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Kutsu syyskokoukseen
Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry MIL:n syyskokous pidetään
Paikkatietomarkkinoiden yhteydessä
maanantaina 18. marraskuuta 2019 alkaen klo 16.30
Messukeskuksessa (kokoushuone 207, 2. krs, Messuaukio 1, Helsinki).
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset ja muut hallituksen esittämät
asiat. Lisäksi keskustellaan MAKLI ry:n aloitteesta MAKLI:n ja MIL:n
mahdollisesta yhdistymisestä. Kokouksessa on virvoketarjoilu.

Tervetuloa!
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PÄ Ä K I RJ O ITUS
Maanmittarien järjestökentällä tapahtuu – tule mukaan vaikuttamaan!

M

AKLI ry lähestyi meitä toukokuussa kirjeellä, jossa MAKLI haluaa
selvittää MAKLI:n ja MIL:n yhteistyön
tiivistämistä tai jopa yhdistymistä. Nykyisin MAKLI muodostuu kolmesta toimialakohtaisesta jäsenyhdistyksestä, VMT,
KMT ja YMT (valtion, kuntien ja yksityiset alat). MAKLI hoitaa em. yhdistysten
ammatillis-aatteellista edunvalvontaa. Siinä missä MIL ry:llä on aina ollut suorat
henkilöjäsenet, MAKLI:n jäsenyys on
liittynyt em. jäsenyhdistysten jäsenyyteen. Toisin sanoen henkilö ei ole voinut
olla MAKLI:n jäsen olematta jonkin näiden kolmen AY-liikkeen jäsen. Jäsenyhdistykset ovat nyt tehneet periaatepäätöksen siitä, että MAKLI:n jäsenyhdistysrakenne puretaan, ja siirrytään suoraan
henkilöjäsenyyteen, jolloin myös
MAKLI:n nykyinen rahoitus lakkaa ja
siirtyy suoraan henkilöjäseniltä perittävään jäsenmaksuun.
MAKLI:n hallitus on huolissaan siitä, että jäsenmäärä voi tästä syystä tippua
siinä määrin, että se pitkällä aikavälillä
uhkaa MAKLI:n toimintaa. Toteutuessaan tämä voisi MAKLI:n mukaan horjuttaa koko maanmittari-identiteettiä ja
eri sektorien maanmittarien yhteenkuuluvuuden tunnetta.
MIL:n hallitus on tietenkin pahoillaan, jos em. uhkakuva toteutuisi. MIL on
aina ollut valmis yhteistyöhön alan eri
toimijoiden kanssa maanmittarikentän

yhtenäisyyden ylläpitämiseksi. Lopulta on
kuitenkin MIL:n jäsenten käsissä, kuinka
syvää yhteistyön tulisi olla. Tämän takia
tästä asiasta tullaan avoimesti keskustelemaan MIL:n syyskokouksessa 18.11.2019.
Onkin toivottavaa, että mahdollisimman
suuri osa jäsenistä pääsisi paikalle osallistumaan keskusteluun. Lisäksi MIL luultavasti järjestää jäsenkyselyn, jossa jäsenet
saavat ottaa kantaa yhteistyön muodosta.
Jotta jäsenille voidaan tarjota tuoretta
taustatietoa päätöksentekoa varten, MIL
ja MAKLI ovat yhteistyössä tekemässä
pohjaselvityksen, jossa kerrotaan kunkin
yhdistyksen toiminnasta, näkemyksistä
lähitulevaisuudessa sekä arvioidaan mahdollisen yhdistymisen hyödyt ja haitat/
riskit. Selvitys on vielä kesken mutta tavoitteena on, että se voidaan esittää ainakin jossain muodossa syyskokouksessa.
Kehotankin kaikkia jäseniä perehtymään
asiaan ja ennen kaikkea sanomaan mielipiteensä syyskokouksessa ja/tai tulevassa
jäsenkyselyssä. Jäsenkyselylinkki lähetetään sähköpostina, joten nyt jos koskaan
kannattaa varmistaa, että MIL:n jäsenrekisterissä on oikea sähköpostiosoite. Tätä
voi tiedustella osoitteesta toimisto@milry.
fi. Samaan osoitteeseen
voi myös lähettää suoraa palautetta asiasta.
Mikael Still
puheenjohtaja
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SAMHÄLLSBYGGNADSDAGARNA
– Suomi mainittu!

