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Kutsu syyskokoukseen
Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry MIL:n syyskokous pidetään torstaina
26.11.2020 klo 17.00 Teams-kokouksena. Kokoukseen osallistujia pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 25.11.2020 osoitteeseen toimisto@milry.fi kokouslinkin
lähettämistä varten. Etäkokouksen pitäminen on mahdollista lain väliaikaisesta
poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista
yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (677/2020) perusteella.
Fyysinen kokous pidetään Maanmittauslaitoksen tiloissa (kokoushuone Toimitus, 1. krs, Opastinsilta 12, Helsinki), mutta suositellaan osallistumista virtuaalisesti.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset ja muut hallituksen esittämät asiat
ja keskustellaan MAKLI ry:n aloitteesta MAKLI:n ja MIL:n mahdollisesta yhdistymisestä.
Lisäksi kokouksessa kuullaan Juha Saarentauksen esitystä 1.9.2020 toimintansa
aloittaneesta GeoForum Finlandista.

Tervetuloa!
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PÄ Ä KI RJ O ITUS
Koronan kourissa

O

lemme eläneet koronatodellisuutta nyt reilut puoli vuotta eikä loppua ole näkyvissä ainakaan ihan hetkeen. Etätyötä, virtuaalikokouksia, webinaareja, käsidesiä, kasvomaskeja, koronakiloja. Kaikki nämä elementit ovat
tulleet monelle liiankin tutuiksi.
Järjestöihin korona on vaikuttanut
lähinnä negatiivisesti. Meille erityisesti
Maanmittauspäivien siirtämisen ja sitten lopulta peruuttamisen muodossa.
Tästä aiheutuu taloudellista tappiota,
vaikka jo tehtyjen sopimusten peruutusehtoja onkin neuvoteltu uusiksi. Lisäksi
emme pääse jäsenten kanssa juhlistamaan MIL 130 vuotta -taivalta tänä
vuonna ja jo perinteeksi muodostunut
Syyspäivän Täräys opiskelijoiden kanssa
peruuntui. Ei ole kivaa, mutta kyllä tästäkin selvitään.
Koronasta huolimatta järjestöjen
kehittämishankkeet ovat kuitenkin
edenneet. Hiljattain julkaistiin Maankäyttö-lehden DIGI-versio, jonka lukuoikeus jäsenetuna kuuluu MIL:n jäsenille. Saitte lokakuun alussa sähköpostissa kirjautumislinkin, jossa oli käyttäjätunnus ja salasana palveluun. Jatkossa
Maankäyttö-lehti ei ole muille kuin jäsenille avoimesti luettavissa netissä, ainakaan ensimmäisen vuoden aikana sen

julkaisemisesta. Jos ette saaneet kyseistä
viestiä kannattaa tarkistaa sähköpostin
roskaviestejä, jos se olisi mennyt sinne.
Tai tarkistaa, että on varmasti toimiva
sähköpostiosoite Membookissa. Mahdolliset korjaukset onnistuvat varmimmin ilmoittamalla toimiva sähköpostiosoite osoitteella toimisto@milry.fi.
Toinen kehittämishanke, joka on
mennyt eteenpäin, on yhteistyön syventymishanke MAKLI:n kanssa, josta hieman lisää tietoja eri jutussa tässä leh
dessä.
MIL:n syyskokous pidetään torstaina 26.11 klo 17. Ns. koronalain nojalla
kokous pidetään virtuaalisena Teamssovelluksella. Kokoukseen pyydetään
ilmoittautumisia viimeistään 25.11 osoitteella toimisto@milry.fi. Ilmoittautuneille jaetaan kokouslinkki 26.11. ennen
kokousta. Teams toimii suoraan selaimessa ilman minkään ohjelman asentamista tietokoneeseen.
Nähdään Teamsissa!

Mikael Still
puheenjohtaja
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SYYSKOKOUS 2020
SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY
SYYSKOKOUKSEN 2020 ESITYSLISTA
Aika
Torstaina 26.11.2020 klo 17.00
Paikka 		Teams-kokous, Maanmittauslaitoksen neuvotteluhuone Toimitus,
Opastinsilta 12, Helsinki
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 kokous
kutsu jäsentiedotteena jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisesti vähintään neljätoista päivää ennen kokousta. Esityslista liitteineen on julkaistu MILA:ssa
3/2020, joka postitettiin kaikille jäsenille 28.10.2020.
Syyskokous päättää kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta.

