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PÄ Ä KIRJ O ITUS
Kaksi viikkoa ennen hiihtolomaa
veli kehui kohteliaasti uutta suksiboksiani, katsoi sitten Fiestaa sen
alla ja kysyi asiallisesti, olenko mitannut, että tavaramme mahtuvat
kyytiin. En.
Matka pohjoiseen sujui tylsän tasaisesti jutaamalla, mikä oli tietysti hyvä asia. Ensikertalaiselle itäisen Suomen halki pääteitä
kiemurteleva yhtenäinen suksiboksijono oli elämys. Lentoyhtiön mainos näköjään pitää paikkansa. Kajaanin eteläpuolella
lapset näkivät oikeita lankapuhelimen puhelinlankoja. Kuiva kesäkeli jatkui menomatkalla Suomussalmelle.
Loma oli rentouttava. 6-vuotias
laskettelutoverini jaksoi ilahtua
joka kerta, kun kohdalle osui hissi, jossa oli harmaan sijasta värilliset tukirakenteet.
"Onneksi täällä on lunta, olisin
tullut hulluksi näkemättä talvea,"
sanoi tuntematon etelän aikuinen
hiihtohississä. Suomalaiset ovat
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hiihtolomalla ystävällistä ja auttavaista porukkaa. Lomatunnelma
säilyi parkkipaikan, kaupan ja hissin
tilapäisissä ruuhkissa. Paikalliset asikaspalveluihmiset selvisivät hienosti pääkaupunkiseudun hiihtoloman
aiheuttamasta ponnistuksesta.
Matka Espoosta Kuusamoon kesti
13h 10 min. Muuta ei sitten lomalla
tullutkaan mitattua.
Mirja Metsälä
mirja.metsala@elisanet.fi

FIG - uutiskirje nuorille maanmittareille
FIGin helmikuun uutiskirjeen
ohessa ilmestyi nuorten oma uutiskirje. Se löytyy FIG:n internetsivuilta.
http://www.fig.net/commission1/
newsletters/FIG_YS_Newsletter_
Winter08.pdf
Lue myös s.7 tästä lehdestä

Ki l l an t erv e hdys
Vuosi on taas vaihtunut ja Maanmittarikiltaankin ollaan saatu uudet
toimijat. On ilo huomata, että uudessa hallituksessa on paljon hyvää:
kokemusta, nuoruuden intoa, aktiivisuutta, teekkarihenkeä ja ripaus
hulluutta. Vuosi on jo alkanut mukavasti; monia haasteita onkin jo
kohdattu ja monta on edelleen
edessä.
Yksi merkittävä muutos tuli heti alkuvuodesta. TKK siirtyi tiedekuntajärjestelmään ja Maanmittasosastosta tuli osa Insinööritieteiden- ja
Arkkitehtuurin tiedekuntaa. Maanmittausosaston nimi muuttui samalla Maanmittaustieteiden laitokseksi
ja laitos on nyt kuuden muun laitoksen kanssa yksi tiedekunta. Opiskelijoille muutos ei tuonut mitään
merkittävää uutta, sillä kurssit ja
opiskelu pysyvät ainakin vielä samanlaisena. Uutta yhteistyötä tehdään kuitenkin konelaisten kanssa,
jotka kuuluvat nyt samaan tiedekuntaan. Suurimmat muutokset
tulevat varmastikin vastaan siinä
vaiheessa, kun tutkintojen sisältöjä
ruvetaan toden teolla muuttamaan.
Tässä vaiheessa muutosten vaikutusta on kuitenkinvielä hyvin vaikea
arvioida.

