
GIS-velhoiksi meitä tosiaan kutsutaan 
ja eräänlaisia velhojahan me olemme. 
Tiedämme paljon paikkatiedosta ja 
keksimme yhdessä ratkaisuja paik-
katietokysymyksiin. Välillä se vaatii 
velhojen loitsuja. Näitä loitsuja jaamme 
Facebook-ryhmässä nimeltä GIS-Vel-
hot, jossa on jo lähes 1200 paikkatie-
tovelhoa. 

Liity sinäkin mukaan! 

Olitpa sitten vuosikymmeniä alalla 
viihtynyt velho tai vasta velhokoulun 
aloittanut tulevaisuuden lupaus, olet 
tervetullut mukaan. Jos taikasana 
”paikkatieto” on tuttu, se riittää ja ovet 
avautuvat.

Kukaan velho ei pärjää yksin. Ryh-
mässä kuulet, missä pääset tapaamaan 
muita velhoja kasvotusten, ja ehkäpä 
suunnittelemaan uusia loitsuja tai 
tapahtumia. Mikään ei voita sitä, kun 
velhot näkevät pitkästä aikaa, ja puhe 
alkaa vilistä muille kuin velhoille käsit-
tämättömiä kolmikirjaimisia lyhen-
teitä, avautumista karttojen epäkoh-
dista ja muistoja velhokoulun ajoilta. 

Saat myös vinkkejä, jos velhoille on 
avoinna työpaikkoja ympäri maan. Ja 
vanhemmille velhoille vinkkinä, täältä 
voit löytää juuri sen loitsunikkarin, 
joka velhoryhmästäsi puuttuu. Muista 

siis tiedottaa avoimista velhon paikoista 
GIS-velhoille.

Velhojen historian lyhyt 
oppimäärä

Velhoille, kuten muillekin ihmisille, 
on tärkeää tietää juurensa. Siksi ehkä 
mietit, mistä kaikki on saanut alkunsa. 
Ryhmän perustajavelhon Miika Mäke-
län sanoin: ”Käytännön tarpeesta.” 

Reilut kymmenen vuotta sitten 
Mäkelä pohti velhoystäviensä kanssa, 
että velhoilla ei ole paikkaa, jossa jakaa 
loitsujaan ja tietoa velhotapahtumista. 
Yksin ei ole kiva uurastaa, vaikka toki-
han loitsujen laatiminen ja varsinkin 
toteuttaminen on aina kivaa. Velhokol-
legoilla voisi kuitenkin olla vinkkejä, 
joilla loitsut synnyttäisivät vähemmän 
rupikonnia ja enemmän jalokiviä. 

Olihan jo kokemuksia siitä, kuinka 
esimerkiksi MapInfon sai vain vuo-
rokaudessa uuden MapBasic-palikan 
Australiasta! Eikö tämä voisi toimia 
Suomessakin?

Alkuun Facebook tuntui kuitenkin 
vieraalta. Ei ollut suomalainen velho 
vielä tottunut Facebookissa muuta kuin 
heittelemään vähän lampaita ja tökki-
mään kavereitaan. Alkeellisia taikoja 
toki nämäkin, mutta tarve oli kuitenkin 
kehittää yhdessä vaativampia loitsuja. 
Siksi aluksi otettiin käyttöön perinteiset 
velhoviestit sähköpostilistan kautta.

Velhoryhmä oli kuitenkin edelleen 
pienen porukan keskustelukerho, 
johon Mäkelä oli kutsunut kaikki 
koulu- ja työkaverinsa, jotka olivat 
joskus kuulleet sanan paikkatieto. 
”Miten saisimme enemmän velhoja 
mukaan?” kyseli Mäkelä sähköposti-
listalla vuonna 2009. Silloin ProGIS:n 
sen aikainen päävelho Tuuli Toivonen 
Helsingin yliopistosta ehdotti yhteis-
työtä. Voisivatko ProGIS-velhot liittyä 
GIS-velhoihin?

Velhot siirtyivät vähitellen sähkö-
postilistalta Facebookiin ja ProGIS alkoi 
mainostaa velhoja omalla kanavallaan. 
Vuonna 2012 velhoja oli vajaa sata, 
nykyään jo 1200.

Paikkatietovelhot ovat löytäneet 
kotilinnansa. Ei Tylypahkasta, mutta 
Facebookista. Katsotaan, pysymmekö 
aina siellä, mutta yksi asia on varmaa: 
loitsuja jaamme yhdessä edelleen jos-
sain paikassa. 

Nähdään Facebookissa ja tehdään 
yhdessä taikoja!

GIS-velhot kokoontuvat 
Facebookissa
Oletteko kuulleet paikkatietoalan velhoista? Emme tee retkiä Tylypahkaan, mutta jaamme 
yhteisiä loitsujamme, keskustelemme alan ihmeistä ja tiedotamme ajankohtaisista ilmiöistä. 
Haluatko kuulla lisää? Lue alta tarinamme ja liity mukaan!

Riikka Kivekäs on yksi GIS-velhojen 
ylläpitäjistä ja entinen ProGIS-
aktiivivelho, joka on tänä talvena 
sukeltanut tyttärensä kanssa Harry 
Potterin taikamaailmaan.
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