R

uotsin vastine Maanmittauspäiville
(Samhällsbyggnadsdagarna) pidettiin lokakuun alussa Tukholmassa. Rakenne on samankaltainen kuin Maanmittauspäivien, kahden päivän koulutus ja iltajuhla ensimmäisenä iltana.
Vaikuttavimpia esityksiä oli kertomus, miten kiinteistönmuodostus tapahtuu Göteborgiin rakennettavan uuden kaupunginosan Karlastadenin
tapauksessa. Alueen korkein rakennus
tulee olemaan n. 250 m korkea Karlatorni, johon tulee 600 asuntoa, hotelli, kaikille avoin näköalakerros ravintoloineen
jne. Asunnoista 12 korkeinta ovat omistusasuntoja, 200 ovat vuokraoikeuksia
(hyresrätter) sosiaalista asumista varten
ja loput asumisoikeusasuntoja (bostadsrätter), jotka aika pitkälti vastaavat
suomen osakehuoneistoja. Rakennutta-
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ja myy kiinteistöstä määräosia eri toimijoille ja jokaista toimintoa varten on
tarkoitus muodostaa 3D-kiinteistö halkomalla. Lisäksi ulkokuori, hissikuilut,
portaat jne muodostetaan yhteiseksi
alueeksi (3D). Hotellikiinteistöön tulee
kuulumaan kaksi palstaa, muutamia
kerroksia maanpinnasta ylöspäin ja toinen palsta muodostaa yhden kerroksen
talon yläkerroksissa.
Jokaista yksikköä varten toimitusasiakirjoihin arkistoidaan oma BIMmalli. Rakennuttaja ja Göteborgin kaupungin kiinteistönmuodostamisviranomainen ovat tehneet tiivistä yhteistyöstä suunnitteluvaiheesta lähtien.
Koko tapahtuman aikana Suomi oli
yllättävän paljon esillä, ja vielä hyvänä
esimerkkinä! Eri esityksissä ja puheenvuoroissa mainittiin, miten Suomi on

Humahdus kävi läpi salin, kun kerroin,
edelläkävijänä mm. droonikuljetusten
kuinka paljon (vähän) tontin lohkomioptimoimisessa, Suomen sääntelemätnen maksaa meillä.
tömiä asuntomarkkinoita ihailtiin ja
Tapahtuman ohjelma oli tapansa
kansainvälisen rakennusfirman johtajan
mukaan laadukas. Kävijöitä oli noin
mukaan Suomessa rakentamiskustan600, mikä oli järjestäjille hienoinen petnukset ovat noin 10 % alhaisempia kuin
tymys. Tapahtuma pidetään Tukholmuissa Pohjoismaissa. Lisäksi mainitman
paraatipaikalla Stockholm Waterftiin Helsingin kaupunkibulevardit ja
ront Centerissä ja paikan hintataso samyös Ahvenanmaa mainittiin parikin
nelee pääsylipun hinnan. Kahden päikertaa. Vähän syvällisemmin Suomen
vän osallistumisen hinta oli noin 7 000
tilannetta käsiteltiin, kun tuore tohtori
kruunua + alv ja iltajuhla päälle, eli
Linda Sabel esitti väitöskirjansa tulokmelkein kolme kertaa enemmän kuin
sia. Hän on tutkimuksessaan kuvannut
Maanmittauspäivät. Onneksi MIL:n
Ruotsin osittamisrajoituksia (ennen,
edustaja pääsee kutsuvieraana paikalle,
nyt ja tulevaisuudessa) ja verrannut niieikä tarvitse maksaa osallistumismaksua.
tä Suomen järjestelmään, jota hän pitää
esikuvana. Lindan väitöskirja (ruotsiksi)
Mikael Still
kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta:
http://kth.diva-portal.org/
smash/record.jsf?pid=diva2%
3A1295913&dswid=-4896
Itse pääsin myös hämmentämään soppaa käyttämällä puheenvuoroa esityksessä, jossa käsiteltiin
toimituskustannuksia koskevia valituksia. Näiden
lukumäärä on Ruotsissa
räjähtänyt käsiin viime
vuosina ja esimerkkinä käytettiin 860 000 kruunua
maksanutta halkomista. Kuvan jokainen väri vastaa omaa kiinteistöä.
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CL G E G E N E R A L A S S E M B LY
Is t a n b u l i s s a