Kansainvälistyminen ja verkostoituminen ovat juuri nyt pinnalla. Tämä
on myös killan ja opiskelijoiden
asenne. Yhteistyömme muiden
opiskelijoiden kanssa on aina ollut
hyvää ja on mukava todeta, että se
näyttää vain paranevan. Pyrimme
pitämään suhteet lämpiminä joka
suuntaan ja vastaan on tullut myös
mukavia yllätyksiä. Tuoreimpana
voidaan mainita Hankenin ylioppilaskunnan SHS:n yhteydenotto. On
hyvä tutustua myös Hankenin opiskelijoihin, onhan laitoksellamme
Hankenin kanssa yhteinen pääainekokonaisuus. Muutenkin mittareiden näkyvyys muihin opiskelijoihin
päin on hyvä asia, sillä kontaktien
luominen työelämää varten on tärkeää.
Myös opiskelijoiden ja valmistuneiden lähentyminen on tärkeää. Tämän takia kilta toivoo saavansa uusia
hyviä suhteita työelämään päin. Killalla on nyt käynnissä keskustelut
opiskelijoiden
osallistumisesta
Maanmittauspäiville ja FIG konferenssiin Tukholmaan. Näkyvä osallistuminen näissä tapahtumissa antaa varmasti opiskelijoille hyviä
kokemuksia ja valmiuksia työelämää
varten. Erittäin hyvä mahdollisuus
tutustua työelämän maanmittareihin
on myös Maanmittarikillan Tuen
M i l a 2/2008
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järjestämät alumnisitsit lauantaina
5.4. Alumnitoimintaa ollaan vasta
aloittelemassa, mutta sen tarkoitus
on tuoda yhteen opiskelijoita ja työelämässä olevia. Työelämän ihmiset
voivat neuvoa ja ohjata opiskelijoita
opinnoissa ja elämässä ja näin vaikuttaa siihen, millaisia työntekijöitä
opiskelijoista saadaan tulevaisuudessa. Tämä auttaa opskelijoita opinnoissaan ja tarjoaa työelämän mittareille mahdollisuuden tutustua
tuleviin alan ammattilaisiin jo ennen
heidän valmistumistaan. Näin myös
yrityksille tarjoutuu hyvä mahdollisuus rekrytoida kermat päältä, kun
opiskelijat valmistuvat.

Kutsu

Minulla ja hallituksellani on edessä
erittäin mielenkiintoinen ja haasteellinen vuosi. Monia isoja ja varsinkin
hauskoja asioita on edessä päin ja
odotan niitä innolla. Kilta haluaa pitää lämpimät suhteet kaikkiin maanmittareihin, joten jos herää tarve
kysellä killasta tai haluatte ottaa
muuten vaan yhteyttä älkää epäröikö.

Sitsit alkavat 5.4.2008 kello 18
cocktail-tilaisuudella Servin mökissä
(Jämeräntaival 4) ja jatkuvat sujuvasti samassa paikassa illallisjuhlalla
kello 19.

Uuteen hallitukseen voi käydä tutustumassa osoitteessa mk.tky.fi.
Maanmittarikillan puolesta
Panu Santasalo
Maanmittarikillan Puheenjohtaja
2008
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Maanmittarikilta ja Maanmittarikillan Tuki kutsuvat kaikki maanmittarit Alumnisitseille lauantaina
5.4.2008
opiskelukehtoomme
Otaniemeen.
Nyt käynnistettävän alumnitoiminnan tarkoituksena on koota yhteen
uudet ja vanhat tieteenharjoittajat
rennon tunnelman kera. Erinäisiä
tapaamisia tullaan järjestämään jatkossa vuosittain. Tule siis mukaan
tapaamaan vanhoja opiskelukavereitasi sekä kokemaan miltä sitsaaminen nykyisin tuntuu.

Ilmoittautuminen sitseille onnistuu
osoitteessa http://www.maakansa.
fi/alumnisitsit/ samaisesta osoitteesta löydät myös ilmoittautuneet
ystäväsi. Ilmoittautuminen päättyy
25.3.2008 klo 24. Sitsien hinta on
30 euroa/henkilö.
Tervetuloa!
Maanmittarikilta ry
Maanmittarikillan Tuki ry

