
13MAANKÄYTTÖ 3/98

uenos Airesissa pidetyn FIG:n
vuotuisen PC-kokouksen yhtey-
dessä 1996 sain tehtäväkseni
käynnistää Women in Surveying

ICA:n työryhmässä huomattiin, että on
tärkeää rohkaista naisia ensin esiintymään
pääasiassa naisista koostuvissa ryhmissä ja
sitä kautta saamaan itsevarmuutta, myös
muihin tilaisuuksiin. Havaittiin tärkeäksi
rohkaista naisia esiintymään juuri heille
ominaisella tavalla – naisen ei tarvitse
ryhtyä mieheksi ollakseen tasaveroinen.
Women in Cartography –työryhmän
kokouksia pyrittiin johtamaan empaatti-
sesti, jokaista osallistujaa kuunnellen ja
rohkaisten. Tulokset ovat olleet selkeän
hyviä.

Näillä kokemuksilla varustettuna aloin
koota FIG:n piirissä Women in Surveying
-ryhmää. Ydinryhmään ilmoittautui heti
viisi naista ja Pohjoismaiden, Saksan,
USA:n ja Kanadan lisäksi mukaan halut-
tiin edustajat Aasiasta, Afrikasta ja esi-
merkiksi Etelä-Amerikasta. Miespuolisilta
kollegoilta saamani palaute oli kahden-
laista. Osa kollegoista pelkäsi, että amma-
tillinen profiilini kärsii saamastani ”nais-
asianaisen” leimasta. Toiset taas suhtau-
tuivat uteliaasti ja tulivat jopa perusta-
vaan palaveriin, joka pidettiin Buenos
Airesin jälkeen seuraavan PC-kokouksen
yhteydessä Singaporessa 1997.

FIG:n 7. komissio (Cadastre and Land
Management) oli jo tuohon mennessä teh-
nyt teemaan kuuluvaa työtä. Komission
puheenjohtaja professori Ian Williamson

loin aloin ymmärtää työryh-
mämme tärkeyden ja
Women in Surveying sai
taas uuden ulottuvuuden.
Kyse ei olekaan vain ge-
neettisestä erilaisuudestam-
me – myös tietyt kulttuurit
rajoittavat ja väheksyvät
naista.

Singaporessa pitämäm-
me kokouksen tuloksena
esitimme PC-kokoukselle
työryhmän (task force)
virallista perustamista ja
esitys hyväksyttiin. Tehtä-
väksemme tuli laatia Brigh-
tonin kongressiin mennessä
ehdotus työryhmän toi-
minta-alueesta (terms of
reference). Päätettiin myös
suorittaa kysely, sekä kan-

sallisiin liittoihin että yliopistoihin suun-
nattu, jolla kartoitettaisiin naisten osuut-
ta ja asemaa maanmittausalalla. Suurta
tukea ryhmä sai tässä vaiheessa silloiselta
1. komission varapuheenjohtajalta John
Parkerilta.

Kysely järjestettiin ja viime vuoden
vaihteessa työryhmän puheenjohtajaksi
tullut Gabriele Dasse Saksasta otti
vastuulleen kyselyn raportoinnin Brigh-
tonissa sekä ns. pyöreän pöydän koko-
uksen järjestelyt. Tarkoituksena oli pitää
Brightonin kongressin ohjelmassa viralli-
sesti ilmoitettava sessio – round table mee-
ting, jonka ohjelmassa olisi kyselyn tulos-
ten esittely ja toiminta-alueen hyväk-
syminen.

Brightonissa kokous pidettiinkin ja sii-
hen osallistui yli kaksikymmentä henki-
löä. Työryhmän profiilia haluttiin terä-
vöittää siten, että kiinnostuksen kohteena
eivät olisi vain naispuoliset maanmitta-
rit, vaan kaikki esimerkiksi kielelliset
vähemmistöt ja mm. nuoret maanmittarit.

Terms of reference uudelleen nimetylle
työryhmälle – Under-represented groups in
Surveying – hyväksyttiin lopullisesti
Brightonin yleiskokouksessa seuraavassa
muodossa:
1. Naispuolisten ja nuorten maanmitta-

reiden ammatillisen kehittymisen mah-
dollisuuksien lisääminen.
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PUHEENJOHTAJA KIRSI ARTIMO,
FIG 2. KOMISSIO:

-työryhmän. Tehtävä ei tyrmistyttänyt
yhtä paljon kuin noin kahdeksan vuotta
aikaisemmin saamani
kirje ICA:n (International
Cartographic Association)
presidentiltä, jossa hän
pyysi minua osallistu-
maan ICA:n perustetta-
vaan Women in Carto-
graphy -työryhmään. Ky-
seistä ryhmää vetämään
ryhtyi Ewa Siekierska.
Nyt jo yli kymmenen
vuotta toiminut ryhmä,
nyttemmin ICA:n ko-
missio, on ”ajanut minut
sisään” tämän naisten
ryhmän tärkeyteen ja
merkitykseen.