M

IL:n puheenjohtajana olin ensimmäistä kertaa osallistumassa
CLGE:n (The Council of European Geodetic Surveyors, www.clge.eu) yleisko
koukseen, joka pidettiin Istanbulissa
26.–28.9. Suomesta sekä MIL että
MAKLI ovat jäseniä, mutta olemme
sopineet, että MAKLI osallistuu aina
kevään yleiskokoukseen ja MIL syksyn
kokoukseen. CLGE:n tehtävänä on
edustaa ja edistää yksityisen ja julkisen
sektorin maanmittarin ammattia Euroopassa ja jäsenorganisaatioita on 38
maasta.
Viime vuosina CLGE:n sisäinen
toimintatapa on herättänyt jonkin verran kritiikkiä ja varsinkin Pohjoismaat
Suomi mukaan lukien ovat vaatineet lisää läpinäkyvyyttä toimintaan ja rahankäyttöön sekä lisää tehokkuutta yleiskokouksiin. Istanbulissa jälkimmäinen toteutui ainakin. Turkkilaiset isännät (ja
varsinkin emäntä) pitivät huolen siitä,
etteivät puheet venyneet liikaa ja aikataulut pitivät kutakuinkin. Etukäteen
olin kuullut kauhuskenaarioita siitä, että
ohjelma on myöhästynyt tuntikaupalla,
joten siihen nähden kokous oli positiivinen kokemus. Talouspuoli esitettiin
myös aikaisempaa tarkemmin, mutta
6
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tiedot talouden seurannasta ja budjetista tulivat vain pari päivää ennen kokousta. Tämä ei tietenkään ole hyväksyttävää ja siihen luvattiin parannusta
jatkossa.
Lisäjännitystä tapahtumaan aiheutti maanjäristys kesken kokouksen. Järistys tapahtui noin 75 km:n etäisyydellä
kokouspaikalta, voimakkuus oli 5,7
Richterin asteikolla ja episentrumi sijaitsi noin 10 km:n syvyydessä. Kokouspaikalla järistys tuntui selvästi ja vesi
läikkyi laseista mutta kaikki suhtautuivat rauhallisesti eikä paniikkia esiintynyt, kiitos isäntäväen nopean, rehellisen
ja rauhoittavan tiedottamisen. Järistyksessä kymmenkunta henkilöä Istanbulissa oli loukkaantunut ja lieviä vahinkoja rakennuksissa oli esiintynyt. Turkissa on esiintynyt seismistä aktiivisuutta viime aikoina ja edellinen järistys
(M4,9) oli tapahtunut vain pari päivää
aikaisemmin. Istanbulissa rakennusbuumi on ollut viime vuosina kova ja
moni asiantuntija on sitä mieltä, ettei
rakentamisessa ole riittävästi varauduttu
isompaan maanjäristykseen, joka vääjäämättä on edessä jossain vaiheessa.
Mikael Still

MAANMITTAUSPÄIVÄT 2020
järjestetään jälleen
kaksipäiväisenä tapahtumana
ke 18.3. – to 19.3.2020
Tapahtumapaikka on tuttuun tapaan Paasitorni Helsingin
Hakaniemessä. Sen sijaan iltajuhlan osalta on luvassa joitakin
uudistuksia. Tällä kertaa olemme Juhlasalin lisäksi saaneet
myös toisen isomman salin, joten viime vuosien ahtaus
pitäisi helpottua.
KESKIVIIKKONA 18.3.2020 pidetään avajaissessio,
joka sisältää mm. keynote-puheenvuoron. Lounaan
jälkeen tapahtuman sessiot on jaettu kolmeen eri
aihepiiriin, joista jokainen järjestetään omassa salissaan. Illalla ohjelmassa on iltajuhla tarjoiluineen ja
esityksineen.
TORSTAINA 19.3.2019 jatketaan kolmeen aihepiiriin jaetuista sessioista.
Maanmittauspäivien ohessa yhdistykset voivat pitää myös tuttuun tapaan kokouksensa. Yhdistyksiä
pyydetään itse varaamaan kokoussalin tätä varten

