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1. Yleistä

Liiton toimintasuunnitelma vuodelle 
!"#! hyväksyttiin syyskokouksessa 
#.#!.!"##.

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 TKK:n, Maanmittarikil-
lan ym. tahojen kanssa maanmit-
tausalan perus-, täydennys- ja jat-
ko-opetuksen kehittämiseksi

– 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 !"#! liiton käytännön toi-

minta hoidettiin vakiintuneeseen ta-
paan hallituksen omin voimin.

MIL:n vuoden !"#! kirjanpidon ja 
tilinpäätöksen tekemisestä vastasi Kera-

van Tilikate Marita Saukkonen. Vuoden 
!"#! hallitus valitsi keskuudestaan 
talou denhoitajan, joka vastaa liiton 
maksuliikenteestä, sihteerin, joka vastaa 
liiton sähköpostiosoitteen liikenteestä ja 
muusta tiedottamisesta sekä jäsenrekis-
terivastaavan, joka vastaa jäsenrekisteris-
tä. Liiton puhelinnumerossa päivysti 
kukin hallituksen jäsen vuorollaan. 

Liiton verkkosivujen käyttöä kehi-
tettiin ja tuotettiin lisää sisältöä.  

Liiton järjestämien tapahtumien, 
lehtien julkaisemisen ja kansainvälisen 
toiminnan osalta vuonna !"#! jatkettiin 
toimintaa vakiintuneella linjalla. 

2. Liiton kokoukset

Kevätkokous
Liiton kevätkokous pidettiin !!.$.!"#! 
Vaasassa (osanottajia kokouksessa #%). 

Syyskokous
Liiton syyskokous pidettiin ##.#".!"#! 
Helsingissä Tieteiden talolla. Kokouk-
sessa oli #% osanottajaa. 

3. Hallitus

Kokoukset
Liiton hallitus kokoontui & kertaa. 

LIITe 2: SUOMeN MAANMITTAUSINSINÖÖrIeN LIITTO rY 
 TOIMINTAKerTOMUS VUODeLTA 2012
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KeVÄ TKOKOUS

Osallistuminen kotimaisiin 
 tapahtumiin
Paavo Häikiö osallistui Maanmittarikil-
lan Olutkellari-tapahtumaan $#.$.!"#! 
ja esitteli liiton toimintaa kiltalaisille. 
Aalto-yliopiston kurssilla ”Maanmittaus 
ammattina ja tieteenalana” #".#". infon 
liiton toiminnasta piti Kirsikka Niukka-
nen.

Muu toiminta
MIL osallistui ympäristöministeriön 
MRL:n vaikuttavuusarvioinnin seuran-
taryhmän toimintaan.

MIL on vetäjän roolissa Maanmit-
tausalan yhdistysten neuvottelukunnas-
sa (MYN) ja on pyrkinyt kehittämään 
yhdistysten ja liiton yhteistoimintaa se-
kä avustamaan yhdistysten omaa toi-
mintaa.

4. Kongressirahasto

Kongressirahaston toimikunta ei ko-
koontunut vuoden !"#! aikana.

5. Kansainvälinen toiminta

Pohjoismaat ja Baltia
Pohjoismaiden yhdysmieskokous pidet-
tiin #'. ja !!.'.!"#! Oslossa Norjassa 
pohjoismaisen kongressin yhteydessä. 
Kokoukseen osallistuivat Suomesta Pek-
ka Halme MIL:n sekä Ari Laitala Maan-
käyttö-lehden edustajana. 

Pohjoismaisten ja Viron yhdistysten 
vuosikokouksissa ovat liittoa edustaneet: 
– Tanska, Nyborg, $.–(.!.!"#!, Pekka 

Halme 
– Viro, Pärnu, !.$.!"#!, Pekka Halme
– Norja, Ski, &.–%.$.!"#!, Pekka Halme
– Ruotsi, Tukholma, Värderings och 

lantmäteridagarna, #&.–#%.#".!"#!, 
Pekka Halme.
Pohjoismaiden ja Viron edustajat 

osallistuivat liiton kevätkokoukseen ja 
Maanmittauspäiville.

FIG
FIG:n Working Week !"#! -tapahtu-
maan ”Knowing to manage the territo-
ry, protect the environment, evaluate 
the cultural heritage” Roomassa Italias-
sa, ).–#".*.!"#! osallistui liiton edusta-
jana Pekka Halme.

