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FIG:N KoNGRESSI järjestettiin nyt 
toista kertaa Australiassa. Sydneyn kong-
ressi oli samalla ensimmäinen, joka ei 
ollut sidottu hallituksen kotipaikkaan ja 
jonka järjestelyissä päävastuu oli FIG:llä. 
Kansainvälisen talouden taantumasta 
ja paikallisen dollarin kallistumisesta 
huolimatta osanottajamäärä ylitti asetetut 
tavoitteet. Näin kongressista muodostui 
suurin FIG:n yksinään järjestämä tapah-
tuma. Erityisesti ammatillinen ohjelma 
oli sekä tasokas että laaja. Yli tuhannes-
ta tarjotusta esitelmästä ja kutsutuista 
luennoitsijoista oli koottu ennätyslaaja 
ohjelma. Yhteensä yli 150 luentotilaisuu-
dessa ja seminaarissa esiintyi puhujia yli 
80 maasta. Avajaistilaisuus kokosi lähes 
pääsalin täyteen jolloin paikalla oli lähes 
2 000 kuulijaa ja yhteisistunnoissa (plena-
ry) oli kussakin yli 1 000 kuulijaa.

Komissioiden ohjelmat kilpailivat 
keskenään niin, että parhaimmillaan oli 
valittavana 12 rinnakkaista luentosarjaa. 
Ne olivat niin suosittuja, että kiinnos-
tavimpiin luentoihin oli tarjolla vain 
seisomapaikkoja. Luentojen yleistaso on 
selvästi noussut viime vuosina osin peer 
review -mahdollisuuden ansiosta. Arvi-
ointimenettely on nostanut myös normaa-
liesitysten tasoa. Koskaan ei luen noilla 
ole ollut yhtä paljon kuulijoita. Tämä 
kostautui valinnan vaikeutena sekä osin 
teknisten ekskursioiden ja oheisohjelman 
pienemmissä osanottajamäärissä. Eu-
rooppalaisille tuli pelastukseksi Islannin 
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tuhkapilvi, joka pakotti useimmat euroop-
palaiset viettämään Australiassa muuta-
man lisäpäivän. Tällöin jäi aikaa katsastaa 
Sydneyn tärkeimmät nähtävyyden kuten 
oopperatalo ja kuuluisat rannat.

Kongressin avajaiset Sydneyn kon-
gressikeskuksessa käynnisti perinteinen 
aboriginaalien tervehdys. New South 
Walesin kuvernööri Marie Bashir toi 
avajaisiin virallisen tervehdyksen sekä 
paljasti maanmittari ja tutkimusmatkai-
lija James Meehanin patsaan. Perinteistä 
australialaista vieraanvaraisuutta ja vähän 
siirtomaahenkeäkin koettiin kuvernöörin 
vastaanotolla hänen virkatalossaan. Ava-
jaisten pääesitelmän piti kansainvälinen 
ilmastonmuutosasiantuntija Tim Flanne-
ry (Copenhagen Climate Council), joka 
puhui ilmastonmuutoksen vaikutuksista 
Australian ainutlaatuiseen ekologiaan 
sekä yhteisvastuusta, johon myös eri 
alojen asiantuntijoihin kuten maanmitta-
reiden tulee tarttua. Ilmastonmuutos löi 
leimansa myös muuhun ohjelmaan, ja 
olipa ohjelmassa Tyynenmeren saarivalti-
oiden vaikuttajille järjestetty erityisistunto 
maakysymyksistä. Siihen samoin kuin 
kansainvälisten maanmittauslaitosten joh-
tajien kokoukseen osallistui kumpaankin 
edustajia noin 50 maasta.

Sydneyn kongressi oli nykyisen FIG:n 
hallituksen ja komissioiden tulosten esit-
telyn pääfoorumi. Tämän näkyi lukuisina 
julkaisuina sekä kattavina laaja-alaisina 
esityksiä neljän viime vuoden keskeisistä 
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warwick watkins, maanmittauslaitoksen pääjohtaja, New South wales, aust-

ralia, luovuttaa yhdessä Stig Enemarkin kanssa james Meehanin patsaan New 

South walesin kuvernöörille Marie Bashirille kongressin avajaisissa.

FIG:n komissioiden uudet puheenjohtajat (2011–2014): Leonie Newnham 

(australia), Steven Frank (uSa), Yerach doytsher (Israel), Michael Sutherland 

(Kanada), Mikael Lilje (Ruotsi), Gethin Roberts (uK), presidentti Stig Enemark, 

daniel Roberge (Kanada), wafula Nabutola (Kenia), Frances plimmer (uK) ja 

Robert Sinkner (Tšekin tasavalta).