5§
Esitys

Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksytään esityslistan työjärjestys.

6§

Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2021
Liite 2, toimintasuunnitelma vuodelle 2021.
Syyskokous hyväksyy toimintasuunnitelman vuodelle 2021.

Esitys
7§
Esitys
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Talousarvio ja jäsenmaksut vuodelle 2021
Liite 3, Talousarvio vuodelle 2021
Syyskokous vahvistaa jäsenmaksuiksi seuraavat:
– varsinainen jäsen, 65 euroa/vuosi, kahdessa erässä maksettuna 70 euroa
– eläkeläisjäsenen jäsenmaksu 40 euroa/vuosi
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– 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

Liiton puheenjohtajan vaali vuosille 2021–2022
Syyskokous valitsee puheenjohtajan vuosille 2021–2022.

9§

Hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat: Hanna Lauhkonen, Katri Nuuja,
Mikko Hovi, Sini Pekkala, Kimmo Sulonen ja Mikael Still.
Nimetään hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

Esitys
10 §
Esitys

Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan
vaali
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 §

GeoForum Finlandin esitys
GeoForum Finland ry:n puheenjohtaja Juha Saarentaus kertoo yhdistyksen tarkoituksesta ja toiminnasta.

13 §

Seuraava kokous

14 §

Muut asiat

15 §

Kokouksen päättäminen

M i l a 3/2020

5

LIITE 2:
SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA
VUODELLE 2021 (131. 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 2021 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. Tavoitteena on myös, että
MIL voi toimia alan eri yhteisöjen yhdistäjänä.
Pitkän tähtäimen painopistealueita
ovat verkostojen ja verkostoitumisen kehittämisen lisäksi kansainvälistyminen,
6
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koulutuksen ja jatkokoulutuksen sisältöön vaikuttaminen sekä alan imagon parantaminen ja nuorten maanmittareiden
ja opiskelijoiden aktivoiminen sekä alan
kiinnostavuuden lisääminen nuorten keskuudessa.
Vuonna 2021 Covid-19, eli koronapandemia tullee vaikuttamaan MIL:n toimintaan, varsinkin kansainvälisiin hankkeisiin ja koulutuksiin osallistumisen
osalta, mutta vaikutus ulottuu myös kotimaan toimintaan.

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 2021 neljänä numerona.
Maankäyttö lähetetään jäsenetuna kaikille
jäsenille, joilla ei ole jäsenmaksurästejä.
Lehden numeroista mahdollisesti 1–2 voidaan joutua julkaisemaan ainoastaan DI-

SYYSKOKOUS
GI-versiona Maankäyttö ry:n taloudellisen tilanteen haasteellisuuden vuoksi.
MILA-ajankohtaistiedote jatkaa tuttuun tapaan siten, että lehti toimii sekä
uutisoivana keskustelufoorumina että liiton ja sen jäsenten sisäisenä tiedotuskanavana. MILA ilmestyy 3 kertaa vuonna
2021. Tavoitteena on, että MILA ilmestyy
vuonna 2021 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 kanssa
sekä ajamaan jäsenkunnan etua myös
muiden yhteisöjen välityksellä.
Uusi mahdollinen yhteistyökumppani on GeoForum Finland ry, joka on aloittanut toimintansa 1.9.2020. GeoForum
Finland ry pyrkii parantamaan paikkatie-

toalan ja paikkatietoja käyttävien organisaatioiden yhteistyötä.
MIL jatkaa neuvotteluja MAKLI:n
(Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto ry) kanssa syventyvästä yhteistyöstä tai jopa yhdistymisestä.
Asiaa työstetään yhteisessä työryhmässä ja
vuoden 2021 aikana on mahdollista, että
yhdistysten hallitukset tekevät jäsenilleen
ehdotuksen yhteistyömuodon uudistamisesta tai mahdollisesta yhdistymisestä.