FIG:n komissioyhdyshenkilöinä 
ovat toimineet:
#. Yleiset ammatilliset asiat (Professio-

nal Standards and Practice), Arvo 
Kokkonen

!. Koulutus ja kirjallisuus (Professio-
nal Education), Henrik Haggrén

$. Alueelliset tietojärjestelmät (Land 
Information Systems), Tarja Mylly-
mäki

(. Merenmittaus (Hydrography), Jyr-
ki Mononen

*. Mittausvälineet ja -menetelmät 
(Positioning and Measurement), 
Marko Ollikainen ja Pekka Tätilä 
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). Insinööritoimitukset (Engineering 
Surveys), Henrik Haggrén

&. Kiinteistörekisterit ja maaseutualu-
eiden kehittäminen (Cadastre and 
Land Management), Ari Tella

%. Maankäytön suunnittelu ja kehittä-
minen (Spatial Planning and Deve-
lopment), Gilbert Koskela

'. Kiinteistöjen arviointi ja kiinteistö-
johtaminen (Valuation and the Ma-
nagement of Real Estate), Kauko 
Viitanen ja Heidi Falkenbach

#". Rakentamistalous ja rakennusmit-
taukset (Ad hoc commission for the 
Constructions Economics and 
Management), ei yhdyshenkilöä.

CLGE, (The Council of European 
Geodetic Surveyors) 
Yleiskokoukset
– Edinburgh, Skotlanti, $".– $#.$.!"#! 
– Hannover, Saksa, #!.–#$.#".!"#!.

Pekka Halme osallistui Hannoverin 
kokoukseen. Edinburghissa Suomea 
edus ti MAKLI ry:n Martti Pietikäinen. 
MIL ja MAKLI ovat vuorotelleet osallis-
tumisessa yleiskokouksiin tilanteen mu-
kaan.

6. Tiedotustoiminta 

Maankäyttö
MIL on Maankäyttö ry:n perustajajä-
sen. Maankäytön vuosikokous pidettiin 
Maanmittauspäivien yhteydessä Vaasas-
sa !$.$.!"#!. Vuosikokouksessa liittoa 

edusti Pekka Halme. MIL:n puolesta 
Maankäytön tilintarkastajana toimi Ka-
ri Leppäaho. 

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

MILA
Liiton sisäinen tiedostuslehti MILA il-
mestyi viisi kertaa. Palstat ovat sisältä-
neet ajankohtaistietoa hallitustyösken-
telystä, koulutuksesta sekä muista ta-
pahtumista ja hankkeista. Lehden pää-
toimittajana toimi hallitus. Vuoden 
aikana MILAa julkaistiin myös sähköi-
sesti.

7. Koulutus ja tapahtumat

Maanmittauspäivät
Liitto osallistui Maanmittauspäivien 
järjestelyyn. Maanmittauspäivät pidet-
tiin Vaasassa !!.–!$.$.!"#!. 

Syyspäivän täräys
Liitto järjesti Syyspäivän täräyksen 
!'.'.!"#! Servin Mökillä Otaniemessä 
uudistetulla konseptilla, jossa opiskelijat 
olivat aktiivisesti sekä järjestämässä tilai-
suutta että osallistumassa siihen. Tapah-
tumaan osallistui #!" henkilöä. Syyspäi-
vän täräyksen järjestelytoimikuntaan 
kuuluivat Kaisa Aalto, Katri Nuuja ja 
Kirsikka Niukkanen sekä Laura Korho-
nen (Maanmittarikilta).
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Maanmittaustieteiden päivät
Liitto osallistui Maanmittaustieteiden 
päivien järjestelyyn. Maanmittaustietei-
den päivät pidettiin Helsingissä Tietei-
den talolla ##.–#!.#".!"#!. 

8. MIL:n jäsenyydet

Liitto on jäsenenä alan kansainvälisissä 
järjestöissä International Federation of 
Surveyors (FIG) sekä Euroopan Unionin 
alueella toimivassa The Council of Euro-
pean Geodetic Surveyors (CLGE). MIL 
on FIG:n koulutussäätiön perustajajäsen.

MIL on Maankäyttö ry:n perusta-
jajäsen.

MIL on jäsenenä pohjoismaisessa 
maanmittareiden yhdysmiesneuvostos-
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 osoittaa 
' "*!,"# euron suuruista ylijäämää.   Tu-
loksessa on mukana FIG:n kongressira-
hasto, jonka rahastoiduilla varoilla on 
rahoitettu kongressin jälkihoitoa ja 
muuta kansainvälistä toimintaa.

