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MIL:n kiireinen ja erittäin menes-
tyksekäs 127. toimintavuosi 2017 

alkaa kääntymään loppusuoralle. Vielä 
on jäljellä syyskokouksen pitäminen 
Paikkatietomarkkinoiden yhteydessä 
tiistaina 7.11. Asialistalla on mm. iloi-
sen  päätöksen tekeminen siitä, miten 
FIG Working Weekistä MIL:lle tullut 
voitto-osuus käytetään. Tapahtuma oli 
taloudellisesti MIL:lle erittäin menes-
tyksekäs. Hallitus esittää syyskokouksel-
le lähes koko voitto-osuuden rahastoi-
mista ja tuoton käyttämistä maanmit-
tausalan edistämiseen sekä opiskelijoi-
den tukemiseen. Tapahtuman onnistu-
miseen vaikuttivat monet tekijät, eikä 
tässä tilanteessa voi olla kiittämättä 
Maanmittauslaitosta siitä, että se mah-
dollisti tapahtuman järjestelyt ylipää-
tään, sekä niitä kymmeniä vapaaehtoisia 
työntekijöitä, jotka tulivat paikan päälle 
hoitamaan käytännön järjestelyjä.

Maanmittarimatrikkelin laatimises-
ta on käyty keskusteluja jo jonkin aikaa, 
mutta tähän saakka se on jäänyt Wor-
king Weekin järjestelyjen jalkoihin. Nyt 
on taas aika aktivoitua tässä asiassa, 
edellinen matrikkeli on vuodelta 1990. 
Syyskokoukselle esitetään talousarviossa 
määrärahaa  matrikkelin laatimiselle. 
Tekijätkin on toivottavasti jo löydetty.

Pohjoismaiden puheenjohtajata-
paamisen järjestelyt ovat tänä vuonna 
MIL:n vastuulla. Tapaaminen pidettiin 
5.–6.10.2017.

Maanmittauspäiviä järjestellään taas 
vähän uudelta pohjalta. Maankäyttö 
ry:n jäseninä on tällä hetkellä pelkästään 
MIL ja MAKLI, ja kun myös Maan-
mittauspäivien järjestelyistä jäivät muut 
kuin MIL ja MAKLI pois, niin oli luon-
tevaa, että järjestelyt siirrettiin Maanmit-
tauspäivien neuvottelukunnalta Maan-
käyttö ry:lle. Järjestelytoimikuntaan ni-
mettiin edustajat sekä MIL:n että 
MAKLI:n hallituksista ja tapahtuman 
järjestelyt ovat jo alkaneet täydellä höy-
ryllä. Maanmittauspäivät pidetään 21.–
22.3.2018 Helsingissä. Tarkempi paikka 
varmistuu myös aika pian. Tavoitteena 
on nyt luoda konsepti, jota voidaan hel-
posti monistaa tuleville vuosille. Päivien 
järjestäjät ovat nyt ja tulevaisuudessa ta-
pahtumajärjestäjinä   amatöörejä, joten 
meidän pitää löytää toimintamalli, jossa 
kaikki muu kuin ohjelman kasaamiseen 
liittyvät asiat hoituisivat mahdollisim-
man pienellä vaivalla taustalla.

Ensi vuonna jatketaan RIL:n ja 
SAFA:n kanssa aloitettua yhteistyötä. 
Kaupunkikehitys 2017 -seminaari on-
nistui erinomaisesti, ja tapahtuma saa 
jatkoa ensi vuonna 1.2.2018 pidettävällä 
Kaupunkikehitys 2018 -seminaarilla.

Paavo Häikiö
puheenjohtaja

PÄÄK I R JO I TU S
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10  .  SYY S PÄ I VÄN  TÄRÄY S

Järjestyksessä 10. Syyspäivän täräys 
vietettiin lauantaina 23.9.2017 Smö-

kissä, Otaniemessä. Tällä kertaa täräys 
oli yhdistetty perinnesitsien kanssa. Pe-
rinnesitsit on tilaisuus, jossa uusille fuk-
seille tehdään selväksi, mitä tapahtuu 
sitseissä ja miten niissä tulisi käyttäytyä.

Paikalla oli noin 130 henkilöä, joista 
100 opiskelijaa ja loput valmistuneita. 
Järjestelyvastuu oli Maanmittarikillalla 
ja ohjelmanumeroihin kuuluivat swag-
tanssi, lauluesityksiä ja tietenkin perin-
teisten juomalaulujen laulaminen. Me-
no oli railakasta ja tunnelma katossa.