18.–19.3.2020

Tervetuloa
Maanmittauspäiville

suoraan Paasitornilta (taina.hallberg paasitorni.fi,
+358 9 7089 626).
Ohjelma, puhujat sekä esiintyjät päivitetään syksyn
mittaan.
Ilmoittautuminen itse päiville avataan joulukuussa asiaohjelman valmistuttua ja siitä tiedotetaan
Maankäytön numerossa 4/2019 sekä tapahtuman
nettisivuilla www.maankaytto.fi/mmp2020.
HOTELLIMAJOITUS
Huonevaraukset Scandic Paasi- tai Scandic Hakaniemi -hotellista Maanmittauspäivien ajaksi voi tehdä
jo nyt: http://www.scandichotels.fi/?bookingcode=
BMAA170320
Standard-huone yhdelle hengelle Scandic Paasi
-hotellissa maksaa 145 €/vrk ja kahdelle hengelle
165 €/vrk ja Scandic Hakaniemi -hotellissa vastaavasti 125 €/vrk ja 145 €/ vrk. Hintoihin sisältyy
aamiainen sekä langaton internet. Hinnat ovat voi
massa 17.–18.3. ja 18.–19.3. välisinä öinä.

#maanmittauspäivät
www.maankaytto.fi/mmp2020

Maanmittauspäivät 2020
MAANKÄYTTÖ · KIINTEISTÖT · MITTAUS & MALLINNUS

SYYSPÄIVÄN TÄRÄYS
28 . 9 . 2 0 1 9

M

aanmittarikillan ja MIL:n yhteistä Syyspäivän täräystä juhlittiin
tunnelmallisessa syyskuun hämärässä
Otaniemen ytimessä Servin mökissä.
Kyseessä oli järjestyksessä jo kahdestoista Täräys (jos muistiini on luottamista).
Viime vuosina tapahtuma on samalla
ollut mittarifuksien ensimmäinen kosketus sitsikulttuuriin ja paikalle olikin
saapunut yli 40 fuksia. Opiskelijoita oli
paikalla muutoinkin runsaasti ja myös
vanhempaa tieteenharjoittajakaartia
hieman tiiviimmällä joukolla.
8
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Kilta vastasi juhlan järjestelyistä ja
loistavasti vastasikin. Kolmen ruokalajin illallinen juomineen nautittiin asiaankuuluvan verkkaiseen tahtiin lukkarien gongin, puhujien eeppisiin mittasuhteisiin kantaneiden aasinsiltojen,
kuorojen lauluesitysten ja perinteisten
teekkarilaulujen rytmittäessä illan kulkua. Kuvat puhukoot puolestaan, huikean hauskaa oli!
Katri Nuuja
Kuvat: Joona Repo

Yksi MIL:n järjestämän
arvonnan onnellisista
voittajista.
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MAANMITTARI-GOLF 2019
M

aanmittarigolf 2019 järjestettiin
7.9.2019. Paikkana oli Vuosaari
Golf. Kilpailuun osallistui kaiken kaikkiaan 34 pelaajaa. Pääkilpailun (pistebogey) voitti Ville Suhonen. Lyöntipelisarjan voitti Juho Virtanen tuloksella
80 lyöntiä, lähimmäksi lippua -kilpailun Kari Kontuniemi ja pisin draivi
-kilpailun Janne Immeli. Järjestäjät kiittävät tapahtuman sponsoreita ja kaikkia
osallistujia.

