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Kutsu kevätkokoukseen
Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry, MIL:n sääntömääräinen 

kevätkokous pidetään Helsingissä Maanmittauspäivien yhteydessä  
keskiviikkona 27. maaliskuuta 2019 alkaen klo 17.00  

Helsinki Congress Paasitornissa, kokoushuone Karl Lindahl.  
Osoite: Paasivuorenkatu 5 A, 1,5. krs.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset ja muut hallituksen  
esittämät asiat. Kokouksessa on jäsenistölle virvoketarjoilu.

Lämpimästi tervetuloa!
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PÄÄK I R JO I TU S

Mahdollisuus toimia MIL:n puheen-
johtajana on minulle suuri ilo ja 

kunnia. Edellinen puheenjohtaja Paavo 
Häikiö jätti isot saappaat täytettäväksi ja 
toiminnan pitäminen samalla tasolla tulee 
vaatimaan minulta ison panostuksen. Kuka 
tämä uusi puheenjohtaja sitten on?

Synnyin ja kasvoin Ahvenanmaalla ja 
valmistuin Otaniemestä maanmittausinsi-
nööriksi vuonna 1998. Siitä asti olen ollut 
Maanmittauslaitoksessa töissä arviointi-
toimitusten toimitusinsinöörin tehtävissä, 
lukuun ottamatta 2 vuoden jaksoa kehit-
tämistehtävissä. Tällä hetkellä toimipistee-
ni on Lohja ja päätehtävänä on erinäisten 
lunastustoimitusten tekeminen. Perhee-
seen kuuluu vaimo ja yksi teinipoika. 
Asuinpaikka on Espoo. Harrastuksiin 
kuuluu retkiluistelua luonnonjäällä, joka 
tarjoaa sopivan yhdistelmän kuntoilua ja 
luonnonelämyksiä. Harrastan myös met-
sästystä ja mökkeilyä ja lisäksi yritän käydä 
katsomassa, kun IFK Mariehamnilla on 
Veikkausliigan pelejä pääkaupunkiseudul-
la. Olen myös kotiseudullani toimivan 
pienpanimon osakkaana.

Tällä hetkellä MIL:n toiminnan tukijal-
koja ovat kansainvälinen vaikuttaminen 
MAKLIn kanssa FIG:n, CLGE:n ja pohjois-
maisten maanmittariyhteisöjen kautta, 
maanmittariopiskelijoiden tukeminen sekä 
jäsentapahtumien, kuten Syyspäivän täräyk-
sen ja jäsenmatkan järjestäminen. Lisäksi 
MAKLIn kanssa järjestetään Maanmittaus-
päiviä ja julkaistaan Maankäyttö-lehteä. 

Jäsentapahtumatarjontaa tullaan 
lisäämään tavalla tai toisella, hallitus 
miettii tätä tulevan kevään aikana. En-
nen sitä toteutamme kuitenkin jäsenre-
kisterin ajantasaistuskampanjan. Olem-
me havainneet, että ajantasainen jäsen-
rekisteri on kaiken toiminnan kannalta 
välttämätön asia, joka säästää aikaa ja 
rahaa. Kampanjasta löytyy lisätietoja 
toisaalla tässä lehdessä.

Kun tämä lehti ilmestyy, Maanmit-
tauspäivät 2019 ovat aivan ovella. Tapah-
tumasta tulee myös tänä vuonna korkea-
laatuinen koulutustapahtuma, joka tar-
joaa myös erinomaisen tilaisuuden ver-
kostoitumiseen ja uusien tuttavuuksien 
tekemiseen. Konsepti ja paikka ovat sa-
mat kuin viime vuonna ja ilmoittautumi-
sia on tullut viime vuotista tiheämpään 
tahtiin, esimerkiksi Early Bird -jakson 
aikana ilmoittautumisia tuli saman ver-
ran kuin viime vuoden lopullinen määrä. 
Maanmittauspäivillä MIL tulee yhdessä 
MAKLIn kanssa pitämään jäsenständin, 
johon jäsenet voivat tulla tarkistamaan ja 
päivittämään jäsenrekisteritietojaan. 
Maanmittauspäivien yhtey dessä pidetään 
myös perinteiseen tapaan MIL:n kevät-

kokous.

