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Pääkirjoitus
Kansainvälisiä näköaloja ja maastohiihtoa

T

oinen kauteni puheenjohtajana on
alkanut. Kiitos luottamuksesta.
Nyt ovat asiat jo tuttuja kuten apunani
oleva hallituskin. Pari uutta jäsentä tosin on tullut mukaan. He esittelevät itsensä toisaalla tässä lehdessä.
Liiton toiminnan kansainvälinen
ulottuvuus tuntuu nyt voimakkaasti.
Olen lähdössä 4.–5.2. pidettävään Tanskan DdL:n Fagligt Mödeen ja vuosikokoukseen vieraaksi. Olemme myös juuri
lähettäneet kutsut pohjoismaisten ja Viron yhdistyksille saapua Poriin maanmittauspäiville maaliskuussa. CLGE
pitää oman kevätyleiskokouksensa
Kroatian Opatijassa toukokuussa ja FIG
Working Weekinsä Marokossa myös
toukokuussa.
CLGE:n Code of Conduct, jonka
periaatteet MIL:n viimekertainen kevätkokous hyväksyi noudatettavaksi meillä,
on hyväksytty yhä useamman maan yhdistyksessä. Viimeksi periaatteiden noudattamisesta päätti Espanjan COITT.
CLGE:n Executive Boardissa on nyt uusi pohjoismaiden edustaja, kun Norjan
Leiv Bjarte Mjös, NJKF:n pitkäaikainen puheenjohtaja, valittiin sen jäseneksi viime vuonna muiden pohjoismaisten
liittojen vahvalla tuella. Tanskan Henning Elmström jätti sen sijaan puheen4
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johtajuuden, ja hänen seuraajakseen
valittiin belgialainen Jean-Yves Pirlot,
CLGE:n entinen pääsihteeri.
Syksyllä keskusteltiin paljon ALKU2-työryhmän tekemästä ehdotuksesta liittää maanmittaustoimistot aluehallintoviranomaisiin. Sen jälkeen on ollut
hiljaiseloa ja koko asia on joka tapauksessa siirtymässä vaalien jälkeiseen aikaan. Itse ajatusta ei ole tiettävästi vielä
kokonaan hylätty, joten tulevan hallituksen ohjelman sisällön kehittymistä
on syytä seurata tarkasti.
Luminen talvi on aiheuttanut paljon muutakin sotkua pitkin Eurooppaa.
Vaikka Suomessa osataan suhtautua lumisateeseen normaalina ilmiönä, on
suomalainenkin yhteiskunta ollut melko sekaisin lumen aiheuttamien ongelmien vuoksi. Lentokenttien lumenpoisto-osaamisesta voisi ehkä tulla uusi
vientiartikkeli, mutta muuten olemme
taas saaneet tottua siihen, että junat eivät kulje tai kulkevat, mutta myöhässä,
lähtevät eri raiteelta kuin on ilmoitettu
tai yllättävät olemalla aikataulussa. Kadut ovat yhtä kasatun lumen, huonosti
auratun ajoradan ja sinne tänne pysäköityjen autojen sekamelskaa. Itse olen
kuitenkin enimmäkseen nauttinut lumentulosta. Espoon kaupunki on pitä-

nyt latuverkoston varsin hyvässä kunnossa, ja olen päässyt hiihtoladulle neljä
viisi kertaa viikossa. Lisäksi olen voinut
harrastaa hyötyliikuntaa lapioimalla
lunta pihalta yhä korkeammaksi kasvaneiden kasojen päälle.
Yhteiskunnan toimivuuteen liittyy
erään intialaissyntyisen ystäväni kanssa
viime viikolla käymäni keskustelu. Hän
oli äskettäin saanut Suomen kansalaisuuden ja näytti upouutta, juuri poliisilta hakemaansa passiaan minulle. Ennen
Suomeen ja Nokiaan töihin tulemistaan
hän oli asunut ainakin Yhdysvalloissa
muutamia vuosia. Siksi kysyin, miksi

hän valitsi juuri Suomen kansalaisuuden, kun muitakin vaihtoehtoja olisi
varmasti voinut harkita. Hänen mukaansa valinnalle oli montakin hyvää
syytä. Hän viihtyy Suomessa, koska yhteiskunta toimii ja täällä ihmisten annetaan hoitaa omat asiansa rauhassa. Tänne ei ole suuntautumassa suuria muuttovirtoja, jotka voisivat synnyttää rauhattomuutta. Suomen kansalaisuus ei
myöskään missään päin maailmaa herätä aggressioita. Kuulostaa hyvältä.
Pekka Halme
puheenjohtaja

Valtakunnalliset maanmittauspäivät järjestetään Porissa 17.–18.3.2011.
Maanmittauspäivät on suurin Suomessa järjestettävä maanmittausalan tapahtuma.
Maanmittauspäivillä nähdään laaja maanmittausalan näyttely, pidetään järjestöjen
vuosikokouksia, järjestetään erilaisia tietoiskuja sekä sosiaalista ohjelmaa.
Tarkempaa tietoa mm. päivien hinnoista ja alustavasta ohjelmasta löydät
maanmittauspäivien nettisivulta.

www.pori.fi/tpk/maanmittauspaivat/

MI L : N HALLITU s
Uu d e t j ä s enet esittäytyvät
Kirsikka Niukkanen
Olen 26-vuotias Aalto-yliopiston tutkija. Valmistuin Maanmittaustieteiden laitokselta syksyllä 2009, jonka
jälkeen siirryin lähes välittömästi
Aalto-yliopiston palvelukseen, ensin
kiinteistötekniikan assistentin työhön ja sen jälkeen uusiin tehtäviin
tutkijaksi. Opiskeluaikanani työskentelin silloisessa Uudenmaan maanmittaustoimistossa.
Olen syntynyt Naantalissa, mutta pidän itseäni kohtalaisen pääkaupunkilaisena
asuttuani 25 vuotta Helsingissä. Harrastuksistani minulle ehdottomasti tärkein on
ratsastus, mutta myös hyvä ruoalle ja juomalle on aina tilauksensa. Kaiken muun
vapaa-aikani täyttääkin suloinen Helmi-koirani, jonka kanssa lenkkeily antaa uutta
puhtia päivittäin.
Odotan innolla MIL:n hallituksen tuomia haasteita ja pyrin toimimaan yliopiston ja MIL:n välikätenä. Kaikenlaisten tapahtumien järjestäminen on lähellä sydäntäni, ja niinpä lähden innolla valmistelemaan syyspäivän täräystä ja niin ikään syksyllä järjestettäviä Maanmittaustieteiden päiviä.