Tulosluettelo (pistebogey)
1. Ville Suhonen
2. Markku Mäkiaho
3. Erkki Vaalasranta
4. Tuomas Hulkkonen
5. Jyrki Hahkala

Uutisia myös MIL:n web-sivustossa osoitteessa www.milry.fi.
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AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN
MIL:N RAHASTOISTA –
hakuaika marraskuun loppuun asti

MIL:illä on rahastoja joiden tuoton on tarkoitettu käytettävän maanmittausalan edistämiseen. Rahastot ovat
peräisin vuonna 1990 järjestetystä FIG-kongressista sekä
vuonna 2017 järjestetystä FIG Working Weekistä.
MIL hallitus on päättänyt, että rahastoista voidaan vuosittain myöntää
avustusta, joka vastaa 4 % rahastojen käypää arvoa (edellisen vuoden
tilinpäätöksen mukaan). Vuoden 2019 osalta tämä tarkoittaa, että jaettavaa on 3 000 €. Puolet siitä on korvamerkitty Maanmittarikillan tukemiseen.
Avustusta voidaan myöntää esimerkiksi, jos jäsen haluaa pitää esityksen kansainvälisessä tapahtumassa. Kriteerinä on siis esityksen pitäminen ja jutun kirjoittaminen MILAan ja/tai Maankäyttöön tapahtuman jälkeen. Lisäksi ei saa olla jäsenmaksurästejä. Mikäli on useita hakijoita, ensikertalainen on etusijalla muihin nähden.
Vuoden 2019 avustusten hakuaika loppuu 31.11.2019. Hakemukseen
liitetään selvitys, mihin avustus haetaan, ja arvio kokonaiskustannuksista sekä ilmoitus, montako kertaa on aikaisemmin osallistunut ko. tapahtumaan.
Hakemus jätetään sähköpostitse osoitteeseen toimisto@milry.fi.
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SYYSKOKOUS 2019
SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY
SYYSKOKOUKSEN 2019 ESITYSLISTA
Aika
Maanantaina 18.11.2019 klo 16.30
Paikka 		Messukeskus (Messuaukio 1, Helsinki), kokoushuone 207
Läsnä 		Läsnäolijat kirjataan kokouksessa liitteeseen 1.
1§

Kokouksen avaus

2§
Esitys

Kokouksen puheenjohtajan vaali
Syyskokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

3§
Esitys

Sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijain vaali
Puheenjohtaja kutsuu syyskokoukselle sihteerin. Kokous valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

4§

Esitys

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksesta on tiedotettu sääntöjen 8 §:n mukaisesti lähettämällä
kokouskutsu jäsentiedotteena jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisesti vähintään neljätoista päivää ennen kokousta. Esityslista liitteineen on julkaistu MILA:ssa 3/2019, joka postitettiin kaikille jäsenille 25.10.2019.
Syyskokous päättää kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta.

5§
Esitys

Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksytään esityslistan työjärjestys.

6§

Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2020
Liite 2, toimintasuunnitelma vuodelle 2020.
Syyskokous hyväksyy toimintasuunnitelman vuodelle 2020.

Esitys
7§
Esitys

12

Talousarvio ja jäsenmaksut vuodelle 2020
Liite 3, Talousarvio vuodelle 2020
Syyskokous vahvistaa jäsenmaksuiksi seuraavat:
– varsinainen jäsen, 65 euroa/vuosi, kahdessa erässä maksettuna 70
euroa

M i l a 3/2019

– 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§
Esitys

Hallituksen puheenjohtajan vaali
Syyskokous valitsee hallituksen puheenjohtajan

9§

Hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat: Karin Kolis, Riikka Pirinen ja
Mikael Still.
Nimetään hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

Esitys
10 §

Esitys

Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan
vaali
Toiminnantarkastajina ovat toimineet Kalle Konttinen ja Kari Leppäaho.
Varatoiminnantarkastajina ovat toimineet Pekka Halme ja Jukka Laitila.
Syyskokous valitsee kaksi toiminnantarkastajaa sekä kaksi varatoiminnantarkastajaa.

11 §

Keskustelu MAKLI:n aloitteesta MIL:n ja MAKLI:n mahdollisesta yhdistymisestä
Esitys: Keskustellaan aloitteesta ja päätetään jäsenkyselyn järjestämisestä.

