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KUTSU SYYSKOKOUKSEEN
Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry MIL:n syyskokous pidetään torstaina 
11.11.2021 klo 16.30 Teams-kokouksena. Kokoukseen osallistujia pyydetään 
 ilmoittautumaan viimeistään 9.11.2021 osoitteeseen toimisto@milry.fi kokouslinkin 
lähettämistä varten. 

Fyysinen kokous pidetään Maanmittauslaitoksen tiloissa (kokoushuone Toimi-
tus, 1. krs, Opastinsilta 12, Helsinki).

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset ja muut hallituksen esittämät asiat.

Tervetuloa!
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MITTANAUHAN NOLLAPÄÄSSÄ

Tällä hetkellä on menossa useita 
maanmittausalaan liittyviä lainsää-

däntöhankkeita. Lunastuslain uudistus 
on loppusuoralla, maankäyttö- ja raken-
nuslakia korvaava kaavoitus- ja rakenta-
mislain ehdotus on lausuntovaiheessa ja 
luonnonsuojelulakikin on uudistettava-
na. Yhteinen nimittäjä näissä hankkeissa 
on, että poliittinen yksimielisyys näyttää 
olevan kiven alla hallituksen sisälläkin. 
Ehdotus kaavoitus- ja rakentamislaiksi 
onkin virkamiesversio, koska poliittista 
yhteisymmärrystä ei löytynyt. Seuraa-
malla aiheeseen liittyvää uutisointia huo-
maa helposti, että edunvalvontaa käy 
tällä hetkellä kovilla kierroksilla. Välillä 
toivoo, että media ottaisi vähän tarkem-
min selvää tosiasioista sen sijaan, että 
kritiikittä toistaa edunvalvojien sanomaa 
klikkiotsikoiden toiveessa. Usein myös 
uutisointi keskittyy johonkin yksityis-
kohtaan ja kokonaisuus unohde taan.

MIL valmistautuu lausunnon anta-
miseen ehdotuksesta kaavoitus- ja ra-
kentamislaiksi. Tapamme mukaan tu-

lemme myös kuulemaan jäsenkunnan 
näkemyksiä. Tämä tehdään kyselyn 
muodossa lähiaikoina. Vastausten pe-
rusteella annamme lausunnon lausunto-
palvelun kautta. Tiedostamme, että jä-
senkunnassa voi esiintyä erisuuntaisia 
näkemyksiä ja jos palaute jostain asiasta 
on hyvin ristiriitaista, jätämme lausu-
matta siitä asiasta. Tämä on ollut toi-
mintatapamme nyt jo pidemmän aikaa. 
Lisäksi lakiehdotuksesta on tarkoitus 
keskustella MIL:n syyskokouksessa, jo-
ka pidetään to 11.11. klo 16.30 Helsingin 
Pasilassa. Viime aikojen tapaan on mah-
dollisuus osallistua myös Teamsin kaut-
ta.

Mikael Still 
puheenjohtaja

Pääk i r jo i tu s
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Viime vuoden Working Week oli pe-
ruutettu ja siirretty tälle vuodelle. 

Jo aikaisessa vaiheessa järjestelytoimi-
kunta yhdessä FIG:n kanssa oli päättä-
nyt, että tapahtuma järjestetään pelkäs-
tään virtuaalisena.

Tapahtuma alkoi yleiskokouksen 
ensimmäisellä osuudella sunnuntaina 
klo 10 aamupäivällä. Tai siis joillekin se 
oli jo iltapäivä (Australia ja Uusi-Seelan-
ti) ja joillekin aamuyö (Amerikka). 
Mutta eurooppalaisille kokous alkoi siis 
aamupäivällä. Kaikille kokous alkoi kui-
tenkin yllätyksellä. Agendan mukaan 
kokouksessa piti äänestää vuoden 2025 
tapahtumapaikasta. Ehdokkaina oli 
Australian Brisbane ja Puolan Varsova. 
Jo aikaisemmin oli päätetty, että ensi 
vuoden kongressi pidetään Etelä-Afri-
kassa, Working Week vuonna 2023 
Ghanassa ja 2024 Yhdysvalloissa.