FI G Wo rkin g Week 20 0 8
Olethan huomannut että FIG Working Week 14-19.6.2008 järjestetään Tukholmassa?
FIG:n vuosittainen Working Week järjestetään tänä vuonna Tukholmassa
teemalla ”Integrating Generations”. Teemaan liittyen konferenssissa käsitellään esimerkiksi sitä, miten nuoret saataisiin kiinnostumaan maanmittauksesta, kuinka ammatillisia pätevyysvaatimuksia tulisi kehittää ja kuinka osaamisen kehittymistä ylipäätänsä tuetaan. Samalla pohditaan mitkä ovat
modernin teknologian rooli ja mahdollisuudet ammattikuntamme kehittymisessä.
Nyt on erinomainen tilaisuus päästä tutustumaan FIG:n toimintaan ja kehittää omaa osaamista! Katso lisätietoa seminaarista www-sivuilta
http://www.fig.net/fig2008/
MIL haluaa kannustaa myös opiskelijoita osallistumaan tapahtumaan. Valittu teema on kohdennettu etenkin nuorille maanmittareille, ja seminaari tarjoaa tilaisuuden päästä tutustumaan FIG:iin ja sen toimintaan, sekä tietysti
nuoriin maanmittareihin ympäri maailman! Kiinnostuneita opiskelijoita kehoitetaankin olemaan yhteydessä killan reissumestariin Krista Viita-ahoon
(sähköposti krista.viita-aho@tkk.fi)
Kaikki FIG:n 10 komissiota osallistuvat konferenssiin, aihepiireinään
komissio 1 Yleiset ammatilliset asiat
komissio 2 Koulutus

komissio 8 Maankäytön suunnittelu ja
kehittäminen

komissio 3 Paikkatietojärjestelmä

komissio 9 Kiinteistöarviointi ja
management

komissio 4 Merenmittaus
komissio 5 Mittausvälineet ja
–menetelmät
komissio 6 Insinööritekniset mittaukset
komissio 7 Kiinteistötoimitukset ja
-rekisterit

komissio 10 Rakentamistalous ja
rakennusmittaukset
Working Weekin yhteydessä järjestetään
FIG:n ja UN Habitatin erikoisseminaari
aiheesta ”Slum Upgrading and the Importance of Financial Mechanisms”.
M i l a 2/2008
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Ku nt a G ML, mikä se on?
Kuntien peruspaikkatietoja: kantakartan tietosisältö ja kaavat sekä
ajantasa-asemakaava, on kuvattu
GML(Geography Markup Language) kohdemallilla.
(http://
geoinfo.fgi.fi/TIPY/Seminaarit/
ISO-OGC-paikkatietomallinnus.
ppt) Tavoitteena on mahdollisuus
katsella ja hakea tietoa yhdenmukaisella tavalla tietojärjestelmästä riippumatta. Järjestelmät voivat lukea
toistensa tietoja rajapintatoiminnallisuuden kautta.
KuntaGML-hankkeessa syntyi viime
vuonna tietomäärittelyn lisäksi myös
toiminnallisuutta kuvaava määrittely,

ja ensi vuoden alkuun mennessä syntyy rajapinta- ja tiedonsiirtotoiminnallisuus kunnissa yleisesti käytössä oleviin
paikkatietojärjestelmiin.
Vektorimuotoisen tiedon rajapintapalveluiden lisäksi aineistoa voidaan näyttää rasterimuodossa taustakarttana.
Rajapintapalvelu on ohjelmatoiminto
kahden tietojärjestelmän välillä. Aineistoa käyttävä tietojärjestelmä voi kysellä, mitä tietoa tiedon rajapintaan tuottaneella tietojärjestelmällä on tarjota
sekä valita tarpeellisen tiedon ja pyytää
sitä esimerkiksi suorakaiderajauksella.
Ihmiskäyttäjä ohjaa tietoa käyttävää
järjestelmää eli omaa työskentelyohjel-

Kuva Ohjelmistojen välinen tietopalvelurajapinta
8
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KuntaGML...
maansa. Vektorimuotoisen tiedon
rajapintapalvelua kutsutaan WFS
( Web Feature Service) -palveluksi ja
rasterimuotoisen tiedon rajapintapalvelua WMS (Web Map Service)
-palveluksi.
Perinteisessä tiedonsiirrossa ihmiskäyttäjä pyytää toisen järjestelmän käyttäjää lähettämään siirtotiedoston
jossain
tiedonsiirtomuodossa. KuntaGMLhanke tuo kuntien paikkatietojärjestelmiin tarvittavan toiminnallisuuden myös siirtotiedostojen
lukemiseen ja kirjoittamiseen
KuntaGML-muodossa. Rajapintojen hyödyntämisen hyviä puolia siirtotiedostojen käyttämiseen verrattuna on kuitenkin ihmistyön
väheneminen ja se, että tieto on aina
niin ajantasaista kuin se on tiedon
tuottajan tarjoamana palvelurajapinnassa. Siirtotiedostosta luettu tieto
vanhenee käyttäjän tietojärjestelmässä.