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.
Vuoden 2021 FIG Working Week pidetään webinaarina Covid-19-pandemian
takia.
POHJOISMAAT JA BALTIA
Pohjoismaiden ja Viron sisaryhdistysten
vuosikokouksiin sekä pohjoismaisten yhdysmiesten kokoukseen (ombudsmannamöte) osallistutaan mahdollisuuksien
mukaan.
Ainakin Tanskan vuosikokous/”maan
mittauspäivät” on peruttu vuonna 2021
Covid-19-pandemian takia.
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Vuonna 2020 oli kulunut 100 vuotta
pohjoismaiden maanmittariyhdistysten
yhteistyön aloittamisesta. Tarkoituksena
oli, että elokuussa 2020 olisi pidetty juhlaseminaari tästä johtuen, mutta tapahtuma peruttiin Covid-19-pandemian takia.
Tapahtuma voidaan pitää elokuussa 2021,
mikäli pandemiatilanne sen mahdollistaa.
Tarkoituksena olisi, että jokaisesta maasta
osallistuisi sellaisia henkilöitä, jotka ovat
olleet ombudsmannaroolissa tai muuten
aktiivisia pohjoismaisessa yhteistyössä. Lisäksi on tiedusteltu mahdollisuutta saada
tukea Pohjoismaisesta Neuvostosta, jotta
muutaman opiskelijan osallistuminen olisi mahdollista jokaisesta maasta.
CLGE
Liitto hoitaa CLGE:n jäsenyydestä aiheu
tuvat velvoitteet ja osallistuu Euroopan
maanmittauksen kehittämiseen järjestön
kautta yhteistyössä MAKLI:n ja MML:n
kanssa.
Suomelle (MIL ja MAKLI) on myönnetty CLGE:n syksyn 2021 yleiskokouksen järjestämisvastuu. Covid-19-pandemian takia järjestämistapa on vielä epävarma.
MUUTA
Tiedottaminen kansainvälisistä tapahtumista tapahtuu entiseen tapaan MILA:ssa
ja Maankäytössä sekä sähköisesti.

8
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6. TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT
Toimintavuoden keskeisiä tapahtumia
ovat:
– jäsenmatka Viron maanmittauspäiville
– liiton kevätkokous maaliskuussa
– liiton syyskokous marraskuussa
– Syyspäivän täräys järjestetään syyslokakuussa Maanmittarikillan kanssa, mikäli Covid-19-pandemian tilanne sen sallii.
– vuoden aikana pyritään järjestämään
jäsenistölle ammatillisia ja sosiaalisia
tapahtumia.

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.

8. TALOUS
Liiton talous mitoitetaan kestävälle tasolle.
Covid-19 pandemia on aiheuttanut taloudellisen tappion Maankäyttö ry:lle, jonka
jäsen MIL on. Tämä tulee heijastumaan
myös MIL:n talouteen vuonna 2021.
Lisäksi MIL:n jäsenmäärä on ollut
laskusuunnassa
ja
jäsenmaksujen
kerääminen jäseniltä on haasteellista.

SYYSKOKOUS
Liiton talous on kuitenkin vakaalla
pohjalla aikaisemmin kertyneiden varojen
ansiosta.
Henkilöjäsenet
Talousarvio perustuu seuraaviin jäsenmaksuihin vuonna 2021:
– 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 opinto-oikeus
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.
Yhteisöjäsenet
Yhteisöjäsenet ovat luonteeltaan kannatusjäseniä, joille annetaan näkyvyyttä
MILA:ssa ja kotisivuilla. Yhteisöjäsenten
vuosimaksu on 300 €. Tällä rahalla yhteisöjäsenet näkyvät jokaisessa MILA:ssa lu-

ettelona, missä on yhteisön yhteystiedot ja
päätoimiala. Lisäksi yhteisöjäsenet saavat
näkyvyyttä kotisivuilla. Yhteisöjäsenten
hankintaan panostetaan vuonna 2021.
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 2021
Tammikuu
Helmikuu
– MILA 1/2021
Maaliskuu
– Liiton kevätkokous
Huhtikuu
Toukokuu
– Vappu
Kesäkuu
– MILA 2/2021
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
– Syyspäivän täräys
– MIL esittäytyy fukseille
Lokakuu
– MILA 3/2021
Marraskuu
– Liiton syyskokous
Joulukuu
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SYYSKOKOUS
LIITE 3:
SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY:N TALOUSARVIO 2021