FIG oli kuitenkin tehnyt päätöksen, 
että ensi vuoden kongressi pidetään Var-
sovassa, sitten Ghana ja Florida ja Etelä-
Afrikan kongressi oli siirretty neljä vuot-
ta eteenpäin vuoteen 2026. Syynä tähän 
ovat Afrikan epävarma koronatilanne ja 
vaikea rokotusoperaatio, minkä takia 
ulkomaalaisten maahanpääsymahdolli-
suudet vuoden päästä ennakoidaan jo 
nyt vaikeiksi. Koska kongressi on suuri 
tapahtuma, joka edellyttää varausten ja 

taloudellisten sitoumusten tekemistä 
hyvissä ajoin etukäteen, FIG oli pääty-
nyt tähän ratkaisuun. 

Alkujärkytyksen jälkeen ratkaisu sai 
hyvin paljon positiivista palautetta. Var-
sinkin taloudellisten riskien hyvä hallin-
ta sai kiitosta samoin kuin varmuuden 
tuominen kuvaan nyt, kun maailma on 
niin täynnä epävarmuutta muuten. Ta-
pahtuma tullaan luultavasti järjestä-
mään hybridimuodossa, eli osallistumi-
nen sekä paikan päällä että virtuaalisesti 
lienee mahdollista. Ajankohta tulee 
olemaan joko loppukesällä tai alkusyk-
syllä, neuvottelut tapahtumapaikkojen 
kanssa ovat jo täydessä vauhdissa.

Yleiskokouksessa esiteltiin myös 
FIG:n taloudellista tilannetta. FIG on 
tietoinen jäsenorganisaatioiden ahdin-
gosta koronatilanteen takia ja tarjosi 
20 %:n alennuksen vuoden 2021 jäsen-
maksusta. Osittain tämän takia FIG:n 
taloudellinen tilanne on hieman haasta-
va. Jäsenmaksu palautuu vuosina 2022 
ja 2023 takaisin vuoden 2020 tasolle. 
Selvää on, että jäsenmaksujen lisäksi 
Working Week ja FIG-kongressi ovat 
tärkeä tulolähde FIG:lle.

Kokouksen viralliseen osuuteen 
kuului myös kahden varapresidentin 
valitseminen tulevalle neljävuotiskau-
delle. Ehdolla olivat Mikael Lilje Ruot-

FIG  E -WORK ING  WEEK 
20 .–25  .6  .2021
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sista Kabir Muhammad Nigeriasta se-
kä Kwame Tenadu Ghanasta. Ehdok-
kaat olivat tehneet omat esittelyvideon-
sa etukäteen ja lisäksi he saivat vastata 
kysymyksiin kokouksen aikana.

Äänestyksen tuloksena tehtäviin va-
littiin Mikael Lilje ja Kwame Tenadu. 
Äänestyksessä käytetty sovellus oli help-
pokäyttöinen ja turvallisen tuntuinen. 
Äänestysaikaa kummassakin äänestys-
kierroksessa oli noin vuorokausi. Tulok-
set julkaistiin viimeistään yleiskokouk-
sen toisessa osuudessa perjantaina. Itsel-
leni tuli mieleen, että virtuaaliäänestystä 
voisi käyttää jatkossakin, vaikka itse ta-
pahtumaan pääsisi osallistumaan pai-
kan päälle. Yleiskokouksissa äänestys on 
aikaa viepää, kun käytetään suljettua 
lippuäänestystapaa.

Yleiskokouksen lisäksi tapahtu-
maan mahtui paljon ammattiohjelmaa. 

Eri aikavyöhykkeet oli otettu huomioon 
tarjoamalla ohjelmaa aamupäivästä aina 
puoleen yöhön Suomen aikaa. Myös 
Keynote-esitykset pidettiin normaalista 
poiketen eri ajankohtina eri päivinä, 
jotta mahdollisimman monella olisi 
mahdollisuus seurata niitä siedettävään 
aikaan. 

Tapahtuma pidettiin HOPIN-ni-
misen sovellukseen avulla, joka mieles-
täni oli hyvä ja toimiva järjestelmä. Tau-
kojen aikana oli eri verkostoitumismah-
dollisuuksia virtuaalihuoneissa joko 
jostain erityisaiheesta tai yleisesti. Kuten 
tavallisissa juhlissakin taukohuone ”kit-
chen” oli suosituin kohtaamispaikka. 
Paljon juteltiin koronasta ja nopeasti 
kävi ilmi, miten erilainen tilanne eri 
maissa vallitsi. Siinä missä Suomessa ro-
kotukset olivat hyvässä vaiheessa, mo-
nessa maassa ne ovat hädin tuskin pääs-
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seet alkuun. Monesta maasta kuultiin 
myös todistuksia, että maan viranomai-
set käytännössä edelleen kielsivät koko 
koronan olemassaolon. Toinen ajankoh-
tainen aihe oli tietenkin tuolloin me-
neillään olleet futiksen EM-kisat.

