
MIL:n 129. TOIMINTAVUOSI  
 

SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY:N  

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019  
 

1. LÄHTÖKOHDAT  
 

Liiton tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, valvoa jäsenistönsä yhteiskunnallista asemaa ja 

oikeuksia, edistää jäsentensä jatkuvaa ja eettisesti korkeatasoista ammattitaidon ylläpitämistä, edistää 

maanmittausalan kehitystä sekä alan koulutusta, jakaa alaan kuuluvaa tietoutta, kehittää alan imagoa ja 

arvostusta ja tarjota jäsenilleen mahdollisuus osallistua jäsenkunnan toimialaan liittyvään kehitystyö-

hön.  

 

Vuoden 2019 keskeisenä tavoitteena on edelleen kehittää toimintaa siten, että hallitus voi riittävästi 

keskittyä varsinaiseen tehtäväänsä eli liiton toiminnan yllä pitämiseen ja parantamiseen. Strategiatyötä 

jatketaan. 

 

Sähköistä viestintää kehitetään pitämällä liiton kotisivut http://milry.fi/ informatiivisina ja ajan tasalla. 

Sähköisen tiedonvälityksen käyttöön kiinnitetään muutenkin huomiota. MIL on ottanut käyttöönsä 

Twitter-viestinnän ja sitä jatketaan aktiivisesti. Tavoitteena on sillä tavoin kehittää jäsenkunnan verkos-

toitumista. Tavoitteena on myös, että MIL voi toimia alan eri yhteisöjen yhdistäjänä.   

 

Pitkän tähtäimen painopistealueita ovat verkostojen ja verkostoitumisen kehittämisen lisäksi kansainvä-

listyminen, koulutuksen ja jatkokoulutuksen sisältöön vaikuttaminen sekä alan imagon parantaminen ja 

nuorten maanmittareiden ja opiskelijoiden aktivoiminen sekä alan kiinnostavuuden lisääminen nuorten 

keskuudessa.  

 

2. ESITYKSET JA LAUSUNNOT  
 

Liitolta pyydettävien lausuntojen lisäksi liiton hallitus vaikuttaa maanmittausalan koulutuksen kehittä-

miseen ja uudistamiseen sekä tekee tarpeellisia aloitteita alaa koskevista ammatillisista ja taloudellisista 

asioista.  

 

3. TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA  
 

Maankäytön julkaisemisesta vastaa Maankäyttö ry, jonka jäsen MIL on. Lehti ilmestyy vuonna 2019 

neljänä numerona.  

 

MILA-ajankohtaistiedote jatkaa tuttuun tapaan siten, että lehti toimii sekä uutisoivana keskustelufoo-

rumina että liiton ja sen jäsenten sisäisenä tiedotuskanavana. MILA ilmestyy kolme kertaa. Tavoitteena 

on, että MILA ilmestyy vuonna 2019 sekä paperimuodossa että sähköisesti. Pääasiallinen viestintäka-

nava on Milry.fi -sivusto sekä sähköposti. 

 

4. ULKOINEN YHTEISTYÖ  
 

Maanmittausalan yhdistysten neuvottelukunnan (MYN) toiminta ei ole ollut viime vuosina aktiivista, 

joten MIL esittää muille yhdistyksille, ettei tätä yhteistyömuotoa toistaiseksi jatketa.  



 

Liitto jatkaa yhteistyötä oppilaitosten kanssa mm. alan markkinoinnissa.  

 

Yhteistyötä Maanmittarikillan kanssa jatketaan tiiviinä. Killan puheenjohtaja kutsutaan hallituksen ko-

kouksiin. Liiton edustajat osallistuvat pyydettäessä killan ja korkeakoulun ammatti-infoihin, erityisesti 

syksyn uusien opiskelijoiden orientaatiotilaisuuksiin.  

 

Liitto pyrkii kehittämään yhteistyötä muiden yhteisöjen ja järjestöjen kanssa sekä ajanmaan jäsenkun-

nan etua myös muiden yhteisöjen välityksellä.  

 

5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA  
 

FIG  
Liitto edistää suomalaisten maanmittarien osallistumista FIG:n toimintaan ensisijaisesti tiedottamalla.  

 

Liitto hoitaa FIG:lle antamansa sitoumukset ja sen jäseniä toimii komissioiden työssä eri tasoilla.  

 

Liiton Kongressirahastosta myönnetään apurahoja erityisesti nuorille ja esitelmien pitäjille kansainväli-

siin kongresseihin osallistumiseksi.  