Meillä Suomessa ja
Pohjoismaissa koetaan,
että tasa-arvo sukupuolen
välillä on ehdottomasti
olemassa. Viittaamme
mielellämme naisten var-
haiseen äänioikeuteen,
työssäkäyntiin ja äitiysloma- ja äitiys-
päivärahajärjestelmiin. Koemme naisina
olevamme tasaveroisia – mutta kun kak-
sikin meistä kokoontuu, keskustelu siir-
tyy helposti naisena olemisen vaikeuksiin
– kodinhoidosta ja lapsista vastaamiseen,
alempipalkkaisuuteen, miesten vallan-
käyttöön työpaikoilla, uusimpana aiheena
julkisuudessakin paljon keskusteltu sek-
suaalinen ahdistelu.

ICA:n Women in Cartography -työ-
ryhmä on opettanut minulle, että naisten
ja miesten erilaisuus on paljon syvem-
mällä kuin oikeudessa tehdä yhtä paljon
työtä. Erilaisuudet näkyvät helpoimmin
julkisissa tilaisuuksissa, kokouksissa, semi-
naareissa – useimmin siellä miehet ovat
äänessä ja naiset vaikenevat. Poikkeuk-
siakin tietenkin on, mutta keskimäärin
naiset näyttävät suhtautuvan kriittisem-
min siihen, mistä asiasta suunsa kokouk-
sissa avaavat; naiset myös suhtautuvat
ankarammin esim. puutteelliseksi koke-
maansa kielitaitoon tai pohjatietoihin
puheena olevasta asiasta. Erityisesti kan-
sainvälisissä kokouksissa huomataan, että
suurin osa myös korkeasti koulutetuista
naisista on ujoja ja epävarmoja esittämään
mielipiteitään. Syyksi havaittiin, että
kokoukset käydään useimmiten ”miesten
mallin” mukaan. Naisten tapa puhua ja
käsitellä asioita poikkeaa miesten tavasta.

B Australiasta oli koonnut komissiostaan
naisedustajia erityisen teeman, ”Naisen
oikeus omistaa maata”, ympärille. Minulle
ainakin oli yllättävää – asia jota en kos-
kaan ollut ajatellut meidän tasaveroisessa
Suomessamme – että oikeus esimerkiksi

periä tai ostaa ja omistaa
maata ei kuulukaan kaikis-
sa maissa myös naisille. Sil-
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2. Tasaveroisten oikeuksien takaaminen
kaikille FIG:n jäsenille, riippumatta
sukupuolesta, äidinkielestä tai jostain
muusta kulttuuritaustasta.

3. Ammatillisten yhteyksien järjestämi-
nen naispuolisille ja nuorille maanmit-
tareille sekä esim. kielellisille FIG:n
vähemmistöille.
Työryhmä päätti olla aktiivisesti mu-

kana FIG:n jokavuotisissa tapahtumissa.
Esimerkiksi Etelä-Afrikan General
Assembly -kokouksen yhteydessä järjeste-
tään Brightonin mallin mukainen avoin
keskustelutilaisuus.

Onko tällaisella ryhmällä annettavaa
meille tasaveroisille pohjoismaisille nai-
sille? – Miksi ajattelisimme niin – emmekö
voisi ajatella sitä, mitä annettavaa meillä
etuoikeutetuilla korkean elintason ja
demokratian kansalaisilla olisi kollegoil-
lemme, jotka kamppailevat sekä taloudel-
listen, poliittisten että kulttuuristen
rajoitusten keskellä. Meidän osallistumi-
semme työryhmiin ja kokouksiin tuo toi-
voa heille ja antaa ajattelemista myös
meille. Niin kauan kuin yritysten ylin
johto koostuu meilläkin kuitenkin vain
miehistä, yliopistojen professorikunta
samoin – olemme sokeita tai sokaistuja,
jos kuvittelemme, että emme tarvitse kes-
kustelua aliedustetuista ryhmistä.

Toimin edelleen ryhmässä, vaikka en
sen puheenjohtajana. Jos olet kiinnostu-
nut tai haluat lisätietoja, ota yhteyttä.
Jokainen aktiivijäsen tässä ryhmässä toi-
votetaan tervetulleeksi.

Useilla ekskursioilla
käytiin risteilemässä
Thames-joella, jolloin
tutustuttiin mm.
uuteen vuoroveden
ohjausjärjestelmään.

Docklandsin entisen satama-alueen rannoille
on syntymässä suuria asuntoalueita, joiden
laajennustyöt ovat käynnissä.
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Kirsi Artimo, Teknillinen korkeakoulu,
Maanmittausosasto, puh. (09) 451 3912 ja
sähköposti: kirsi.artimo@hut.fi.
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