Isona puheenaiheena oli luonnolli-
sesti etä- ja läsnätapahtuman väliset erot. 
Moni kaipasi ymmärrettävästi uusien ja 
vanhojen kollegoiden tapaamista kasvo-
tusten, mikä mahdollistaa aidon verkos-
toitumisen. Tuntien lentomatkoja len-
tokenttäodotuksineen kukaan ei kui-
tenkaan erityisesti kaivannut. Etätapah-
tuma säästää aikaa, rahaa ja ilmastoa.

MIL tarjosi jäsenilleen osallistumis-
ta MIL:n piikkiin, ilahduttavasti neljä 

FIG  COMMIS S ION 5  

Komissio 5 keskittyy paikannuksen 
ja mittauksen tarkimpiin sovelluk-

siin. Olen toiminut komissiossa kansal-
lisena edustajana nyt noin neljä vuotta, 
joskin oma FIG-historiani alkoi jo 2004 
Ateenassa järjestetyssä FIG Working 
Weekissä. Oman tutkijanurani aikana 
vuosien varrella olen huomannut FIG:n 

tarpeen tieteellisen tutkimusmaailman 
ja käytännön välimaastossa. Omalla 
kohdallani FIG:n tapahtumat ovat laa-
jentaneet oman alani verkostoja tutki-
musmaailman ulkopuolelta, ja samalla 
ne ovat olleet myös oiva paikka tutustua 
oman alan ulkopuolelta sekä kotimai-
siin että ulkomaisiin kollegoihin.

POSITIONING AND MEASUREMENT

jäsentä tarttui tilaisuuteen, joista yksi oli 
ns. Young Professional, eli korkeintaan 
35-vuotias joka on valmistunut kymme-
nen vuoden sisällä. Lisäksi oli paljon 
muitakin suomalaisia mm. Maan-
mittauslaitoksesta ja Aalto-yliopistolta. 
Someaktiivisuuden perusteella myös suo-
malaiset osallistujat olivat aktiivisesti 
mukana.

e-Working Week oli hyvin järjestet-
ty ja tekniikka pelasi mielestäni yllättä-
vän hyvin. Tästä on varmasti saatu hyviä 
kokemuksia jatkoa ajatellen, jos tapah-
tuma tulevaisuudessakin järjestetään 
virtuaali- tai hybriditapahtumana.

Mikael Still
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Komissio 5:n toimialue on laaja ja 
tulee ehkä parhaiten kuvatuksi kuuden 
toimivan työryhmän avulla:
5.1 Standardit, laadunvarmistus ja kali-

brointi (Standards, Quality Assur-
ance and Calibration)

5.2 3D-koordinaattijärjestelmät (3D 
Reference Frames)

5.3 Korkeusjärjestelmät (Vertical Refe-
rence Frames)

5.4 GNSS
5.5 Monisensorijärjestelmät (Multi-Sen-

sor-Systems)
5.6 Kustannustehokas paikannus (Cost 

Effective Positioning).
Komissio 5:n puheenjohtajana toi-

mii johtava geodeetti Daniel R.  Roman 
Yhdysvalloista. Komission toiminta on 
aktiivista ja se tekee myös yhteistyötä 
Kansainvälisen geodeettisen assosiaati-
on (IAG, International Association of 
Geodesy) ja YK:n GGIM:n (United Na-
tions Global Geospatial Information Ma-
nagement) kanssa mm. uusien mallien 
kehittämiseen, standardeihin ja globaa-
lin geodeettisen vertauskehyksen 
(GGRF, Global Geodetic Reference Fra-
me) käyttöönottoon liittyen. Tämä kol-
minaisuus ko. organisaatioiden välillä 
edistää tieteen, käytännön ja poliittisen 
päätöksenteon saumatonta yhteistyötä 
komission toimialalla.

Komission toiminnan keskiössä on 
myös kouluttaa maanmittausalan am-

mattilaisia kaikkialla maailmassa. Tämä 
näkyy esimerkiksi jo useana vuonna 
FIG:n kongressin tai työviikon (Wor-
king Week) yhteydessä järjestettyinä 

”Reference Frames in Practise (RFIP)”-
seminaareina sekä komission julkaise-
mina laajoina manuaaleina. 