Outi Nyman
Heipä hei kaikille!
Olen mukana MIL:n hallituksessa Maanmittarikillan puheenjohtajan ominaisuudessa. Opiskelen kolmatta vuotta geomatiikkaa Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa ja pääaineenani on geoinformatiikka. Olen kotoisin Joensuusta ja nykyisin
asun Espoossa.
6
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Koko opiskeluaikani olen ollut aktiivisesti mukana eri yhdistysten toiminnassa
ja nauttinut siitä suuresti. Yhdistystoiminnan lisäksi vapaa-aikani kuluu erilaisten
liikuntaharrastusten, käsitöiden ja lukemisen parissa. Vuoden 2011 alusta olen työskennellyt Sito Tietotekniikassa.
Kuluvan vuoden osalta tavoitteeni on tuoda MIL:n toimintaan opiskelijanäkökulmaa ja kehittää tapoja, joilla voimme parhaiten linkittää työ- ja opiskelijamaailman toisiinsa. Erityisen tärkeän tästä vuodesta tekee se, että Maanmittarikilta Ry
täyttää 110 vuotta ja sen kunniaksi perinteinen Kevätpäiväntasaus järjestetään perjantaina 18.3.2011.

Tuoreita kuulumisia myös MIL:n web-sivustosta osoitteessa www.milry.fi.
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KILLAN KUULUMISIA
No r d i c M e eting 2010 Espoo, Suomi

Kaikki Nordiskt Möte 2010:n osallistujat kuulemassa kyykän sääntöjä (karttu kädessä
selostamassa Matti Karppi).

Kun kahdeksan Maanmittarikillan jäsentä palasi syksyllä 2009 Lundissa järjestetystä Nordiskt Möte -opiskelijatapaamisesta, oli repussa tuliaisina tämän
vuoden 2010 tapaamisen järjestämisnakki. Siispä, viime syksynä joukko
Lundin kävijöitä toivotti tervetulleiksi
Suomeen pohjoismaiset virkaveljet. Perinteiden mukaanhan jokainen osallistujamaa (Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska) järjestää vuorotellen tämän 1960-luvulta lähtöisin olevan pohjoismaisten
maanmittariopiskelijoiden tapaamisen.
NM 2010 starttasi sunnuntaina
3.10.2010, kun illan ohjelmassa oli hieman tutustumista uusiin kasvoihin, päivällinen ja yhdessä hengailua sekä tottakai saunomista. Niemestä olimme saaneet varattua sekä majoituksen että
8
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oleskelutilan OK20:stä, joten aamu- ja
iltatoimet sujuivat joutuisasti.
Maanantaina aamupäivällä vieraamme pääsivät tutustumaan Helsinkiin.
Olimme suunnitelleet reilun kymmenen
rastin kierroksen, johon kuului mm. hotelli Tornin tornin vessa näköaloineen,
Marimekon kauppa ja United Buddy
Bears -patsasnäyttely Senaatintorilla. Viisi tuntia pääkaupunkimme keskustassa
kuului kuluneen mukavan nopeasti.
Iltapäivällä koko joukko NM-vieraita ja -järjestäjiä (yhteensä 34 henkilöä) suuntasi kulkunsa Tekla Finlandille
kehä I:n kupeeseen. Teklalla ohjelma
alkoi tervetulon toivotuksella ja yrityksen esittelyllä. Esitelmien jälkeen saimme maittavaa vatsantäytettä ja kylläisinä
siirryimme kattosaunalle jatkamaan il-

lanviettoa ihanan jälkiruokakakun, hyvän juomatarjoilun ja toki myös saunomisen merkeissä. Teklalla ilta menikin
varsin mukavasti ja jääkaappi oli tyhjä
kaikesta alkoholipitoisesta lähtiessämme
takaisin Otaniemeen. Osahan toki jatkoi iltaa vielä tiistaiaamun pikkutunneille.
Tiistaiaamuna vuorossa oli istumista
koulunpenkillä yliopistolla luennon aiheiden ollessa kiinteistötalouden ja geomatiikan opiskelu maanmittaustieteiden
laitoksella (luennoitsijana assistentti
Miikka Putto) ja Suomen kiinteistötietojärjestelmä (luennoitsijana laitoksemme johtaja Arvo Vitikainen). Tämän
jälkeen näytimme vieraillemme kampustamme, vieraiden mielestä kampuksemme oli ihanan vehreä ja aurinkoinen.
Käytyämme vielä Dipolissa lounaalla ehdimme sopivan tauon verran istahtaa
kiltahuoneella kahvilla ennen kuin oli
aika lähteä bussilla kohti WSP:tä. Vieraat
saattoivat paikalle sattuneista kiltalaisista
näyttää hieman väsyneiltä ;).
WSP Finlandille saimme kävellä
aurinkoisesta säästä nauttien pysäkiltä
pienen matkan, olipa onni että muistimme tilata hyvän sään tällekin päivälle :). WSP osoittautui myös varsin kiinnostavaksi alallamme toimivaksi yrityksesti, joka Teklan tapaan myös toimii
Suomen lisäksi muissakin pohjoismaissa. Ruotsalaiset pitivät erityisesti tauolla
tarjolla olleista voisilmäpullista.

Tanskalaiset (NM 2011:n järjestäjämaa)
voitettuaan kaljaviestin.