Mitä kunnat voivat tarjota KuntaGML:ää
käyttäen ?
Kunnat voivat tarjota sitä aineistoa,
mitä niillä on valmiina. Yhtenäinen
muoto helpottaa yhteiskäyttöä,
mutta sallii sen, että kunnat voivat
tarjota haluamaansa osajoukkoa kohdemallin kuvaamasta tiedosta. Jois-

sakin tapauksissa tarjotaan ehkä vain
rasteria. Aluksi taustakartaksi
sopivan rasterin kysyntäkin voi olla
merkittävää, sillä rasteria käytettäessä ei käyttävässä ohjelmassa tarvitse panostaa kuvaustekniikan hallintaan. WMS rasteripalvelussa
taustakartta siirtyy helposti, ja monet olemassa olevat järjestelmät
voivat lukea sitä suoraan
Aluksi KuntaGML määrittely kattaa
ajantasakaavan, asemakaavan ja kantakartan tiedot. WMS-rasteripalvelu
soveltuu käytettäväksi yleisemmin
kuin vain projektin aineistoihin.
Uutta toiminnallisuutta voidaan
hyödyntää projektissa mukana olevien järjestelmien välillä jopa kunnan sisällä isoissa kunnissa: kaavojen
toimittamisessa ajantasakaavan ylläpitoon, kantakartan toimittamisessa kaavoittajien käyttöön, ajantasakaavan
ja
kantakartan
toimittamisessa kunnallisteknisen
suunnittelun käyttöön. Ulospäin internetiin voidaan tarjota aineistoja,
jotka annetaan vapaasti kaikkien
käyttöön tai valikoiduille käyttäjille
käyttäen salasanasuojausta. Rajapintapalveluita voivat hyödyntää ne,
joilla sopiva asiakasohjelma, esim.
tässä hankkeessa mukana oleva
järjestelmä tai soveltaen MapInfo,

M i l a 2/2008
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KuntaGML...
Arc-perheen tuote, AutoCad Map
tai MicroStation.
KuntaGML -projektin aikataulun
mukaan 2008 syyskesällä voisi olla
käytettävissä kokeilevia versioita
siirtotiedostojen luvusta ja kirjoittamisesta. Rajapintakokonaisuus ja
toiminnallisuus valmistuvat ensi talven ohjelmistoversioihin.

Suhde valtionhallinnon tietoteknisiin
ratkaisuihin
Tuleva käyttökohde voisi olla kuntien pakolliset aineiston toimitukset
valtion hallinnolle, mm. kaavatilaston toimittaminen, mikä tietysti
edellyttää, että vastaanottava tietojärjestelmä kykenee lukemaan tietoa
tällä tavoin ja tiedottamisen tavoista
sovitaan. Ympäristöhallinto on
parhaillaan
käynnistelemässä
vuosille 2008-2010 suunnittelemaansa GISALU:n eli alueellisten
ympäristökeskusten GIS-järjestemän uusimista. Tässä uusimistyössä on hyvä mahdollisuus ottaa
kuntien
uusi
palvelu
hyötykäyttöön ja välttää kaksinkertainen ihmistyö tiedon tallennuksessa. Jos valtakunnallinen suunnittelutietojärjestelmä (STJ) toteutuu,
siihenkin kuntien aineisto on
järkevää toimittaa tällä menettelyllä.
Samoin on GISALU- ja STJ-työssä

10
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mahdollisuus
tutkia
yhteistoimintamahdollisuuksia, kun niiden
toiminnallisuutta nyt suunnitellaan
samanaikaisesti.
Kuntien KuntaGML-palvelu on
käyttökelpoinen teknisenä ratkaisuna, jos kuntien kantakartta-aineistoa
käytetään tulevaisuudessa Maanmittauslaitoksen maastotietokannan
ajantasaistukseen.