Komission tärkeimpinä tapahtumi-
na ovat vuosittain järjestettävät FIG 
Working Weekit tai neljän vuoden vä-
lein järjestettävät FIG-kongressit. Tänä 
vuonna FIG Working Week järjestettiin 
ensimmäistä kertaa virtuaalisena. Järjes-
telyt toimivat hyvin, joskin joidenkin 
sessioiden ajankohdat myöhään illalla 
Suomen aikaa olivat hieman haasteelli-
sia johtuen tarpeesta huomioida osallis-
tujat maailmanlaajuisesti parhaalla 
mahdollisella tavalla. Komissio järjesti 
mielenkiintoisia omia sessioita sekä use-
amman yhdessä muiden komissioiden 
kanssa. Henkilökohtaisesti mielenkiin-
toisin sessio oli järjestetty komission 4 
(Hydrografia) kanssa, ja sen keskiössä 
oli viime aikoina lisääntynyt globaalien, 
dynaamisten geodeettisten datumien 
(koordinaattijärjestelmien) käyttöönot-
to eri sovelluksissa.

Lisätietoa komission toiminnasta: 
https://fig.net/organisation/comm/5/

Pasi Häkli
MIL:n FIG-komission 5 edustaja
Maanmittauslaitos / Paikkatietokeskus

https://fig.net/organisation/comm/5/index.asp
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FIG  COMMIS S ION 2

Pandemialla on ollut valtava vaikutus 
koulutuksen järjestämiseen, ja etä-

opetus ja -oppiminen on aiheuttanut 
harmaantuvia hiuksia niin opetushenki-
lökunnalle kuin opiskelijoillekin. FIG:n 
toinen komissio kokoontui vuosittai-
seen tapaamiseen Melbournen yliopis-
ton järjestämän konferenssin yhteydes-
sä. Tapaamisen esitykset liittyivät par-
haiden käytänteiden ja kokemusten ja-
kamiseen etäopetuksessa. Huomio 
kiinnittyi erityisesti siihen, että vaikka 
opettajilla oli haasteita siirtää opetus 
äkillisesti lähiopetuksesta etäopetuksek-
si, ovat opiskelijat tehneet siirtymästä 
helpomman. Siinä, missä muilla aloilla 
jokainen toimija on opetellut uusien 
digitaalisten työkalujen käyttöä, koulu-
tussektori on saanut työskennellä digi-
natiivin vastapuolen kanssa. Opiskeli-
joiden digitaaliset taidot ja valmius uu-
sien digitaalisten työkalujen käyttöön 
on tehnyt siirtymästä teknisellä puolella 
helppoa. 

Vaikka opetuksen etätoteutus on 
ollut sujuvaa, huolta herättää tietenkin 
opiskelijoiden jaksaminen. Digitaalis-
ten menetelmien käyttö on tuttua, mut-
ta etäoppiminen vaatii myös muunlaisia 
taitoja, aivan kuten etätyöskentely. Teh-
tävien aikatauluttaminen, keskittymi-
nen, riittävistä tauoista huolehtiminen 

ja sosiaalinen (digitaalinen) kanssakäyn-
ti muiden opiskelijoiden kanssa vaativat 
sellaisia taitoja, joita meistä jokainen 
etätyöhön siirtynyt on joutunut opette-
lemaan ja joita tulevaisuuden työelä-
mässä tullaan varmasti tarvitsemaan. 

Komissio 2 on pieni, mutta aktiivi-
nen yhteisö, jonka toiminta on tällä 
hetkellä järjestäytynyt kolmen työryh-
män ympärille. Työryhmien aiheet liit-
tyvät akateemisen vertaisverkoston ra-
kentamiseen, uusiin ja innovatiivisiin 
opetus- ja oppimismenetelmiin. Kol-
mas työryhmä on yhteinen nuorten 
maanmittareiden kanssa, keskittyen 
erilaisiin oppimistyyleihin. Komission 
pitkäaikainen puheenjohtaja, australia-
lainen David Mitchell siirtyy syrjään 
tehden tilaa hollantilaiselle Dimo 
 Todorovskille, joka nimitetään viralli-
sesti tehtävään ensi kesänä FIG:n kon-
gressin yhteydessä.