Nähdään siis Maan-
mittauspäivilllä!

Mikael Still 
puheenjohtaja
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FA G L I G T  MØDE 

Tänä vuonna oli 
erityisen jännit-

tävää käydä Tans-
kan maanmit-
tauspäivillä Ny-
borg Strandissa 
helmikuun alus-
sa. Paikka oli 

tuttu ja turvalli-
nen, mutta kon-

septi oli uusi. Aikai-
semmin koulutuspäivät 

ovat olleet perjantaina ja 
lauantaina ja iltajuhla on pidetty päi-

vien päätteeksi lauantai-iltana. Uusi kon-
septi muistuttaa Suomen maanmittaus-
päiviä tai Ruotsin Samhällsbyggnads-
dagarnaa. Koulutuspäivät olivat keski-
viikkona ja torstaina, iltajuhla ensimmäi-
sen päivän illalla. Torstaipäivän päätteek-
si taas pidettiin työnantaja- ja työntekijä-
liittojen vuosikokoukset sekä koko Land-
inspektørföreningenin vuosikokous.

Vielä ennen joulua järjestäjiä jännit-
ti, miten osallistujat ottavat muutoksen 
vastaan ja heillä oli pieni pelko, että osal-
listujamäärä romahtaisi. Pelko osoittau-
tui kuitenkin turhaksi. Osallistujia oli 
saman verran kuin aikaisemminkin ja 
iltajuhlan osallistujamäärä oli jopa aikai-
sempaa suurempi. Osallistujien raken-

teessa oli havaittavissa sellainen pieni 
muutos, että nyt osallistui aiempaa 
enemmän maanmittarifirmojen työnte-
kijöitä ja vastaavasti firmojen omistajia 
näkyi vähemmän. Tästä syystä osallistu-
jien keski-ikä oli melko matala. Tähän 
vaikutti osaltaan myös se, että maanmit-
tarien opiskelijamäärä on ollut nousussa 
viime vuosina ja perinteiseen tapaan 
opiskelijat osallistuvat päiville runsaasti.

Itse lähdin kotiin ennen vuosiko-
kousten alkamista mutta sain jälkikäteen 
kuulla, että kokouksiin oli osallistunut 
melkein normimäärä. Normimäärä Tans-
kassa tarkoittaa noin pariasataa ja 
kokouk sissa pidetään ahkerasti puheen-
vuoroja ja äänestyskin eri asioista on ihan 
arkipäivää.

Iltajuhlissa me pohjoismaiset vieraat 
veimme tervehdyksemme isännille. Pu-
heenvuoroissa kaikki muut päivittelivät 
äsken päättyneiden käsipallon MM-kiso-
jen tuloksia (Tanska voitti finaalissa Nor-
jan ja Ruotsi päätyi viidennelle sijalle), 
josta minulle suomalaisena tuli vähän 
ulkopuolinen tunne. Kaikki kuitenkin 
korjaantui, kun sain tilaisuuden lausua 
pari äsken menehtyneen Matti Nykäsen 
klassikkoletkautusta.

Mikael Still

e l i  Ta n s ka n  maanm i t t a u s p ä i v ä t
Iltajuhlien nattmad: klassinen pølse m

ed øl. K
uva: M

ikael Still
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MIL tekee alkuvuonna 2019 jäsen-
rekisterikampanjan, jonka ta-

voitteena on saada jäsenrekisteri ajan 
tasalle ja jäsenet rekisteröitymään liiton 
Membook-jäsenpalveluun. Membook 
on kehittynyt paljon viime vuoden aika-
na ja vastaa tällä hetkellä entistä parem-
min liiton tarpeita. 

Tätä varten jäseniä pyydetäänkin 
lähettämään voimassa oleva sähköposti-
osoitteensa liiton sähköpostiosoittee-
seen toimisto@milry.fi. Kaikkien sähkö-
postiosoitteensa maaliskuun 2019 lop-
puun mennessä lähettäneiden kesken 
arvotaan ilmainen jäsenyys (3 kpl) vuo-
delle 2020! Myös siihen mennessä liitty-
neet uudet jäsenet ovat mukana arvon-
nassa. MIL:n hallituksen jäsenet eivät 
saa osallistua arvontaan.

