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Jari Mäkynen, vt. päätoimittaja 
puh. 040 801 1312 
jari.makynen@maanmittauslaitos.fi

Taitto
Lagarto / Arto Tenkanen 
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Aineisto
Jutut mieluiten sähköpostilla päätoi-
mittajalle. Toimituksella on oikeus 
lyhentää tai jättää julkaisematta kir-
joituksia. Myöhästynyt aineisto siir-
tyy seuraavaan lehteen.

Julkaisuaikataulu 2015
Lehti Aineiston jättö Postitus
1/2015 20.02.2015 19.03.2015 
2/2015 17.04.2015 04.05.2015 
3/2015 15.06.2015 29.06.2015 
4/2015 03.09.2015 18.09.2015 
5/2015 30.11.2015 14.12.2015

Ilmoitushinnat väri mv
1/1 sivu 570 € 380 € 
1/2 sivu 410 € 270 € 
1/3 sivu 245 € 195 € 
1/4 sivu 185 € 145 € 
Liitteet sopimuksen mukaan
Jäsenten pikkuilmoitukset ( enintään 
1/4-sivu) 17 euroa, teekkarit 8 euroa.
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PÄÄK I R JO I TU S

väisteltyä sudenkuoppia mahdollisim-
man hyvin. Asioita voi tehdä monella 
tavalla väärin, jotka sitten kostautuvat 
paisuvana työmääränä tai tapahtuman 
taloudessa. Onneksi asioita voi tehdä 
myös monella tavalla oikein.

MIL:n hallitus piti pari viikkoa sit-
ten kehittämispäivän, jossa pohdittiin 
MIL:n toimintaa ja miten asioita voitai-
siin tehdä toisin. Kevätkokouksessa hal-
litus sai ohjeen miettiä myös organisato-
risia muutoksia, mikäli sellainen näh-
dään tarpeelliseksi, ja tätä asiaa pyöritel-

Toukokuussa olimme Maklin kanssa 
jälleen mainostamassa Suomessa 

2017 järjestettävää FIG Working Wee-
kiä. Tällä kertaa ständi sijaitsi Sofiassa 
Bulgariassa. Sofian Working Week oli 
hyvä tilaisuus meille pistää merkille asi-
oita, joita kannattaa tai ei ainakaan kan-
nata tehdä. Myös keskustelut ensi vuo-
den Working Weekin uusi-seelantilais-
ten järjestäjien kanssa olivat antoisia. 
Samat asiat joudumme järjestelytoimi-
kunnassa käymään lävitse kuin he ovat 
jo hoitaneet, ja tarkoituksena olisi saada 

Paavo Häikiö ja Pekka Halme Sofian Working Weekin näyttelyssä mainostamassa vuoden 
2017 Helsingin konferenssia.   
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tiin puolelta jos toiselta. Toistaiseksi ol-
laan vaiheessa, jossa nähdään enemmän 
ongelmia kuin ongelmien ratkaisuja, 
mutta eivätköhän asiat lopulta kirkastu. 
Toinen isompi asia pöydällä oli viestintä 
ja sen järjestäminen jatkossa. Nyt 
MIL:llä on ollut käytössään MILA, net-
tisivut sekä uutena viime vuonna käyt-
töön otettu Twitter. Viestinnän paino-
pistettä tulisi siirtää verkkoviestinnän 
suuntaan, jolloin se olisi paremmin ajan 
hermolla. Samaten muussakin käytän-
nön toiminnassa pitäisi siirtyä käyttä-
mään nykyaikaisia toimintatapoja, esi-
merkiksi ottamalla käyttöön e-lasku.

Kehittämisasioista järjestetään jä-
senkysely verkkokyselynä. Edellinen 
vastaava kysely on tehty yli puolenkym-
mentä vuotta sitten, ja siinä vaiheessa 
vielä paperinen toimintamalli on ollut 
kyselyyn vastanneiden mielissä ensisijai-
nen. Ehkä maailma on tuosta jo muut-
tunut sen verran, että voitaisiin alkaa 
hivuttautumaan paperisesta maailmasta 
pois. Tämä on tietysti myös kustannus-
kysymys ja rajallisten resurssien koh-
dentamiskysymys. Kyselyn pohjalta teh-
dään muutoksia toimintaan vähän asias-
ta riippuen joko suoraan hallituksen 
toimesta tai sitten yhdistyksen kokous-
ten päätösten kautta. Tietoa kyselystä 
lähetetään aikanaan sähköpostilla, joten 
jos uumoilet, että sähköpostiosoitteesi ei 

ole ajan tasalla MIL:n jäsenrekisterissä, 
niin sen voisi tässä yhteydessä myös 
ajantasaistaa. 