Kirsikka Riekkinen 
MIL:n FIG-komission 2 edustaja

PROFESSIONAL EDUCATION
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JÄ S ENKYSE LY
Hei  a r vo i s a  M I L : n  j ä s en !

MIL:n toiminnan kehittämiseksi tarvitsisimme sinun näkemyksiäsi ja 
toivoisimme että vastaisit lyhyeen kyselyyn aiheesta. Kysely on lähetet-
ty Membookin kautta, jolloin voi vastata nimettömänä sähköisesti. Jos 
et ole saanut ko. viestiä, ota yhteyttä osoitteella toimisto@milry.fi, niin 
varmistetaan, että jäsenrekisterin tiedot ovat ajan tasalla.

Voit myös vastata kyselyyn sähköpostilla osoitteeseen toimisto@
milry.fi 8.11.2021 mennessä, mutta voit tarvittaessa olla yhteydessä 
suoraan hallituslaisiin.

Pyydämme sinulta ajatuksia siitä:
• Mitä MIL:n jäsenyys sinulle merkitsee?
• Mitä hyötyjä arvostat MIL:n toimiinnassa?
• Miten toivoisit yhdistyksen toimintaa kehitettävän?
• Millaisia tapahtumia/tilaisuuksia toivoisit järjestettävän?
• MILA postitetaan jäsenille perinteisenä paperilehtenä muuta-

man kerran vuodessa. Onko MILA:ssa mielestäsi kehitettävää, 
näkisitkö esimerkiksi sähköiseen tiedottamiseen siirtymisen 
hyödyllisenä vai suositko paperiversiota?

• Muita mahdollisia terveisiä hallitukselle.

Kiitämme vastauksistasi ja ole rohkeasti yhteydessä MIL:n hallituk-
seen, jos mielessäsi on muuta kehitettävää.
 
Ystävällisin terveisn
MIL:n halitus
PL 14 
00521 HELSINKI

mailto:toimisto@milry.fi
mailto:toimisto@milry.fi
mailto:toimisto@milry.fi
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SYYSPÄ IVÄN TÄRÄYS  24  .9  .

Maanmittarikillan ja MIL:n Syys-
päivän täräystä juhlittiin 24.9. 

noin sadan hengen voimin Servin 
mökissä! Paikalla oli osallistujia 
fukseista aina kunniajäseneen asti. 
Juhlakansa viihtyi erittäin hyvin 
syysillan tunnelmallisessa hämärässä. Ja 
vaikka edellistä Syyspäivän täräystä on 
juhlittu 2019 eikä tässä välissä ole ollut 
hirveän monia sitsejä, niin ei sitä illan 
menossa olisi voinut huomata. Ainakin 
allekirjoittaneen mielestä oli aivan 
mahtavaa olla taas sitsaamassa isolla po-

rukalla ja katsoa kuinka fuksitkin pääse-
vät näkemään Maanmittarikillan sitsi-
kulttuuria! Perinteiden mukaisesti ISOt 
olivat töissä vastaamassa illan kulusta, ja 
illan aikana juhlissa kävi viihdyttämässä 
sitsikansaa niin kuoron kvartetti, Maa-
kansallisbaletti, RWBK kuin myös jat-
kojen livebändinä Funkhouser!

Onni Nurkka
Kuvat:  
Miro Reinikainen ja Aku Eloranta
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Uutisia myös MIL:n web-sivustossa osoitteessa www .milry .fi .

Maanmittarigolf kisattiin Hill Side 
Golf -kentällä 4.9.2021. Kisaan 

osallistui 38 pelaajaa.
Uusi mestari on Ville Suhonen, jo-

ka vei myös pisimmän avauksen.
Scratchin vei, käsittämättömällä 

tuloksella, Laura Strömberg. Laura 
voitti myös lähimmäs lippua -kilpailun.

Avec-sarjan voitti Marja Forsman.
Onnittelut!

MAANMITTARI-GOLF 2021

Tulosluettelo (pistebogey) 

1. Ville Suhonen 41 
2. Juha Jaakola 40 
3. Ari Piirainen 40 
4. Janne Laakso 39 
5. Laura Strömberg 37

Linkki tapahtumasivulle, mistä löytyvät myös tarkemmat tulokset:  
https://tournament-site.golfgamebook.com/tournament/16259

https://tournament-site.golfgamebook.com/tournament/16259
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SYYSKOKOUS  2021

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 

kokous kutsu jäsentiedotteena jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisesti vä-
hintään neljätoista päivää ennen kokousta. Esityslista liitteineen on jul-
kaistu MILA:ssa 3/2021.