Täräyksen osallistujamäärät ovat 
vaihdelleet voimakkaasti vuodesta toi-
seen. Tämä konsepti osoittautui siinä 
määrin onnistuneeksi, että tästä on var-
masti hyvää jatkaa ja kehittää tilaisuutta 
edelleen.

Mikael Still

23  .  s y y s kuu t a  Smök i s s ä
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IG SM  20 17  KROAT I A S SA

Perinteinen International Geodetic 
Student Meeting järjestettiin tänä 

vuonna Zagrebissa, Kroatiassa 25.6.–1.7. 
Aalto-yliopistolla oli tapahtumaan vii-
den osallistujan kiintiö, joka saatiin 
opiskelijavoimin täyteen. Lisäksi mat-
kaan lähti kolme jo valmistunutta senio-
ria, joten Suomen kokonaisvahvuus ta-
pahtumassa oli kahdeksan henkeä. Pai-
kan päälle saavuttiin sunnuntaina 25.6. 
lähes yhtenä joukkona, ja heti normaa-
listi lukiolaistyttöjen dormina toimi-
vaan, lämpimään (kuumaan) majoituk-
seen asetuttuamme lähdimme suuntaa-

maan kohti ruokaa ja ensimmäisen illan 
Welcome Partya. Kroatian 30 astetta 
hivellyt lämpö muuttui illan aikana uk-
koskuuroiksi ja vaakasuoraksi sateeksi, 
joten illallista syötiin osin sateenvarjojen 
suojassa terassilla.

Tervetuliaisjuhlista hyvissä voimissa 
selvinneenä maanantaina oli aika avata 
tapahtuma virallisesti Zagrebin yliopis-
ton geodesian laitoksella. Avajaissere-
monioiden lisäksi ohjelmassa oli pää-
sponsoreiden puheenvuoroja, joiden li-
säksi muun muassa Vexcel Imaging ja 
Trimble pitivät omaa tuote-esittelyään 

V
ili
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irk

ki
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yliopistolla. Ensimmäisen kokonaisen 
päivän iltana järjestetty perinteinen In-
ternational Evening tarjosi parhaat palat 
tapahtumaan osallistuneiden maiden 
ruoka- ja juomatarjonnasta – suomalais-
tenkin tarjoilut menivät varsin hyvin 
kaupaksi.

Tiistaina pääsimme jo syvemmälle 
itse aiheeseen: aamupäivällä pidettiin 
Copernicus-projektiin liittyviä työpajoja 
ja luentoja, joihin muutama suomalai-
nenkin osallistui. Lisäksi tiistain aikana 
esiteltiin osallistujien esimerkiksi loppu-
töistään tekemiä postereita, joita Suo-

mesta ei tällä kertaa ollut mukana. Ilta-
päivällä ehdimme jopa piipahtaa turisti-
kierroksella ja nauttia esimerkiksi paikal-
lisista jälkiruokamessuista. Tiistai ei kui-
tenkaan voinut mennä kovin myöhään, 
koska keskiviikkona oli erittäin aikainen 
lähtö rannalle. Vietimme päivän Selcen 
rantakaupungissa Adrianmeren rannalla 
nauttien sekä ilman että meriveden läm-
möstä. Palaneen ihon määrä yllätti vä-
hyydellään; aurinkorasvaukset olivat siis 
enimmäkseen kunnossa.

Torstaina jatkoimme jälleen lähem-
pänä maanmittausta kuin maassa ma-



8     M i l a  3/2017

kaamista. Aamupäivälle oli järjestetty 
lisää työpajoja, esimerkiksi kartanteko 
OSM-datan pohjalta tai laserkeilaus ul-
kona. Työpajojen kautta pääsimme 
myös tutustumaan pikaisesti paikallisiin 
yliopisto-opiskelun olosuhteisiin ja hen-
kilöstöön, sillä ne järjestettiin geodesian 
laitoksella opetushenkilökunnan toi-
mesta. Iltapäivällä vierailimme Nikola 
Teslan mukaan nimetyssä tekniikan 
museossa, jossa olikin vallan mahdotto-
masti kaikenlaista teknistä ihmeteltävää. 
Museon ehkä vaikuttavin kohde oli sen 
kellariin rakennettu kaivosreplika, mut-
ta olipa siellä myös maanmittausväli-
neille pieni nurkkaus, jossa luonnollises-
ti esillä vanhoja teodoliitteja ja vaaitus-
lattoja. Eihän se mikään kunnon teknii-
kan museo olisi, jos siellä ei maanmit-
tausta muistettaisi. Torstai-iltana tutus-
tuimme paikalliseen kulttuuriin pääosin 
erittäin lihaisan ruokavalion ja kansan-
musiikin merkeissä. Energiaa tuntui 
olevan vielä varsin paljon, ja viimeinen 
päivä oli vasta edessä.

