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P ä ä K i R J O i t U s

V e m  K a n  s e g l a  f ö R U t a n  V i n d ?
oHjoismainen 21. maanmit-

taRikongRessi järjestettiin Aal-P muuttuneisiin odotuksiin 

kannattaa pohjoismaisessa 

yhteistyössä vastata
borgissa elokuun alussa. Osanottajamäärä 
on ollut laskeva eikä nykyisellään tee 
oikeutta järjestäjien vaivannäölle.

Vuonna 1976, edellisen kerran Aalbor-
gissa, oli 212 osanottajaa, näistä suomalai-
sia 32. Järvenpäässä 2004 osanottajia oli 
100, nyt 2009 enää 72 , joista suomalaisia 
9. Suomesta ei löytynyt edes ehdokasta 
nuorten kongressipalkinnonsaajaksi.

Kun 1933 Helsingin kongressin ava-
jaisissa istuivat pääministeri Kivimäki 
ja tasavallan presidentti Svinhufvud, ei 
Aalborgissa tänä vuonna nähty yhtään 
pohjoismaista pääjohtajaa.

Vieläkö pohjoismaista kongressia 
tarvitaan? Pohjoismainen yhteistyö on 
sinänsä tärkeäksi tunnustettua ja laajaa eri 
organisaatioiden välillä. Kansainvälisesti 
on noussut monia uusia yhteistyömuotoja. 
Esimerkiksi FIG:n kongressien ja Working 
Weekien rooli on vahvistunut 1990-lu-
vulta alkaen. Nämä haastavat perinteiset 
pohjoismaiset traditiot.

yHdysmiesneuvostossa kes-
kusteltiinkin, kuinka kongressia pitäisi 
kehittää. Oltiin yksimielisiä, että tulisi 
siirtyä pois lomakaudelta, esimerkiksi 
syyskuulle. Ammatillista ohjelmaa täytyy 

ntalet deltagaRe i nordiska 
kongresser visar en nedgående trend 

efter kongressen till något av värdlandets 
nära belägna och attraktiva resemål skulle 
säkert väcka intresse bland deltagarna. På 
det här sättet kunde arrangörerna skapa en 
helhet för jäktade professionella deltagare 
och för dem som helt enkelt njuter av den 
nordiska atmosfären och gemytligheten 
samt för familjer.

föR att uPPnå dessa mål krävs nya 
idéer och en aning möda av föreningar, 
samfund, organisationer och läroanstalter 
inom lantmäteribranschen. Dessutom bör 
arbetsgivarna ges en chans att bli hörda. 
En idé är att i samband med kongres-
sen ordna olika parallellevenemang för 

kohdentaa tarkemmin: rajata se torstaille 
ja perjantaille ja ns. sosiaalinen ohjelma 
siirtää viikonlopuksi. Kiinnostavuutta 
lisäisi myös kongressin jälkeinen matka 
johonkin isäntämaan vetovoimaiseen 
kohteeseen. Näin luotaisiin kokonaisuus 
kiireisille ammatillisille osallistujille mut-
ta myös pohjoismaisuudesta ja leppoisasta 
menosta nauttiville sekä perheille.

jotta näiHin tavoitteisiin pääs-
täisiin, tarvitaan ideointia ja vaivannäköä 
maanmittausalan yhdistysten, seurojen, 
organisaatioiden ja oppilaitosten kesken 
sekä työnantajien kuulemista. Jotta kong-
ressi tavoittaisi ammatillisesti eri kohde-
ryhmiä, olisi eduksi järjestää kongressin 
yhteyteen pohjoismaisten toimijoiden 
rinnakkais tilaisuuksia.

Voitaisiinko saada mukaan esimerkiksi 
GIS-Norden, ScanGIS, kiinteistöarvioijat, 
yhdyskuntasuunnittelijat, kuntasektorin 
tai maanmittauslaitosten teematapaami-
sia, pääjohtajakokous tahi opiskelijoiden 
Nordiskt möte? Tämä ei ole uusi ajatus, 

mutta se on aiemmin kaatunut toimijoi-
den haluttomuuteen.