 

POHJOISMAAT JA BALTIA  
Pohjoismaiden ja Viron sisaryhdistysten vuosikokouksiin sekä pohjoismaisten yhdysmiesten kokouk-

seen (ombudsmannamöte) osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.  

 

CLGE  
Liitto hoitaa CLGE:n jäsenyydestä aiheutuvat velvoitteet ja osallistuu Euroopan maanmittauksen kehit-

tämiseen järjestön kautta yhteistyössä MAKLI:n ja MML:n kanssa.  

 

MUUTA  
Tiedottaminen kansainvälisistä tapahtumista tapahtuu entiseen tapaan MILA:ssa ja Maankäytössä sekä 

sähköisesti.  

 

6. TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT  
Toimintavuoden keskeisiä tapahtumia ovat:  

 Jäsenmatka Viron maanmittauspäiville 

 liiton kevätkokous maaliskuussa 

 liiton syyskokous on Paikkatietomarkkinoiden yhteydessä 

 Syyspäivän täräys järjestetään syys-lokakuussa Maanmittarikillan kanssa 

 Vuoden aikana järjestetään jäsenistölle ammatillisia ja sosiaalisia tapahtumia 

 

 

7. JÄSENEDUT  
Jäsenetuihin sisältyvät MILA ja Maankäyttö. Liiton jäsenet saavat alennuksia tilaisuuksiin, joissa liitto 

toimii järjestäjänä joko yksin tai yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.  

 



Liiton toiminnan kautta jäsenet voivat luoda yhteyksiä alalla toimiviin muiden maiden organisaatioihin.  

 

8. TALOUS  
Liiton talous mitoitetaan kestävälle tasolle.  

 

Henkilöjäsenet  
Talousarvio perustuu seuraaviin jäsenmaksuihin vuonna 2019:  

 Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu on 65 euroa/vuosi, kahdessa erässä maksettuna 70 euroa. Jä-

senille postitetaan MILA ja Maankäyttö.  

 Eläkeläisjäsenten jäsenmaksu on 40 euroa/vuosi. Jäsenmaksun maksaneille postitetaan MILA ja 

Maankäyttö.  

 Nuorilta jäseniltä ei peritä jäsenmaksua ensimmäisenä kymmenenä opiskeluvuotena. Sen jäl-

keen kun nuorella jäsenellä on ollut opinto-oikeus Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkea-

koulun maankäyttötieteiden laitoksella 10 vuotta, jäsenmaksu on 40 euroa/vuosi. Kaikki nuoret 

jäsenet saavat Maankäytön ja MILAn postitettuna.  

 Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.  

 Vastavalmistuneiden alennettu jäsenmaksu on 40 euroa/vuosi kahden vuoden ajan.  

 Alennettu jäsenmaksu voidaan hakemuksesta myöntää myös äitiys- ja vanhempainloman, hoi-

tovapaan ja varusmiespalvelun vuoksi tai puolisojäsenyyden perusteella.  

 Työttömien jäsenmaksu on hakemuksen perusteella 15 euroa/vuosi.  

 

Yhteisöjäsenet  
Yhteisöjäsenet ovat luonteeltaan kannatusjäseniä, joille annetaan näkyvyyttä MILA:ssa ja kotisivuilla. 

Yhteisöjäsenten vuosimaksu on 300 €. Tällä rahalla yhteisöjäsenet näkyvät jokaisessa MILA:ssa luette-

lona, missä on yhteisön yhteystiedot ja päätoimiala. Lisäksi yhteisöjäsenet saavat näkyvyyttä kotisivuil-

la.  

 

Hallituksen jäsenten palkkiot  
Hallitus esittää, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.  

 

Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. Matkakustannukset korvataan valtion matkustus-

säännön mukaisesti sillä poikkeuksella, että kilometrikorvausta maksetaan vain puolet valtion matkus-

tussäännön mukaisesta kilometrikorvauksesta.  



TOIMINTAKALENTERI VUODELLE 2019 

 

Tammikuu  
 

Helmikuu  

 MILA 1/2019  

 

Maaliskuu  

 Jäsenmatka Viron maanmittauspäiville 

 Maanmittarikillan Olutkellari 

 Yhdistyksen vuosikokous  
 

Huhtikuu  
 

Toukokuu 

 Vappu 

 

Kesäkuu  

 MILA 2/2019 

 

Heinäkuu  
 

Elokuu  
 

Syyskuu  

 Syyspäivän täräys (valmistuneet uudet DI:t kutsutaan erikseen)  

 MILA 3/2019  

 MIL esittäytyy fukseille  

 

Lokakuu 

Marraskuu  

 Paikkatietomarkkinoiden yhteydessä syyskokous 
 

Joulukuu  
 

 

 
 