Jäsenmaksu on varsinaisille jäsenille 
65 €. Alennettua jäsenmaksua (40 €) 
peritään vastavalmistuneilta (2 vuotta 
valmistumisen jälkeen). Eläkeläisten jä-
senmaksu on myös 40 € ja lisäksi hake-
muksesta voidaan myöntää oikeus alen-
nettuun jäsenmaksuun toiselle, jos per-
heen molemmat puolisot ovat jäseniä. 
Nuorten jäsenten (opiskelijat) jäsen-
maksu on 0 € (max. 10 vuotta opiskelu-
jen aloittamisen jälkeen). Työttömien 
jäsenten maksu on 15 €.

Oikeiden tietojen ilmoittaminen 
jäsenrekisteriin varmistaa oikeansuurui-
sen jäsenmaksun perimistä. Sen takia 
pyydetään aina ilmoittamaan, jos yh-
teys tiedoissa tai laskutusperusteessa ta-
pahtuu muutoksia. Lisäksi voimassa 
olevan sähköpostiosoitteen ilmoittami-
nen tuo liitolle säästöä, kun laskuja ja 
muistutuksia ei tarvitse lähettää maa-
postitse.

Mikael Still ja Sini Pekkala

JÄ S EN R E K I S T E R I K AMPAN J A 
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HALLITUKSEN UUDET JÄSENET 

Veera Lehto

Olen mukana MIL:n hallituksessa Maanmittarikil-
lan edustajana. Opiskelen kolmatta vuotta Raken-

nettua ympäristöä Aalto-yliopiston insinööritieteiden 
korkeakoulussa ja toimin tänä vuonna killan puheenjoh-
tajana. 

Olen kotoisin Lahdesta ja nykyisin asun Espoossa. 
Koko opiskeluaikani olen ollut aktiivisesti mukana killan 
toiminnassa erilaisissa rooleissa ja nauttinut siitä suuresti. 
Yhdistystoiminnan lisäksi vapaa-aikani kuluu erilaisten 

liikuntaharrastusten, kuten kuntosalilla käynnin ja jalkapallon ja lukemisen parissa. 
Odotan innolla, mitä vuosi tuo tullessaan!

Sini Pekkala

Olen vuosikurssin 1993 maanmittari ja luin maan-
mittausosastolla ensimmäisten joukossa ”kiinteis-

töpuolta”. Eniten opiskelin kiinteistötekniikkaa, kiinteis-
töarviointia ja geoinformatiikkaa. Olen ollut töissä Es-
poon kaupungilla ja YIT:llä, viimeiset pari vuotta olen 
työskennellyt Imatralla kaupungingeodeettina. Tehtävii-
ni kuuluu kaupungin maanomaisuuden hallinta, kiin-
teistökaupat, maanvuokraus, kiinteistöinsinöörin tehtä-
vät, paikkatiedot ynnä muut. 

Suuren osan lapsuudestani asuin Kajaanissa. Suunnistus kuului jo siihen aikaan 
harrastuksiini ja parasta siinä on nykyisin ulkomaan suunnistusmatkat hyvässä po-
rukassa. Työpäivän jälkeen rentoudun lenkillä ja romanttisia kirjoja lukemalla suk-
laata nautiskellen. Vanhan ajan jututkin kiinnostavat, kuten vanhat kartat ja perin-
teiset rakennukset. Ehkäpä jonain vuonna rantapaikalleni rakennetaan perinteinen 
savusauna, kunhan kerkiän opetella, miten sellainen rakennetaan.

e s i t t ä y t y v ä t
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Kimmo Sulonen

Päätoimisesti toimin Hämeenlinnan kaupungilla yk-
sikön päällikkönä, johon kuuluu keskikokoisen kun-

nan tapaan kunnan maanmittauksen kirjo maaomaisuu-
den hallinnasta toimitustuotantoon ja kartoitukseen. 
Tätä ennen olin useamman vuoden Tampereen kaupun-
gilla kiinteistönmuodostamis- ja kehitystehtävissä.