FIG:n tuleva presidentti (2011–

2014) Teo Cheehai Malesiasta yh-

dessä Stig Enemarkin kanssa tiukan 

vaalin jälkeen.
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ammatillisista aiheista. Ensimmäisessä 
yhteisistunnossa presidentti Stig Enemark 
esitteli FIG:n poliittisia ja ammatillisia 
saavutuksia. Muut yhteisistunnot keskit-
tyivät kolmeen pääaiheeseen: paikkatie-
toyhteiskunnan mahdollisuudet; suuret 
yhteiskunnalliset haasteet (ilmastonmuu-
tos ja ympäristöriskien hallinta sekä maan-
kysymysten merkitys köyhyyden poista-
misessa); sekä teknologian kehitysvisiot 
mukaan lukien paikannusteknologian 
ja web-pohjaisten paikannusratkaisujen 
tarjoamat mahdollisuudet.

Uutuutena oli mukaan otettu lounas-
esitelmät, jotka pitivät alan pioneereihin 
kuuluva John McLaughlin sekä Brent Jo-
nes (ESRI), joka puhui Haitin jälleenraken-
nuksesta, sekä Johannes Schwarz (Leica 
Geoinformatics). Kongressiin perinteisesti 
kuuluva näyttely täytti kokonaisen hallin 
ja tarjosi erinomaisen mahdollisuuden 
tekniikan laitteiden ja ohjelmistojen 
uusimpiin ratkaisuihin tutustumiseen. 
Näyttely muodostui myös keskeiseksi 
verkottumispaikaksi.

Runsailla teknisillä ekskursioilla oli 
mahdollisuus tutustua Australian maan-
mittauksen eri osa-alueiden kehitykseen ja 
erityispiirteisiin. Sosiaalisiin tilaisuuksiin 
kuuluivat FIG:n säätiön kannatukseksi jär-
jestetty illallisristeily Sydneyn satamassa, 
juhlaillalliset sekä vapaamuotoisemmat 
kotivierailut sekä komissioiden iltatilai-
suudet. Nuorten oma ohjelma oli vetänyt 
mukaan tavallista enemmän nuorempaa 
sukupolvea. Suomalaisia esityksiä oli 
ohjelmassa yhteensä 16 ja kaikkiaan oli 
suomalaisia kongressissa vähän yli kak-
sikymmentä.

FIG:n yleiskokouksessa suurin mie-
lenkiinto kohdistui uuden hallituksen 
valintaan. Presidentin vaalissa Teo Chee-
Hai Malesiasta voitti toisella äänestyskier-
roksella australialaisen Matt Higginsin 

täpärästi yhden äänen enemmistöllä. Iso-
Britannian Iain Greenway oli pudonnut 
kisasta ensimmäisellä kierroksella. Näin 
Teo CheeHaista tulee FIG:n ensimmäinen 
aasialainen presidentti. Varapresidenteik-
si valittiin Chryssy Potsiou (Kreikka) ja 
Rudolf Staiger (Saksa), molemmat ovat 
nykyisin komissiopuheenjohtajia, sekä 
Teo CheeHain paikalle kaksivuotiskau-
deksi Dalal Alnaggar (Egypti). Myös Iain 
Greeway jatkaa hallituksessa seuraavat 
kaksi vuotta. Kaikkiin 10 komissioon 
nimitettiin uudet puheenjohtajat, jotka 
aloittavat työnsä vuoden 2011 alussa.

Malesian riemu oli rajaton, kun Kuala 
Lumpur valittiin samoin tiukan äänestyk-
sen jälkeen FIG:n seuraavan, vuonna 2014 
pidettävän kongressin pitopaikaksi. Kuala 
Lumpur voitti äänestyksessä Istanbulin.

Yleiskokous hyväksyi uudet jäsenyh-
distykset Albaniasta, Beninistä, Bosnia-
Hertsegovinasta, Kyproksesta sekä Nepa-
lista. Näin jäsenliitojen määrä näyttää py-
syvästi ylittävän sadan. Liitännäisjäseniä 

 hyväksyttiin 
yhteensä kymme-
nen ja tavoitteena on en-
nen vuoden loppua saavuttaa 
50 affiliate-jäsenen raja. Myös akatee-
misten, yritys- ja kirjeenvaihtajajäsenten 
määrä on edelleen kasvussa.

Nelivuotisen hallintokauden loppu-
vaihetta kuvaa, että Sydneyssä julkistet-
tiin kahdeksan uutta FIG:n julkaisua eri 
aiheista ja lähes yhtä monta on odotetta-
vissa ennen vuoden loppua.

FIG:n seuraava vuotuinen konferens-
si pidetään Marrakeshissa Marokossa 
18.–22. toukokuuta 2011. Odottavissa 
on jälleen tasokas ja ainutkertainen ko-
kous, johon papereiden jättö käynnistyy 
alkukesästä.