UUTISIA
Kiinteistöpalvelualalle uudet yleiset
sopimusehdot
Kiinteistöpalveluala on saanut uudet
yleiset sopimusehdot. Kiinteistöpalvelualan yleisiä sopimusehtoja KP
YSE 2007 sovelletaan mm. kiinteistönhoitoa, teknistä kiinteistönhoitoa, siivousta ja toimitilapalveluita koskeviin palvelusopimuksiin.
Uusia sopimusehtoja ei sovelleta
isännöintiin.
Merkittävimmät muutokset aikaisempiin sopimusehtoihin verrattuna
liittyvät vahingonkorvausvastuuseen.
http://www.rakli.fi/toimikunnat/
kayttojapalvelut/ajankohtaista/
kpyse2007/default.aspx

UUTISIA UUTISIA UUTISIA
Maanmittarit esittäytyivät Opoille
Pohjanmaan maanmittaustoimisto
esitteli maanmittausalaa opintoohjaajille pidetyillä valtakunnallisilla
Opo-päivillä Vaasassa 7.-9.2. Opopäivät järjestetään kerran vuodessa.
Tämä oli ensimmäinen kerta kun
Maanmittauslaitos oli mukana Opopäivillä.

PSI direktiivi uudelleen arvioitavana

Maanmittauslaitoksen 1:250 000 rasterista
uusi versio
1:250 000 rasterikartta-aineistoa on
uudistettu. Aineistoon on päivitetty
tiet, rakennukset ja nimistö. Uusi
aineisto on katseltavissa Kansalaisen
Karttapaikalla.
Aineistoa saa maanmittaustoimistoista sekä maanmittauslaitoksen WMSkarttapalvelusta (rasterirajapinnalta)

Julkisen tiedon hyödyntämistä sääte- Rajapinnalta myös ortokuvat
levä PSI -direktiivi (Public Sector
Information ) on uudelleen arvioitavana ja menossa EU:n parlamentin
uudelleen käsittelyyn. Valtioille on
tulossa uusia suosituksia, sillä vaikka
lainsäädäntö jäsenmaissa on enimmäkseen kunnossa, direktiivin soveltaminen on jäänyt vähäiseksi.
www.eplus.net

Kolmisen kertaa syys- ja kevätkausilla kokoontuvassa Suomen PSI-ryhmässä ovat edustettuina mm.. maanmittauslaitos,
Kuntaliitto,
väestörekisterikeskus ja Helsingin
kaupunki.. www.diges.info

Maanmittauslaitoksen WMS-karttapalvelusta saa ortokuvia. Palvelusta
saa sekä mustavalkoisia että
väärävärikuvia. Kuvat ovat pääosin
peräisin Maastotietokannan ajantasaistusta varten tehdyistä kuvauksista.
Aineistoa päivitetään jatkuvasti. Mustavalkokuvia on saatavilla lähes koko
maasta. Maastotietokannan kuvaaineistoa
on
täydennetty
Topografikunnan kuvauksilla alueilta,
joilta Maastotietokannan kuvausta ei
ole saatavissa. Väärävärikuvia on kaikkialta, missä Ilmakuvakeskus on
väärävärikuvauksia tehnyt.

M i l a 2/2008
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KEVÄTKOKOUKSEN 2008 ESITYSLISTA
SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY, MIL
KEVÄTKOKOUKSEN 2008 ESITYSLISTA
Aika torstaina 13.3.2008 klo 16.00
PaikkaSokos Hotelli Kimmel, Senaattori-kabinetti, Joensuu
Läsnä Osanottajat kirjataan kokouksessa liitteeseen 1.
Kokouksen avaus

1§

Pohjoismaiset ja Viron tervehdykset
Kokouksen puheenjohtajan vaali

2§

Ehdotus

Kevätkokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Päätös
Sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden vaali

3§

Ehdotus
Puheenjohtaja kutsuu kevätkokoukselle sihteerin. Kokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.
Päätös
Laillisuus ja päätösvaltaisuus

4§

Ehdotus
suudesta.

Kevätkokous päättää kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltai-

Päätös
5§

Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus
12

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
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Päätös
6§

Liiton sääntöjen muuttaminen

Ehdotus
Hallitus esittää liiton sääntöjen pykälien 3, 5, 6, ja 8 muuttamisen. Liite 2.
Päätös
7§

Huomionosoitukset

8§

Hallituksen kertomus liiton toiminnasta vuodelta 2007
Liite 3. Toimintakertomus vuodelta 2007.

Ehdotus
sen.

Kevätkokous hyväksyy liitteen mukaisen toimintakertomuk-

Päätös
9§

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Liite 4. Tilikertomus, tuloslaskelma ja tase vuodelta 2007.

Ehdotus

Kevätkokous päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Päätös
10 § Seuraava kokous
Päätös
teydessä.