 Voisin kuvata itseäni kiinnostuneena kaikesta ja ha-
luan oppia ymmärtämään mikä saa asiat toimimaan. Tä-
mä oppiminen ei koskaan lopu, mutta alan kannalta se 

tarkoittaa, että olen valmis panostamaan siihen ja minut voi motivoida mukaan sen 
haasteiden ratkaisemiseen. Tästä syystä olenkin ajautunut monipuolisesti erilaisiin 
tehtäviin ja nyt saanut kunnian panostaa myös MIL:n toimintaan. Minua voi myös 
vetää rohkeasti hihasta, niin jutellaan lisää.

Asun edelleen Tampereella, jossa harrastusteni lisäksi päiviä piristää myös vuo-
den alusta maailmaan ilmestynyt uusi perheenjäsen.

Uutisia myös MIL:n web-sivustossa osoitteessa www .milry .fi .
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SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY 
KEVÄTKOKOUKSEN 2019 ESITYSLISTA

Aika Keskiviikkona 27.3.2019 klo 17.00
Paikka Helsinki Congress Paasitorni, kokoustila Karl Lindahl
Läsnä Läsnäolijat kirjataan liitteeseen 1.

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen puheenjohtajan vaali
Esitys Kevätkokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

3 § Sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijain vaali
Esitys Puheenjohtaja kutsuu kevätkokoukselle sihteerin. Kokous valitsee kak-

si pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaski-
joina.

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

kokous kutsu jäsentiedotteena jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisesti vä-
hintään neljätoista päivää ennen kokousta. Esityslista liitteineen on jul-
kaistu MILA:ssa 1/2019.

Esitys Kevätkokous toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösval-
taiseksi.

Kevä tkokou s
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5 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys Hyväksytään esityslistan työjärjestys.
6 § Hallituksen kertomus liiton toiminnasta vuodelta 2018
 Toimintakertomus vuodelta 2018 (liite 2).
Esitys Kevätkokous hyväksyy liitteen mukaisen toimintakertomuksen.

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
 Tilikertomus, tuloslaskelma ja tase vuodelta 2018 (liite 3).
Esitys Kevätkokous päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.

8 § Seuraava kokous
Esitys Seuraava kokous on syksyllä Paikkatietomarkkinoiden yhteydessä.

9 §  MIL:n huomionosoitus

10 § Muut mahdolliset asiat

11 § Kokouksen päättäminen

MIL ry hallitus
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1 . Yleistä

Liiton toimintasuunnitelma vuodelle 
2019 hyväksyttiin syyskokouksessa 
5.11.2018.
Liiton tehtäviä ovat:
– Esitysten ja lausuntojen antaminen 

sidosryhmille alaa koskevista am-
matillisista ja taloudellisista asioista

– Koulutustilaisuuksien ja -tapahtu-
mien sekä ammatillisten opinto-
matkojen järjestäminen sekä yhteis-
toiminta Aalto-yliopiston, Maan-
mittarikillan ym. tahojen kanssa 
maanmittausalan perus-, täyden-
nys- ja jatko-opetuksen kehittämi-
seksi

– Maanmittausalaa koskevien lehtien 
julkaiseminen yhdessä muiden 
maanmittausalan järjestöjen kanssa

– Yhteistoiminnan kehittäminen 
muiden maanmittausalan ammatil-
listen ja aatteellisten järjestöjen 
kanssa sekä valtakunnallisesti että 
alueellisesti

– Osallistuminen maanmittausalan 
kansainväliseen toimintaan
Vuonna 2018 liiton käytännön toi-

minta hoidettiin vakiintuneesti halli-
tuksen omin voimin.

MIL:n vuoden 2018 kirjanpidon ja 
tilinpäätöksen tekemisestä vastasi Kera-
van Tilikate Marita Saukkonen. Vuoden 
2018 hallitus valitsi keskuudestaan 
talou denhoitajan (Hanna Lauhkonen), 
joka vastaa liiton maksuliikenteestä, sih-
teerin (Katri Nuuja), joka vastaa liiton 
sähköpostiosoitteen liikenteestä ja 
muusta tiedottamisesta sekä jäsenrekis-
terivastaavan (Kirsikka Riekkinen), joka 
vastaa jäsenrekisteristä. 

Liiton verkkosivujen käyttöä kehi-
tettiin ja tuotettiin lisää sisältöä. Twitte-
rin käyttöä jatkettiin. Liiton tunnus on 
”@maanmittarit”.

