P ÄÄ K I R J O IT U S

Samhällsbyggarna
aloitti Ruotsissa
paikoista. Aktiivisia rekrytoijia ovat olleet kuntien lisäksi yksityiset
yritykset. Paikallisella maanmittauslaitoksella (Lantmäteriet) näyttää olevan jatkuva haku päällä. Koulutuskysymykset ja nuorten
alan valintaan liittyvät tehtävät onkin nostettu yhdeksi uuden
järjestön toimintakentäksi.
Jäsenasiat ovat muutenkin olleet yhdentymisneuvottelujen ja
tulevan toiminnan keskiössä. Suurta painoa on laitettu sille, että paikallistason toimintaa saadaan jatkossa entistä enemmän aikaiseksi.
Toiminta on organisoitu sekä alueiden (regioner) että eri toimintasektoreiden (sektioner) kautta. Tällä hetkellä toiminnassa on kuusi aluetta
ja 16 sektoria. Sektoreiden toiminta voi olla luonteeltaan kansallista tai
alueellista. Alue- ja sektoritoiminta on suhteellisen vapaamuotoisesti
organisoitua käytännöllistä toimintaa. Toimintamuotoja ovat lähinnä
seminaarit, opintomatkat, koulutustilaisuudet sekä afterwork. Uusia
toiminta-alueita ja sektoreita näyttää myös olevan helppo perustaa
tarpeiden mukaan lisää.
Niinpä! Ruotsi ei olisi Ruotsi ilman
toiminnan voimakasta sosiaalista latausta. Tämä käy ilmi useissa yhteyksissä
muutenkin. Järjestön toimintaa ja koko
toimintaideaa kuvaillaan sen www-sivuilla
varsin voimakkaasti verkostoitumiseksi.
Ruohonjuuritason toiminnan synnyttäminen ja tukeminen vaikuttaa siis olevan se
alue, mihin peräänkuulutettuja resursseja
tarvitaan ja mihin niitä myös käytetään.
Uudenmuotoinen toiminta on tietysti
vähitellen vasta käynnistymässä. Aika näyttää, miten asetetut tavoitteet ja toiminnan
taso saavutetaan. Lähtökohdat vaikuttavat
kuitenkin lupaavilta. Viidentuhannen asiantuntijan joukko rakennetun ympäristön
alueella edustaa melkoista yhteiskunnallista
painoarvoa oman sektorinsa kysymyksissä.
Vaikka järjestön jäsenmaksua (600 kr/v)
voidaan pitää varsin kohtuullisena, kerryttää sekin melkoiset taloudelliset resurssit.
Yksi tärkeimpiä jäsenetuja tulee varmasti
olemaan Samhällsbyggaren-aikakauslehti,
jonka julkaisu aloitetaan keväällä 2013.
Lehti tulee ilmestymään kuusi kertaa vuodessa. Lisäksi aktiiviseen tiedottamiseen
julkaistaan Medlemsbladet-tiedotuslehteä.
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On ollut mielenkiintoista seurata Ruotsin maanmittausalan järjestökentän uudelleenmuotoutumista. Huolellisesti
valmisteltu yhdistyminen huipentui vuodenvaihteessa, kun
ASPECT ja SVR saivat virallisesti toisensa. Merkillepantavaa on erityisesti se, että kysymys ei ole järjestöjen muodostamasta uudesta
liittorakenteesta, vaan aidosti uudesta järjestöstä, johon ASPECTin
(Lantmätarnas- och Fastighetsekonomernas Riksföreningar) maanmittarit ja kiinteistöalan ihmiset nyt yhdessä kuuluvat SVR:n (Vägoch Vattenbyggarnas Riksförbund) tie- ja vesirakentajien kanssa.
Uudessa järjestössä on n. 5 000 jäsentä ja se koostuu niin yliopistokuin korkeakouluinsinööreistäkin (civil- och högskoleingenjörer).
Uusi järjestö kantaa siis ytimekästä nimeä Samhällsbyggarna,
jolle en yritäkään keksiä tässä täsmällistä suomennosta. Pidän nimeä kuitenkin varsin onnistuneena. Ainakin se kuvastaa tekemisen
meininkiä. Taustalla lienee vähittäinen mutta selvä paradigman
muutos. Enää ratkaisevaa ei ole koulutustausta, vaan se, millaiseen
tekemiseen ja visioon on sitouduttu.
Kuten arvata saattaa, on yhdistymispäätöksen taustalla joukko käytännöllisiä
syitä. Asiaa käsitelleissä kirjoituksissa ja
keskusteluissa on päällimmäiseksi perusteluksi noussut resurssien vahvistaminen.
Lisäresursseja on uskottu saatavan mm.
yhdistymisen kautta syntyvistä synergiaeduista. Toisaalta aatteellisiakin syitä on
esitetty. Uuden järjestön toimitusjohtaja
Olof Johansson kirjoitti jo puolentoista
vuoden takaisessa Branschguidenissa
2011/2012, kuinka yhdyskuntarakentaminen on tulevaisuuden ala, jossa monet
haasteet odottavat: etunenässä kestävän
kehityksen periaatteiden mukaisen
rakennetun ympäristön luominen. Samalla Ruotsissa on käynnissä merkittävä
ammattikunnan sukupolvenvaihdos.
1940-luvulla syntynyt ikäpolvi alkaa olla
jo suuressa määrin eläkkeellä ja vastuu on
viimeistään nyt siirtymässä nuoremmille
polville. Sukupolvenvaihdoksen haasteet
näyttävätkin Ruotsissa vielä selvemmiltä
kuin meillä. Esimerkiksi ASPECTin jäsenlehdessä on vuonna 2012 ollut suuri
määrä ilmoituksia maanmittausalan työ-
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