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P Ä Ä K I R J O I T U S

LO P P U S U O R A AVAU T U U

OMA ENSI KOSKETUKSENI  FIG:iin tuli vuoden 1990 
Helsingin kongressissa Finlandia-talolla. Oli riemukas-
ta nähdä ulkomaalaisia maanmittareita niin paljon 
samassa paikassa, aistia tunnelmaa ja oivaltaa, että 
maanmittaus on kuin onkin kansainvälinen ala. En tiedä, 
minkälaista ohjausta silloiset maanmittausjohtajat olivat 
saaneet, mutta arvostin silloin sitä, että sain osallistua. 
Sen jälkeen olen ollut useassa kongressissa. Harvoin 
kuitenkaan olen ajatellut sen enempää, minkälainen 
työ on järjestää tuollainen tapahtuma. Münchenin 
konferenssin avajaisissa vuonna 2006 tosin muistelen 
järjestelytoimikunnan puheenjohtajan puheenvuoroa 
kuunnellessani ajatelleeni, että noin hulluun hommaan 
en kyllä haluaisi joutua. 

Tätä kirjoittaessani on FIG:n Helsingin Working 
Weekin alkuun aikaa tasan kuukausi. Ajatukset ovat 
hyvin kaksijakoiset. Yhtäältä tuntuu, että aikaa on enää 
kovin vähän, mutta tehtävää ja varmistettavaa paljon. 
Toisaalta olo on kärsimätön ja toivon, että tapahtuma 
jo alkaisi. Neljän vuoden valmistelujen jälkeen olisi kiva 
päästä itse asiaan. 

Working Week on tietysti ja ensisijaisesti ammatillinen 
tapaaminen, jossa kolmen päivän aikana on mahdollista 
valita sadoista esityksistä itseään eniten kiinnostavat 
ja keskustella esittäjien ja muiden osallistujien kanssa 
käytännön kysymyksistä ja teoreettisista näkökulmista. 
Tietämyksen kasvattamisen lisäksi tapahtumassa voi 
laajentaa verkostoaan ja luoda kanavia jatkuvaan tiedon 
saantiin ja toisaalta myös omasta työstään kertomiseen. 
Laajemmin ajateltuna tällaisella tapahtumalla kerromme 
myös ulkopuolisille siitä, miten alamme tietämyksellä 
voidaan esimerkiksi pitää yllä yhteiskunnan perusraken-
teita, parantaa sen toimivuutta ja torjua 
tai ainakin lieventää luonnonilmiöiden 
aiheuttamia ongelmia.

Working Week on myös hyvin sosiaa-
linen ympäristö. Siellä on avoimin mielin 
liikkeellä satoja ja tuhansiakin maanmit-
tauksen ammattilaisia, joihin on helppo 
tutustua yhteisen kiinnostuksen pohjalta. 
Samalla he ovat yleensä myös hyvin kiin-
nostuneita siitä kaupungista ja maasta, 
jossa tapahtuma järjestetään. Järjestäjän 
näkökulmasta se on melko herkullinen 

tilaisuus tuoda tarjolle paitsi matkailumainosten Suomea 
myös sitä, jota mainoksista ei juuri löydy.

Järjestäjien silmin on kysymys paitsi puhtaasti tek-
niikka-, tila- yms. järjestelyistä, myös mielenkiintoisten 
teemojen, houkuttelevan sosiaalisen ohjelman ja suoma-
laisen osaamisen esittelyn kautta Helsingin kaupunkina 
tarjoamien mahdollisuuksien esille tuominen ja Suomen 
maakuvan vahvistaminen. Toimenkuva ei ole siis aivan 
kapea. Siksi järjestelytoimikunta on paiskinut töitä vii-
kosta toiseen arvioiden vaihtoehtoja ja etsien parhaita 
mahdollisia tapoja rakentaa osallistujille mieleen painuva 
kokemus. 

Vuoden 2006 Münchenistä ajatukseni jalostuivat sii-
hen suuntaan, että tällainen kerran elämässä -homma 
piti ehdottomasti ottaa vastaan, kun siihen tarjoutui 
mahdollisuus. Itse tapahtuma on vielä edessäpäin, 
mutta jo nyt tuntuu upealta ajatella sitä positiivisen 
yhteistyön kudosta, joka on syntynyt tämän projektin 
ympärille. Sisimpänä on tietysti hakijayhdistysten, 
MIL:n ja MAKLI:n sekä Maanmittauslaitoksen välinen 
luottamus. Sen lisäksi olemme saaneet todella paljon 
apua FIG:n Officelta. Myös FIG:n Council eli hallitus on 
ollut aktiivisesti mukana työssä. Helsingin Matkailu-
neuvonta – Visit Helsinki on avustanut meitä monessa 
vaiheessa hakemuksen valmistelusta alkaen, Helsingin 
kaupunki tarjoaa tervetuliaisvastaanoton ja HSL myön-
tää seutuliput kaikille kävijöille. Muut eurooppalaiset 
alan järjestöt, CLGE ehkä aktiivisimpana samoin kuin 
pohjoismaiset ja virolaiset maanmittauslaitokset ja 
yhdistykset, ovat viestittäneet omia kanaviaan pitkin 
tapahtumastamme.

Kuukausi enää jäljellä – järjestelytoimikunta on 
edennyt ”selvästä hommasta” kaaok-
seen ja takaisin ehkä parikin kertaa. 
Olen luvannut erilaisissa tilaisuuksissa 
Helsingin Working Weekistä aika paljon. 
Nyt ikkunasta näkyvää räntäsadetta kat-
sellessani olen tyytyväinen, että säästä en 
ole luvannut mitään. Toukokuun lopulla 
tuskin kuitenkaan enää sataa räntää. 
Silloin on järjestelykoneistokin säädetty 
lopulliseen kuntoonsa ottamaan teidät, 
hyvät lukijat ja muut osallistujat vastaan 
ja varmistamaan, että asiat sujuvat. 
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