Liiton järjestämien tapahtumien, 
lehtien julkaisemisen ja kansainvälisen 
toiminnan osalta vuosi 2018 noudatteli 
aiempina vuosina kehittynyttä mallia. 

Maanmittarikillan kanssa jatkettiin 
läheistä yhteistyötä.

2 . Liiton kokoukset

Kevätkokous
Liiton kevätkokous pidettiin Maanmit-
tauspäivien yhteydessä 21.3.2018 Helsin-
gissä. 

LIITE 2: SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY 
 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018
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KEVÄ TKOKOUS

Syyskokous
Liiton syyskokous pidettiin 5.11.2018 
Helsingissä Messukeskuksessa Paikka-
tietomarkkinoiden yhteydessä. 

3 . Hallitus

Kokoukset
Liiton hallitus kokoontui 5 kertaa varsi-
naiseen kokoukseen. 

Muu toiminta:
MIL on ollut vetäjän roolissa Maanmit-
tausalan yhdistysten neuvottelukunnas-
sa (MYN) jonka tehtävänä on kehittää 
yhdistysten ja liiton yhteistoimintaa se-
kä avustaa yhdistysten omaa toimintaa. 
Vuoden 2018 aikana neuvottelukunta ei 
ole kokoontunut.

4 . Kongressirahasto

Kongressirahaston toimikunta ei ko-
koontunut vuoden 2018 aikana.

5 . Kansainvälinen toiminta

Pohjoismaat ja Baltia
Pohjoismaiden yhdysmieskokous pidet-
tiin 12.–13.12.2018 Ruotsissa (Lund ja 
Malmö). Kokoukseen osallistui Suo-
mesta Mikael Still.

Tanskan maanmittareiden yhdistys 
Ddl juhli 250-vuotispäiviään 24.–25.8. 
2018, MIL:n edustaja oli Paavo Häikiö.

Pohjoismaisten ja Viron yhdistys-
ten vuosikokouksissa ovat liittoa edusta-
neet: 
– Tanska, Nyborg, 2.–4.2.2018, Paavo 

Häikiö 
– Viro, Tallinna, 9.–10.3.2018, Paavo 

Häikiö ja Kirsikka Riekkinen
– Ruotsi, Tukholma 1.–2.10.2018, 

Paavo Häikiö.
Pohjoismaiden edustajat sekä Viron 

edustaja osallistuivat liiton kevätkokouk-
seen ja Maanmittauspäiville.

FIG
FIG:n komissioyhdyshenkilöinä ovat 
toimineet:
1. Professional Standards and Practice 

Kalle Konttinen
2. Professional Education 

Kirsikka Riekkinen
3. Spatial Information Management 

Tarja Myllymäki
4. Hydrography 

Jyrki Mononen
5. Positioning and Measurement 

Marko Ollikainen
6. Engineering Surveys 

Pasi Laurila
7. Cadastre and Land Management 

Kalle Konttinen
8. Spatial Planning and Development 

Hanna Mattila
9. Valuation and the Management of 

Real Estate  
Saija Toivonen
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10. Construction Economics and 
 Management 
Ei yhdyshenkilöä.

CLGE (The Council of European 
Geodetic Surveyors) 
Yleiskokoukset: 
– CLGE, GA, Pristina, 20.–21.4.2018
– CLGE GA, Barcelonassa, 5.–6.10. 

2018
Paavo Häikiö osallistui jälkimmäi-

seen kokoukseen. 

6 . Tiedotustoiminta 

Maankäyttö
MIL on Maankäyttö ry:n perustajajä-
sen. Maankäytön sääntömääräinen vuo-
sikokous pidettiin 20.6.2018.

Maankäyttö ilmestyi vuoden aika-
na neljä kertaa. Lehden päätoimittajana 
toimi Ari Laitala. 

MILA
Liiton sisäinen tiedostuslehti MILA il-
mestyi kolme kertaa. Palstat ovat sisältä-
neet ajankohtaistietoa hallitustyösken-
telystä, koulutuksesta sekä muista ta-
pahtumista ja hankkeista. Lehden pää-
toimittajana toimi hallitus. Vuoden ai-
kana MILAa julkaistiin myös sähköises-
ti.