Perjantaina olikin lopulta aika hoi-
taa virallisimmat asiat kokoamalla yli-
opistot ja opiskelijat yhteen paikkaan 
päättämään tulevista asioista ja juhlistaa 
hyvin sujunutta viikkoa vielä yksillä 
juhlilla. Kävivätpä jotkin liikunnalliset 
aamupäivästä jopa pelailemassa vähän 
futsalia ja lentopalloa. General Assemb-
lyssa käytiin läpi normaaliin tapaan 

edellisvuoden järjestelyjen loppuraport-
ti, hyväksyttiin muutama yliopisto uu-
siksi jäseniksi ja äänestettiin vuoden 
2019 IGSM:n järjestäjä. Ei-kovin-tiukan 
äänestyksen jälkeen vuoden 2019 IGSM 
päätyi Puolaan, Varsovan yliopiston jär-
jestettäväksi. Virallisuuksien jälkeen 
palkittiin vielä kokeneita IGSM-kävijöi-
tä, ja kaikki suomalaiset seniorit saivat 
tunnustusta aktiivisesta osallistumises-
taan viime vuosien aikana. Perjantain ja 
koko tapahtuman loppuhuipennus saa-
tiin Grand Ballin merkeissä, jossa nau-
timme jälleen paikallisesta kulttuurista 
eli lihaisasta ruoasta ja kansanmusiikis-
ta. Näiden siivittämänä viikon kenties 
paras anti onnistuikin mukavasti: pää-
simme verkostoitumaan tehokkaasti 
muiden opiskelijoiden ja senioreiden 
kanssa.

Lauantaina ei enää virallista ohjel-
maa ollut, ainoastaan majoituksesta 
poistuminen. Muut suomalaiset allekir-
joittanutta lukuun ottamatta jäivät vielä 
lomailemaan Zagrebiin lauantaiksi ja 
palasivat sunnuntaina kotiin. Kokonai-
suudessaan reissu oli mahtava, ja ensi-
kertalaisena ymmärsin, miksi tätä jakse-
taan hehkuttaa vuosi toisensa jälkeen. 
Ensi vuonna Valenciaan!

Vili Virkki
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Poh j o i sma i nen  pak i na

Yhteistyö MIL:n ja Pohjoismaiden 
vastaavien yhdistysten välillä on hy-

vin vilkasta ja mutkatonta. Käymme 
toistemme vuosikokouksissa ja/tai kou-
lutustilaisuuksissa, joissa usein pidämme 
esityksiä jostain ajankohtaisesta aiheesta. 
Verkostoitumisen vuoksi on helppo ot-
taa yhteys johonkin naapurimaan kolle-
gaan, jos jokin ammatillinen asia kiin-
nostaa. Silloin saa yleensä vihjeen, kenen 
asiaa tarkemmin tuntevan puoleen kan-
nattaa kääntyä. Olen itsekin hyödyntä-
nyt tätä useita kertoja ja vastikään tuli 
tällainen tiedustelu Ruotsista.

Yhteistyö on vapaamuotoista, mut-
ta perustuu silti sovittuun käytäntöön. 
Em. tapaamisten lisäksi pidetään kerran 
vuodessa ns. Pohjoismainen ombuds-

mannamöte. Järjestelyvuoro kiertää ja 
tänä vuonna kokous pidettiin Suomessa 
Helsingissä 5.–6.10. Mötessä jokainen 
maa kertoo, mitä tapahtuu esimerkiksi 
koulutuksen ja tutkimuksen, julkaisu- 
ja yhdistystoiminnan saralla. 