Hyvää kehityshalua on olemassa 
sekä jäsenistössä että hallituksessa. Nyt 
vain pitää saada asioita konkretisoitu-
maan. Perinteinen toimintamalli ei vält-
tämättä aina ole se paras, ei ehkä edes 
toiseksi paras. Pitää uskaltaa kyseen-
alaistaa ja tehdä muutoksia, vaikka jos-
kus menisikin pieleen. Kehittäminen on 
parhaassakin tapauksessa aina iterointia, 
kuten jokainen maanmittari tietää.

MIL:n 125-juhlavuotisjärjestelyt 
ovat edenneet, juhlapäivä on 3.10.2015. 
Paikkana on perinteikäs Kiltasali Hel-
singissä. 

Toivotan kaikille MIL:n jäsenille 
hyvää kesää! 

Paavo Häikiö
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FI G  WORK ING  WEEK  20 15
So f i a ,  Bu l ga r i a  1 7  . –22  .5  .

FIG:n vuosittainen konferenssi jär-
jestettiin tänä vuonna Bulgarian 

pääkaupungissa Sofiassa. Keväinen 
(suomalaisittain jopa kesäinen) kaupun-
ki oli useammallekin osallistujalle varsin 
positiivinen kokemus kauniine kävely-
keskustoineen ja puiden reunustamine 
katuineen. Toki sosialismin aikaisesta 
arkkitehtuurista päästiin nauttimaan it-
se konferenssikeskuksessa (National Pa-
lace of Culture), joka sai edessään ihmi-
sen tuntemaan itsensä kovin pieneksi. 
Viiden Finlandia-talon kokoinen raken-
nelma piti sisällään silmänkantamatto-
miin halli-, käytävä- ja portaikkotilaa.

FIG:n yleiskokouksessa äänestettiin 
vuoden 2019 Working Weekin järjeste-
lyvastuusta. Kisassa mukana olivat 
Sveitsi, Irlanti, Kenia sekä Vietnam. En-
simmäisellä äänestyskierroksella hienoi-
sessa johdossa oli Sveitsi, mutta toisella 
kierroksella tilanne kääntyi Vietnamin 
niukaksi voitoksi. Seuraavat FIG:n suu-
ret kokoukset järjestetään siis 2016 
Christchurchissa, 2017 Helsingissä, 2018 

Istanbulissa (tällöin järjestetään myös 
kongressi) ja 2019 Vietnamissa. 

Sofiassa MIL:llä ja Maklilla oli yh-
teinen ständi, jossa markkinoitiin Suo-
men tapahtumaa vuonna 2017. Alkuun 
näytti siltä, että mukaan otettu mate-
riaali loppuu alkuunsa ja kaikki viedään 
käsistä, ja niin siinä joidenkin materiaa-
lien kanssa kävikin. Kolmipäiväisen esit-
telyrupeaman jälkeen ei kotiin päin tar-
vinnut paljoakaan esitteitä kantaa.

Ensi vuonna konferenssi siis järjes-
tetään Uudessa-Seelannissa, mutta aina-
kin allekirjoittaneet ovat suunnanneet 
jo katseensa vuoteen 2017 ja Suomen 
järjestelyvastuuseen. Järjestelyt ovat hy-
vässä käynnissä ja niitä voi seurata esi-
merkiksi FIG:n nettisivuilta osoitteesta 
www.fig.net/fig2017.

Karkit kävivät kaupaksi WW2017- 
järjestelytoimikunnan ständillä.
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 . .  . ja Working Week 2017

Tämän vuoden Working Week 
Sofias sa oli hyvin opettavainen tapahtu-
ma tulevan järjestäjän näkökulmasta. Ta-
pahtuma oli hyvin järjestetty ja asiat toi-
mivat lupausten mukaisesti. Järjestelyjä 
katsoimme kuitenkin aivan eri silmin 
kuin satunnainen kävijä, ja teimme pal-
jon muistiinpanoja erilaista yksityiskoh-
dista. Kiinnostavia asioita olivat esimer-
kiksi, kuinka suuren osuuden osallistujis-
ta voi olettaa tulevan päivällisille, pitäisikö 
omien avajaistemme ohjelmanumeroiden 
tapahtua lavalla vai salin lattiatasolla ku-
ten Sofiassa tai onko lunch box sopiva 
valinta konferenssipäivien ateriaksi. 