Esitys Syyskokous päättää kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta.

5 §  Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys Hyväksytään esityslistan työjärjestys.

6 § Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2022
 Liite 2, toimintasuunnitelma vuodelle 2022.
Esitys Syyskokous hyväksyy toimintasuunnitelman vuodelle 2022.

7 §  Talousarvio ja jäsenmaksut vuodelle 2022
 Liite 3, Talousarvio vuodelle 2022
Esitys Jäsenmaksut pidetään muuttumattomina, syyskokous vahvistaa jäsen-

maksuiksi seuraavat::

SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY  
SYYSKOKOUKSEN 2021 ESITYSLISTA

Aika  Torstaina 11.11.2021 klo 16.30
Paikka   Teams-kokous, Maanmittauslaitoksen neuvotteluhuone Toimitus,  

Opastinsilta 12, Helsinki
Läsnä   Läsnäolijat 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, Hanna Lauhkonen ja 

Katja Palmu.
Esitys Nimetään hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

9 § Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan 
vaali

Esitys  Syyskokous valitsee kaksi toiminnantarkastajaa sekä kaksi varatoiminnan-
tarkastajaa.

10 § Tilannekatsaus MIL/MAKLI-hankkeesta
Esitys: Keskustellaan aiheesta ja päätetään jäsenkyselyn järjestämisestä.

11 § Ehdotus maankäyttö- ja rakennuslakia korvaavaksi kaavoitus- ja ra-
kentamislaiksi

 Keskustelua lakiehdotuksesta MIL:n lausunnon pohjaksi.

12 § Seuraava kokous

13 § Muut asiat

14 § Kokouksen päättäminen
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LIITE 2:

SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA  
VUODELLE 2022 (132 . TOIMINTAVUOSI)

1 . LÄHTÖKOHDAT

Liiton tarkoituksena on toimia jäsen-
tensä yhdyssiteenä, valvoa jäsenistönsä 
yhteiskunnallista asemaa ja oi- keuksia, 
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 2022 keskeisenä tavoittee-
na on edelleen kehittää toimintaa siten, 
että hallitus voi riittävästi keskittyä var-
sinaiseen tehtäväänsä eli liiton toimin-
nan ylläpitämiseen ja parantamiseen. 
Sähköistä viestintää kehitetään pitämäl-
lä liiton kotisivut http://milry.fi/ infor-
matiivisina ja ajan tasalla. Sähköisen 
tiedonvälityksen käyttöön kiinnitetään 
muutenkin huomiota. MIL käyttää 
viestinnässä Twitteriä ja sitä jatketaan 
aktiivisesti.

Tavoitteena on sillä tavoin kehittää 
jäsenkunnan verkostoitumista. Tavoit-
teena 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.

Vuonna 2022 Covid-19, eli korona-
pandemia tullee mahdollisesti vaikutta-
maan MIL:n toimintaan, varsinkin kan-
sainvälisiin hankkeisiin ja koulutuksiin 
osallistumisen osalta.

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 2022 neljänä nu-
merona. Maankäyttö lähetetään jäsen-
etuna kaikille jäsenille, joilla ei ole jäsen-
maksurästejä. Lehden numeroista mah-
dollisesti 1–2 voidaan joutua julkaise-

http://milry.fi/
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SYY SKOKOUS

maan ainoastaan DIGI-versiona Maan-
käyttö ry:n taloudellisen tilanteen haas-
teellisuuden vuoksi.

MILA-ajankohtaistiedote jatkaa 
tuttuun tapaan siten, että lehti toimii 
sekä uutisoivana keskustelufoorumina 
että liiton ja sen jäsenten sisäisenä tiedo-
tuskanavana. MILA ilmestyy 3 kertaa 
vuonna 2022. Tavoitteena on, että MI-
LA ilmestyy vuonna 2022 sekä paperi-
muodossa että sähköisesti. Pääasiallinen 
viestintäkanava on Milry.fi-sivusto sekä 
sähköposti. MILA lähetetään jäsenetu-
na kaikille jäsenille.