Tämän vuoden mötessä edustusta 
oli Tanskasta, Norjasta ja Ruotsista. 
Koska juhlimme Suomen 100-vuotis-
juhlavuotta ohjelmaan kuului kokouk-
sen lisäksi myös opastettu kierros Pork-
kalaan ja Porkkala-parenteesista kerto-
vaan Igor-museoon.

Ombudsmannamöten raportti jul-
kaistaan yhdistysten nettisivuilla. 

Mikael Still

Uutisia myös MIL:n web-sivustossa osoitteessa www .milry .fi .
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SYYSKOKOUS

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen puheenjohtajan vaali
Esitys Syyskokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

3 §  Sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijain vaali
Esitys Puheenjohtaja kutsuu syyskokoukselle sihteerin. Kokous valitsee kaksi 

pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

4 §  Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 Kokouksesta on tiedotettu sääntöjen 8 §:n mukaisesti lähettämällä koko-

uskutsu jäsentiedotteena jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisesti vähintään 
neljätoista päivää ennen kokousta (MILA 3/2017). Esityslista liitteineen 
on julkaistu MILA:ssa 3/2017.

Esitys  Syyskokous päättää kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta.

5 §  Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys Hyväksytään esityslistan työjärjestys.

6 §  Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2018
 Liite 2, Toimintasuunnitelma vuodelle 2018.
Esitys Syyskokous hyväksyy toimintasuunnitelman vuodelle 2018.

7 § Talousarvio ja jäsenmaksut vuodelle 2018
 Liite 3, Talousarvio vuodelle 2018.
Esitys Syyskokous vahvistaa jäsenmaksuiksi seuraavat:

SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY  
SYYSKOKOUKSEN 2017 ESITYSLISTA

Aika  Tiistaina 7.11.2017 klo 17.00
Paikka   Messukeskus (Messuaukio 1, Helsinki), nh 217
Läsnä   Osanottajat kirjataan kokouksessa liitteeseen 1.
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–  varsinainen jäsen, 65 euroa/vuosi, kahdessa erässä maksettuna 70 euroa
–  eläkeläisjäsenen jäsenmaksu 40 euroa/vuosi
–  nuori jäsen, ilmainen ensimmäiset 10 opiskeluvuotta, tämän jälkeen 

40 euroa/vuosi
–  kunniajäsen, ilmainen
– vastavalmistuneen alennettu jäsenmaksu on 40 euroa/vuosi kahden 

vuoden ajan
– alennettu jäsenmaksu hakemuksesta 40 euroa/vuosi
– työtön jäsen, 15 euroa/vuosi
– yhteisöjäsen, 300 euroa/vuosi.

 Syyskokous vahvistaa liitteen 3 mukaisen talousarvion.

8 §  Hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
 Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat: Karin Kolis, Riikka Pirinen ja 

Mikael Still.
Esitys  Nimetään hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

9 §  Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan 
vaali

 Toiminnantarkastajina ovat toimineet Kalle Konttinen ja Kari Leppäaho.
 Varatoiminnantarkastajina ovat toimineet Pekka Halme ja Jukka Laitila.
Esitys  Syyskokous valitsee kaksi toiminnantarkastajaa sekä kaksi varatoiminnan-

tarkastajaa.

10 §  Kunniajäsenen kutsuminen
Esitys  Liiton sääntöjen 3 §:n mukaan ”kunniajäseneksi liiton kokous voi halli-

tuksen esityksestä kutsua henkilön, joka on toiminut ansiokkaasti liiton 
tarkoitusperien hyväksi”. Hallitus esittää, että syyskokous kutsuu Suomen 
Maamittausinsinöörien liitto ry:n kunniajäseneksi Pekka Lehtosen. 

Perustelut Pekka Lehtonen on toiminut hyvin aktiivisesti ja ansiokkaasti useiden 
vuosikymmenten ajan maanmittausalan edistämiseksi Suomessa. Hän on 
toiminut mm. Maankäyttö-lehden päätoimittajana vuosina 1983–1989 ja 
2000–2011. Lisäksi hän on toiminut pitkäaikaisena Maankäyttö-lehden 
ilmoitusmyyjänä, mikä on mahdollistanut lehden toimittamisen Suomen 
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maanmittarikunnalle kohtuullisin liitoille aiheutuvin kustannuksin. 
 Lisäksi Pekka Lehtonen on vastannut Maanmittauspäivien ja FIG Wor-
king Week 2017 näyttelymyynnistä suomalaisille yrityksille. Pekka Lehto-
nen on toiminut kantavana voimana nyt alkavalle maanmittarimatrikke-
lin kokoamiselle.