Excun jälkeen vieraamme pääsivät
kokeilemaan suomalaista kyykkää osana
perinteistä NM-kilpailua. Ja me suomalaisethan olimme vain vieraskoreita jäädessämme tässä lajissa viimeiseksi Ruotsin voittaessa. Kyykkä pelattiin tällä
kertaa lyhyen kaavan mukaan, joten
juurikaan tuntia kauempaa ei Miinusmaan hietikolla tarvinnut värjötellä.
Päivällisen söimme ulkoilman jälkeen
ihanan lämpöiseltä tuntuvassa Keltsussa. Ilta jatkui vielä hyvän aikaa oleskelutilassamme majoituksen vieressä saunomisen, lautapelien, juomien ja hyvän
seuran merkeissä.
Tapaamisen viimeisenä kokonaisena päivänä excu-kohde oli Fazerin makeistehdas. Fazerilla vieraamme kuulivat
Fazerin historiasta ja tehtaan toiminnasta sekä pääsivät tietysti maistelemaan
suklaakarkkeja niin paljon kuin jaksoivat. Moni osti myös ison kassillisen
herkkuja kotiin vietäväksi.
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Iltapäivällä ohjelmassa oli
sääntöjen mukainen NM-kokous, jossa puitiin tämän vuoden tapaamisen saldoa (saimme pajon hyvää palautetta niin
excuista kuin järjestelyistäkin),
punnittiin tapaamista koskevien sääntöjen muutostarvetta
sekä päätettiin seuraavan vuoden tapaamisen järjestäjämaa.
Vuonna 2011 syksyllä pääsem- Ruotsalaiset ja Du Gamla Du Fria (voittivat kyykän).
me tutustumaan tanskalaisiin ja
heidän opiskelu- ja opiskelijakulttuuriinsa. Kokouksen jälkeen kilpailimme (maat vastakkain) vielä kolmessa lajissa:
norjalainen jalkapaini, olutviesti ja Irlands julafton (sis.
veden juontia ja humalajuoksua).
Illan kruunasivat upeasti
sujuneet sitsit, joissa pääsimme
laulamaan kaikilla neljän osal- Suomalaisjoukkue vedenjuonti-humalajuoksukisassa.
listujamaan kielellä. Hauskaa
oli kaikilla ja ilta jatkuikin iloisin mielin
kaikki osalliset saivat jälleen yhden uupitkälle aamuun.
den hienon muiston mukaansa ja moni
Torstaiaamuna ainakin kaikki vievarmasti odottaa jo ensi vuoden tapaaraat jaksoivat herätä sopivasti keretäkmista yhtä suurella innolla kuin allekirseen joko hieman ennen kello yhtä lähjoittannut.
tevälle paluulennolleen (ruotsalaiset) tai
Suurkiitos vielä kaikille, jotka tekivoidakseen vielä viettää päivän Suomenvät tapaamisen mahdolliseksi!
linnassa ja Helsingin keskustassa ennen
kotiin paluuta.
Teija Lehmuskoski
Nordic Meeting 2010 oli kaikin
puheenjohtaja
puolin onnistunut tapaaminen, josta
10
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UUTISIA UUTISIA UUTISIA
VM: Rakentaminen 2011:
Asuntorakentaminen normalisoituu,
muu rakentaminen lievään kasvuun
Erittäin vahvasta kehityksestä huolimatta
asuntojen uudisrakentamisen määrä kasvaa edelleen tänä vuonna, koska alkuvuoden 2010 vertailupohja on matala. Myös
asuntojen korjaustoiminta jatkuu hyvänä.
Uusia asuntoja arvioidaan aloitettavan v. 2011 yli 31 000, lähes yhtä paljon
kuin viime vuonna. Vapaarahoitteisten
asuntojen osuus asuntotuotannossa
nousee, mikä onkin välttämätöntä asuntohintojen nousun hillitsemiseksi.
Asuntoja arvioidaan valmistuvan selvästi vuotta 2010 enemmän. Asuntorakentamisen lamakuoppa ylitetään volyymiindeksillä mitattuna jo kuluvana vuonna. Toimitilarakentaminen on palannut
pitkän aikavälin normaalilukemiin, eikä
merkittävää kasvua odoteta, koska tilakapasiteettia on runsaasti vapaana ja
työpaikkoja syntyy hitaasti. Sen sijaan
teollisuusrakentaminen on jonkin verran piristymässä. Muu kuin asuntojen
korjaaminen on vielä heikkoa.
– www.vm.fi

HP:n Suomen pääkonttorille Gold-
tason LEED-ympäristösertifiointi
Hewlett-Packard Oy:n Piispankalliossa
Espoossa sijaitsevalle pääkonttorille on

myönnetty LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) -sertifiointi, joka edustaa toiseksi ylintä eli
Gold-tasoa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun olemassa oleva toimistotalo saa
tämän tason sertifikaatin Suomessa. Arvioinnissa kriteerit liittyvät maan-, veden- ja energian käyttöön sekä materiaalien valintaan ja kierrätykseen, sisäilmaan, rakennuksen sijaintiin ja toimintaan liittyviin innovaatioihin.
– http://www8.hp.com

Asuntoministeri Jan Vapaavuori:
Kaupungistumisen hallinta asunto
politiikan keskeisin kysymys
”Helsingin seudun kohoava asuntojen
hintataso ja useimpien kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteiden hajautumisen haasteet liittyvät ennen muuta epäonnistuneeseen kaupungistumisen hallintaan”, asuntoministeri Jan Vapaavuori sanoi 25.1.2011 vuotuisilla ARApäivillä Lahdessa.
– www.valtioneuvosto.fi

Vuokrat nousivat 1,9 prosenttia
vuodessa
Tilastokeskuksen mukaan vuokrien
vuosinousu oli vuoden 2010 neljännellä
neljänneksellä 1,9 prosenttia. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat
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nousivat koko maassa keskimäärin
1,6 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen
vuokrat nousivat 2,8 prosenttia ja muualla Suomessa 1,0 prosenttia. Aravaasuntojen vuokrat nousivat koko maassa
2,3 prosenttia. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna vapaarahoitteisten
asuntojen vuokrat nousivat 1,5 prosenttia ja arava-asuntojen vuokrat 1,1 prosenttia.
– www.tilastokeskus.fi

Kartta-aineistoja ja paikannimi
rekisteri avattiin vapaaseen käyttöön
Maanmittauslaitos on vuoden alussa
avannut paikannimirekisterin ja kaksi
yleiskartta-aineistoa maksuttomaan ja
vapaaseen käyttöön. Tavoitteena on lisätä paikkatietojen käyttöä ja sitä kautta
uusien sovellusten ja innovaatioiden
syntyä.
Avatut kartat ovat digitaalisia yleiskarttoja mittakaavoissa 1:1 miljoonaan ja
1:4,5 miljoonaan. Niitä voi hyödyntää
esimerkiksi taustakarttoina tai verkkopalvelujen lähestymiskarttoina. Karttaaineistoja saa yleisimmissä paikkatietoformaateissa, vektoreina ja rastereina.
Vektorimuotoiseen karttaan voi valita
näkyville haluamiaan kerroksia, kuten
teitä, paikannimiä tai hallintorajoja.
Kartta-aineistoa voi muokata tai
täydentää haluamallaan tavalla, ja ai12
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neistoa saa käyttää myös kaupallisiin
tarkoituksiin.
Lisätietoja: Tuoteryhmäpäällikkö
Kari-Pekka Karlsson, gsm 040 536 7080.
– www.maanmittauslaitos.fi