7 . Koulutus ja tapahtumat

Maanmittauspäivät
Liitto järjesti Maanmittauspäivät yhdes-
sä MAKLIN kanssa yhteisen yhdistyk-
sen Maankäyttö ry:n kautta. Maanmit-
tauspäivät pidettiin 21.–22.3.2018 Hel-
singin Paasitornissa. Tapahtumaan osal-
listui 330 henkilöä. Liiton edustajat jär-
jestelytoimikunnassa oli Paavo Häikiö ja 
Mikael Still.

Syyspäivän täräys
Liitto järjesti Syyspäivän täräyksen yh-
dessä Maanmittarikillan kanssa 
22.9.2018 Smökissä Otaniemessä. Ta-
pahtumaan osallistui 101 henkilöä. Syys-
päivän täräyksen järjestelytoimikuntaan 
kuuluivat Katri Nuuja ja Kirsikka Riek-
kinen sekä Meri Ahokas (Maanmittari-
kilta).

8 . MIL:n jäsenyydet

Liitto on jäsenenä alan kansainvälisissä 
järjestöissä International Federation of 
Surveyors (FIG) sekä Euroopan Unio-
nin alueella toimivassa The Council of 
European Geodetic Surveyors (CLGE). 
MIL on FIG:n koulutussäätiön perusta-
jajäsen.

MIL on Maankäyttö ry:n perusta-
jajäsen.

MIL on jäsenenä pohjoismaisessa 
maanmittareiden yhdysmiesneuvostos-
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sa, sekä kotimaassa Tekniikan Alojen 
Valtakunnallisten Yhdistysten Neuvot-
telukunnassa (TAVYN) ja Tekniikan 
Sanastokeskus ry:ssä sekä Rakennustie-
tosäätiö ry:ssä. MIL:llä on edustus Tek-
niikan museon museotoimikunnassa ja 
Maanmittausalan edistämissäätiössä.

9 . Talous 

Liiton tulos toimintakaudelta oli 
–7 559,60 €.

Jäsenmaksutuloja kertyi 27 810 eu-
roa, kun budjetti oli 32 000 euroa. Jä-
senmaksu oli varsinaiselta jäseneltä 65 
euroa kerran vuodessa maksettuna tai 
70 euroa kahdessa erässä maksettuna ja 
eläkeläiseltä 40 euroa. Erityisestä syystä 
on hakemuksesta myönnetty alennusta 
jäsenmaksuun. Työttömille on hake-
muksesta myönnetty työttömän jäsen-
maksu 15 euroa. Alennettu jäsenmaksu 
on ollut eläkeläisten vapaaehtoisen 
maksun suuruinen. Nuorilta ja kunnia-
jäseniltä jäsenmaksua ei peritä. Vastaval-
mistuneen alennettu jäsenmaksu on 40 
euroa/vuosi kahden vuoden ajan. 

10 . Toimielimet

Hallitus ja hallituksen jäsenten 
 toimikausi 
– Paavo Häikiö, puheenjohtaja 2017–

2018 
– Riikka Pirinen 2018–2019

– Karin Kolis 2018–2019
– Mikko Hovi 2017–2018
– Olli Kantanen 2017–2018
– Katri Nuuja 2017–2018
– Mikael Still, 2018–2019
– Kirsikka Riekkinen, 2017–2018
– Hanna Lauhkonen, 2017–2018

Tekniikan museon maanmittausalan 
museotoimikunta 
– Ossi Jokinen

11 . Muut edustukset

Maankäyttö-lehden hallitus 
– Karin Kolis
– Kirsikka Riekkinen
– Riikka Pirinen
– Kaisa Aalto, varajäsen 
– Teemu Kärkäs, varajäsen 
– Petri Rönnholm, varajäsen

Maankäyttö-lehden tilintarkastaja 
– Kari Leppäaho

Maankäyttö-lehden taloudenhoitaja 
– Karin Kolis 

Maanmittausalan Yhdistysten 
 Neuvottelukunta, MYN 
– Paavo Häikiö
– Mikael Still
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kunniajäseniä 6 6 6 6 6 5 6 4 5 6 6
Varsinaisia jäseniä 547 538 510 496 451 504 488 467 451 414 457
Eläkeläisjäseniä 229 235 164 165 157 165 166 172 171 165 172
Nuoria jäseniä 270 305 181 179 171 169 174 190 223 234 206
Työttömiä 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0
Yhteensä 1 052 1 085 8 62 8 47 7 85 8 33 834 833 850 819 841

