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 Presidentti CheeHai teo avasi FiG Working Weekin Roomassa. 
 Avajaiskonsertin ohjelmasta vastasi sinfonietta Roma, joka soitti FiG:n 
fanfaarin sekä konsertillisen Piazzollan ja Rotan musiikkia.

käyttöohjeisiin, jotka samaan 
aikaan Roomassa koolla ollut 
FAO:n kokous vahvisti heti FIG-
konferenssin jälkeen. FAO:n apu-
laispääjohtaja alexander Müller 
kiitti keynote-puheessaan FIG:n 
osuutta ohjeiden valmistelussa 
ja vetosi maanmittareiden apuun 
niiden toteuttamisprosessissa.

GLTN:n ohjelmaan liittyen 
Roomaan oli kutsuttu useiden 
ruohonjuuritason organisaa-
tioiden edustajia, mikä mahdol-
listi suoran vuorovaikutuksen 
maanmittareiden ja palvelujen 
käyttäjien välillä maakysymysten 
merkityksestä. 

Yhteisistunnoissa painopiste 
oli ympäristömuutoksissa sekä kulttuuri-
ympäristön ja maanmittarien suhteessa  
– luonnollinen teema, kun oltiin Roomassa. 
Pääpuhujien joukossa olivat myös FIG:n 
jäsenliittojen presidenteistä  See Lian Ong, 
RICS (UK) sekä karl-Friedrich thöne, DVW 
(Saksa). Jatkossa pääpuhujiksi on tarkoitus 
kutsua myös muiden suurimpien liittojen 
puheenjohtajia. 

Rooman tekninen ohjelma oli laaja, 
sillä parhaimmillaan 12 rinnakkaisessa 
luentosarjassa kuultiin  lähemmäs 500 
esitystä. Tällä kertaa mukana oli mukavasti 
suomalaisia, joiden esityksistä saatu palau-
te oli erinomaista. Suomen delegaatioon 
kuului kaikkiaan 20 osanottajaa MIL:sta, 
MAKLI:sta, Maanmittauslaitoksesta sekä 
korkeakouluista ja yksityissektorilta. Working 
Weekin ammatillisesta annista enemmän 
seuraavassa Maankäytössä.

Oleellinen osa Working Weekin ohjelmaa 
ovat FIG:n yleiskokous sekä komissioiden 
yleiskokoukset. FIG:n General Assemblyn 
kokous oli tavallista kiinnostavampi, sillä 
vaalien lisäksi päätettiin vuosien 2015 ja 
2016 konferenssien isännistä. Tämä oli vetä-
nyt paikalle edustajia 65:stä FIG:n yhteensä 
105 jäsenliitosta.

Uusiksi varapresidenteiksi valittiin Bruno 
Razza Italiasta sekä tiukan äänestyksen 

fig:N WorkiNg Week sisälsi tänä vuon-
na tavanomaisen ammatillisen ohjelman 
lisäksi useita erikoisistuntoja ja muita uusia 
elementtejä. Viikko alkoi ensimmäistä ker-
taa järjestetyllä nuorten maanmittareiden 
konferenssilla. Se veti yli 120 osanottajaa 
40 maasta. Kaksipäiväinen ohjelma ylitti 
sekä järjestäjien että osanottajien odotuk-
set muodostuen aktiiviseksi kohtaamis-
paikaksi ja ideoidenvaihtofoorumiksi alle 
35-vuotiaille maanmittareille. Osanottajien 
pääosa oli vähän aikaa ammatissa toimineita 

FiG:n vuotuinen konferenssi Working Week pidettiin Roomassa 
6.–10. toukokuuta. Konferenssista muodostui osanottaja-
määrältään suurin kautta aikojen, kun yli 1 200 osanottajaa 
lähes sadasta maasta kokoontui keskustelemaan ammatilli-
sista ja hallinnollisista aiheista sekä verkottumaan kollegojen 
kanssa. Kaikkiaan konferenssin osanottajamäärä ylitti 1 500. 
Yleiskokous päätti uusista varapresidenteistä ja tulevista 
 komissiopuheenjohtajista sekä päätti tulevista  
Working Week -isännistä.