Kiinteistökaupan tietojärjestelmä
kilpailutetaan
Maanmittauslaitos avasi sähköisen kiinteistökaupan tietojärjestelmän kilpailutuksen tammikuun lopulla. Jos hankkeen aikataulu toteutuu suunnitellusti,
järjestelmää ryhdytään suunnittelemaan
Maanmittauslaitoksen Kehittämiskeskuksessa kesälomien jälkeen tarjouskilpailun voittaneen toimittajan kanssa.
Maanmittauslaitoksen tavoitteena on,
että sähköisen kiinteistövaihdannan palveluita on mahdollista käyttää vuonna
2015. Asiakkaan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että kiinteistökaupan voi hoitaa
paperitta jopa kotoa käsin.
– www.maanmittauslaitos.fi

Maanmittauslaitoksen kultainen ansiomerkki ministeri Anttilalle
Maa- ja metsätalousministeri SirkkaLiisa Anttilalle on myönnetty Maanmittauslaitoksen kultainen ansiomerkki
tunnustuksena ansiokkaasta työstä
maanmittausalan hyväksi. Ansiomerkki
luovutettiin Anttilalle perjantaina
28.1.2011.

UUTISIA
”Ministeri Anttila on edistänyt
merkittävästi suurten lakihankkeiden
kuten maakaaren ja kirjaamislainsäädännön ripeää uudistamista toimiessaan
eduskunnan varapuheenjohtajana ja
maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajana”, perustelee Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Jarmo Ratia ansiomerkin myöntämistä.
Ministerinä Sirkka-Liisa Anttila on
vaikuttanut merkittävästi kirjaamisasioiden saumattomaan siirtoon käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen sekä
Maanmittauslaitoksen organisaation kehittämiseen.

tointiin liittyvää epävarmuutta verrattiin simulointilaskennassa käytettävien
kasvuennusteiden ja raakapuun hintakehityksen epävarmuuteen eri korkokannoilla.
Jatkotutkimuksen tavoitteena on
metsäomaisuuden arvonmääritykseen
soveltuvan standardin luominen ja keskeinen kysymys tuolloin on, kuinka väitöskirjassa kehitetty epävarmuuden
huomioiva tuottoarvolaskenta yhdistetään Maanmittauslaitoksen kauppahintarekisteriin.

– www.maanmittauslaitos.fi

Väitöstilaisuus laserkeilauksesta

Komissio käynnisti julkisen
kuulemisen sähköisistä allekirjoituksista ja tunnistautumisesta

Markus Holopainen väitteli 11.2.2011
laserkeilauksesta Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa. Väitöskirja ”Laserkeilausinventoinnin tarkkuuden vaikutus puuston määrän ja
tuoton estimointiin” käsittelee metsäomaisuuden taloudellisen arvon määrittämistä laserkeilaukseen perustuvalla
inventointimenetelmällä. Laserkeilauksella on mahdollista saada kustannustehokkaasti entistä tarkempia puusto- ja
tuottoarvioita.
Väitöskirjassa on tutkittu lentokonelaserkeilaukseen perustuvan metsäinventoinnin epävarmuutta metsätaloudellisen tuottoarvon laskennassa. Inven-

Parantaakseen kuluttajien ja yritysten
heikkoa luottamusta verkkokauppaan ja
-asiointiin Euroopan komissio kerää
kansalaisilta ja muilta asianosaisilta mielipiteitä siitä, miten Euroopan digitaalisia sisämarkkinoita voidaan kehittää
sähköisen allekirjoituksen ja tunnistamisen (sähköisen henkilötunnisteen)
avulla. Henkilöllisyyden ja allekirjoitusten varmentamisen vaikeus hidastaa
merkittävästi EU:n verkkotalouden kehitystä tällä hetkellä. Internetissä järjestettävä kuuleminen päättyy 15. huhtikuuta 2011.
Sähköiset allekirjoitukset, sähköinen tunnistaminen ja sähköinen toden-

– http://engineering.tkk.fi
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taminen voivat merkittävästi auttaa sekä
käyttäjiä että palveluntuottajia hyödyntämään turvallisia, luotettavia ja helppokäyttöisiä verkkopalveluja, mutta niiden
on toimittava kaikissa jäsenvaltioissa,
jotta niistä olisi kunnolla hyötyä. Kuulemisen tuloksia hyödynnetään, kun
komissio tarkastelee uudelleen sähköisiä
allekirjoituksia koskevaa direktiiviä ja
valmistelee suunniteltua aloitetta sähköisen tunnistamisen ja todentamisen
vastavuoroiseksi tunnustamiseksi. Verkkokaupankäynnin ja -liiketoiminnan
lisääminen ja verkkoasioinnin helpottaminen sisämarkkinoilla kuuluvat oleellisina osina Euroopan digitaalistrategiaan (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja
MEMO/10/200).
Komissio tukee jo laajaa pilottihanketta, jonka nimi on STORK (Secure
idenTity acrOss boRders linKed). Sen
tavoitteena on tunnistautumisjärjestelmien tunnustaminen yli rajojen ja helppo pääsy julkisiin palveluihin 18:ssa Euroopan maassa (tarkempia tietoja osoitteessa www.eid-stork.eu). Hankkeella
pyritään luomaan EU-kansalaisille
mahdollisuus todistaa henkilöllisyytensä ja käyttää kansallisia sähköisiä tunnistautumisjärjestelmiä (salasanoja, henkilökortteja, matkapuhelintunnistautumista jne.) kaikkialla EU:ssa, siis myös
kotimaan ulkopuolella.

14
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Euroopan digitaalistrategiaa käsittelevä verkkosivusto: http://ec.europa.
eu/information_society/digital-agenda.