12 §

Seuraava kokous

13 §

Muut asiat

14 §

Kokouksen päättäminen

M i l a 3/2019
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LIITE 2:
SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA
VUODELLE 2020 (130. TOIMINTAVUOSI)

1. LÄHTÖKOHDAT
Liiton tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, valvoa jäsenistönsä
yhteiskunnallista asemaa ja oikeuksia,
edistää jäsentensä jatkuvaa ja eettisesti
korkeatasoista ammattitaidon ylläpitämistä, edistää maanmittausalan kehitystä sekä alan koulutusta, jakaa alaan kuuluvaa tietoutta, kehittää alan imagoa ja
arvostusta ja tarjota jäsenilleen mahdollisuus osallistua jäsenkunnan toimialaan
liittyvään kehitystyöhön.
Vuoden 2020 keskeisenä tavoitteena on edelleen kehittää toimintaa siten,
että hallitus voi riittävästi keskittyä varsinaiseen tehtäväänsä eli liiton toiminnan ylläpitämiseen ja parantamiseen.
Sähköistä viestintää kehitetään pitämällä liiton kotisivut http://milry.fi/ informatiivisina ja ajan tasalla. Sähköisen
tiedonvälityksen käyttöön kiinnitetään
muutenkin huomiota. MIL käyttää
viestinnässä Twitter ja sitä jatketaan aktiivisesti. Tavoitteena on sillä tavoin kehittää jäsenkunnan verkostoitumista.
14
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Tavoitteena on myös, että MIL voi toimia alan eri yhteisöjen yhdistäjänä.
Pitkän tähtäimen painopistealueita
ovat verkostojen ja verkostoitumisen kehittämisen lisäksi kansainvälistyminen,
koulutuksen ja jatkokoulutuksen sisältöön vaikuttaminen sekä alan imagon
parantaminen ja nuorten maanmittareiden ja opiskelijoiden aktivoiminen sekä
alan kiinnostavuuden lisääminen nuorten keskuudessa.

2. ESITYKSET JA LAUSUNNOT
Liitolta pyydettävien lausuntojen lisäksi
liiton hallitus vaikuttaa maanmittausalan koulutuksen kehittämiseen ja uudistamiseen sekä tekee tarpeellisia aloitteita alaa koskevista ammatillisista ja
taloudellisista asioista.

3. TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA
Maankäytön julkaisemisesta vastaa
Maankäyttö ry, jonka jäsen MIL on.
Lehti ilmestyy vuonna 2020 neljänä nu-

SYYSKOKOUS
merona. Maankäyttö lähetetään jäsenetuna kaikille jäsenille, joilla ei ole jäsenmaksurästejä.
MILA-ajankohtaistiedote jatkaa
tuttuun tapaan siten, että lehti toimii
sekä uutisoivana keskustelufoorumina
että liiton ja sen jäsenten sisäisenä tiedotuskanavana. MILA ilmestyy kolme
kertaa. Tavoitteena on, että MILA ilmestyy vuonna 2020 sekä paperimuodossa että sähköisesti. Pääasiallinen viestintäkanava on Milry.fi -sivusto sekä
sähköposti. MILA lähetetään jäsenetuna kaikille jäsenille.

4. ULKOINEN YHTEISTYÖ
Maanmittausalan yhdistysten neuvottelukunnan (MYN) toiminta ei ole ollut
viime vuosina aktiivista. Tarvittaessa
MIL on valmis jatkamaan neuvottelukunnan koollekutsujana.
Liitto jatkaa yhteistyötä oppilaitosten kanssa mm. alan markkinoinnissa.
Yhteistyötä Maanmittarikillan
kanssa jatketaan tiiviinä. Killan puheenjohtaja kutsutaan hallituksen kokouksiin. Liiton edustajat osallistuvat
pyydettäessä killan ja korkeakoulun
ammatti-infoihin, erityisesti syksyn
uusien opiskelijoiden orientaatiotilaisuuksiin.
Liitto pyrkii kehittämään yhteistyötä muiden yhteisöjen ja järjestöjen kans-

sa sekä ajamaan jäsenkunnan etua myös
muiden yhteisöjen välityksellä.

