
Toimintakertomus 2011

Vuonna 2011 ProGIS ry:n hallituksen kokoonpano oli: Castren, Antti, Hellgren, Daniela, Her-
mans, Outi (pj.), Hilke, Katariina, Jokela, Sanna, Kivekäs, Riikka (siht.), Kivelä, Tiia, Purhonen,
Tuula, Riihelä, Juha ja Vertanen, Antti. Syksyllä uuden hallituksen tultua valituksi tavattiin jo
heidänkin kanssaan.

Vuoden suurin ponnistus oli yhteispohjoismainen ja kansainvälinen konferenssi GI Nordenin
kanssa kesäkuussa Turussa. Otsikolla ”New culture of using GIS” pidetty kaksipäiväinen semi-
naari käsitteli mm. paikkatietoinfrastruktuuria (INSPIRE), yhteentoimivuutta (standardit) ja paik-
katiedon sovellusalueita. Esitykset löytyvät: http://www.progis.fi/36
Kansainvälisiksi keynote-puhujiksi saatiin Euroopan Unionin paikkatietovastuullisen organisaati-
on Alessandro Annoni Institute for Environment and Sustainability (IES), Spatial Data Infrastruc-
ture Unit – Joint Research Centre of the European Commission (JRC) Italiasta sekä Steven
Ramage Open Geospatial Consortium OGC:stä Norjasta. Suomalaisena pääpuhujana toimi
Antti Vertanen Maa- ja metsätalousministeriöstä. Kaiken kaikkiaan esitelmiä oli 30 kappaletta.
Konferenssi houkutteli paikalle n. 80 osanottajaa, mitä pidettiin hyvänä saavutuksena. Iltatilai-
suus ja järjestelyt onnistuivat Turun keskustassa yliopiston avustuksella hyvin ja Turun lämmin
kesäsää yllätti positiivisesti. Konferenssin organisoinnissa suurimman panoksensa antoivat tur-
kulaiset hallitusjäsenet Sanna Jokela ja Juha Riihelä.

Yhdistys palkitsi neljä ansiokasta paikkatietoalan korkeakouluopinnäytettä 500 euron suuruisella
palkinnolla. Palkinnoilla kannustetaan opiskelemaan, tutkimaan ja soveltamaan paikkatietoa.
Palkitut työt olivat hyviä esimerkkejä siitä, mitä kaikkea paikkatiedon hyötykäyttöön kuuluu &
mikä sen tieteellinen perusta on. Palkitut työt kuvastavat hyvin alan tutkimuksen kirjoa, sovel-
lusalojen ja opetuksen laaja-alaisuutta.  Palkintojen saajat olivat:

Faris Alsuhail: Answering to the Needs of Integrated Coastal Zone Management in Finland: a
GIS Approach, Turun yliopisto
Andreas Hall: Knowledge Visualization in Spatial Analysis, Aalto-yliopisto
Joni Heikkola: Vieläkö vieressä on tilaa? Menetelmä täydennysrakentamispotentiaalin määrit-
telyyn, Helsingin yliopisto
Suvi Välimäki: Social networks for volunteered geographic information - A case study of Open-
StreetMap, Helsingin yliopisto, opinnäytteen suorituspaikka Geodeettinen laitos.

Yhdistys jakoi myös Paikkatietoalan kunniamaininnan suomalaisen paikkatietoalan määrätietoi-
sesta kehittämisestä ja paikkatietoalan kansainvälisen yhteistyön proaktiivisesta edistämisestä.
Tunnustuksen sai Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Jarmo Ratia. Hän on mm. luonut edelly-
tyksiä kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittämiselle ja edistänyt eri maiden karttalaitos-
ten yhteistyötä, josta esimerkkinä GSDI- ja UN-GGIM paikkatietofoorumien perustaminen.



Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 27.4. Varsinais-Suomen liitossa ja syys-
kokous 1.11. Messukeskuksessa Helsingissä Paikkatietomarkkinoiden yhteydessä. Tiedottamis-
ta toteutettiin jäsensähköpostilistan kautta (siirryttiin käyttämään Gmail-palvelua) sekä julkaise-
malla palstaa Maanmittauslaitoksen Positio-lehdessä. Todettiin nettisivu-uudistukseen ajankoh-
taisuus, taklattiin sihteerityöhaasteita ja oltiin jonkin verran yhteydessä muihin alan yhdistyksiin
miettien yhteistyön voimistamista. Linkkibileet järjestettiin Paikkatietomarkkinoiden yhteydessä
hyvällä menestyksellä vanhassa tutussa paikassa Pasilassa. Jäsenmäärä pysyi viime vuosien
tasolla n.300 henkilön ja n. 30 yhteisöjäsenen paikkeilla.

Yhdistys oli edelleen jäsenenä GI Nordenissa, joka edustaa Pohjoismaita eurooppalaisessa
paikkatietojärjestössä Eurogissa. GI Nordenin kokouksiin osallistuivat vuonna 2011 Daniela
Hellgren ja Riikka Kivekäs. Yhdistys sai jäsenyyden INSPIRE-ohjausryhmässä ja kokouksiin
osallistui puheenjohtaja Outi Hermans.
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