Kävimme myös hyviä keskusteluja 
FIG:n Councilin kanssa Suomen järjes-
telyjen tilasta sekä järjestön odotuksista 
ja toiveista meille. FIG:n näkökulmasta 
on mm. hyvin tärkeää, että kunkin kon-
ferenssin ohjelmaan otetaan aiheita, jot-
ka ovat sille alueelle erityisiä. Sellainen 
voisi meidän tapauksessamme olla esi-
merkiksi maankohoamisilmiön vaiku-
tus eri näkökulmista. Virallisten odotus-
ten lisäksi saimme arvokkaita käytän-
nön neuvoja Uuden-Seelannin vuoden 
2016 Working Weekin järjestelytoimi-
kunnan edustajilta. He lupasivat myös 
antaa kaikkea mahdollista apua yleensä 
sekä erityisesti Helsingin mainostami-
seen ensi vuonna Christchurchissa.

Päivien aikana kaikkien tulevien ta-
pahtumien (Uusi-Seelanti, Suomi, 
Turkki) näyttelyosastot olivat vierekkäin 
pääsalin ulkopuolella, joten kävijöitä 
riitti. Ihmiset olivat kiinnostuneita Hel-
singistä ja Suomesta, joten oheismate-
riaalia sai jakaa kaksin käsin. 

Kotiin päästyämme pidimme järjes-
telytoimikuntamme tilanneanalyysiko-
kouksen 8.6. ja suunnittelimme, mitä 
pitää tehdä vielä ennen lomia ja mistä 
sen jälkeen jatketaan. Ensimmäisiä teh-
täviä on budjetin perusversion laatimi-
nen. Syyskuussa lähdemme InterGeo 
2015 -messuille Stuttgartiin mainosta-
maan vuoden 2017 Working Weekiäm-
me. Projektisuunnitelma luon nollisesti 
täydentyy koko ajan, kun uusia konk-
reettisia asioita alkaa tulla suunnittelu- ja 
toteutusvaiheeseen.  

Tilanne on siis hallinnassa ja suun-
nitelmamme toteuttaminen alkanut hy-
vin. Seuraavaksi pidämme kesälomaa ja 
palaamme näiden asioiden pariin uusin 
voimin elokuussa.

Kirsikka Niukkanen ja Pekka Halme

FIG WORKING WEEK 2017

Helsinki Finland
29 May – 2 June
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MIL oli toukokuussa tekemässä yh-
teistyötä Maanmittarikillan 

kanssa Olutkellarin järjestämisessä Ota-
niemen Gorsussa. Tapahtumassa allekir-
joittanut kertoi MIL:in toiminnasta 
teekkareille ennen kuin päästiin varsi-
naiseen asiaan. Se oli ahvenanmaalaisen 
pienpanimon Stallhagenin esittely, josta 
vastasi panimon Manner-Suomen edus-
taja Janne Laiho. Laiho kertoi, että 
vuonna 2004 perustettu panimo viime 
vuonna tuotti noin 700 000 litraa erilai-
sia oluita. Jatkuvassa tuotannossa on 
noin 8 olutlaatua ja sen päälle tulee se-
sonkituotteet, joten kaiken kaikkiaan 
panimo tekee noin 20 erilaista olutta 
vuosittain. Oluet myydään miltei kai-
kissa K- ja S-ryhmän myymälöissä sekä 

sadoissa ravintoloissa ja pubeissa ympäri 
Suomea. Panimo sijaitsee Ahvenan-
maalla Godbyn-nimisen taajaman lähel-
lä suurin piirtein keskellä pääsaarta. Pa-
nimon yhteydessä toimii ravintola, jossa 
mm. hyödynnetään panimon tuotteita 
ruuanlaitossa ja tietenkin tarjoillaan pa-
nimon olutta ruuan kanssa.

Vuonna 2010 Ahvenanmaan edus-
talla löydettiin noin vuonna 1840 upon-
nut hylky, jonka uumenista löytyi toista 
sataa pulloa samppanjaa sekä viisi pulloa 
olutta. Pullot ovat Ahvenanmaan maa-
kuntahallituksen omaisuutta ja maa-
kuntahallitus teetti VTT:llä tutkimuk-
sen sieltä löydetyn oluen ainesosista ja 
valmistustavasta. Paikalla Olutkellarissa 
oli VTT:n tutkija, asiakaspäällikkö 

