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FIG:N WORKING WEEK 
TOUKOKUUSSA EILATISSA

FIG:n vuotuinen konferenssi 

Working Week pidetään Israe-

lin eteläkärjessä Eilatissa 3.–8. 

toukokuuta 2009. Konferenssi 

piti alun perin pitää jo vuonna 

2003, mutta maailmantilan-

teen vuoksi FIG:n 125-vuotis-

juhlat pidettiinkin sillä kertaa 

Pariisissa. Samassa yhteydes-

sä päätettiin, että konferenssi 

pidetään Israelissa keväällä 

2009.

VALMISTAUTUMINEN KONFERENS-
SIIN on sujunut hyvin ja sitä auttoi se, 
että Israelin turismi on toipunut viime 
aikoina niin, että vuosi 2008 oli ennätyk-
sellinen ja esimerkiksi Suomesta tehdään 
jälleen pakettimatkoja Eilatiin. Eilat ja Pu-
nainenmeri muodostavatkin tasokkaan ja 
kiinnostavan lomailukohteen, joka tarjoaa 
myös erinomaiset puitteet konferenssien 
järjestämiselle. Huolimatta viime aikojen 
tapahtumista konferenssin järjestelyt 
jatkuvat normaalisti eikä ohjelmaan ole 
suunniteltu muutoksia.

Working Weekin ohjelmassa on noin 
250 esitystä, jotka jakautuvat noin 60 
esitelmä- ja keskustelutilaisuuteen. FIG:n 
komissiot ja niiden työryhmät pitävät 
tavan mukaan omat vuosi- ja muut koko-
uksensa. Working Weekin avauspäivänä 
on erillinen maanmittauksen historiaan 
keskittyvä seminaari. Avajaisten pääesitel-
mä käsittelee Israelin avaruusteknologiaa. 
Muutenkin teknisten aiheiden osuus on 
tavallista suurempi sekä yhteisistunnoissa 
(geoinformation management; emergency 
and natural resource management – mm. 
maanjäristykset ja niiden vaikutukset 
maanmittareihin –  ja measurement mana-
gement), jotka hyvin sopivat konferenssin 
yleisteemaan Surveyors role in accelera-
ted development.

Tekniset opintomatkat tarjoavat mah-
dollisuuden tutustua Israelin ja Egyptin 
sekä Israelin ja Jordanian välisten 
valtakunnanrajojen määrittämiseen. 
Samoin vierailu Timnan kuparikai-
voksissa sekä Amram-vuoren tutki-
mustunnelissa kuuluvat teknisten 
ekskursioiden valikoimaan. Kon-
ferenssin jälkeen on mahdollista 
vierailla Israelin kulttuurikohteiden 
lisäksi myös Jordanian puolella 
Petrassa, jonka kaivauksissa suo-
malaisilla maanmittareilla on ollut 
oma keskeinen osansa.

Working Week Israelissa on FIG:n 
uuden kongressistrategian mukaan 
hieman pienempi kuin viimevuo-
tinen Tukholman konferenssi. Sii-
tä huolimatta se on ohjelmaltaan 
kiinnostava. Paikallisnäkökulmasta 
erityisen huomion kohteina ovat 

3D-katasteri, jossa Israel on eräs aihepii-
rin keskeisistä kehittäjistä, sekä runsas 
kiinteistöarviointiin ja managementiin 
keskittyvä 9. komission ohjelma. Israel 
on ollut aiemmin hyvin aktiivinen juuri 
9. komission toiminnassa. Kokouksen 
oheisohjelmassa on erikoisistunnot 
rans kankielisille maanmittareille sekä 
forum, josta ollaan kehittämässä pysyvää 
tapahtumaa kartta- ja katasterilaitosten 
pääjohtajille. Israelin kokous on tältä 
osin valmistautumista FIG:n kongressiin 
Sydneyssä, Australiassa 2010.

FIG:n yleiskokouksen asialista Eila-
tissa on tavanomaista harmaampi, sillä 

vaaleja ja äänestyksiä ei tällä kertaa juuri 
ole. Ainoa äänestys tullaan suorittamaan 
maankäytön suunnittelun komission (8. 
komissio) tulevasta puheenjohtajasta. 
Vuoden 2013 Working Week tullaan 
myöntämään Nigerialle, joka yllättäen oli 
ainoa hakija.

Äänestysten vähäisyys antaa mah-
dollisuuden keskittyä keskusteluihin 
strategioista ja toiminnan suuntalinjoista. 
Tavanomaista enemmän aikaa on varattu 
vuoropuheluun jäsenjärjestöjen puheen-
johtajien sekä komissioiden kanssa.

FIG:n hallitus käytti paljon aikaa hel-
mikuun alun kokouksessaan talousasioi-

hin. FIG:n talous on erinomaisessa 
kunnossa, mikä mahdollistaa jäsen-
maksujen jäädyttämisen sekä avun 
lisäämisen pienimmille kehitys-
maille sekä lisäresursseja komissio-
toimintaan. Nuorten maanmittarei-
den toimintaa on mahdollista tukea 
jatkossa nykyistä enemmän.

Enemmän tietoa Eilatin konfe-
renssista: www.fig.net/fig2009.
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FIG Working Week 2009:n järjestelytoimikunta 

Tel Avivissa tammikuussa 2009, kun Markku Vil-

likka vieraili tarkistamassa kokousjärjestelyjä: 

yoav Tal (vas.), Joseph Kraus, ALSI:n president-

ti ja tmk:n pheenjohtaja, Joseph Forrai, Haim 

Srebro, kongressijohtaja ja Moshe Fogel.

Eilat tarjoaa erinomaiset mahdollisuu-

det sekä kokouksiin että lomailuun. 

Kokouspaikaksi valitut hotellit sijait-

sevat aivan meren rannalla.