Talousarvio Talousarvio
Tilinpäätös
1.1.–31.12.2021
2020 1.1.–31.12.2019
VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
Tuotot
100,00
100,00
Tuotot yhteensä
Kulut
Jäsenkulut
–20 000,00 –17 800,00
Vuokrakulut
–150,00
–150,00
Matkakulut
–500,00 –1 000,00
Kokouskulut
–6 500,00 –3 700,00
Muut kulut
–4 500,00 –5 200,00
Kulut yhteensä
–31 650,00 –27 850,00
Tuotto–/Kulujäämä
–31 550,00 –27 750,00
VARAINHANKINTA
Tuotot
23 000,00 28 000,00
Varainhankinta yhteensä
Tuotto-/Kulujäämä
SIJOITUS-RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
2 000,00
2 500,00
Kulut
–
–
Sijoitus-rahoitustoiminta yhteensä
2 000,00
2 500,00
Tuotto-/kulujäämä
6 550,00
2 750,00
Satunnaiset erät yhteensä
–500,00 –4 500,00
Tilikauden tulos
–7 050,00 –1 750,00
Tilinpäätössiirrot
Vapaaehtoisten varausten muutos
–
–1,00
Tilinpäätössiirrot yhteensä
–
–1,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
–7 050,00 –1 751,00
10
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–17 447,50
–125,40
–1 064,15
–5 876,24
–5 384,60
–29 897,89
–29 897,89
27 105,00

709,42
–
709,42
–2 083,47
–
–2 083,47
–
–
–2 083,47

MI L – M A K L I - Y H T E I S T Y Ö N
TIIVISTÄMISHANKE
M

IL ja MAKLI ovat jatkaneet yhteistyön tiivistämiseen – tai jopa
yhdistymiseen – tähtäävän kehittämishankkeen työstämistä. Työtä on tehty
työryhmässä, jossa on edustusta kummankin yhdistyksen hallituksesta. Seuraava kokous pidetään marraskuun alussa ja tarkoituksena on antaa tilannekatsaus MIL:n syyskokouksessa 26.11.
Tällä hetkellä selvitetään kahta päävaihtoehtoa. Toinen on järjestöjen yhdistäminen, joka käytännössä tarkoittaa
toisen järjestön lakkauttamista, jolloin
sen jäseniä kehotetaan liittymään toiseen (lainsäädäntö ei mahdollista kahden yhdistyksen yhdistämistä tai sulautumista toisiinsa). Lakkaavan järjestön
jäsenistöä ei voida siirtää automaattisesti toiseen järjestöön, vaan siirtyminen

edellyttää tahdonilmaisun jokaiselta jäseneltä erikseen.
Toinen päävaihtoehto on kirkastunut selvitystyön edetessä. Sen mukaan
molemmat järjestöt jatkaisivat mutta
toiminta siirrettäisiin suurelta osin hoidettavaksi MIL:n ja MAKLI:n yhteisen
yhdistyksen kautta. Tällainen yhdistys
on jo olemassa, nimittäin Maankäyttö
ry. Tämä vaihtoehto tarkoittaisi, että
jäsenet pysyvät omien järjestöjensä jäseninä ja kumpikin yhdistys pitää nykyisen omaisuutensa. Järjestöjen säännöt
pitäisi yhtenäistää, jotta kaikki jäsenet
olisivat tasavertaisia.
Molemmat vaihtoehdot vaativat vielä lisäselvityksiä ja toteutuessaan sääntömuutoksia. Päätös mahdollisesta toteutumisesta on tietenkin jäsenten käsissä.

Maanmittausalan edistämissäätiön
apurahat 2021
Hakemukset on toimitettava viimeistään 31.1.2021 säätiön asiamiehelle, joka myös vastaa apurahoihin ja säätiön
adresseihin liittyviin kysymyksiin:

Juha Hulkkonen
juha.hulkkonen [ät] aalto.fi
Kauppakartanonkatu 28 R 223,
00930 Helsinki, puh. 0405179481
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Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry
Finlands Lantmäteriingenjörers Förbund rf
The Finnish Association of Geodetic and Land Surveyors
HALLITUS 2020
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

Hanna Lauhkonen
Maanmittauslaitos, 040 7767 279
hanna.lauhkonen maanmittauslaitos.fi
Katri Nuuja
Väylävirasto, 0400 455 499
katri.nuuja@vayla.fi
Katja Palmu
LandPro Oy, 040 593 3486
katja.palmu@landpro.fi

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

Sini Pekkala
Imatran kaupunki
sini.pekkala@imatra.fi

Lotta Kuisma
Maanmittarikilta
lotta.kuisma aalto.fi

Kimmo Sulonen
Hämeenlinnan kaupunki, (03) 621 2406
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