– www.edilex.fi

Toimitusten maastotöille tulossa
laatumalli
Maanmittauslaitos tekee toimitusten
maastotöille laatumallin, joka valmistuu
alkuvuonna. Laatumalleilla varmistetaan se, että asiakkaat saavat samanlaatuista palvelua ja samanlaisia tuotteita
koko Suomessa.
Laatumallissa kuvataan, mistä tekijöistä toimitusten laatu muodostuu ja
miten sitä mitataan. Se on osa toimitusten tekemisen laatumallikokonaisuutta,
joka valmistuu vuoteen 2014 mennessä.
– www.maanmittauslaitos.fi

Pekka Lehtonen

UUTISIA

Arvo Vitikainen Vuoden opettaja 2011
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta on
5.2.2011 valinnut kiinteistötekniikan
professori Arvo Vitikaisen Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun Vuoden opettajaksi vuonna
2011.
Vuoden opettajaa valittaessa on
otettu huomioon muun muassa seuraavat kriteerit: opetuksen sisältö, opiskelijoiden huomioon ottaminen, opetuksessa käytettävien menetelmien ja materiaalien mielekkyys, opiskelijan ohjaus
– myös opetustapahtuman ulkopuolella, opetuksesta tiedottaminen ja innovatiivisuus opetuksessa.

Vuoden opettaja -palkinnon tarkoituksena on kiinnittää huomiota opetuksen arvostukseen ja laatuun. Lisäksi tunnustuksilla pyritään luomaan opiskelijoiden ja opetuksen välille positiivista
ilmapiiriä koko Aalto-yliopiston laajuudessa. Näiden tavoitteiden kautta lopullisena pyrkimyksenä on opetuksen laadun parantuminen Aalto-yliopistossa.
– http://engineering.tkk.fi

M i l a 1/2011

15

K ev ä t kokous
SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY
KEVÄTKOKOUKSEN 201 1 ESITYSLISTA

Aika
Paikka
Läsnä

Torstaina 17.3.2011 klo 16.30
Porin kaupungin kokoushuone TELA, Valtakatu 4, 8. krs, Pori
Osanottajat kirjataan kokouksessa liitteeseen 1.

1§

Kokouksen avaus
Pohjoismaiset ja Viron tervehdykset.

2§
Ehdotus

Kokouksen puheenjohtajan vaali
Kevätkokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

3§
Sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijain vaali
Ehdotus Puheenjohtaja kutsuu kevätkokoukselle sihteerin. Kokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.
4§

Ehdotus
16

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksesta on tiedotettu sääntöjen 8 §:n mukaisesti lähettämällä kokouskutsu jäsentiedotteena jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisesti vähintään
neljätoista päivää ennen kokousta (MILA 1/2011). Esityslista liitteineen on
julkaistu MILA:ssa 1/2011.
Kevätkokous päättää kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta.

M i l a 1/2011

5§
Ehdotus

Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksytään esityslistan työjärjestys.

6§

Huomionosoitukset

7§

Hallituksen kertomus liiton toiminnasta vuodelta 2010
Liite 2, toimintakertomus vuodelta 2010.
Kevätkokous hyväksyy liitteen mukaisen toimintakertomuksen.

Ehdotus
8§
Ehdotus

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Tilikertomus, tuloslaskelma ja tase vuodelta 2010 esitellään kokouksessa.
Kevätkokous päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.

9§
Esitys

Seuraava kokous
Seuraava kokous on syksyllä Maanmittaustieteiden päivien yhteydessä.

10 §

Muut mahdolliset asiat

11 §

Kokouksen päättäminen

MIL ry hallitus
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Liite 2: Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry
toimintakertomus vuodelta 2010

1. Yleistä
Liiton toimintasuunnitelma vuodelle
2010 hyväksyttiin syyskokouksessa
19.11.2009.
Liiton tehtäviä ovat:
– esitysten ja lausuntojen antaminen
sidosryhmille alaa koskevista ammatillisista ja taloudellisista asioista
– koulutustilaisuuksien ja -tapahtumien sekä ammatillisten opintomatkojen järjestäminen sekä yhteistoiminta TKK:n, Maanmittarikillan ym. tahojen kanssa maanmittausalan perus-, täydennys- ja jatko-opetuksen kehittämiseksi
– maanmittausalaa koskevien lehtien
julkaiseminen yhdessä muiden
maanmittausalan järjestöjen kanssa
– yhteistoiminnan kehittäminen
muiden maanmittausalan ammatillisten ja aatteellisten järjestöjen
kanssa sekä valtakunnallisesti että
alueellisesti
– osallistuminen maanmittausalan
kansainväliseen toimintaan.
Vuonna 2010 liiton käytännön toiminta hoitui jo rutiininomaisesti ilman
toimistoa ja toimistosihteeriä hallituksen omin voimin.
18
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MIL:n vuoden 2010 kirjanpidon ja
tilinpäätöksen tekemisestä vastasi kirjanpitoyritys A-Profit Oy talvella 2010
jatketun sopimuksen mukaisesti. Vuoden 2010 hallitus valitsi keskuudestaan
taloudenhoitajan, joka vastaa liiton
maksuliikenteestä, sihteerin, joka vastaa
liiton sähköpostiosoitteen liikenteestä ja
muusta tiedottamisesta sekä jäsenrekisterivastaavan, joka vastaa jäsenrekisteristä. Liiton puhelinnumerossa päivysti
kukin hallituksen jäsen vuorollaan.
Hallitus keskusteli CLGE:n yleiskokouksessa syksyllä 2009 Roomassa
hyväksytyn Code of Conduct -dokumentin sisällöstä. Kyseinen dokumentti
sisältää käytännössä eurooppalaisen
maanmittarin ammatillisen toiminnan
eettiset säännöt. Teksti käännettiin suomeksi, ja hallitus esitteli sen vuoden
2010 kevätkokouksessa noudatettavaksi
liiton jäsenten toiminnan perusajatukseksi.
Oikeusministeriön lainvalmisteluosasto pyysi 2.2.2010 lausuntoa 1.2.2010
päivätystä luonnoksesta hallituksen esitykseksi sähköistä kiinteistön kauppaa,
panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi 42 viranomaiselta ja yhteisöltä, joista yksi oli Suomen

KEVÄTKOKOUS
Maanmittausinsinöörien Liitto ry. MIL
ry antoi luonnoksesta lausunnon
15.3.2010. MIL ry:n lausunnon laativat
pj. Pekka Halme ja vpj. Leo Olkkonen.
33 saadusta lausunnosta on laadittu lausuntotiivistelmä nimellä Ehdotus sähköistä kiinteistönvaihdantaa koskevaksi
lainsäädännöksi (Oikeusministeriön
julkaisu: Mietintöjä ja lausuntoja, sarjanumero 65/2010). MIL:n lausuntoon on
viitattu ainakin julkaisun sivuilla 10, 22
ja 25.
Eduskunnan Maa- ja metsätalousvaliokunta kutsui 4.5.2010 Suomen
Maanmittausinsinöörien Liitto ry:n
kuultavaksi asiantuntijana hallituksen
esityksestä Eduskunnalle laiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräiden siihen
liittyvien lakien muuttamisesta (HE
265/2009) vp. Kuuleminen tapahtui
11.5.2010 pidetyssä maa- ja metsätalousvaliokunnan kokouksessa. MIL:n puolesta kuultavana oli vpj. Leo Olkkonen.
Liiton verkkosivujen käyttöä kehitettiin ja tuotettiin lisää sisältöä.
Liiton järjestämien tapahtumien,
lehtien julkaisemisen ja kansainvälisen
toiminnan osalta vuonna 2010 jatkettiin
toimintaa vakiintuneella linjalla.

