
 

 

Tervetuloa kanssamme maailman 
suurimpaan paikkatietotapahtumaan! 

 

 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Esrin kansainvälinen käyttäjäkonferenssi 
(Esri UC) 9.–13.7.2018 San Diegossa on 
viisipäiväinen kattava koulutuspaketti kaikille 
paikkatiedosta ja sen hyödyntämisestä 
kiinnostuneille.  
Konferenssi on loistava tilaisuus: 
- tutustua innovatiivisiin ideoihin ja oppia uutta 
- saada käytännön apua, ohjeistusta ja 

koulutusta  
- löytää ja saada vastauksia kysymyksiin 
- tavata yhteistyökumppaneita, luoda uusia 

yhteyksiä ja verkostoitua muiden alan 
ammattilaisten kanssa. 

 
 
 

 
 

”Esri UC on ehdottomasti paras ja 
monipuolisin vuosittain järjestettävä 
GIS-alan tapahtuma. Se kokoaa 
yhteen ammattilaiset ja 
yhteistyökumppanit eri puolilta 
maailmaa useamman päivän ajaksi. 
San Diegon viihtyisä keskusta luo 
tapahtumalle loistavat puitteet. 
Tapahtumasta on ollut hyötyä minulle 
ja organisaatiolleni erityisesti sen 
monipuolisuuden ja suuruusluokkansa 
vuoksi.”  

Antero KESKINEN   
Geospatial Analyst | International Atomic 
Energy Agency | Vienna International Centre 



 

Mitä Esri UC sisältää? 
Konferenssi tarjoaa satoja teknisiä sekä 
toimialakohtaisia luentoja ja workshoppeja,  
Special Interest Group (SIG) -tapaamisia sekä 
mahdollisuuksia keskustella ja saada vastauksia 
kysymyksiin suoraan Esrin tuotepäälliköiltä ja 
kehittäjiltä.  
Konferenssia edeltävänä viikonloppuna on tarjolla 
erilaisia seminaareja ja workshoppeja. Näistä 
suosittelemme lämpimästi Esri Business Summit  
-tapahtumaa, jonka ohjelmassa Esrin asiakkaat kertovat itse, miten hyödyntävät paikkatietoa 
toiminnassaan sekä mitä hyötyä ja arvoa ovat paikkatiedon avulla saavuttaneet. 
Lue lisää: www.esri.com/events/business 

Ota yhteyttä, kerromme lisää! 
 
Esri Finlandin UC-tiimi auttaa osallistumiseen liittyvissä asioissa. 
Olemme myös paikan päällä avustamassa osallistujia ja järjestämässä 
iltaohjelmaa konferenssin aikana. 
 
Pyydä tarvittaessa lisätietoja ja ilmoita osallistumisestasi meille hyvissä 
ajoin ennen konferenssia. Jos haluat liittyä kanssamme samoille 
lennoille tai varata hotellihuoneen kiintiöstämme, ilmoita siitä meille 
viimeistään 30.3.2018 mennessä osoitteella info@esri.fi, mielummin jo 
aikaisemmin.  

Lisätietoja tapahtumasta: esri.com/events/user-conference 

 

”Valtavasta ohjelman laajuudesta huolimatta tapahtumassa 
pystyy oman ohjelman suunnittelemaan varsin sujuvasti. Pääsin 
hyvin verkostoitumaan kaivosalan paikkatietoasiantuntijoiden 
kanssa ja sain tilaisuuden esitellä omaa projektiani. Oman alani 
ryhmällä oli omaa oheistoimintaa iltaisin, joten sain luotua 
todella arvokkaita kontakteja. Lisäksi sain mahdollisuuden tavata 
Esrin asiantuntijoita henkilökohtaisesti tärkeään meneillään 
olevaan projektiini liittyen. Yleisesti ottaen UC tapahtuma oli 
hyvä keino päivittää tietoni Esrin tuotteista ja siitä mihin ollaan 
menossa. Suuri kiitos myös Esri Finlandille oheistoiminnasta ja 
miellyttävästä luotsaamisesta tähän tapahtumaan ja sen aikana. 
Pienet ekskursiot piristivät hyvin vilkkaiden kongressipäivien 
päätteeksi.” 

Vesa NYKÄNEN   
Ph.D.(geology) | Research Professor |Geoinformatics | Geological Survey of Finland GTK  
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