5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
FIG
Liitto edistää suomalaisten maanmittarien osallistumista FIG:n toimintaan
ensisijaisesti tiedottamalla.
Liitto hoitaa FIG:lle antamansa sitoumukset ja sen jäseniä toimii komissioiden työssä eri tasoilla.
Liiton rahastoista myönnetään apurahoja erityisesti nuorille ja esitelmien
pitäjille kansainvälisiin kongresseihin
osallistumiseksi.
POHJOISMAAT JA BALTIA
Pohjoismaiden ja Viron sisaryhdistysten
vuosikokouksiin sekä pohjoismaisten
yhdysmiesten kokoukseen (ombudsmannamöte) osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.
CLGE
Liitto hoitaa CLGE:n jäsenyydestä aiheutuvat velvoitteet ja osallistuu Euroopan maanmittauksen kehittämiseen
järjestön kautta yhteistyössä MAKLI:n
ja MML:n kanssa.
MUUTA
Tiedottaminen kansainvälisistä tapahtumista tapahtuu entiseen tapaan
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MILA:ssa ja Maankäytössä sekä sähköisesti.

6. TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT
Toimintavuoden keskeisiä tapahtumia
ovat:
– jäsenmatka Viron maanmittauspäiville
– liiton kevätkokous maaliskuussa
– liiton syyskokous on Paikkatietomarkkinoiden yhteydessä
– Syyspäivän täräys järjestetään syyslokakuussa
Maanmittarikillan
kanssa
– vuoden aikana järjestetään jäsenistölle ammatillisia ja sosiaalisia tapahtumia.
Lisäksi vuonna 2020 järjestetään
liiton 130-vuotistapahtuma.

7. JÄSENEDUT
Jäsenetuihin sisältyvät MILA ja Maankäyttö. Liiton jäsenet saavat alennuksia
tilaisuuksiin, joissa liitto toimii järjestäjänä joko yksin tai yhteistyössä muiden
järjestöjen kanssa.
Liiton toiminnan kautta jäsenet
voivat luoda yhteyksiä alalla toimiviin
muiden maiden organisaatioihin.
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8. TALOUS
Liiton talous mitoitetaan kestävälle tasolle.
Henkilöjäsenet
Talousarvio perustuu seuraaviin jäsenmaksuihin vuonna 2020:
– Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu
on 65 euroa/vuosi, kahdessa erässä
maksettuna 70 euroa.
– Eläkeläisjäsenten jäsenmaksu on 40
euroa/vuosi.
– Nuorilta jäseniltä ei peritä jäsenmaksua ensimmäisenä kymmenenä
opiskeluvuotena. Sen jälkeen kun
nuorella jäsenellä on ollut opintooikeus Aalto-yliopistossa 10 vuotta,
jäsenmaksu on 40 euroa/vuosi.
– Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
– Vastavalmistuneiden alennettu jäsenmaksu on 40 euroa/vuosi kahden vuoden ajan.
– Alennettu jäsenmaksu voidaan hakemuksesta myöntää myös äitiys- ja
vanhempainloman, hoitovapaan ja
varusmiespalvelun vuoksi tai puolisojäsenyyden perusteella.
– Työttömien jäsenmaksu on vuosittaisen hakemuksen perusteella 15
euroa/vuosi.

SYYSKOKOUS

Yhteisöjäsenet
Yhteisöjäsenet ovat luonteeltaan kannatusjäseniä, joille annetaan näkyvyyttä
MILA:ssa ja kotisivuilla. Yhteisöjäsenten vuosimaksu on 300 €. Tällä rahalla
yhteisöjäsenet näkyvät jokaisessa
MILA:ssa luettelona, missä on yhteisön
yhteystiedot ja päätoimiala. Lisäksi yhteisöjäsenet saavat näkyvyyttä kotisivuilla. Yhteisöjäsenten hankintaan panostetaan vuonna 2020.
Hallituksen jäsenten palkkiot
Hallitus esittää, että hallituksen jäsenille
ei makseta palkkiota.
Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. Matkakustannukset
korvataan valtion matkustussäännön
mukaisesti sillä poikkeuksella, että kilometrikorvausta maksetaan vain puolet
valtion matkustussäännön mukaisesta
kilometrikorvauksesta.