Fig:n WoRKing WEEK jA 
 yLEisKoKoUs RoomAssA

mutta mukana oli myös jatko-opiskelijoita. 
Ohjelma tarjosi tavallista enemmän aikaa 
kokemusten vaihtoon ja mm. nuorten yrit-
täjien kokemukset olivat hyvin kiinnostavia. 
Jatkoa tulee seuraamaan joko erillisissä 
konferensseissa tai osana pääkonferenssia.  
Useimmat osanottajat jatkoivat itse Wrking 
Week -konferenssiin.

Working Weekin ohjelmasta oli varattu 
yksi päivä FAO:lle ja yksi UN-Habitatin johta-
malle Global Land Tool Networkille (GLTN). 
FAO:n ohjelma keskittyi FAO:n uusiin maan-
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jälkeen Pengfei Cheng Kiinasta, joka voitti 
äänin 30–27 yaaboub Saaden (Libanon). 
Komissioiden tuleviksi puheenjohtajiksi 
(2013–2014) valittiin  ilman äänestystä Liza 
Groenendijk (Alankomaat), komissio 2, 
Enrico Rispoli (Italia), komissio 3, angela 
Etuonovbe (Nigeria) komissio 4, Volker 
Schwieger (Saksa), komissio 5, Ivo Milev 
(Bulgaria), komissio 6 ja Liao Jinping (Kii-
na), komissio 9. Äänestyksen jälkeen Brian 
Coutts (Uusi-Seelanti) valittiin 1. komission 
sekä Gerda Schennach (Itävalta), komissio 
7 ja kwame tenadu (Ghana) 8. komission 
tuleviksi puheenjohtajiksi.

Uusia jäsenliittoja hyväksyttiin Kiinasta 
ja Venäjältä. Edellisen hallituksen varapresi-
dentti Matt Higgins (Australia) nimitettiin 
kunniajäseneksi. 

FIG Working Week 2015 tullaan järjestä-
mään Bulgarian Sofiassa, joka äänestyksessä 
voitti Nepalin ja Romanian selkein luvuin. 
Vastaavasti äänestys vuoden 2016 konfe-
renssipaikasta päätyi Christchurchin hyväksi, 
kun Uusi-Seelanti voitti Romanian selvästi.

Etukäteen paljon keskustelua aiheut-
tanut ehdotus äänioikeuden muutoksesta 
päätyi jäsenliittojen neuvottelujen jälkeen 
selkeään kannanottoon hallitukselle, jonka 
mukaan jatkossa suurimmat jäsenliitot tule-
vat saamaan lisää päätösvaltaa. Uudet ääni-
määrät päätetään niin, että ne ovat käytössä 
vuonna 2014 pidettävässä yleiskokouksessa. 

Kokouksen viimeisenä päivänä MIL ja 
MAKLI esittivät yhteisen ehdotuksen että 
vuoden 2017 Working Week järjestettäisiin 
Suomessa osana itsenäisyyden juhlavuoden 
ohjelmaa. Ehdotus sai myönteistä palau-
tetta. Päätös asiasta tehdään toukokuussa 
2013, kun FIG:n seuraava Working Week 
järjestetään Abujassa Nigeriassa. 

Lisätietoja Rooman konferenssista, laa-
jemmat raportit sekä esitykset: www.fig.net.

markku villikka 
markku.villikka fig.net

FiG:n ensimmäinen nuorten 
maanmittarien konferenssi 
 kokosi aktiivisen osanottaja-
joukon 40 maasta.

Mil:n puheenjohtaja Pekka Halme, MAKli:n edus-
taja Martti Pietikäinen ja Maanmittauslaitoksen 
pääjohtaja Jarmo Ratia keskustelemassa suomen 
tarjouksesta järjestää FiG 2017 suomessa.

FiG:n yleiskokoukseen Cavalieri Roma -hotellissa osallistui edustajia 65 jäsenliitosta. 
Eturivissä komissiopuheenjohtajia. 


