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P Ä Ä K I R J O I T U S

”SUOMELLA EI OLE parhaita yksilöitä, mutta meillä voi olla paras 
joukkue”. Kutakuinkin näin sanoi jääkiekkomaajoukkueen pääval-
mentaja Erkka Westerlund ennen Sotshin kisoja. Tätä kirjoitetta-
essa tulokset ovat selvillä. Sijoitus on jälleen paljon parempi kuin 
lähtökohdat huomioon ottaen oli realistista odottaa. Kisatauolle 
lähdettäessä NHL:n sadan parhaan pistemiehen joukossa oli kaksi 
suomalaista ja heistäkin vain toinen oli pelikuntoinen olympialai-
sissa. Westerlund tiesi mistä puhui ja on tiennyt jo pitkään. Eikä 
ole ainoa. Jääkiekon rinnalle voidaan heittää läjäpäin muitakin 
esimerkkejä. Koripallo, lentopallo, salibandy, muodostelmaluistelu, 
miksei jalkapallokin jne.

Moni muistaa vielä ajan, kun tulokset näissä ja monissa muis-
sakin joukkuelajeissa olivat varsin kehnoja. Se aika ei ole sen 
kauem pana kuin 80-luvulla. Varsin usein 
ongelmaksi tai vähintäänkin haasteeksi 
nostettiin puutteet joukkuepelaamisessa 
ja henkisen kantin pettäminen tiukoissa 
paikoissa. Ja kyllähän se kentällä usein 
selvästi näkyikin. Aika ja mentaliteetti oli 
toinen. Sisulla ja hammasta purren men-
tiin. ”Alta kulmain kyräilivät juntit toisiaan” 
rallatteli Irwin radioaalloilla. 

Kovin harva meistä urheilee maajouk-
kuetasolla, jossa huippuvalmentajien 
johdolla voitamme itseämme etukäteen 
vahvempia joukkueita. Useimmat meistä 
kuitenkin toimii päivittäin osana tiimejä, 
työelämän joukkueita. Työstä entistä 
suurempi osa tehdään tiimeissä ja myös 
tuloksiamme mitataan entistä enemmän 
tiimin tuloksilla. Työelämä on muuttunut 
suurelta osin joukkuepelaamiseksi. Työstä 
on tullut ryhmätyötä, sanovat Saku Tuo-
minen ja Pekka Pohjakallio tuoreessa 
kirjassaan Työkirja.

Organisaatiot näkevät paljon vaivaa 
saadakseen aikaan tiimejä, jotka ovat 
enemmän kuin yksilöidensä summia. 
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UUTUUS: 

Faro Laser Scanner 
Focus 3DX330
•  Pieni ja kevyt mittausratkaisu 3D-mittauksiin

•  Tarkkuus parempi kuin ±2 mm

•  Skannausetäisyys 330 m:iin asti

•  Mittausnopeus 976 000 pistettä/s

•  Integroitu GPS

•  WLAN

•  Integroitu kamera

•  Erittäin vähäinen kohina

•  Eräaikainen jälkikäsittely

Kysy lisää Geostarista!
p. 09 2532 5000 

TerveTuloa uudisTeTTuun MaanMiTTauslaiTokseen

Maanmittauslaitos uudisti organisaatiotaan 1.1.2014. Palvelemme asiakkaitamme valtakunnallisesti
suomeksi: 029 530 1110, asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi
ruotsiksi: 029 530 1120, kundservice@lantmateriverket.fi

Käyntiosoitteet säilyvät ennallaan. Voit asioida missä tahansa palvelupisteessämme.

www.maanmittauslaitos.fi/yhteystiedot

Tervetuloa tutustumaan Maanmittauslaitokseen osastollemme  
Seinäjoen Maanmittauspäivillä 20. – 21.3.2014. Tarvitsemme näitä tiimejä. Tiimejä, jotka pystyvät voittamaan hissi-, 

paperikone- ja tukiasematilauksia. Tiimeillä on merkitystä myös ar-
kisemmassa työssä. Toimistoissa, asiakaspalvelussa, tutkimuksessa, 
maastotöissä jne. Näitäkin tiimejä tarvitaan ja näidenkin tiimien ke-
hittyminen ja menestyminen on kokonaisuuden kannalta tärkeää, 
vaikka onnistumisen jälkeen tiedossa ei olisikaan mitalibonuksia.

On tietysti aina välillä hienoa tehdä sankarillisia tekoja ja näyttää 
omaa osaamistaan ja venymiskykyään – tätäkin tarvitaan. Pitkässä 
juoksussa tämä ei kuitenkaan ole voittava konsepti – silloin, kun 
kilpailu muuttuu riittävän kovaksi. Yhden sankarin sijaan koko 
joukkue on saatava uudelle tasolle. Tässä on se sankaruus.

Näyttää kuitenkin siltä, että tällä saralla on vielä paljon tehtä-
vää. Suomalaisen työelämän matka huipulle on kesken. Ehkäpä 

olemme ajoittain olleet jopa pidemmällä 
kuin nyt ja ottaneet välillä takapakkia. 
Suomalainen työelämä on monessa suh-
teessa hyvä, mutta ympärillemme ja peiliin 
katsottaessa huomaamme kyllä helposti, 
että paremminkin voisi olla.

Huippu-urheilujohtaja Mika Kojon-
kosken vieraillessa aamu-tv:ssa 25.2. kes-
kustelu kääntyi yksilö- ja joukkuelajeihin. 
Kojonkoski kertoi, kuinka mäkihyppääjä 
Sigurd Pettersseniltä oli kysytty, onko 
mäkihyppy yksilöurheilua vai joukkue-
urheilua. ”Yksilöurheilua” – oli Petterssen 
vastannut – ”sen 15 sekunnin ajan, kun 
päästät puomista irti ja kurvaat katso-
mon eteen. Kaikki muu tehdäänkin sitten 
joukkueena.”

Mitään estettä ei liene olemassa sille 
etteikö suomalainen työelämä voisi kehit-
tyä maailman parhaaksi. Voisiko olla jopa 
niin, että tälle on itse asiassa enemmän 
edellytyksiä kuin esteitä. Aika on kypsä 
paradigman muutokselle. Sen sijaan, että 
kysymme Miksi, meidän pitääkin kysyä 
Miksi ei?