11 §  FIG Working Weekin raportointi ja voittojen rahastoiminen
Esitys  Esitellään FIG Working Weekin raportti sekä päätetään tapahtumasta 

MIL ry:lle tulleen voitto-osuuden rahastoimisesta. Hallitus esittää, että 
tapahtuman voitto-osuudesta MIL ry rahastoi 50 000 euroa, ja sijoittaa 
sen OMHEX indeksirahastoon. Vuosittainen tuotto voidaan käyttää 
maanmittausalan edistämiseen sekä opiskelijoiden tukemiseen. 

12 §  Muut asiat

13 §  Kokouksen päättäminen
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LIITE 2:

SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA  
VUODELLE 2018 (128 . TOIMINTAVUOSI)

1 . LÄHTÖKOHDAT 

Liiton tarkoituksena on toimia jäsen-
tensä yhdyssiteenä, valvoa jäsenistönsä 
yhteiskunnallista asemaa ja oikeuksia, 
edistää jäsentensä jatkuvaa ja eettisesti 
korkeatasoista ammattitaidon ylläpitä-
mistä, edistää maanmittausalan kehitys-
tä sekä alan koulutusta, jakaa alaan kuu-
luvaa tietoutta, kehittää alan imagoa ja 
arvostusta ja tarjota jäsenilleen mahdol-
lisuus osallistua jäsenkunnan toimialaan 
liittyvään kehitystyöhön. 

Vuoden 2018 keskeisenä tavoitteena 
on edelleen kehittää toimintaa siten, et-
tä hallitus voi riittävästi keskittyä varsi-
naiseen tehtäväänsä eli liiton toiminnan 
yllä pitämiseen ja parantamiseen. Strate-
giatyötä jatketaan.

Sähköistä viestintää kehitetään pi-
tämällä liiton kotisivut http://milry.fi/ 
informatiivisina ja ajan tasalla. Sähköi-
sen tiedonvälityksen käyttöön kiinnite-
tään muutenkin huomiota. MIL on ot-
tanut käyttöönsä Twitter-viestinnän ja 
sitä jatketaan aktiivisesti. Tavoitteena on 
sillä tavoin kehittää jäsenkunnan ver-
kostoitumista. Tavoitteena on myös, 
että MIL voi toimia alan eri yhteisöjen 
yhdistäjänä.

Pitkän tähtäimen painopistealueita 
ovat verkostojen ja verkostoitumisen ke-
hittämisen lisäksi kansainvälistyminen, 
koulutuksen ja jatkokoulutuksen sisäl-
töön vaikuttaminen sekä alan imagon 
parantaminen ja nuorten maanmittarei-
den ja opiskelijoiden aktivoiminen sekä 
alan kiinnostavuuden lisääminen nuor-
ten keskuudessa. 

2 . ESITYKSET JA LAUSUNNOT 

Liitolta pyydettävien lausuntojen lisäksi 
liiton hallitus vaikuttaa maanmittaus-
alan koulutuksen kehittämiseen ja uu-
distamiseen sekä tekee tarpeellisia aloit-
teita alaa koskevista ammatillisista ja 
taloudellisista asioista. 

3 . TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA 

Maankäytön julkaisemisesta vastaa 
Maankäyttö ry, jonka jäsen MIL on. 
Lehti ilmestyy vuonna 2018 neljänä nu-
merona. 

MILA-ajankohtaistiedote jatkaa 
tuttuun tapaan siten, että lehti toimii 
sekä uutisoivana keskustelufoorumina 
että liiton ja sen jäsenten sisäisenä tiedo-
tuskanavana. MILA ilmestyy kolme 

SYY SKOKOUS
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kertaa. Tavoitteena on, että MILA il-
mestyy vuonna 2018 sekä paperimuo-
dossa että sähköisesti. Pääasiallinen vies-
tintäkanava on Milry.fi-sivusto sekä 
sähköposti.

MIL ry:n internetsivuston uusimis-
ta selvitetään ja tarvittaessa uusiminen 
toteutetaan vuoden 2018 aikana. 

Maanmittarimatrikkelin laatimi-
nen aloitetaan.