Maankäyttötieteiden päivien 
 järjestelytoimikunta 
– Riikka Pirinen
– Paavo Häikiö
– Karin Kolis 

Rakennustietosäätiön edustajisto 
– Paavo Häikiö
– Teemu Kärkäs, varajäsen

Liiton toiminnantarkastajat
– Kari Leppäaho 
– Kalle Konttinen
– Jukka Laitila, varalla
– Pekka Halme, varalla

12 . Henkilöstö

Liitolla ei ole palkattua henkilöstöä.

13 . Liiton jäsenistö 

Liiton jäsenmäärä vuonna 2018:
– eläkeläisjäseniä 172
– kunniajäseniä 6
– nuoria jäseniä 206
– varsinaisia jäseniä 457.

Yhteensä liitolla on jäseniä 841. 
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LIITE 3: SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY 
 TULOSLASKELMA JA TASE VUODELTA 2018

TULOSLASKELMA 1.1. – 31.12.2018 1.1. – 31.12.2017
Varsinainen toiminta

Tuotot
Tuotot 1 735,77 85 737,51

Tuotot yhteensä 1 735,77 85 737,51
Kulut

Jäsenkulut –17 259,22 –18 635,12
Vuokrakulut –155,40 –132,60
Matkakulut –1 381,79 –830,22
Kokouskulut –10 475,26 –39 572,13
Muut kulut –8 633,18 –3 742,30

Kulut yhteensä –37 904,85 –62 912,37
Tuotto-/Kulujäämä –36 169,08 22 825,14

Varainhankinta
Tuotot 27 810,00 28 310,00
Varainhankinta yhteensä 27 810,00 28 310,00
Tuotto-/Kulujäämä –8 359,08 51 135,14

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot 799,48 782,10
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 799,48 782,10
Tuotto-/Kulujäämä –7 559,60 51 917,24

Satunnaiset erät
Satunnaiset kulut 0,00 0,00
Yleisavustukset 0,00 –600,00
Satunnaiset erät yhteensä 0,00 –600,00

Tilikauden tulos –7 559,60 51 317,24

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) –7 559,60 51 317,24
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TASE 31.12.2018 31.12.2017

Vastaavaa

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 5 218,45 5 218,45
Sijoitukset 3 048,00 3 048,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Lyhytaikaiset

Muut saamiset (lyhytaik.) 0,00 1 487,00
Lyhytaikaiset yhteensä 0,00 1 487,00
Rahoitusarvopaperit 66 818,81 16 818,81
Rahat ja pankkisaamiset 73 425,81 129 498,41

148 511,07 156 070,67

Vastattavaa

OMA PÄÄOMA
Ed. tilikausien yljäämä (alijäämä) 156 070,67 104 753,43
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) –7 559,60 51 317,24

148 511,07 156 070,67

KEVÄ TKOKOUS



Tervetuloa vuoden 2019 
Maanmittauspäiville!

OSALLISTUMISHINNAT
Jälki-ilmoittautuminen: 
– 450 € + alv
Opiskelijat: 100 € + alv
Eläkeläiset: 200 € + alv
Hinta sisältää ohjelman lisäksi iltajuhlan, 
aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaat.´

MAJOITUS
Majoituksen varausinfo löytyy osoitteesta  
maankaytto.fi/mmp 

ILTAJUHLA
Iltajuhla nautitaan Paasitornin juhlasalissa. 
Iltajuhlaan kuuluu 3 ruokalajin illallinen, 
jonka jälkeen juhlaväkeä viihdyttää The 
Sense Band.
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#mmp2019

Peter Vesterbacka on suoma-
lainen mobiilipelien kehittä-

jä ja opetuspeliyhtiö Light-
neerin brändijohtaja. Ves-
terbacka on puuhaamassa 
myös tunnelihanketta 

Helsingin ja Tallinnan välille 
(Fin Est Area Bay Project).

