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M A A N M I T T A U S T A 
 T A L L E N T A M A S S A

MUISTELMIA JA ANEKDOOTTEJA

M A A N M I T T A U S A L A N  M U S E O 
T O I M I K U N TA  on vuosikymme-
nien varrella kerännyt maan-
mittareiden muistelmia sekä 
kirjoituksina että aikanaan haas-
tatteluina. Tähän mennessä 
kerääntyneet muistelmat on 
tallennettu paitsi Tekniikan 
museon myös Suomen Kirjal-
lisuuden Seuran arkistoihin. 
Viimeisen vuosikymmenen 
aikana on muistelmia kertynyt 
aika harvakseltaan. Nyt olisi 
toivottavaa, että innostus muis-
telmien tekoon taas piristyisi, 
kun maanmittausala ainakin 
koulutuksen osalta on mullis-
tumassa.

Jos muistelmien kirjoitus 
tuntuu liian vaativalta, niin hyvät 
jutut ja tarinatkin ovat terve-
tulleita. Seuraavassa on Repe 
Ruotsalaisen löytö. Isojakotoi-
mitukset olivat yleensä suuria ja 
kestivät useammankin vuoden ja 
aiheuttivat paljon riitoja:

Osoitus suomalaisesta kan-
sanluonteesta, jääräpäisyydestä 
ja riidanhalusta, mitä osaksi 
myös sarkajako aiheutti. Maan-
mittari itse oli herra, mahtava ja 
hyvinvoipa ja asemansa puolesta 
tietysti pelätty.

Vuonna 1783 kirjoittaa Porthan 
eräässä kirjeessään huomiois taan 
maanmittarien toimista Viitasaa-
rella:

”Ollessani Viitasaarella, saapui 
sinne maanmittari järjestämään 
heidän maitaan. Rahvas otti hänet 
vastaan pelolla ja vavistuksella, 
ikään kuin lauma kasakoita olisi 
saapunut kylään…

Lyhyenä kesäkautena, jolloin 
talonpoika tarvitsee kaiken voi-
mansa päivätyöhön ja joutuu 
orjan lailla tekemään työtä hank-
kiakseen elantonsa talven varalle, 
ottaa maanmittari hänen kaiken 
väkensä pelloilta ja niityltä. Tiloilla 
joilla asuu 3–5 henkeä, vaaditaan 
10–12 miestä maanmittarin apu-
laiseksi koko kesän ajaksi…”

Muistelmien tekoa varten on 
museotoimikunta aikanaan laati-
nut muistelmille mallisisällysluet-
telon. Kun etenee otsikkojen mu-
kaan ja kirjoittaa jokaisen otsikon 
alle jotain asiaan kuuluvaa, niin 
johan ovat muistelmat syntyneet. 

M U I S T E L M A R U N KO E S I T Y S
1. Nimi, syntymäaika ja -paikka
2. Muistelman laatimispaikka 

ja -aika
3. Koulutusvaiheet
3.1 Koulunkäynti
3.2 Ensimmäinen kosketus 

maanmittausalaan
3.3 Harjoitteluajat, -tehtävät ja 

esimiehet
3.4 Opiskelu, opiskeluolosuh-

teet, toiminta opiskelujär-
jestöissä

4. Työharjoittelu ja sen koke-
mukset

4.1 Kesätyöpaikat
4.2 Opiskeluaikaiset muut 

työpaikat
5. Erikoistumisalue opiskelus-

sa ja loppututkintotyö
6. Jatko-opinnot
7. Työelämä ja työpaikat 

aikajärjestyksessä
7.1 Millaista työtä kussakin 

työpaikassa on tehty
7.2 Osallistuminen uusien 

menetelmien ja laitteiden 
käyttöönottoon

7.3 Esimiehet – luonnehdinta
7.4 Alaiset – toimintatapoja ja 

tilanteita
7.5 Yhteistyökumppaneita – 

yhteistyön luonnehdinta
7.6 Mahdolliset sivutoimet
8. Merkittävimmät hankkeet 

työelämässä
9. Työelämässä tavatut mie-

lenkiintoisimmat persoo-
nallisuudet – luonnehdinta

10. Erikoisia tapahtumia ja 
sattumuksia – hauskat ja 
ikävät

11. Työelämän aikaiset sivutoi-
met

12. Opinto- tms. matkat ulko-
maille

13. Osallistuminen maanmit-
tausalan yhdistystoimin-
taan

14. Osallistumisesi kunnalli-

seen, seurakunnalliseen tai 
valtiolliseen kansalaistoi-
mintaan

15. Muut luottamustehtävät
16. Harrastukset työn ulko-

puolella
17. Asevelvollisuusasiat
18. Muita asioita, joita halu-

taan tuoda julki (alan vitsit, 
huulet ym.).

Tietysti muistelmat voi tehdä 
ihan oman kaavankin mukaan.

Olipa tuloksena sitten koko-
naiset muistelmat tai yksittäinen 
mieleen tullut mukava juttu, 
kasku tai anekdootti, niin museo-
toimikunta toivoo, että lähettäisit 
sen osoitteella Tekniikan museo 
/ Maanmittaus, Viikintie 1, 
00560 Helsinki tai vaikkapa alla 
olevaan sähköpostiosoitteeseen. 
Kiitos!