4 . ULKOINEN YHTEISTYÖ 

Liitto vastaa maanmittausalan yhdistys-
ten neuvottelukunnan (MYN) toimin-
nasta sekä edistää ja avustaa alan seuro-
jen, yhdistysten ja järjestöjen toimintaa. 

Liitto jatkaa yhteistyötä oppilaitos-
ten kanssa mm. alan markkinoinnissa. 

Yhteistyötä Maanmittarikillan 
kanssa jatketaan tiiviinä. Killan puheen-
johtaja kutsutaan hallituksen kokouk-
siin. Liiton edustajat osallistuvat pyy-
dettäessä killan ja korkeakoulun am-
matti-infoihin, erityisesti syksyn uusien 
opiskelijoiden orientaatiotilaisuuksiin. 

Uudet diplomi-insinöörit kutsu-
taan Syyspäivän täräykseen. Kaikille 
vastavalmistuneille lähetetään onnitte-
lu- ja infokirje.

Liitto pyrkii kehittämään yhteistyö-
tä muiden yhteisöjen ja järjestöjen kans-
sa sekä ajanmaan jäsenkunnan etua 
myös muiden yhteisöjen välityksellä. 

5 . KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

FIG 
Liitto edistää suomalaisten maanmitta-
rien osallistumista FIG:n toimintaan 
ensisijaisesti tiedottamalla. 

Liitto hoitaa FIG:lle antamansa si-
toumukset ja sen jäseniä toimii komis-
sioiden työssä eri tasoilla. 

Liiton Kongressirahastosta myön-
netään apurahoja erityisesti nuorille ja 
esitelmien pitäjille kansainvälisiin kong-
resseihin osallistumiseksi. 

POHJOISMAAT JA BALTIA 
Pohjoismaiden ja Viron sisaryhdistysten 
vuosikokouksiin sekä pohjoismaisten 
yhdysmiesten kokoukseen (ombuds-
mannamöte) osallistutaan mahdolli-
suuksien mukaan. 

CLGE 
Liitto hoitaa CLGE:n jäsenyydestä ai-
heutuvat velvoitteet ja osallistuu Euroo-
pan maanmittauksen kehittämiseen 
järjestön kautta yhteistyössä MAKLI:n 
ja MML:n kanssa. 

MUUTA
Tiedottaminen kansainvälisistä tapahtu-
mista tapahtuu entiseen tapaan 
MILA:ssa ja Maankäytössä sekä sähköi-
sesti. 
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6 . TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT 

Toimintavuoden keskeisiä tapahtumia 
ovat: 
– jäsenmatka Viron maanmittauspäi-

ville
– liiton kevätkokous maalis-huhti-

kuussa
– liiton syyskokous Paikkatietomark-

kinoiden yhteydessä
– Syyspäivän täräys, joka järjestetään 

entiseen tapaan syys-lokakuussa 
Maanmittarikillan kanssa

– vuoden aikana järjestetään jäsenis-
tölle ammatillisia tapahtumia.

7 . JÄSENEDUT

Jäsenetuihin sisältyvät MILA ja Maan-
käyttö. Liiton jäsenet saavat alennuksia 
tilaisuuksiin, joissa liitto toimii järjestä-
jänä 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 ta-
solle. 

Henkilöjäsenet 
Talousarvio perustuu seuraaviin jäsen-
maksuihin vuonna 2018: 

– Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu 
on 65 euroa/vuosi, kahdessa erässä 
maksettuna 70 euroa. Jäsenille pos-
titetaan MILA ja Maankäyttö. 

– Eläkeläisjäsenten jäsenmaksu on 40 
euroa/vuosi. Jäsenmaksun maksa-
neille postitetaan MILA ja Maan-
käyttö. 

– Nuorilta jäseniltä ei peritä jäsen-
maksua ensimmäisenä kymmenenä 
opiskeluvuotena. Sen jälkeen kun 
nuorella jäsenellä on ollut opinto-
oikeus Aalto-yliopiston insinööri-
tieteiden korkeakoulun maankäyt-
tötieteiden laitoksella 10 vuotta, jä-
senmaksu on 40 euroa/vuosi. Kaik-
ki nuoret jäsenet saavat Maankäy-
tön ja MILAn postitettuna. 

– Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmak-
sua. 

– Vastavalmistuneiden alennettu jä-
senmaksu on 40 euroa/vuosi kah-
den vuoden ajan. 