Seuraava kokous on syksyllä Maanmittaustieteiden päivien yh-

11 § Muut mahdolliset asiat
12 § Kokouksen päättäminen
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TOIMINTAKERTOMUS
SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY:N
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007
1. Yleistä
Liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2007 hyväksyttiin syyskokouksessa
23.11.2006.
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
Liitto käynnisti syksyllä strategiatyön Maanmittari 2020 –visio –projektista
saatujen johtopäätösten ja tulosten jatkotyöstämisen. Strategiatyötä tukemaan tehtyyn kyselyyn vastasi yhteensä 337 maanmittaria.
Toimintaa jatkettiin vakiintuneella linjalla. Liiton toimisto oli avoinna neljänä
päivänä viikossa.
Liitto oli mukana Teknillisen korkeakoulun maanmittausosaston aloitteesta
perustetussa maanmittauksen tutkimuksen ja koulutuksen yhteistyöryhmässä

14
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TEKMA:ssa, jonka tavoitteena on TKK:n maanmittausosaston tukeminen
mm. ALUMNI -toiminnan kautta.
2. Hallitus
Liiton hallitus kokoontui kuusi kertaa. Tämän lisäksi hallitus kokoontui strategiatyön ja jäsenkyselyn merkeissä neljä kertaa.
Tapahtumat:
Liitto järjesti Syyspäivän täräyksen 21.9.2007 Helsingissä, johon osallistui yli
50 henkilöä.
Heidi Falkenbach ja Johan von Wendt osallistuivat 23.10.2007 Maanmittarikillan kansainväliseen saunailtaan.
Hannu Ridell osallistui Maanmittarikillan yritysiltaan 1.11.2007.
Muu toiminta:
MIL on vetäjän roolissa Maanmittausalan yhdistysten neuvottelukunnassa
(MYN) ja on pyrkinyt kehittämään yhdistysten ja liiton yhteistoimintaa sekä
avustamaan yhdistysten omaa toimintaa.
3. Kongressirahasto
Kongressirahaston toimikunta piti vuoden aikana kaksi kokousta. Vuoden
aikana apurahoja myönnettiin kolmelle henkilölle sekä Geomatiikan kerho
Poligoni ry:lle.
4. Kansainvälinen toiminta
Pohjoismaat ja Baltia
Pohjoismaiden yhdysmieskokous pidettiin 28.7.-31.7.2007 Tanskan Silkeborgissa. Kokoukseen osallistuivat Suomesta Hannu Ridell, Johan von
Wendt ja Pekka Lehtonen Maankäyttö-lehden edustajana.

M i l a 2/2008
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Pohjoismaisten yhdistysten vuosikokouksissa ovat liittoa edustaneet:
-

Tanska, Nyborg, 2-4.2.2007, Heidi Falkenbach

-

Ruotsi, Eskilstuna, 3.-5.5.2007, Johan von Wendt

-

Norja, Åas, 25.-26.10.2007 , Hannu Ridell

Pohjoismaiden ja Viron edustajat osallistuivat liiton kevätkokoukseen ja Maanmittauspäiville.
FIG
FIG:n kongressiin XXX General Assebly and Workin Week –kokoukseen
Kiinan Hong Kongissa 13.-18.5.2007 osallistuivat liiton delegaatteina Hannu
Ridell ja Arvo Kokkonen.
FIG:n komissioyhdyshenkilöinä ovat toimineet:
1. Yleiset ammatilliset asiat (Professional Standards and Practice)
Arvo Kokkonen
2. Koulutus ja kirjallisuus (Professional Education)
Kirsi Virrantaus
3. Alueelliset tietojärjestelmät (Land Information Systems)
Tarja Myllymäki
4. Merenmittaus (Hydrography)
Jukka Varonen
5. Mittausvälineet ja -menetelmät (Positioning and Measurement)
Pekka Tätilä
16
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6. Insinööritoimitukset (Engineering Surveys)
Henrik Haggrén
7. Kiinteistörekisterit ja maaseutualueiden kehittäminen (Cadastre and Land
Management)
Mikko Uimonen
8. Maankäytön suunnittelu ja kehittäminen (Spatial Planning and Development)
Kari Pakarinen
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)
Erik Lönnfeldt
FIG:n yhdyshenkilöt kokoontuivat vuoden aikana kaksi kertaa. Liiton hallituksen kokouksessa 6/2007 nimettiin FIG:n komissioihin seuraavat yhdyshenkilöt:
1.