2. Liiton kokoukset
Kevätkokous
Liiton kevätkokous pidettiin 25.3.2010
Rovaniemellä (osanottajia kokouksessa

20). Kokous hyväksyi hallituksen esityksen Code of Conductin noudattamisesta.
Syyskokous
Liiton syyskokous pidettiin 25.11.2010
Espoossa. Kokouksessa oli 8 osanottajaa.

3. Hallitus
Kokoukset
Liiton hallitus kokoontui 6 kertaa.
Osallistuminen kotimaisiin tapahtumiin
Puheenjohtaja Pekka Halme osallistui
Maanmittarikillan Kevätpäiväntasaukseen 19.3.2010. Teemu Kärkäs ja Katri
Nuuja osallistuivat Maanmittarikillan
Olutkellari-tapahtumaan 31.3.2010 ja
esittelivät liiton toimintaa kiltalaisille.
Puheenjohtaja Pekka Halme piti infon
liiton toiminnasta Aalto-yliopiston
kurssilla ”Maanmittaus ammattina ja
tieteenalana” 5.10.2010.
Muu toiminta:
MIL on vetäjän roolissa Maanmittausalan yhdistysten neuvottelukunnassa
(MYN) ja on pyrkinyt kehittämään yhdistysten ja liiton yhteistoimintaa sekä
avustamaan yhdistysten omaa toimintaa.
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4. Kongressirahasto
Kongressirahaston toimikunta ei kokoontunut vuoden 2010 aikana.

5. Kansainvälinen toiminta
Pohjoismaat ja Baltia
Pohjoismaiden yhdysmieskokous pidettiin 30.7.–1.8.2010 Lundissa Ruotsissa.
Kokoukseen osallistuivat Suomesta Tore
Granskog MIL:n ja Pekka Lehtonen
Maankäyttö-lehden edustajana.
Pohjoismaisten yhdistysten vuosikokouksissa ovat liittoa edustaneet:
– Tanska, Nyborg, 5.–6.2.2010, Pekka
Halme
– Norja, Oscarsborg, 11.–12.10.2010,
Pekka Halme.
Pohjoismaiden ja Viron edustajat
osallistuivat liiton kevätkokoukseen ja
Maanmittauspäiville.
FIG
FIG:n XXIV International Congress
2010 -tapahtumaan “Facing the Challenges – Building the Capacity” Sydneyssä Australiassa, 11.–16.4.2010 osallistui liiton delegaattina Pekka Halme.
FIG:n komissioyhdyshenkilöinä
ovat toimineet:
1. Yleiset ammatilliset asiat (Professional Standards and Practice) Arvo
Kokkonen.
2. Koulutus ja kirjallisuus (Professional Education) Henrik Haggrén.
20
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3.

Alueelliset tietojärjestelmät (Land
Information Systems) Tarja Myllymäki.
4. Merenmittaus (Hydrography) Jyrki
Mononen.
5. Mittausvälineet ja -menetelmät
(Positioning and Measurement)
Pekka Tätilä.
6. Insinööritoimitukset (Engineering
Surveys) Henrik Haggrén.
7. Kiinteistörekisterit ja maaseutualueiden kehittäminen (Cadastre and
Land Management) Tuomo Heinonen.
8. Maankäytön suunnittelu ja kehittäminen (Spatial Planning and Development) Gilbert Koskela.
9. Kiinteistöjen arviointi ja kiinteistöjohtaminen (Valuation and the
Management of Real Estate), Kauko Viitanen.
10. Rakentamistalous ja rakennusmittaukset (Ad hoc commission for the
Constructions Economics and
Management) Hannu Ridell.
Kauko Viitanen toimi komission 9
puheenjohtajana kaudella 2006–2010.
CLGE, (The Council of European
Geodetic Surveyors)
Yleiskokoukset:
– Bukarest, 7.5.2010
– Varna, 24.–25.9.2010.
Kummassakaan tilaisuudessa ei ollut MIL:n edustajaa.

KEVÄTKOKOUS
6. Tiedotustoiminta
Maankäyttö
MIL on Maankäyttö ry:n perustajajäsen. Maankäytön vuosikokous pidettiin
Maanmittauspäivien yhteydessä Rovaniemellä 25.3.2010. Vuosikokouksessa
liittoa edusti Teemu Kärkäs. MIL:n
puolesta Maankäytön tilintarkastajana
toimi Kari Leppäaho.
Maankäyttö ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa. Lehden päätoimittajana
toimi Pekka Lehtonen.
MILA
Liiton sisäinen tiedostuslehti MILA ilmestyi viisi kertaa. Palstat ovat sisältäneet ajankohtaistietoa hallitustyöskentelystä, koulutuksesta sekä muista tapahtumista ja hankkeista. Lehden päätoimittajana toimi hallitus. Vuoden aikana MILAa julkaistiin myös sähköisesti.

7. Koulutus ja tapahtumat
Maanmittauspäivät
Liitto osallistui Maanmittauspäivien
järjestelyyn. Maanmittauspäivät, teemana ”Maanmittausalan uusjako” pidettiin
Rovaniemellä 25.–26.3.2010.
Syyspäivän täräys
Liitto järjesti Syyspäivän täräyksen
24.9.2010 Helsingissä Bottalla. Tapahtumaan osallistui 50 henkilöä. Syyspäivän

täräyksen järjestelytoimikuntaan kuuluivat Heidi Falkenbach, Kaisa Aalto ja
Katri Nuuja.
Maanmittaustieteiden päivät
Liitto osallistui Maanmittaustieteiden
päivien järjestelyyn. Maanmittaustieteiden päivät, joiden teemana oli ”Maanmittaus – Aallon harjalla?”, pidettiin
Espoossa 25.–26.11.2010.