– Alennettu jäsenmaksu voidaan ha-
kemuksesta myöntää myös äitiys- ja 
vanhempainloman, hoitovapaan ja 
varusmiespalvelun vuoksi tai puoli-
sojäsenyyden perusteella. 

– Työttömien jäsenmaksu on hake-
muksen perusteella 15 euroa/vuosi. 

Yhteisöjäsenet 
Yhteisöjäsenet ovat luonteeltaan kanna-
tusjäseniä, joille annetaan näkyvyyttä 
MILA:ssa ja kotisivuilla. Yhteisöjäsen-

SYY SKOKOUS



16     M i l a  3/2017

ten vuosimaksu on 300 €. Tällä rahalla 
yhteisöjäsenet näkyvät jokaisessa 
MILA:ssa luettelona, missä on yhteisön 
yhteystiedot ja päätoimiala. Lisäksi yh-
teisöjäsenet saavat näkyvyyttä kotisivuil-
la. 

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

Hallituksen jäsenille ei makseta ko-
kouspalkkioita. Matkakustannukset 
korvataan valtion matkustussäännön 
mukaisesti sillä poikkeuksella, että kilo-
metrikorvausta maksetaan vain puolet 
valtion matkustussäännön mukaisesta 
kilometrikorvauksesta. 

TOIMINTAKALENTERI VUODELLE 2018

Tammikuu 
Helmikuu 
– MILA 1/2018 
– Järjestetään maanmittausalan yh-

distysten neuvottelukunnan ko-
kous

Maaliskuu 
– Jäsenmatka Viron maanmittauspäi-

ville
– Maanmittarikillan Olutkellari
– Yhdistyksen vuosikokous 
Huhtikuu 
Toukokuu 
– Vappu
– MILA 2/2018
Kesäkuu 
Heinäkuu 
Elokuu 
Syyskuu 
– Syyspäivän täräys (valmistuneet uu-

det DI:t kutsutaan erikseen) 
Lokakuu 
– MILA 3/2018 
– MIL esittäytyy fukseille 
Marraskuu 
– Syyskokous Paikkatietomarkkinoi-

den yhteydessä 
Joulukuu 
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LIITE 3:

SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY:N TALOUSARVIO 2018

Talousarvio 
1.1.–31.12.2018

Tilinpäätös 
1.1.–31.12.2016

VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot

Tuotot 2 150,00 5 313,67
Tuotot yhteensä 2 150,00 5 313,67
Kulut

Jäsenkulut –18 650,00 –18 584,67
Vuokrakulut –150,00 –150,40
Matkakulut –1 000,00 –1 135,40
Kokouskulut –7 500,00 –8 574,83
Muut kulut –5 000,00 –4 861,95

Kulut yhteensä –32 300,00 –33 307,25
Tuotto-/Kulujäämä –30 150,00 –27 993,58
VARAINHANKINTA

Tuotot 32 000,00 33 260,00
SIJOITUS-RAHOITUSTOIMINTA

Tuotot 2 500,00 771,26
Kulut – –

Sijoitus-rahoitustoiminta yhteensä 2 500,00 771,26
Tuotto-/kulujäämä 4 350,00 6 037,68 

Satunnaiset erät yhteensä –10 500,00 –450,00

Tilikauden tulos –6 150,00 5 587,68

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) –6 150,00 5 587,68

SYY SKOKOUS
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MAANM I T TAR I - GO L F I S SA 

Lähes 30-vuotisen perinteen omaava 
Maanmittari-Golf pelattiin hyvä-

kuntoisella Master Golfin Forest-ken-
tällä 2. syyskuuta. Tänä vuonna kisaili-
joita oli ennätysmäärä, eli 43. Hyvä sää 
siivitti pelaajat erinomaisiin suorituk-
siin.

Pistebogey-sarjan voitti Mikko 
 Iivonen 43 pisteellä. Toiseksi tuli samal-
la pistemäärällä Gilbert Koskela ja kol-
mas oli Teemu Virtanen (39 p.) Iivosis-
ta (Risto ja Mikko) tuli siten historialli-
sesti ensimmäinen kisan voittanut isä–
poika-pari.  Risto Iivonen voitti kisan 
vuonna 1992. 