Arvo Kokkonen

2.

Henrik Haggrén

3.

Tarja Myllymäki

4.

Jyrki Mononen

5.

Pekka Tätilä
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TOIMINTAKERTOMUS...
6.

Henrik Haggrén

7.

Tuomo Heinonen

8.

Gilbert Koskela

9.

Kauko Viitanen

10.

Hannu Ridell

Kauko Viitanen toimii komission 9 puheenjohtajana kaudella 2006-2010. Komissio järjesti 6.-8.9.2007 seminaarin TKK:lla Espoossa: Seminar on Compulsory Purchase and Compensation in Land Acquisition and Takings.
CLGE, (The Council of European Geodetic Surveyors)
Liitto valtuutti MAKLI ry:n varapuheenjohtaja Heikki Tuomisen edustajaksemme kokoukseen Luxenbourgissa 19.-20.10.2007.
5. Tiedotustoiminta
Maankäyttö
MIL on Maankäyttö ry:n perustajajäsen. Maankäytön vuosikokous pidettiin
Maanmittaus-päivien yhteydessä Kajaanissa 15.3.2007. Vuosikokouksessa liittoa edusti Juhani Hurskainen. MIL:n puolesta Maankäytön tilintarkastajana
toimi Kari Leppäaho. Maankäyttö ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa.
Lehden päätoimittajana toimi Pekka Lehtonen. Lehden hallituksessa jäseninä
olivat Mikko Uimonen (varalla Kaisa Harju), Arvo Vitikainen (varalla Katri
Koistinen) ja Pekka Halme (varalla Erik Lönnfeldt). Taloudenhoitajana toimi
Mikko Hovi. Toimistotyöt hoidettiin MIL:n toimistossa.
MIL:n toimistossa on hoidettu 1.8.2000 alkaen Maankäyttö -lehden ilmoitushankinta.

18
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MILA
Liiton sisäinen tiedostuslehti MILA ilmestyi 7 kertaa. Palstat ovat sisältäneet
ajankohtaistietoa hallitustyöskentelystä, koulutuksesta sekä muista tapahtumista ja hankkeista. Lehden päätoimittajana ovat toimineet Ilkka Aaltonen ja syksystä 2007 alkaen Mirja Metsälä .
Vuoden aikana MILAa julkaistiin myös sähköisesti.
6. Koulutus
Liitto on ollut mukana järjestämässä Maanmittauspäiviä ja Maanmittaustieteiden päiviä.
Maanmittauspäivät, aiheena ”Eino Leinon laulumailla” pidettiin Kajaanissa
15.-16.3.2007, osanottajia oli yli 600.
Liiton kevätkokous pidettiin 15.3.2007 Kajaanissa (osanottajia kokouksessa
24).
Maanmittaustieteiden päivät, aiheena ”Maanmittaus verkossa” pidettiin Espoossa 22.-23.11.2007 (päiville osallistui 140 henkilöä).
Liiton syyskokous pidettiin 23.11.2007 Espoossa ja osanottajia oli 8 jäsentä.
7. MIL:n jäsenyydet
Liitto on jäsenenä alan kansainvälisissä järjestöissä Interna¬tional Federation
of Surveyors (FIG) sekä Euroopan Unionin alueella toimivassa The Council
of European Geodetic Surveyors (CLGE).
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 Rakennustietosäätiö ry:ssä.
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MIL:llä on edustus Tekniikan museon museotoimikunnassa ja Maanmittausalan edistämissäätiössä.
MIL on FIG:n koulutussäätiön perustajajäsen.
8. Talous
Liiton tulos toimintakaudelta osoittaa 3.722,95 euron suuruista alijäämää.
Tuloksessa on mukana FIG:n kongressirahasto, jonka rahastoiduilla varoilla
on rahoitettu kongressin jälkihoitoa ja muuta kansainvälistä toimintaa.
Jäsenmaksutuloja kertyi 45.113,90 euroa kun budjetti oli 48.000 euroa. Jäsenmaksu on ollut varsinaiselta jäseneltä 85 euroa kerran vuodessa maksettuna
tai 100 euroa kahdessa erässä maksettuna, eläkeläiseltä vapaaehtoinen jäsenmaksu 40 euroa. Vapaaehtoinen jäsenmaksu tarkoittaa sitä, että lehdet postitetaan kotiosoitteeseen. Erityisestä syystä on hakemuksesta myönnetty alennusta jäsenmaksuun. Työttömille on hakemuksesta myönnetty työttömän
jäsenmaksu 15 euroa. Alennettu jäsenmaksu on ollut eläkeläisten vapaaehtoisen maksun suuruinen. Nuorilta ja kunniajäseniltä jäsenmaksua ei peritä. Vastavalmistuneen alennettu jäsenmaksu on 40 euroa/vuosi kahden vuoden
ajan.
Vuokratakuuna olemme antaneet 3.446,70 euron talletuksen SatoKoti Oy:lle.
Liiton hallitus ehdottaa vuosikokoukselle, että tilikauden alijäämää 3.722,95
euroa siirretään edellisten tilikausien tulostilille.
9. Toimielimet
Hallitus ja hallituksen jäsenten toimikausi
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Hannu Ridell, puheenjohtaja		