Jäsenmaksutuloja kertyi $( *&* eu-
roa, kun budjetti oli $* """ euroa. Jä-

senmaksu oli varsinaiselta jäseneltä )* 
euroa kerran vuodessa maksettuna tai 
&" euroa kahdessa erässä maksettuna ja 
eläkeläiseltä (" euroa. Erityisestä syystä 
on hakemuksesta myönnetty alennusta 
jäsenmaksuun. Työttömille on hake-
muksesta myönnetty työttömän jäsen-
maksu #* euroa. Alennettu jäsenmaksu 
on ollut eläkeläisten vapaaehtoisen 
maksun suuruinen. Nuorilta ja kunnia-
jäseniltä jäsenmaksua ei peritä. Vastaval-
mistuneen alennettu jäsenmaksu on (" 
euroa/vuosi kahden vuoden ajan. 

10. Toimielimet

Hallitus ja hallituksen jäsenten 
toimi kausi 
– Pekka Halme, puheenjohtaja !"##–

!"#!
– Paavo Häikiö, varapuheenjohtaja 

!"#!–!"#$
– Kaisa Aalto !"#!–!"#$
– Juhani Hurskainen !"#!–!"#$ 
– Mikko Hovi !"##–!"#!
– Teemu Kärkäs !"##–!"#!
– Katri Nuuja !"##–!"#!
– Tore Granskog, !"#!–!"#$
– Kirsikka Niukkanen, !"##–!"#!

Kongressirahaston toimikunta 
– Arvo Kokkonen, puheenjohtaja
– Henrik Haggrén
– Katri Koistinen
– Erik Lönnfeldt
– Teemu Kärkäs, sihteeri

KeVÄ TKOKOUS
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Tekniikan museon maanmittausalan 
museotoimikunta 
– Jürgen Grönfors

11. Muut edustukset

Maankäyttö-lehden hallitus 
– Ilkka Aaltonen
– Kirsikka Niukkanen
– Mikko Hovi
– Kaisa Aalto, varajäsen 
– Juha Nummi, varajäsen 
– Petri Rönnholm, varajäsen

Maankäyttö-lehden tilintarkastaja 
– Kari Leppäaho

Maankäyttö-lehden taloudenhoitaja 
– Katri Nuuja 

Maanmittausalan Yhdistysten 
 Neuvottelukunta, MYN 
– Paavo Häikiö
– Pekka Halme

Maanmittausalan edistämissäätiö 
– Anna-Liisa Sarasoja
– Liisa Larjamo, tilintarkastaja 
– Asta Varonen, varatilintarkastaja 
– Raija Valonen, asiamies 

Maanmittaustieteiden päivien 
 järjestelytoimikunta 
– Kirsikka Niukkanen, Katri Nuuja, 

Mikko Hovi

Maanmittauspäivien neuvottelu-
kunta 
– Juhani Hurskainen

Maanmittauspäivien järjestelytoimi-
kunta 
– Juhani Hurskainen

Rakennustietosäätiön edustajisto 
– Ilkka Aaltonen 
– Teemu Kärkäs, varajäsen

Liiton toiminnantarkastajat
– Kari Leppäaho 
– Liisa Larjamo 
– Jukka Laitila, varalla
– Kuisma Reinikainen, varalla

IMAGO-työryhmä 
– Pekka Halme

12. Henkilöstö

Liitolla ei ole palkattua henkilöstöä.

13. Huomionosoitukset

Liiton standaari luovutettiin kaupun-
gingeodeetti Kalle Saloselle Porin 
Maanmittauspäivien järjestelytoimi-
kunnan puheenjohtajana.

Liiton tunnustuspalkinto, pyykki 
nro !$ luovutettiin Paikkatietoikkunal-
le, joka palvelu edistää paikkatietojen 
avoimuutta, yhdistelyä ja tunnettuutta 
sekä tarjoaa helpon tavan tutustua tieto-
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jen ominaisuuksiin ja käyttöön.Liiton 
pronssinen plaketti luovutettiin Leo 
Olkkoselle pitkäaikaisesta toiminnasta 
liiton hallituksessa.

14. Liiton jäsenistö 

Ks. oheinen taulukko.

KeVÄ TKOKOUS

!""! !""# !""$ !""% !""& !""' !""( !"") !"*" !"** !"*!
Kunniajäseniä + + + + + + , , , , ,
Varsinaisia jäseniä ,-. ,/0 ,-, ,10 230 2/0 2/+ 2-3 21. /0, /21
Eläkeläisjäseniä 44+ 442 444 441 4-. 4-, 440 4-2 1,/ 1,2 12+
Nuoria jäseniä 4.- 4/2 4,, 4+. 43. 43/ 4+. -.2 131 1+0 1+1
Työttömiä 1 . . 4 . . . 1 1 1 .
Yhteensä * "&( * *!& * *#* * **) * *"& * "'& * "%! * "(% (&! ($' '(%

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