Näin kongressista syntyisi perusta 
ammatillisesti syvällekin tiedonvaih-
dolle, yhteistapahtumissa edistettäisiin 
verkostoitumista ja olisi sitä paitsi 
hauskaa. Pohjoismaiden ainutlaatuinen 

samankaltaisuus antaa mahdollisuuden 
hyötyä toisten kokemuksista.

monen suomalaisen, ja miksei 
muidenkin, kiinnostus osallistumiseen 
lisääntyisi, jos virallisena kielenä käytet-
täisiin englantia. Me olemme itse antaneet 
pitkään väärää signaalia nyökyttelemällä 
ujosti hymyillen. Sehän ei tarkoita, että 
ymmärtäisimme tanskaa tai norjaa, vaan 
sitä, että on mukavaa ja ollaan kavereita.

Jos pohjoismaisuus ei kestä yksin 
englantia esityskielenä – kuten se useissa 
yhteyksissä jo kestää – olkoon toinen kieli 
ruotsi. Sosiaalisessa ohjelmassa kielten 
vapaamuotoinen kirjo jatkuisi tietysti 
entiseen tapaan. Me suomalaisetkin nau-
timme kauniista laulusta ”Vem kan segla 
förutan vind…”

Pohjoismainen yhteistyö on ainutlaa-
tuista. Siksi muuttuneisiin odotuksiin 
kannattaa vastata. Siinä on yhdysmies-
neuvostolle etätehtävä vuosikokoustensa 
välillä.

a
och gör inte idag full rättvisa för arrang-
örernas besvär.

År 1976, då kongressen sist hölls i Aal-
borg, var deltagarantalet 212. I Träskända 
år 2004 hade antalet sjunkit till 100 och i 
år ytterligare till endast 72 deltagare.

beHövs den noRdiska kongRes-

sen fortfarande? Det nordiska samarbetet 
är i och för sig viktigt och mycket utbrett 
bland olika organisationer. Internationellt 
har flera nya samarbetsformer bildats, 
vilka utgör en utmaning för de nordiska 
traditionerna.

I ombudsmannarådet var alla eniga om 
att kongressen inte borde arrangeras under 
semesterperioden, hellre t.ex. i september. 
Det yrkesinriktade programmet måste 
planeras noggrannare, begränsas till tors-
dag och fredag och flytta det s.k. sociala 
programmet till veckoslutet. En utflykt 

i det nordiska  samarbetet  

gäller det att bemöta  

 förändrade förväntningar
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nordiska aktörer för att kongressen profes-
sionellt ska nå olika målgrupper. Kunde 
vi locka med t.ex. GIS-Norden, ScanGIS, 
fastighetsvärderare, samhällsplanerare, 
kommunsektorns eller lantmäteriverkens 
temamöten, chefsmöte och Nordiskt 
Möte för studerande? Sålunda kunde 
kongressen bilda grunden för djupgående 
yrkesinriktat informationsutbyte, främja 
nätverksbilning vid gemensamma sam-
manträden och dessutom kunde allt detta 
vara roligt. Den unika nordiska likheten 
gör det möjligt att dra nytta av varandras 
erfarenheter.

att använda en brokig mångfald av olika 
nordiska språk. Vi finnar njuter också av 
den vackra sången ”Vem kan segla förutan 
vind…”

Det nordiska samarbetet är unikt i sitt 
slag och därför gäller det att bemöta för-
ändrade förväntningar. En distansuppgift 
för ombudsmannarådet att ta itu med mel-
lan årskongresserna.

PeKKa lehtOnen 
paatoimittaja maankaytto.fi

 jag tRoR att intResset hos flera 
finländare, kanske även hos andra, skulle 
växa avsevärt om vi kunde använda eng-
elska som det officiella språket. Vi finnar 
har redan länge gett ut en felaktig signal 
genom att nicka och småle blygt. Det 
betyder ju inte att vi förstår danska eller 
norska, utan att det är roligt att träffas 
och vara kompisar. Om det till skillnad 
från andra sammanhang visar sig vara 
omöjligt att använda enbart engelska som 
presentationsspråk kan svenska användas 
som andra språk. I det sociala program-
met kunde vi precis som förut fortsätta 
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