
57MAANKÄYTTÖ 1/2010

FIg:N TOIMINTA on vuosi vuodelta 
laajentunut ja kongressin nyt palatessa 
toista kertaa ”downunder” tulee osanot
tajamäärä lähes kaksinkertaistumaan edel
lisestä Melbournen kongressista. Vuonna 
1994 Australiassa Suomen lippu liehui 
korkeimmillaan, sillä olihan Melbourne 
heti Suomen hallinnon jälkeen. Nyt ol
laan tilanteessa, jossa kongressi on täysin 
FIG:n hallinnosta riippumaton. Tämä on 
tarjonnut samalla sekä paljon uusia mah
dollisuuksia että monia haasteita.

Kuluneiden vuosien aikana FIG:stä on 
tullut entistä enemmän globaali järjestö 
ja esimerkiksi jäsenyhdistysten määrä on 
asettunut pysyvästi sadan yläpuolelle. 
Münchenin ja Sydneyn välillä suurin 
muutos on tapahtunut liitännäis ja 
yritysjäsenten määrässä. Liitännäis (af-
filiate) jäseniä varten Sydneyssä järjeste
tään maanmittauslaitosten pääjohtajien 
foorumi ensimmäistä kertaa kongressin 
yhteydessä. Toinen erityistapahtuma on 
Tyynenmeren pienille saarivaltioille jär
jestettävä seminaari, joka ilmastomuutok
sen aikana on erityisen ajankohtainen.

Sydney on myös käytännössä FIG:n ne
livuotisen hallintokauden finaali. Vaikka 
virallinen vaihto tapahtuu vasta vuoden 
lopussa, leimaavat Sydneyn ohjelmaa 
useiden projektien saaminen päätök
seen. Tämän ansiosta Sydneyssä tullaan 
julkistamaan ennätysmäärä uusia FIG:n 
julkaisuja. Niiden aiheina ovat mm. low 
cost teknologia mittauksissa, paikkatieto
teknologia suurkaupunkien suunnittelus
sa ja rannikkoalueiden suunnittelu. Useat 
työryhmät kuten organisaatioiden kehittä
mistä tutkinut ovat saamassa työnsä pää
tökseen. Samoin julkilausumat FIG:n ja 

FIG:n toinen eteläisellä pallon

puoliskolla pidettävä kongressi 

tulee ammatillisen ohjelman 

laajuudessa lyömään kaikki 

aiemmat ennätykset. Lähes tu

hannesta tarjotusta esitelmästä 

on koottu ohjelma, johon kuuluu 

yli 150 esitelmätilaisuutta, eri

tyisistuntoa ja tietoiskua. Kun 

puhujat edustavat yli 80 maata, 

voidaan syystä puhua suurim

masta maanmittausalan kong

ressista. Ammatillisen ohjelman 

lisäksi kongressin ohjelmaan 

kuuluu paljon muuta ammatil

lista ohjelmaa sekä FIG:n yleis

kokous, jossa järjestölle valitaan 

mm. uusi presidentti.
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FIg:n kongressi Sydneyssä 11.–16. huhtikuuta

Maailmanpankin konferenssista ja Hanoin 
konferenssista valmistuvat. Jälkimmäisen 
toimittamisesta on vastannut prof. Kauko 
Viitanen, jonka menestyksekäs toimikausi 
9. komission puheenjohtajana samoin lop
puu vuoden vaihteessa. Kun Sydneyssä 
valitaan uudet komissiopuheenjohtajat, 
ollaan yli kahdenkymmenen vuoden 
jälkeen tilanteessa, jossa Suomella ei ole 
yhdenkään komission puheen tai vara
puheenjohtajuutta.

Hallinnollisista päätöksistä Sydneyssä 
suurin mielenkiinto kohdistuu uuden 
presidentin valintaan. Presidentin hen
kilöllä on suuri merkitys jokaiselle jär
jestölle, olipa kyse sitten kansallisen tai 
kansainvälisen järjestön johdosta. FIG:ssä 
kamppailu käydään kolmen nykyisen va
rapresidentin kesken. Vaikka jokaisella on 
hyvä kokemus FIG:n toiminnasta, tullee 
liiton toiminta muuttumaan huomattavas
sa määrin riippuen siitä, kuka heistä tulee 
valituksi. Samalla kertaa valitaan myös 
kaksi (tai mahdollisesti kolme) varapresi
denttiä. Kaikki tarjolla olevat ehdokkaat 
ovat olleet aktiivisia joko hallituksessa tai 
komissioissa, joten FIG:ssä ei näytä olevan 
paikkaa mustille hevosille.

Kolmas tulevaisuuden kannalta kes
keinen kysymys on vuoden 2014 kong
ressiisännän valinta. Päätöksellä on 
suuri merkitys sekä FIG:n taloudelle että 
globalisaatiolle. Tarjolla on kaksi hyvää 
kandidaattia. Istanbul ja Malesia.

Lisää kongressista www.fig2010.com ja 
yleiskokouksesta www.fig.net.


