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No niin, tää on lennonjohtajien 1. ryhmähaastattelu 10.4.1996  

 Jos alotettais sillai, että esiteltäis toisemme ja mä nyt alo-

tan itse, mä oon Hannele Palukka ja olen tutkija ja teen 

väitöskirjaa teidän työstä. Mutta jos alotetaan ihan sinusta 

vaikka, että kerrot kuka olet ja kuinka kauan olet ollut alal-

la? 

T Mä oon Timo ja mä oon ollut alalla jo vuodesta -73 lähtien. 

O Mä oon Ossi ja oon ollut just 10 vuotta tämän vuoden alus-

ta. 

Å Minä oon Åke ja oon tän Timon kurssikavereita, eli vuo-

desta -73 myös ollut alalla. 

V Mä oon Ville ja mä olen ollut alalla vuodesta -66 lähtien, 

mutta lennonjohtaja vuodesta -69. 

 Mitä sä oot sitä ennen tehnyt? 

V Ihan samaa, mutta en lupakirjalla. Harjottelijana ja kurssi-

laisena. 

 Joo, just. Jos mennään ihan sitten näihin. Mulla on täällä 

näitä teemoja. Ensiks mä ajattelisin sillai, että heitetään 

tämmönen hypoteettinen veto, että oletetaan, että viiden 

vuoden päästä ette tee enää tätä työtä. Osa teistä, mä en 

tiedä, voi olla, että on eläkkeelläkin jo silloin, mutta tota, 

jätetään tää laskuista pois. Mutta jos ette viiden vuoden 

päästä enää tee tätä työtä, niin mitä työtä te tekisitte? Ihan 

vapaasti keskustellaan, että en mä jaa mitään puheenvuo-

roja, että ihan spontaanisti. 

 Minä en ainakaan tekis yhtikäs mittään. Jos nyt sais valita, 

mä en mielellään tekis nytkään yhtään mitään. Mä saan kyl-

lä ajan kulumaan kun vaan rahaa tulis jostakin ja ehkä mä 

sitten tekisin jotain sellasta pienimuotoista jonkinlaista pal-

veluyrityshommaa, jossa olisin ..itsenäinen, ei olis pääjoh-

tajaa vahtimassa. 

 Sä tarkotat varmaan sillä, että sä et tekis yhtikäs mitään, 

että sä et tekis yhtikäs mitään tietenkään ?, vaan jotain 

muuta. Tuskin sä makaamaan jäisit kuitenkaan pelkästään. 

 En, niinkun mä sanoin, mulla kyllä aika kuluis. Eikä se 

välttämättä liity siihen, että jäädään siihen nurkkiin ma-

kaamaan. Sitähän voi tehdä kaikennäköistä muutakin, että. 

Minusta työ ei ole kuin välttämätön paha. Ihan sen takia mä 

olen töissä, että mä saan rahaa. Mulla ei oo nykyään sen 

suurempia vaatimuksia asian suhteen eikä muita ambitioita. 

Ihan rahan takia mä oon töissä. 