4 . ULKOINEN YHTEISTYÖ

Maanmittausalan yhdistysten neuvotte-
lukunnan (MYN) toiminta ei ole ollut 
viime vuosina aktiivista. Tarvittaessa 
MIL on valmis jatkamaan neuvottelu-
kunnan koollekutsujana.

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

Yhteistyötä Maanmittarikillan kans-
sa jatketaan tiiviinä. Killan puheenjohta-
ja kutsutaan hallituksen kokouksiin. Lii-
ton edustajat osallistuvat pyydettäessä 
killan ja korkeakoulun ammatti-infoihin, 
erityisesti syksyn uusien opiskelijoiden 
orientaatiotilaisuuksiin.

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

Uusi mahdollinen yhteistyökump-
pani on GeoForum Finland ry, joka on 
aloittanut toimintansa 1.9.2020. Geo-
Forum Finland ry pyrkii parantamaan 
paikkatietoalan ja paikkatietoja käyttä-
vien organisaatioiden yhteistyötä.

MIL jatkaa neuvotteluja MAKLI:n 
(Maanmittausalan ammattikorkeakou-
lu- ja opistoteknisten Liitto ry) kanssa 
syventyvästä yhteistyöstä tai jopa yhdis-
tymisestä. Asiaa työstetään yhteisessä 
työryhmässä ja vuoden 2022 aikana on 
tarkoituksena, että yhdistysten hallituk-
set tekevät jäsenilleen ehdotuksen yh-
teistyömuodon uudistamisesta tai mah-
dollisesta yhdistymisestä.

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.
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Liiton rahastoista myönnetään apu-
rahoja erityisesti nuorille ja esitelmien 
pitäjille kansainvälisiin kongresseihin 
osallistumiseksi.

Vuoden 2022 FIG-kongressi on 
suunniteltu pidettävän Puolassa, mah-
dollisesti loppukesästä.

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 säh- 
köisesti.

6 . TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

Toimintavuoden keskeisiä tapahtumia 
ovat: 
– jäsenmatka Viron maanmittauspäi-

ville
– liiton kevätkokous maaliskuussa

– liiton syyskokous marraskuussa
– Syyspäivän täräys järjestetään syys-

lokakuussa Maanmittarikillan kans-
sa

– vuoden aikana pyritään järjestä-
mään jäsenistölle ammatillisia ja 
sosiaalisia 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 organi-
saatioihin.

8 . TALOUS

Liiton talous mitoitetaan kestävälle 
tasolle.

MIL:n jäsenmäärä on ollut lasku-
suunnassa ja jäsenmaksujen kerääminen 
jäseniltä on haasteellista. Liiton talous 
on kuitenkin vakaalla pohjalla aikaisem-
min kertyneiden varojen ansiosta.

Henkilöjäsenet
Talousarvio perustuu seuraaviin jäsen-
maksuihin vuonna 2022:
– Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu 

on 65 euroa/vuosi, kahdessa erässä 
maksettuna 70 euroa.
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– Eläkeläisjäsenten jäsenmaksu on 40 
euroa/vuosi.

– Nuorilta jäseniltä ei peritä jäsenmak-
sua ensimmäisenä kymmenenä opis-
keluvuotena. Sen jälkeen kun nuorel-
la jäsenellä on ollut opinto-oikeus 
Aalto-yliopistossa 10 vuotta, jäsen-
maksu on 40 euroa/vuosi.

– Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
– Vastavalmistuneiden alennettu jäsen-

maksu on 40 euroa/vuosi kahden 
vuoden ajan.

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

– Työttömien jäsenmaksu on vuosittai-
sen hakemuksen perusteella 15 euroa/
vuosi.

Yhteisöjäsenet
Yhteisöjäsenet ovat luonteeltaan kannatus-
jäseniä, joille annetaan näkyvyyttä MILA:ssa 
ja kotisivuilla. Yhteisöjäsenten vuosimaksu 
on 300 €. Tällä rahalla yhteisöjäsenet näky-
vät jokaisessa MILA:ssa luettelona, missä on 
yhteisön yhteystiedot ja päätoimiala. Lisäk-
si yhteisöjäsenet saavat näkyvyyttä koti-
sivuilla. Yhteisöjäsenten hankintaan panos-
tetaan vuonna 2022.

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

Hallituksen jäsenille ei makseta ko-
kouspalkkioita. Matkakustannukset kor-
vataan valtion matkustussäännön mukai-
sesti sillä poikkeuksella, että kilometri-
korvausta maksetaan vain puolet valtion 
matkustussäännön mukaisesta kilometri-
korvauksesta.

