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KULUVA KEVÄT on tavanomaista kii-
reisempi, sillä seuraava vuosikonferenssi 
(Working Week) ja yleiskokous ovat jo 
13.–17. toukokuuta Hongkongissa. Tavan-
omaista lyhyempi valmistelukausi ei ole 
kuitenkaan haitannut hallituksen työs-
kentelyä. Luvassa onkin useita muutoksia 
järjestön hallintoon ja toimintaan.

Vuoden 2007 alussa useita vuosia 
kestänyt FIG:n hallinnonuudistus saatiin 
viimein päätökseen. Nyt aloittaneen uuden 
hallituksen jäsenet tulevat eri maista (Tans-
ka, Alankomaat, Australia, Egypti ja Ka-
nada sekä Kreikka) ja edustavat useita eri 
kulttuureja. Samalla pitkäaikainen maajoh-
toinen hallintokulttuuri sekä kongressin ja 
hallituksen välinen kytkös ovat lopullisesti 
historiaa. Jatkuvuudesta vastaa tästä eteen-
päin FIG:n pysyvä toimisto, joka sattumalta 
muutti samoin vuodenvaihteessa uusiin ti-
loihin yhdessä isäntänä toimivan Tanskan 
maanmittariliiton kanssa. Uusi toimisto 
sijaitsee Tanskan insinööriliiton IDA:n 
toimistorakennuksessa vanhalla satama-
alueella Kööpenhaminan ydinkeskustassa 
alueella, joka on viime vuosina muuttunut 
moderniksi toimistokeskittymäksi.

Uusi hallitus presidentti Stig Enemar-
kin johdolla on valmistellut Münchenistä 
kongressista lähtien uutta toimintasuunni-
telmaa, joka hyväksytään yleiskokouksessa 
Hongkongissa. Hallitus on valinnut motok-
seen Building the Capacity. Valmiuksien 
vahvistaminen, organisaatioiden kehit-
täminen ja tukeminen sekä koulutuksen 
kehittäminen eri tasoilla tulevat olemaan 
keinoja, joilla maanmittareiden kilpailu-
asemaa tullaan jatkossa vahvistamaan. 
Tämä on erityisen tärkeää kehittyvissä 
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talouksissa mutta myös Euroopassa, 
jossa globalisaatio asettaa eri ammateilla 
ja ammatillisille järjestöille suuria vaa-
timuksia.

Toimintasuunnitelmalla vahvistetaan 
FIG:n asemaa kansainvälisenä toimijana 
ja yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen 
– etenkin YK:n ja sen järjestöjen FAO:n, 
UN-Habitatin sekä World Bankin kanssa. 
FIG on noussut viime vuosien aikana 
yhdeksi johtavista ammatillisista järjes-
töistä YK:n pääyhteistyökumppanina. 
Erityisesti FIG:n asema maakysymyksissä 
on keskeinen. Jatkossa tämä yhteistyö 
vankistuu mm. UN-Habitatin (YK:n 
asuinympäristöjärjestö) kanssa. Vielä 
tänä vuonna käynnistyy laaja vaihtoeh-
toisia maanhallintajärjestelmiä koskeva 
yhteisprojekti UN-Habitatin rahoitta-
mana. Samoin Maailman Pankin kanssa 
käynnistyy järjestelmällinen yhteistyö, 
joka huipentuu yhteiseen konferenssiin 
syksyllä 2008. FIG perustaa samoin py-
syvän työryhmän, jonka tehtävänä on 
maanmittareiden toimintaohjelman laa-
timinen YK:n Millennium Development 
Goals -ohjelman toteuttamiseksi. FIG tulee 
jatkossa tiivistämään yhteistyötä sisar- ja 
alueellisten järjestöjen kanssa sekä pyrkii 
monikulttuurisuuden lisäämiseen järjes-
tön toiminnassa.

FIG nähdään usein ylätason poliittise-
na toimijana. Siksi tavallisten maanmitta-
reiden kannalta tärkeää on toimintatapa, 
jota Stig Enemark kuvaa ”fl ying high and 
keeping the feet on the ground” – eli sa-
malla kun kuljetaan ”pilvissä” politiikkaa 
tekemässä ja vaikutetaan maailman suu-
riin ongelmiin, pidetään saappaat pellossa 

– ja huolehditaan yksittäisten maanmitta-
reiden tarpeista. Toki ruohonjuuritason 
työ jää myös jatkossa paljolti jäsenliittojen 
tehtäväksi, mutta FIG tulee kantamaan 
oman vastuunsa aiempaa paremmin mm. 
tiedottamista lisäämällä, kehittämällä web-
palveluja, kansainvälistä verkottumista 
ja tarjoamalla tietoa alan kehityksestä. 
Samoin konferenssien laatua tullaan nos-
tamaan. FIG tulee jatkossakoin olemaan 
ammatissa erisektoreilla ja työpaikoilla toi-
mivien foorumina, mutta samalla tarjotaan 
yliopistoväelle ja tutkijoille mahdollisuus 
tieteellisten esitysten julkaisemiseen kon-
ferensseissa sekä perustetaan tieteellinen 
virtuaalinen julkaisu. Ruohonjuuritason 
toimintaan kuuluu myös mm. nuorten 
ja opiskelijoiden aseman parantaminen 
sekä tarjotaan mahdollisuuksia osallistua 
kansainväliseen toimintaan.

Seuraavien neljän vuoden aikana FIG 
järjestää perinteisten Working Week -kon-
ferenssien ja kongressin lisäksi alueelli-
sen konferenssin joka toinen vuosi, tänä 
vuonna 12.–15. marraskuuta San Josessa 
Costa Ricassa ja vuonna 2009 mahdollisesti 
Intiassa. Tämän vuoden Working Week 
pidetään kuten mainittu Hongkongissa ja 
vuoden 2008 konferenssi 14.–19. kesäkuu-
ta Tukholmassa, jossa yhteydessä pidetään 
myös yhteistyössä UN-Habitatin kanssa 
erityisseminaari slummien kehittämisestä 
ja rahoitusmekanismeista. Lisäksi useim-
mat komissiot järjestävät vuosittain omia 
kokouksiaan ja asiantuntijaseminaareja.
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