
ahden vuoden pandemiarajoitusten 
 jälkeen näin valoa tunnelissa, mahdol-
lisuuden jälleen tavata NJS-kollegoja ja 

puhua pohjoismaisen rautatiealan kehityksestä.  
Kuitenkin nousevat maailman ylle toiset tummat 
pilvet, jotka koskettavat ja vaikuttavat minuun 
vahvasti.

Tämän päivän informaation levityksen  kautta 
näen  TV:ssä ja muissa tiedotusvälineissä kuvia, 
joiden en uskonut olevan mahdollisia nykyaikai-
sessa ja sivistyneessä yhteiskunnassa. Kun koko-
naiset kaupungit pannaan raunioiksi, niin meidän 
 pieni kupla maailmassa, pohjoismainen  rautatieala 
tuntuu triviaalilta tässä yhteydessä, mutta osoit-
taa myös kansainvälisen yhteistyön, ulkomaail-
man seuraamisen ja verkostoitumisen vaikuttavan 
 kehitykseen kohti parempaa ja kestävämpää maail-
maa.

NJS:n toiminnassa olemme  pandemian aika-
na onnistuneet sopeutumaan tilanteeseen ja lö-
ytäneet uusia toimintamuotoja, jotka auttavat 
saavuttamaan NJS:n tavoitteen ” Vahvistaa jä-
senten ammatillista osaamista seminaarien, opin-
tokäyntien ja tiedonvälityksen avulla.” Selkeistä  
syistä opintokäyntejä ja seminaareja, joissa olem-
me voineet tavata, ei ole ollut monia. NJS on sil-
ti pitänyt toimintaa käynnissä hyödyntämällä 

nykyaikaista tietotekniikkaa. Digitaalisilla semi-
naareilla eli webinaareilla on sitä paitsi etuna, että 
kaikki jäsenet voivat osallistua riippumatta sii-
tä, missä  maassa asuvat ja vaoikuttavat. Siksi us-
konkin, että webinaarit ovat tulleet jäädäkseen, 
mutta ne eivät  kokonaan korvaa fyysisiä tilaisuuk-
sia.  Fyysiset kokoukset ovat tärkeitä, eivät vähiten 
siksi, että ne kehittävät verkostoamme. Mutta 
 verkostoituminen ei riitä  usein perusteeksi lähteä 
matkaan ja osallistua konferenssiin, vaan ohjelman 
täytyy olla myös kiinnostava.

Viimeisin konferenssi, jonka NJS järjesti, oli 9. 
maaliskuuta  2020 Kastrupissa. Pian on  kuiten-
kin  käsillä aika uudelle tapahtumalle, jossa voim-
me tavata, nimittäin NJS:n yleiskokous  14. - 15. 
toukokuuta Göteborgissa. Yleiskokous, joka pi-
detään joka neljäs vuosi, ei ole mikään ” Tusina-
konferenssi”. Se täyttää kaikki fyysisen kokouksen 
kriteerit eli mielenkiintoisen ohjelman ja edel-
lytykset verkostoitumiseen. Siksi odotan innol-
la, että  saan tavata useita NJS-kollegoja yleisko-
kouksessa. Sillä eihän ole niin, että  olemme tulleet 
niin  mukavuudenhaluisiksi, että seuraamme NJS-
aktiviteetteja Teamsin kautta kotona sohvalla ruu-
dun ääressä.

Aika palata jälleen fyysiseen kokoukseen

MIKAEL PRENLER
Päätoimittaja
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finnes ikke alltid i 
mitt hode. De finnes 
ofte ute i organisa
sjonen, hos dem som 
møter kundene.”
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Dags att återerövra fysiska mötet
fter två års pandemirestriktioner såg jag  ljuset 
i tunneln, möjligheten att åter få träffa  
NJS-kollegor och prata om den nordiska 

järnvägsbranschens utveckling. Då dyker andra 
mörka moln upp på världshimlen som både  berör 
och påverkar mig starkt. Med dagens förutsätt-
ningar för spridning av information ser jag bilder 
på tv och i andra medier som jag inte trodde var 
möjliga i ett modernt och civiliserat samhälle.  
När hela städer läggs i ruiner kan vår lilla bubbla 
i världen, den nordiska järnvägsbranschen, tyckas 
trivial i sammanhanget. Men den visar också vik-
ten av internationellt samarbete, omvärldsbevak-
ning och nätverkande för att påverka utvecklingen 
mot en bättre och hållbarare värld.

Inom NJS har vi under pandemin lyckats hålla  
i och hålla ut, och funnit nya former för att bidra  
till ändamålet med NJS verksamhet: att stärka  
medlemmarnas fackkompetens genom seminarier, 
studiebesök och annan kunskapsspridning. Av för-
klarliga skäl har det inte blivit så mycket bevänt 
med studiebesök och seminarier där vi kunnat 
träffas fysiskt, men NJS har ändå hållit verksam-
heten i gång genom att nyttja modern informa-
tionsteknik. Digitala seminarier har dessutom 
den fördelen att alla medlemmar kan delta oav-
sett i vilket land man bor och verkar i. Därför tror 
jag att de digitala seminarierna har kommit för 
att stanna, men de kan inte helt ersätta det fysiska 

mötet. Det fysiska mötet är viktigt, inte minst för 
att utveckla våra nätverk. Men nätverkande räcker 
oftast inte som argument för att avsätta tid för resa 
och att delta i en konferens. Det måste också vara 
ett intressant program.

Den senaste konferensen som NJS genom-
förde var den 9 mars 2020 på Kastrup. Nu är det 
snart dags för ett nytt arrangemang där vi får möj-
lighet att träffas, nämligen NJS generalförsamling 
den 13–14 maj i Göteborg. Generalförsamlingen, 
som äger rum vart fjärde år, är ingen ”dussin- 
konferens”. Den uppfyller alla kriterier för 
det fysiska mötet med intressant innehåll och 
förutsättningar  för nätverkande. Därför ser jag ser 
fram emot att få träffa många NJS-kollegor på  

generalförsamlingen. 
För det är väl inte så 
att vi blivit  bekväma 
och bortskämda av 
att kunna följa NJS-
aktiviteter via Teams 
hemma i tv-soffan?
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MIKAEL PRENLER
Huvudredaktör

En väl underhållen bana är 
central för en fungerande tåg-
trafik. Här dubbelspåret mel-
lan Ringsted och Fehmarn.
 FOTO: BANEDANMARK
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I förra numret av NJT skrev vi 
om Helsingfors central station 
och dess historia. Nu har 
 turen gått till Köpenhamns 
huvudbangård som ritades av 
DSB:s över arkitekt Henrich 
Wenck i  nationalromantisk 
stil. Huvudbangården, som  
invigdes 1911, står nu inför en 
stor omdaning. Det gör även 
Stockholms central station. 
Nyligen presenterades det 
vinnande arkitekförslaget 
över hur centralstadsområdet 
med överdäckat spårområde  
är tänkt att se ut. 
Trevlig läsning!Slänttrappa

vytab.se/jarnvag

I en slänttrappa från Vytab garanteras enkel 
och säker åtkomst vid banarbete. Varmförzinkad, 
halksäker och i princip helt underhållsfri. 
Gör du en offertförfrågan före 22 maj får du dessutom 
en riktigt tuff, tuff affisch att hänga på kontoret!

* Affischen skickas ut i början av juni