TOIMINTAKALENTERI VUODELLE 2022

Tammikuu 
Helmikuu
– MILA 1/2022
Maaliskuu
– Liiton kevätkokous
Huhtikuu
Toukokuu 
– Vappu
Kesäkuu
– MILA 2/2022
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
– Syyspäivän täräys
– MIL esittäytyy fukseille
Lokakuu
– MILA 3/2022
Marraskuu
– Liiton syyskokous 
Joulukuu

SYY SKOKOUS
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LIITE 3:

SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY:N TALOUSARVIO 2022

Talousarvio
1.1.–31.12.2022

Talousarvio
2021

Tilinpäätös
1.1.–31.12.2020

VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot

Tuotot  – 100,00 –
Tuotot yhteensä
Kulut

Jäsenkulut –18 000,00 –20 000,00 –16 677,78
Vuokrakulut –150,00 –150,00 –142,80
Matkakulut –1 000,00 –500,00 –
Kokouskulut –6 000,00 –6 500,00 –350,00
Muut kulut –4 050,00 –4 500,00 –2 311,21

Kulut yhteensä –29 200,00 –31 650,00 –19 481,79
Tuotto–/Kulujäämä –29 200,00 –31 550,00 –19 481,79
VARAINHANKINTA

Tuotot  24 000,00 23 000,00 24 930,00
Varainhankinta yhteensä
Tuotto-/Kulujäämä
SIJOITUS-RAHOITUSTOIMINTA

Tuotot  800,00  2 000,00 904,55
Kulut  –  – –

Sijoitus-rahoitustoiminta yhteensä 800,00 2 000,00 904,55
Tuotto-/kulujäämä  4 400,00  6 550,00 6 352,76
Satunnaiset erät yhteensä – –500,00 –
Tilikauden tulos –4 400,00 –7 050,00 6 352,76
Tilinpäätössiirrot

Vapaaehtoisten varausten muutos – – –
Tilinpäätössiirrot yhteensä  – – –
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) –4 400,00 –7 050,00 6 352,76
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MIL:n kansainväliset jäsenyydet

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

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

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 2021

International  
Federation of Surveyors  
FIG 

Comité de Liaison des  
Géomètres Européens
CLGE

Pohjoismaiden maanmittareiden  
yhdysmiesneuvosto

Onni Nurkka
Maanmittarikilta
onni.nurkka aalto.fi 

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

Katja Palmu
LandPro Oy, 040 593 3486
katja.palmu@landpro.fi 

Sini Pekkala 
Imatran kaupunki, 020 617 4456 
sini.pekkala@imatra.fi

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



Kotimaassa:
• GeoForum Summit  

8.–9.11.2021, Messukeskus Helsinki.
• CLGE:n seminaari ja yleiskokous 

25.–27.11.2021 Saariselkä

Tapahtumia
Ulkomailla:
• FIG Congress 2022 

Elo/syyskuu, Varsova, Puola 
fig.net/fig2022

Te r v e t u l oa

C L G E : n  
Seminaa r i i n  j a  y l e i s kokouk s een

MIL ja MAKLI järjestävät CLGE:n (Council of European Geodetic Sur-
veyors) englanninkielisen seminaarin ja yleiskokouksen Saariselällä 25.–
27.11.2021. Seminaari pidetään to 25.11.2021 aiheesta ”Women in Sur-
veying”. 

CLGE:n tämän vuoden teemana on YK:n kestävän kehityksen tavoi-
te nro 5, eli sukupuolten tasa-arvo. Seminaari on kaikille avoin. Tapahtu-
maan odotetaan noin 30–50 osallistujaa ympäri Eurooppaa. Kiinnostu-
neet voivat lähettää sähköpostin osoitteella toimisto@milry.fi ilmoittautu-
misohjeita varten. Seminaarin osallistumismaksu on 120 €. 

Maankäyttö DIGI on avautunut osoitteessa www .maankaytto .fi/wp .  
Varmista lukuoikeutesi maksamalla jäsenmaksusi ja toimittamalla sähkö-
postiosoitteesesi MIL:n jäsenrekisteriin osoitteella jasenasiat@milry .fi .

mailto:toimisto@milry.fi
mailto:jasenasiat@milry.fi

