, miten asioita 
pitäisi nyt hoitaa.

Noista ajoista aina 90-luvulle 
asti Liiton johdossa oli rutinoituja 
puheenjohtajia, joiden aikana Mar-
jut sai selkeät ohjeet toimintaan, 
mutta sittemmin vähäisemmän 
kokemuksen omaavien puheen-
johtajien aikana Marjutin rooli 
korostui Liiton käytännön asioiden 
hoitajana. Liiton tiedottamisen 
käytännön toimet olivat pitkälti 
Marjutin vastuulla. mm. säännöl-
lisesti ilmestyneiden tiedotteiden 
välityksellä.

Seminaarit sekä kotimaassa 
että myös ulkomailla järjestyivät 
Marjutin rautaisella osaamisella. Oli 
turvallista lähteä matkaan, kun tie-
dossa oli hyvin valmisteltu matka.

Yhteydenpito alan muihin jär-
jestöihin ja niiden toimihenkilöihin 
muodosti tärkeän sektorin Marjutin 
työssä. Hänellä oli laaja henkilökoh-
taisten suhteiden verkosto, johon 
itsekin useasti turvauduin.

Maanmittauspäivistä muodos-
tui tapahtuma, jota hyvin pitkälti 
hoidettiin Liiton toimiston ja Mar-
jutin kautta. 

Kun Marjut sairastui vakavasti 
2000-luvun alkupuolella, hän 
hoiti asioita jonkin aikaa vielä 
suurella sitkeydellä, kunnes siirtyi 

normaalille vanhuuseläkkeelle 
vuonna 2008.

Pitkästä yhteisestä työkoke-
muksesta versoi myös perheys-
tävyys, jonka kautta allekirjoitta-
neella ja vaimollani oli tilaisuus 
vierailla Kuuseloiden maapaikalla 
Miehikkälässä useina kesinä.

Vaikka Marjutin sairaus esti 
tehokkaan liikkumisen, kävim-
me vielä muutama vuosi sitten 
porukalla suppiksia keräämässä 
Miehikkälässä.

Marjut oli positiivinen henkilö. 
En muista hänen koskaan valitta-
neen työstä eikä henkilöistä, vaan 
hän suhtautui asioihin realistisesti.

Marjutin suhde perheeseensä 
oli läheinen ja lämmin. Aviopuolison 
lisäksi lapset Riitta perheineen ja 
Heikki olivat erittäin tärkeitä hänelle.

Marjut suhtautui tyynesti tule-
vaan. Kun hänen sairauttaan hoi-
tanut lääkäri ilmoitti keväällä 2015, 
etteivät hoidot enää tehonneet, 
Marjut totesi ”näillä mennään”.

Jäämme kaipaamaan vankkaa 
asioiden osaajaa ja upeaa ihmistä.

Raimo Tuomala 
Liiton toiminnanjohtaja, 
eläkkeellä

ERKKI LEMMETTI  
1940–2015

Maaoikeusinsinööri Erkki Lemmet-
ti syntyi 15.5.1940 ja kuoli Naanta-
lissa syöpään 20.9.2015.

Erkki (kaikille tutuille Eki) syntyi 
Rantasalmella pari kuukautta talvi-
sodan päättymisen jälkeen. Perhe 
oli siirtynyt evakkoon Karjalasta 
Metsäpirtin kunnasta, joka sijaitsi 
Laatokan rannalla Neuvostoliiton 
rajalla. Kuten tunnettua, paluuta 
kotiseudulle ei sotien jälkeen ollut. 

Pysyvästi perhe asutettiin Mietoi-
sen kuntaan.

Eki kirjoitti ylioppilaaksi Uu-
denkaupungin Yhteislyseosta 1959 
ja valmistui diplomi-insinööriksi 
TKK:sta vuonna 1967. 

Eki aloitti virkauransa maanmit-
tausauskultanttina Lappeenran-
nan maanmittauspiirissä 1967–69. 
Maanmittausinsinöörin virkaa hän 
siirtyi hoitamaan Turun ja Porin 
lääniin 1969 ja vuoden 1972 orga-
nisaatiouudistuksen jälkeen Turun 
maanmittauspiirin maanmittaus-
toimistossa.

Voidaan todeta, että Ekin läpi-
viemien toimitusten kirjo oli hyvin 
laaja: yhteisten vesi-, vesijättö- ja 
maa-alueiden laajat jaot, hankalat 
halkomiset, isot yleistietoimitukset. 
Saattaa olla, ettei sellaista toimi-
tuslajia ole, jollaista Ekin kohdalle 
ei olisi tullut.

1980-luvulla Ekin päätehtävät 
koostuivat erilaisista lunastuksista, 
ennen kaikkea yleistietoimituk-
sista. Noina vuosina rakennettiin 
monia valtaväylän tasoisia teitä 
useissa Varsinais-Suomen kun-

nissa niiden jyrkästikin toisistaan 
poikkeavissa kaavoitustilanteissa. 
Tällöin pääsi oikeuksiinsa varman 
asiantuntevuuden lisäksi Ekin 
käytännönläheisyys. Toimitusten 
joutuisaa suorittamista edesauttoi 
Ekin päättäväinen, rauhallinen ja 
kuitenkin ystävällisen kunnioittava 
suhtautuminen asiakkaisiin. 

Työyhteisössä opittiin luot-
tamaan Ekin järjestelmällisyy-
teen ja aikaansaavuuteen. Uusien 
käytäntöjen kuten ATK:n sekä 
kiinteistöarvioinnin menetelmien 
sisäänajossa Eki oli työyhteisössä 
omaksujien kärjessä, toisia opas-
tava ja kannustava. 

Eki oli aina rauhallinen ja avu-
lias. Häneltä sai ystävällistä tukea 
ja neuvoja oli kysymys pienistä tai 
laajemmista kuten diplomityön 
ohjaamiseen liittyvistä ongelmista.  

Vuonna 1991 Eki siirtyi maa-
oikeusinsinööriksi Etelä-Suomen 
maaoikeuden Turussa toimivaan 
jaostoon. Täällä hänen tietonsa 
ja kokemuksensa saivat uuden 
oivan ympäristön oikeudenmu-
kaisten tuomioiden löytämiseksi. 

Maaoikeuden istunnoissa Eki 
toimi pitkälti tarkkailijana mutta 
itse tuomioissa Ekin kädenjälki eli 
vahva ammattitaito ja kokemus 
tuli selvästi esille. Eläkkeelle Eki jäi 
Turun käräjäoikeudessa toimivasta 
maaoikeudesta keväällä 2003.

Ekin harrastuksista on syytä 
mainita sulkapallo ja tennis sekä 
kotona tehdyt remonttiyöt. 

Viime vuosina Eki vietti suu-
rimman osan ajastaan Naantalissa 
perheen parissa. Vaimo, kaksi 
lasta ja viisi lapsenlasta menettivät 
lämpimän puolison, isän ja vaarin. 
Me työtoverit ja muut ystävät ja 
tutut jäämme kaipaamaan Ekin 
empaattista ja huumorintajuista 
olemusta…

Antti Talaskivi 
Kimmo Nevavuori

Erkki Lem
m

etin arkisto


