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FiG:n tämän vuoden konferenssi pidetään Roomassa 
6.–10. toukokuuta. luvassa on jälleen laajin Working 
Week. tekninen konferenssi käsittää tiukan karsinnan 
jälkeenkin yli 500 esitystä yli 90 sessiossa. ennak-
koilmoittautumiset ylittävät viime vuoden Marokon 
ennätysosanoton. Kansainväliset yhteistyökumppa-
nit ovat tällä kertaa FAO ja Un-Habitat/Gltn. niille 
molemmille on varattu oma päivänsä, minkä lisäksi 
yhtenä iltapäivänä on luentoja FAO:n päämajassa. 
Oheisohjelma on näyttävin vuosikausiin – mm. 
sinfoniakonsertti avajaisissa. FiG:n yleiskokouksessa 
valitaan uusia hallituksen jäseniä ja tulevat komis-
siopuheenjohtajat sekä isännät kahdelle Working 
Weekille.

Fig:n WorKing WeeK  
toUKoKUUssA rooMAssA

fig:nWorKingWeeKinohjelmaa leimaa-
vat yleisteemojen: maankäytön,  ympäristön 
ja kulttuuriperinnön ohella useat erityistee-
mat. Niiden aiheina on yhteistyökumppa-
neiden kanssa valittuja teemoja kuten FAO:n 
juuri valmistunut maankäyttöohjeisto sekä 
mm.  erityisistunto Japanin taannoisesta 
maanjäristyksestä ja tsunamista sekä tulevai-
suuden katastereista. Roomassa kun ollaan, 
niin maanmittauksen tehtävät kulttuuriperin-
nön säilyttämisessä samoin kuin Välimeren 
aiheet nostetaan näkyvästi esille. 

Italian kulttuuri näkyy myös konferenssin 
yleispuitteissa. Tapahtuman keskipisteenä on 
Rome Cavalieri -hotelli, josta aukeaa näkymä 
yli koko historiallisen Rooman. Avajaisten pu-
heet on korvattu pääosin sinfoniakonsertilla 
ja illallisbuffetilla Rooman musiikkitalossa Par-
co delle Musicassa. FIG:n säätiön tukemiseksi 
järjestettävä ilta koostuu samoin italialaisesta 
musiikista (alBano on tuttu mm. vanhoista 
euroviisuista) ja ruoasta. Tyylin mukaan kon-

ferenssin päättävät illalliset roomalaisessa 
palatsissa.

FIG on ollut viime vuosina onnekas moniin 
muihin järjestöihin verrattuna, sillä osanotta-
jamäärä on kasvanut vuosi vuodelta talouden 
heikkenemisestä huolimatta. Sama suuntaus 

näyttäisi jatkuvan myös 
tänä vuonna. Esitelmiä on 
tarjottu yli 700, joista konfe-
renssiin on voitu ottaa noin 
500. Nämä ja erityisistunnot 
on jaettu kolmen päivän 
ajalle 12 rinnakkaiseen sar-
jaan. Tavan mukaan omat 
erityisohjelmat on järjes-
tetty myös  mm. maanmit-
tauslaitosten pääjohtajille 
ja yliopistoille. Vastatakseen 
nuorennusleikkaushaastee-
seen FIG:n ensimmäinen 
nuorten maanmittareiden 
konferenssi järjestetään 
4.–5. toukokuuta. Se mah-
dollistaa verkostoitumisen 
omassa joukossa sekä osan-
oton varsinaiseen konfe-
renssiin.

FIG:n yleiskokouksessa 
valitaan kaksi uutta varapresidenttiä. Valinta 
tullaan tekemään kiinalaisen, italialaisen ja 
libanonilaisen ehdokkaan kesken. Samoin 
tullaan valitsemaan komissioiden tulevat 
puheenjohtajat. Kolmessa komissiossa 
päästään äänestämään ja muissa valinta on 
muodollisuus. Merkille pantavaa  on, että 
tällä kertaa ei ehdolla ole yhtään pohjois-

maista saati suomalaista kandidaattia. Sekä 
ehdokkaiden nimeämisessä että myös kon-
ferenssin puhujissa painopiste on siirtymässä 
Euroopasta Aasiaan ja Afrikkaan. Tämä on 
järjestön kannalta hyväksi, mutta herättää 
hieman pelkoa maanmit tauksen tulevai-
suudesta Euroopassa. Tämä on myös vakava 
haaste FIG:lle. Miten tavoittaa rivijäsenet niin 
Suomessa kuin muissa kehittyneissä maissa? 
Millaisia tarpeita meillä on kansainväliseltä 
toiminnalta?

Yleiskokous valitsee isännän myös vuo-
sien 2015 ja 2016 Working Week -konferens-
seille. Valinnat tullaan tekemään Bulgarian, 
Nepalin, Romanian ja Uuden Seelannin 
kesken. 

Viime vuonna Marokossa alkanut kes-
kustelu mahdollisista sääntömuutoksista 
äänestysoikeuksien muuttamiseksi tulee jat-
kumaan. Ristiriitaisissa paineissa muutosten 
toteutuminen on epävarmaa. FIG:n talous 
on varmalla pohjalla, mikä mahdollistaa jä-
senmaksujen pitämisen ennallaan tulevina 
vuosina. Hyvä uutinen näinä epävarmuuden 
aikoina.

Rooman jälkeen FIG:n seuraavat kokouk-
set tulevat olemaan alueellinen konferenssi 
Montevideossa Uruguayssa 26.–29. marras-
kuuta 2012 sekä Working Week 2013 touko-
kuussa 2013 Abujassa Nigeriassa.

Lisätietoa Rooman konferenssista: www.
fig.net/fig2012 ja FIG:n toiminnasta www.
fig.net.
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