8. MIL:n jäsenyydet
Liitto on jäsenenä alan kansainvälisissä
järjestöissä International Federation of
Surveyors (FIG) sekä Euroopan Unionin alueella toimivassa The Council of
European Geodetic Surveyors (CLGE).
MIL on FIG:n koulutussäätiön perustajajäsen.
MIL on Maankäyttö ry:n perustajajäsen.
MIL on jäsenenä pohjoismaisessa
maanmittareiden yhdysmiesneuvostossa, sekä kotimaassa Tekniikan Alojen
Valtakunnallisten Yhdistysten Neuvottelukunnassa (TAVYN) ja Tekniikan
Sanastokeskus ry:ssä sekä Raken
nustietosäätiö ry:ssä. MIL:llä on edustus
Tekniikan museon museotoimikunnassa ja Maanmittausalan edistämissäätiössä.
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9. Toimielimet
Hallitus ja hallituksen jäsenten
toimikausi
– Pekka Halme, puheenjohtaja 2009–
2010
– Leo Olkkonen, varapuheenjohtaja
2010–2011
– Heidi Falkenbach 2007–2010
– Kaisa Aalto 2010–2011
– Juhani Hurskainen 2010–2011
– Mikko Hovi 2009–2010
– Tore Granskog 2010–2011
– Teemu Kärkäs 2009-2010
– Katri Nuuja 2009-2010.
Kongressirahaston toimikunta
– Arvo Kokkonen, puheenjohtaja
– Henrik Haggrén
– Katri Koistinen
– Erik Lönnfeldt
– Katri Nuuja, sihteeri.
Tekniikan museon maanmittausalan
museotoimikunta
– Jürgen Grönfors.

10. Muut edustukset
Maankäyttö-lehden hallitus
– Ilkka Aaltonen
– Kaisa Aalto
– Katri Koistinen
– Mikko Hovi, varajäsen
– Juha Nummi, varajäsen
– Petri Rönnholm, varajäsen.
22
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Maankäyttö-lehden tilintarkastaja
– Kari Leppäaho.
Maankäyttö-lehden taloudenhoitaja
– Katri Nuuja.
Maanmittausalan Yhdistysten
Neuvottelukunta, MYN
– Leo Olkkonen
– Pekka Halme.
Maanmittausalan edistämissäätiö
– Arvo Vitikainen
– Liisa Larjamo, tilintarkastaja
– Asta Varonen, varatilintarkastaja
– Raija Valonen, asiamies.
Maanmittaustieteiden päivien
järjestelytoimikunta
– Heidi Falkenbach, Katri Nuuja,
Mikko Hovi.
Maanmittauspäivien
neuvottelukunta
– Juhani Hurskainen.
Maanmittauspäivien järjestely
toimikunta
– Juhani Hurskainen.
Rakennustietosäätiön edustajisto
– Ilkka Aaltonen
– Teemu Kärkäs, varajäsen.

KEVÄTKOKOUS
Liiton tilintarkastajat
– Kari Leppäaho
– Liisa Larjamo
– Jukka Laitila, varatilintarkastaja
– Kuisma Reinikainen, varatilintarkastaja.
IMAGO-työryhmä
– Pekka Halme.

11. Henkilöstö
Liitolla ei ole palkattua henkilöstöä.

12. Huomionosoitukset
Liiton standaari luovutettiin Jaakko
Haapalalle Turun Maanmittauspäivien
järjestelytoimikunnan puheenjohtajana.
Liiton tunnustuspalkinto, pyykki
nro 21 luovutettiin Terrasolid Oy:lle sen
uraauurtavasta toiminnasta tärkeäksi
tiedonkeruumenetelmäksi nousseen laserkeilauksen innovatiivisena ohjelmistokehittäjänä.
Liiton pronssinen plaketti luovutettiin Johan von Wendtille pitkäaikaisesta
toiminnasta liiton hallituksessa.

Kunniajäseniä
Varsinaisia jäseniä
Eläkeläisjäseniä
Nuoria jäseniä
Työttömiä

13. Liiton jäsenistö
Liiton syyskokous 2009 päätti, että nuoren jäsenen jäsenmaksu on 0 euroa vain
10 ensimmäistä opiskeluvuotta, tämän
jälkeen 40 euroa. Samoin eläkeläisjäsenille päätettiin 40 euron jäsenmaksu
(aikaisemmin eläkeläisen jäsenmaksu oli
vapaaehtoinen, ja sisältäen jäsenetulehdet).
Vuonna 2010 siis lähetettiin suuri
määrä jäsenmaksuja henkilöille, jotka
olivat aikaisemmin olleet maksusta vapautettuja. Tämä johti suureen pudotukseen erityisesti nuorten jäsenten
määrässä, kun aikaisemmin jäsenetulehdet ilmaiseksi saaneet ”iki-opiskelijat”
eivät halunneet jäsenyydestään alkaa
maksaa, vaan erosivat liiton jäsenyydestä. Varsinaisten jäsenten määrä pysyi
kuitenkin lähes ennallaan, vaikka vuonna 2010 pystyttiin myös erottamaan jo
vuoden verran jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet (aikaisemmin 2 vuotta).
Liitolle ei jäsenmäärän putoamisesta siis
aiheudu käytännössä lainkaan tulonmenetyksiä, päinvastoin säästöjä jäsenetulehtien lähetyksissä.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
660 656 630 649 636 619 589 549 547 538 510
228 228 227 225 222 221 230 236 229 235 164
184 179 203 245 266 270 280 284 270 305 181
6
3
1
0
0
2
0
0
0
1
1
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Seuraa
maanmittausopiskelijoiden
blogia
Maanmittausalan opiskelua voi seurata äskettäin käynnistyneessä ”Matkalla maanmittariksi” -blogissa. Lue, mitä ja
miten 2010-luvun maanmittausopiskelijat opiskelevat ja
millaisena opiskelijat näkevät tulevaisuutensa.
Blogia pitävät kevään 2011 ajan neljä maanmittausalan opiskelijaa. Bloggaajat ovat Katjuska Rovaniemen ammattikorkeakoulusta, Jenni Aalto-yliopistosta, Toni Turun ammattiinstituutista ja Eija Metropolia-ammattikorkeakoulusta.
Opiskelijat julkaisevat postauksia eli blogikirjoituksia yhteensä noin kaksi kertaa viikossa ja vastaavat blogissa esitettyihin kysymyksiin ja kommentteihin.
Maanmittauslaitos vetää blogikokeilua yhdessä alan oppilaitosten kanssa.
Seuraa blogia osoitteessa:

matkallamaanmittariksi.blogspot.com
Lisätietoja:
Suvi Kärkkäinen, 040 801 1297, suvi.karkkainen@maanmittauslaitos.fi.