Myös Scratch-sarjassa käytiin tiuk-
ka taisto voitosta. Kokemus oli tällä ker-
taa valttia ja voiton vei ”taas” (20 vuo-
den tauon jälkeen) Ilkka Kukkonen. 
Samaan 81 lyönnin tulokseen päätyi 
kaksi muutakin pelaajaa: toisena Toni 
Perätalo ja kolmantena Teemu Virta-
nen.

Erikoiskilpailut veivät nimiinsä 
 Juha Jaakola (pisin draivi) ja Vesa 
 Immonen (lähimmäs lippua). 

t e h t i i n  h i s t o r i a a !

Avec-sarjan paras oli Tuula  Sutinen 
ja seuraaviksi sijoittuivat Sinikka 
 Kukkonen ja Marja Forsman.

Kilpailijat esittävät suuret kiitokset 
tapahtuman sponsoreille: Brunswick 
Real Estate, Cushman & Wakefield, 
Lähi Tapiola, Newsec Capital Marketsin 
tiimi, Niam, OP ja Volvo Group.

Tulosluettelo (pistebogey)

1 IIVONEN, Mikko 43
2 KOSKELA, Gilbert 43
3 VIRTANEN, Teemu 39
4 KUKKONEN, Ilkka 38
5 IMMONEN, Vesa 38
6 VAARALA, Ville 36
7 KANKURI, Timo 35
8 PERÄTALO, Toni 34
9 RÄSÄNEN, Erkki 34
10 IMMELI, Janne 34

Harri Sutinen
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MIL:n kansainväliset jäsenyydet

Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry
Finlands Lantmäteriingenjörers Förbund rf
The Finnish Association of Geodetic and Land Surveyors

Puheenjohtaja:
Paavo Häikiö 
Maanmittauslaitos, 040 562 1483 
paavo.haikio maanmittauslaitos.fi

Jäsenet:
Mikko Hovi 
Liikennevirasto, 040 548 1809 
mikko.hovi iki.fi

Olli Kantanen 
CBRE Finland Oy, 050 5400 805 
olli.kantanen@cbre.com

Karin Kolis 
Aalto-yliopisto 
karin.kolis aalto.fi

Hanna Lauhkonen 
Maanmittauslaitos, 040 7767 279 
hanna.lauhkonen maanmittauslaitos.fi

Postiosoite:
PL 14 
00521 Helsinki

 
toimisto milry.fi 
www.milry.fi 

@maanmittarit

TOIMISTO

HALLITUS 2017

International  
Federation of Surveyors  
FIG 

Comité de Liaison des  
Géomètres Européens
CLGE

Pohjoismaiden maanmittareiden  
yhdysmiesneuvosto

Riikka Pirinen 
Vantaan kaupunki 
riikka.pirinen vantaa.fi

Katri Nuuja 
Korkein oikeus 
katri.nuuja@oikeus.fi

Pinja Raitanen 
Maanmittarikilta ry 
pinja.raitanen aalto.fi

Kirsikka Riekkinen 
Aalto-yliopisto, 050 338 7111 
kirsikka.riekkinen aalto.fi

Mikael Still 
Maanmittauslaitos Lohja, 040 776 0834 
mikael.still maanmittauslaitos.fi

tel:5400 805
mailto:olli.kantanen@cbre.com
mailto:katri.nuuja@oikeus.fi


Kotimaassa:
• MIL ry:n syyskokous 7.11.2017, 

 Messukeskus
• Paikkatietomarkkinat 7.11.2017, 

 Messukeskus
• Rakennetun ympäristön tutkimuk-

sen päivä 24.11.2017, Tieteiden talo
• Kaupunkikehitys 2018, 1.2.2018 
• Maanmittauspäivät 21.–22.3.2018, 

Helsinki

Ulkomailla:
• FIG XXVI Congress 6.–11.5.2018 

 Istanbul, Turkki

Tapahtumia

Valmistuneet

Onn i t te lemme

Tekniikan tohtorit 
Sanna Ala-Mantila
Hanna Mattila

Diplomi-insinöörit 
Daniel Backman
Kim Dau
Antti Haajanen
Jonna Haavisto
Juuli Herttuainen
Jenna-Maria Häyrynen
Taneli Kivistö
Sanna Laine
Sofia Metsi
Juuso Murole
Riku Mäkinen
Olli Peltomäki
Jani Simomaa
Ella Sperling
Leo Suokannas
Tero Taivassalo
Ville Tiirola
Rasmus Tunis
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