TOIMINTAKALENTERI VUODELLE 2020
Tammikuu
Helmikuu
– MILA 1/2020
Maaliskuu
– Jäsenmatka Viron maanmittauspäiville
– Liiton vuosikokous
Huhtikuu
Toukokuu
– Vappu
Kesäkuu
– MILA 2/2020
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
– Syyspäivän täräys
– MIL esittäytyy fukseille
Lokakuu
– MILA 3/2020
Marraskuu
– Paikkatietomarkkinoiden yhteydessä syyskokous
Joulukuu
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LIITE 3:
SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY:N TALOUSARVIO 2020

Talousarvio Talousarvio
Tilinpäätös
1.1.–31.12.2020
2019 1.1.–31.12.2018
VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
Tuotot
100,00
100,00
Tuotot yhteensä
Kulut
Jäsenkulut
–17 800,00 –18 500,00
Vuokrakulut
–150,00
–150,00
Matkakulut
–1 000,00 –1 000,00
Kokouskulut
–3 700,00 –7 000,00
Muut kulut
–5 200,00 –4 700,00
Kulut yhteensä
–27 850,00 –31 350,00
Tuotto–/Kulujäämä
–27 750,00 –31 250,00
VARAINHANKINTA
Tuotot
28 000,00 28 000,00
Varainhankinta yhteensä
Tuotto-/Kulujäämä
SIJOITUS-RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
2 500,00
2 500,00
Kulut
–
–
Sijoitus-rahoitustoiminta yhteensä
2 500,00
2 500,00
Tuotto-/kulujäämä
2 750,00
–750,00
Satunnaiset erät yhteensä
–4 500,00
–500,00
Tilikauden tulos
–1 750,00 –1 250,00
Tilinpäätössiirrot
Vapaaehtoisten varausten muutos
–
–1,00
Tilinpäätössiirrot yhteensä
–
–1,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
–1 750,00 –1 251,00
18

M i l a 3/2019

1 735,77

–17 259,22
–155,40
–1 381,79
–10 475,26
–8 633,18
–37 904,85
–36 169,08
27 810,00

799,48
–
799,48
–7 559,60
–
–7 559,60
–
–
–7 559,60

Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry
Finlands Lantmäteriingenjörers Förbund rf
The Finnish Association of Geodetic and Land Surveyors
HALLITUS 2019
Puheenjohtaja:
Mikael Still
Maanmittauslaitos Lohja,
040 776 0834
mikael.still maanmittauslaitos.fi

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

Jäsenet:

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

Sini Pekkala
Imatran kaupunki
sini.pekkala@imatra.fi
Riikka Pirinen
Vantaan kaupunki
riikka.pirinen vantaa.fi

Kimmo Sulonen
Hanna Lauhkonen
Hämeenlinnan kaupunki, (03) 621 2406
Maanmittauslaitos, 040 7767 279
hanna.lauhkonen maanmittauslaitos.fi kimmo.sulonen@hameenlinna.fi

TOIMISTO
Postiosoite:
PL 14
00521 Helsinki

toimisto milry.fi
www.milry.fi
@maanmittarit

MIL:n kansainväliset jäsenyydet
International
Federation of Surveyors
FIG
Comité de Liaison des
Géomètres Européens
CLGE
Pohjoismaiden maanmittareiden
yhdysmiesneuvosto
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Onnittelemme
Valmistuneet
Tekniikan tohtoriksi
Eero Valtonen (kiinteistötalous)
Diplomi-insinööriksi
Pyry Haahtela
Annabella Haavisto
Pauliina Haro

Tapahtumia
Kotimaassa:
•

•

Paikkatietomarkkinat
18.–19.11. Messukeskus,
Helsinki
Maanmittauspäivät 2020
18.–19.3.2020 Paasitorni,
Helsinki

Ulkomailla:
•
•

Viron Maanmittauspäivät
6.3.2020, Tallinna, Viro
FIG Working Week 2020
10.–14.5.2020 Amsterdam,
Alankomaat

Jin Jin
Jussi Juola
Sami-Petteri Karvonen
Miska Kauppinen
Umer Khan
Diem Nguyem
Leo Ouni
Kalle Parikka
Pekka Paunonen
Lili Tian
Hong Trinh
Joonatan Uuspelto