24
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110. Kevätpäiväntasaus

AINAKIN 110 SYYTÄ JUHLAAN!
Lähde sinäkin mukaan juhlimaan Maanmittarikillan
pitkää ja kunniakasta 110-vuotista taivalta!
Vuosijuhlien pääjuhla järjestetään Vanhalla ylioppilastalolla
(Mannerheimintie 3) perjantaina 18.3.2011 klo 19 alkaen.
Juhlaan ilmoittautuminen aukaistaan tiistaina 15.2.2011.
Kevätpäiväntasaus antaa mahdollisuuden esimerkiksi oman vuosikurssin
tapaamiseen ja nykyiseen vuosijuhlakulttuuriin tutustumiseen, joten
kannustamme lämpimästi kaikkia entisiä tai nykyisiä kiltalaisia ja kiltamielisiä
ikään katsomatta mukaan juhlaan!
Lisätietoja vuosijuhlista, ilmoittautumisesta sekä koko juhlavuodesta löydät
osoitteesta http://mk110.net tai suoraan vuosijuhlatirehtööreiltämme:
Arttu Julin, arttu.julin@tkk.fi, 040-567 9961
Sonja Vilpas, sonja.vilpas@tkk.fi, 040-766 2028
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Mik ä i h me e n (Maakansan) Alumni ?
Alumnilla (lat. alumnus ’kasvatti’) tarkoitetaan yleisesti jossakin oppilaitoksessa aiemmin opiskellutta henkilöä. Alumnitoiminnalla tarkoitetaan näille henkilöille järjestettävää toimintaa. Alumnitoiminnan tavoitteena voi olla esimerkiksi
yhteyden säilyttäminen oppilaitoksen ja
sen entisten oppilaiden välillä tai yhteyksien luominen alumnien välille.
Maakansan Alumni on Maanmittarikillan ja Maanmittarikillan tukiyhdistyksen yhteishanke, jonka tarkoituksena on luoda verkosto työelämässä
oleville mittareille. Maakansan Alumnin tärkeimpänä tehtävänä on kerätä
yhteen työelämässä olevat mittarit ja jakaa heille tietoa ajankohtaisista asioista
ja ilmiöistä. Lisäksi voidaan järjestää tapahtumia, esim. jo kahdesti järjestettyjä
alumnisitsejä, tai vaikka vain perjantaisia afterwork-iltamia. Kaikki on mahdollista ja vain mielikuvitus on rajana.
Näkyvin osa alumnitoimintaa tulevat olemaan Maakansan Alumnin internetsivut sekä alumneille 3–4 kertaa vuodessa jaettava sähköinen tiedotuslehtinen, alumnikirje. Alumnikirjeessä tullaan kertomaan ajankohtaista tietoa
Maakansasta, MIL:stä ja Aalto-yliopiston Maanmittaustieteiden laitoksesta
unohtamatta opiskelijoita eli Maanmittarikiltaa. Tärkeimmäksi tiedotuskanavaksi tullaan luomaan sähköpostilista,
jonne kaikki alumnit voidaan liittää heidän niin halutessaan.
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Maakansan Alumni ei edellytä jäseniltään muuta kuin kiinnostusta alumniasiaan. Liittyminen mukaan on ilmaista ja tullaan tekemään mahdollisimman helpoksi.
Koska toiminta on osiltaan edelleen
suunnitteluasteella, pyydämmekin Maakansaa, eli teitä alumneja kommentoimaan, ideoimaan, kritisoimaan ja antamaan palautetta. Mitä alumnitoiminta
sinun mielestäsi on? Mitä palveluja tai
tapahtumia sinä haluaisit? Ja haluatko
yleensä olla mukana Maakansassa? Palautetta voit antaa esim. osoitteessa www.
maakansa.fi tai suoraan Maanmittarikillan tuki ry:n toimijoille, joiden yhteystiedot löydät samasta osoitteesta.
Seuraavan kerran aluminhenkeä voi
kohottaa Maanmittarikillan juhliessa
pyöreitä vuosia vuosijuhlissa Vanhalla
ylioppilastalolla perjantaina 18.3.2011.
Kaikki alumnit ovat enemmän kuin tervetulleita tähän jo 110. Kevätpäivänta
saukseen. Ilmoittautuminen alkaa helmikuun puolivälissä ja lisätietoa saa
Maanmittarikillan nettisivuilta osoitteesta mk.ayy.fi sekä Maakansan sivuilta
osoitteesta www.maakansa.fi. Tapahtumassa on myös mahdollista liittyä mukaan Maakansan Alumniin.
Tulkaa suurella joukolla juhlimaan
ja tapaamaan muita alumneja!
Alumniterveisin Kuisma Reinikainen
Maanmittarikillan tuki ry
kuisma.reinikainen@iki.fi

Kokouskutsu
Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry, MIL:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään
Maanmittauspäivien yhteydessä Porissa
torstaina 17. maaliskuuta 2011 alkaen klo 16.30
(paikka Porin kaupungin kokoushuone TELA,
Valtakatu 4, 8. krs).
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
ja muut hallituksen esittämät asiat.
– Hallitus

Tapahtumia

O n nittelemme

Kotimaassa:
•
•

•
•

Maanmittauspäivät
17.–18.3.2011, Pori.
Kevätpäiväntasaus Maanmittarikillan
110-vuotisjuhla, 18.3.2011, Vanha Ylioppilastalo. Lisätiedot: www.mk110.net.
GI Norden Conference, 7.–9.6.2011
Turku.
Kiinteistöarvioinnin asiantuntijaseminaari 2011 (Kiinteistöalan koulutuskeskus Oy), 31.5.2011 Helsinki.

Ulkomailla:
•

FIG Working Week and General
Assembly 18.–22.5.2011 Marrakech,
Marokko.

Valmistuneet
Diplomi-insinööriksi
Annika Birell
Noora Kataja
Sami Kesonen
Taneli Korpinen
Matti Kotiniemi
Joonas Kärkkäinen
Ville-Veikko Lallukka
Yi Liu
Jukka Luoma-Halkola
Timo Simolin
Antti Säynäjoki