MI L  O LU TKE L LAR I S SA

Annika Wilhelmson VTT:stä ja Janne Laiho Stallhagenin pienpanimosta.
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 Annika Wilhelmson kertomassa tutki-
muksesta ja sen tuloksista. Tutkimusten 
mukaan elävää hiivaa ei löydetty, mutta 
eläviä bakteereja kylläkin. Tämä on asia 
joka kiinnostaa eri alojen tutkijoita ym-
päri maailmaa, Wilhelmson saa kerto-
mansa mukaan edelleen ainakin kerran 
kuukaudessa vastata eri haastattelu-
pyyntöihin tutkimuksista. Samana päi-
vänä esim. The New Yorker -lehti oli 
haastatellut häntä asiasta. Tutkimuksista 
pystyttiin tekemään johtopäätöksiä käy-
tetyistä ainesosista, itse oluttyypistä ja 
valmistustavasta. 

Stallhagen sai luvan valmistaa sa-
mantyyppinen olut kahdessa eri versios-
sa jotka kulkevat nimillä Historic Beer 

1842 ja Historic Beer 1843. Olut valmis-
tetaan Belgiassa, koska ainoastaan sieltä 
löytyy osaamista valmistaa sen tyyppistä 
olutta oikealla tavalla.

Olutkellari oli onnistunut tapahtu-
ma, sekä Laiho että Wilhelmson pystyi-
vät esittämään asiansa ymmärrettävällä 
tavalla ja huumorilla. Paikalla oli noin 
40 teekkaria jotka saivat maistaa Histo-
ric Beer 1843 -olutta samalla kun kuun-
telivat esityksiä. Esitykset herättivät 
runsaasti kysymyksiä ja keskustelua ja 
tunnelma oli rento. Toivottavasti ensi 
vuonna jokin muu pienpanimo tulee 
Olutkellariin esittäytymään.

Mikael Still

Maanmi t t a r i Go l f  20 15
Sunnun t a i na  6  . 9  . 20 15  

Po r voo  Go l f
Ilmoittautumiset timo.lahtinen@fi.abb.com 29.8.2015 mennessä  

(nimi, seura ja tasoitus). 
Alustava aikataulu: Lounas klo 11:30 alkaen • Kilpailuinfo klo 12 •  

Yhteislähtö klo 13 • Kisan jälkeen sauna ja palkintojenjako

http://golfpiste .com/porvoogolf/
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MAANM I T TAR I K I L L AN  S I T S I T

Maanmittarikillan kaikkien aiko-
jen hallitukset kokoontuivat Ur-

ban Millille sitsaamaan perjantaina 8. 
toukokuuta. Paikalle tuli noin 
satapäinen kirjava joukko mit-
tareita eri ikäluokista, vanhin 
mukana ollut hallitus oli vuo-
delta 1988. Illan aikana nautit-
tiin herkullisista ruuista ja juo-
mista, muisteltiin menneitä 
vuosia puheiden muodossa, ja 
laulettiin paljon. 

Mikäli et saanut tapahtu-
maan kutsua ja olet toiminut 
Maanmittarikillan hallituksessa, 
niin laitathan yhteystietosi halli-
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tukselle osoitteeseen  mk-hallitus@ 
list.ayy.fi. Näin varmistamme, että saat 
kutsun tuleviin tapahtumiimme. 
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MI L  125  vuo t t a 
Sy y s pä i v än  T ä r ä y s 

3  . 10  . 20 15
Tervetuloa kaikkien aikojen Täräykseen! 

125-vuotiasta liittoa juhlistetaan lokakuun 3. päivä Helsingissä  
Kilta-salilla (Lapinrinne 1). Kaikki mittarit aveceineen ovat 

tervetulleita juhlaan ikään ja vuosikurssiin katsomatta.

Lisätietoa tulee kesän mittaan osoitteeseen  
www.milry.fi, sähköpostitiedusteluihin vastaa toimisto@milry.fi. 
Täräys on hyvä tilaisuus järjestää vuosikurssin tapaaminen, ota 

yhteyttä järjestelyihin liittyen em. sähköpostiosoitteeseen.

Seuraa myös Twitterissä @maanmittarit #MIL125.

TU LE  MUKAAN  KEH I T T ÄMÄÄN  MAANM I T TAUS PÄ I V I Ä

Jos tämänvuotiset Maanmittauspäivät eivät houkutelleet sinua osallistumaan, 
kerro, minkälaiset päivät houkuttelisivat!

Vastaa Maanmittauspäiviä koskevaan kyselyyn Maankäytön sivustossa osoit-
teessa www.maankaytto.fi.

mailto:toimisto@milry.fi
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