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Mida on tehtud? 

• EUROGI EMM ,Oktoober, 2010, Berlin – „ 

Introduction of ESTGIS ; Overview of GI AND THE 

DIGITAL AGENDA  in  Estonia“ , Diana 

Makarenko – Piirsalu

• GINORDEN aastakonverents, juuni, 2011, Turu -

ESTONIAN SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE –

PASSIONATE VIEW FROM ASIDE, Tõnu Oja

• Nordic SDI Seminar, Oktoober, 2011, Uppsala  

Estonian SDI – State of Play, Kristian Teiter

Tänud toetuse eest! 



Loodud on kontaktid 8 riigi GIS erialaühinguga:



GINORDEN 

• 5 liiget: ProGis - Soome; LISA - Island; ULI- Rootsi;  
Geoforum – Taani; Geoforum – Norra

• Uus president alates juunist – Ralf Monö , ULI 

• Tegevus:

– GI/GIS oleks osa põhjamaade infrastruktuurist

– Konverentsid ja seminarid

– Suvekoolid

– Koostöö projektid 

– GI Norden Award of Honour – olulise GIS-i algatuse 
eest

– The scholarships of GI Norden



GINORDEN

• ESTGIS on vaatlejaliige 

Võimalused, mis sõltuvad meist:

• GINORDEN konverentsi korraldamine Eestis -

loobusime 2012 Taani; 2013 – Norra; 2014

• GINORDENI juhatuse kohtumine Eestis-

kaalume



EUROGI

• Liikmelisus:

Mis ma sellest kasu saan? 

vs 

Mida ma saaksin teha, et GI/GIS valdkond edeneks?



Mida EUROGI meile annaks? 

• On meil seda vaja

• Võimalus osaleda EUROGI algatatud projektides

• Euroopa algatuste juures võimalik sõna sekka öelda (läbi
> GINORDEN-i hajub meie sõnum ära)
> · Info otse allikast (läbi GINORDEN-I info liikumine viibib ja
> otse kontakt puudub)
> · EUROGI-s algatatud regionaalsetes projektides on meil
võimalik
> ennast positsioneerida nii Põhjamaade kui Ida-euroopa
projektidesse.
> Seega, võimalus “koogist tükki saada” suurem. Võimalik , et 
saame
> teistes Ida-Euroopa riikides ka milleski eeskujuks olla, 
konsultatsioon jms
> · Eesti GI/GIS ettevõtmised on Euroopa kontekstis tegijatele?



Diskussioon 

• Kuidas koostöö teiste riikide geoinformaatikute ja geomaatikutega tõstaks 
meie oskusi ja võimekust? 

• Kuidas me saame targemaks?

• Kuidas koostöö toetaks turu avardumist?

• Mis on  takistused, millele tuleb lahendus leida? 

• Miks me peaksime Euroopa erialaseltside koostöövõrgustikus osalema?

Mis ma sellest kasu saan?  vs  Mida ma saaksin teha, et GI/GIS valdkond 
edeneks?