Anni Sinnemäki on Helsin-
gin kaupunki ympäristöstä 

vastaava apulaispormesta-
ri. Sinnemäen toimialaan 
kuuluvat mm. maankäyttö 

ja kaupunkirakenne, raken-
nukset ja asuntoasiat. 

Madventures-kaksikko Riku 
 Rantala ja  Tuomas Milonoff 

tunnetaan omaperäisinä, 
intohimoisina ja pelkää-
mättöminä tarinankerto-
jina. Madventures valittiin 

Speakers forumin vuoden 
puhujaksi 2016.

Maanmittauspäivät 2019 – maankäytön, paikkatiedon, 
 toimitustuotannon ja kiinteistöarvioinnin huipputapahtuma!

maankaytto.fi/facebook

Ilmoittautua voi osoitteissa  
holvi.com/shop/Maanmittauspaivat/ 
ja maankaytto.fi/mmp

MIL ry ja MAKLI ry järjestävät Maan mittaus-
päivät 2019 kaksipäiväisenä tapahtumana 
27.–28.3.2019 Helsingin Paasitornissa.

TAPAHTUMAN KEY NOTE -PUHUJAT

MAANMITTAUSPÄIVIEN 2019 PÄÄSPONSORIT SPONSORIT

maankaytto.fi/mmp
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Valmistuneet

Onn i t te lemme

Tekniikan tohtorit 
###

Diplomi-insinöörit 
Lassi Aaltonen
Oluwafemi Adekola
>Yana Arkhangelskaya
Ari Asikainen-Pekka
>Panu Autio
Pauli Autio
Andrea Cuesta Claros
Oya Duman
Petr Hajduk
Eelis Halme
Einari Heinaro
>Sirpa Hertell
Simo Hännikäinen
Oskari Iivarinen
>Jyrki Junnila
Jaakko Kaila
Jouko Keskitalo

Lilli Konttinen
Atte Korhonen
Arthur Kreivi
Eero Kujanen
Joona Laine
Juho Leppänen
Dina Mavliutova
Pia Mäkilä
Janne Peltola
>Pietari Peltonen
Kaisa Ridanpää
Joni Salo
Dominic Saunderson
Mathew Steine
>Tuomas Toivio
Anniina Valaja
Hanna Varkki
Noora Vartiainen
Alex Ventin
Vili Virkki 
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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:
Mikael Still 
Maanmittauslaitos Lohja,  
040 776 0834 
mikael.still maanmittauslaitos.fi

Jäsenet:
Mikko Hovi 
Liikenne- ja viestintävirasto  
Traficom, 040 548 1809 
mikko.hovi iki.fi

Karin Kolis 
Porvoon kaupunki, 040 660 2303 
karin.kolis porvoo.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 2019

International  
Federation of Surveyors  
FIG 

Comité de Liaison des  
Géomètres Européens
CLGE

Pohjoismaiden maanmittareiden  
yhdysmiesneuvosto

Veera Lehto 
Maanmittarikilta, 040 703 9649 
veera.v.lehto@aalto.fi 

Katri Nuuja 
Väylävirasto, 0400 455 499 
katri.nuuja@vayla.fi

Sini Pekkala 
Imatran kaupunki 
sini.pekkala@imatra.fi

Riikka Pirinen 
Vantaan kaupunki 
riikka.pirinen vantaa.fi

Kimmo Sulonen 
Hämeenlinnan kaupunki, (03) 621 2406  
kimmo.sulonen hameenlinna.fi

mailto:katri.nuuja@oikeus.fi


Kotimaassa:
• MIL ry:n kevät kokous 

27.3.2019,  Helsinki Congress 
 Paasitorni

• Maanmittauspäivät 2019  
27.–28.3.2019 Paasitorni, 
Helsinki

• Maakansan  perinteiset 
wappu skumpat 1.5.2019  
klo 11.11 Ullanlinnanmäellä

Ulkomailla:
• Viron Maanmittauspäivät 

8.3.2019,  Pärnu, Viro
• FIG Working Week 2019  

22.–26.4.2019 Hanoi, 
 Vietnam

Tapahtumia
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ILMOITTAUTUNUTTA MUTTA 
VIELÄ EHDIT MUKAAN – 
maankaytto.fi/mmp/
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