2005-2008

Johan von Wendt, varapuheenjohtaja

2004-2009

Heidi Falkenbach 			

2007-2008

Kaisa Harju

2006-2009

M i l a 2/2008

			

TOIMINTAKERTOMUS...

Hallitus...

Leo Olkkonen
2006-2009

		

Juhani Hurskainen 		
2007-2008
Yrjö Meltaus
2007-2008

		

Liiton toimisto
Toimistosihteeri
Raija Valonen
Kongressirahaston toimikunta
Arvo Kokkonen,
puheenjohtaja
Henrik Haggrén

Arvo Vitikainen
Pekka Halme
varajäsenet:
Katri Koistinen
Kaisa Harju
Erik Lönnfeldt
Maankäyttö-lehden tilintarkastaja
Kari Leppäaho
Maankäyttö-lehden taloudenhoitaja
Mikko Hovi
Maanmittausalan Yhdistysten Neuvottelukunta,
MYN

Erik Lönnfeldt

Johan von Wendt

Katri Koistinen

Hannu Ridell

Mikko Hovi
Tekniikan museon maanmittausalan museotoimikunta
Pekka Raitanen
10. Muut edustukset
Maankäyttö-lehden hallitus
Mikko Uimonen

Maanmittausalan edistämissäätiö
Arvo Vitikainen
Liisa Larjamo, tilintarkastaja
Asta Varonen,
varatilintarkastaja
Raija Valonen, asiamies
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Maanmittaustieteiden päivien järjestelytoimikunta
Leo Olkkonen
Maanmittauspäivien neuvottelukunta
Yrjö Meltaus
Maanmittauspäivien järjestelytoimikunta
Erkki Moilanen, v. 2007
Irma Lähetkangas, v. 2008
Rakennustietosäätiön edustajisto
Ilkka Aaltonen
Tommi Seppänen
TEKMA, TKK:n maanmittauksen tutkimuksen ja
koulutuksen yhteistyöryhmä
Hannu Ridell
Liiton tilintarkastajat
Christer Peltonen, KHT
Kari Leppäaho
Liisa Larjamo,
varatilintarkastaja
Jukka Laitila,
varatilintarkastaja
22
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IMAGO-työryhmä
Hannu Ridell
Vaalitoimikunta
Sakari Viertiö
Mikko Uimonen
Markku Villikka
11. Henkilöstö
Raija Valonen, toimistosihteeri
12. Huomionosoitukset
Kevätkokouksessa liiton pronssinen
plaketti myönnettiin liiton hallituksessa toimineille Katri Koistiselle
(vv. 1998-2006), Taavi Kivipellolle
(vv. 2005-2006) ja Seija Vanhaselle
(1998-2006). Liiton standaari luovutettiin Ilkka Laaksolle, hän toimi
Jyväskylän Maanmittauspäivien järjestelytoimikunnan puheenjohtajana.
Liiton syyskokouksessa luovutettiin
Kaarlo Koivistolle liiton standaari
hänen ansioistaan toimiessaan Tekniikan museon museotoimikunnan
puheenjohtajana vv. 2003-2006.
Liiton tunnustuspalkinto, pyykki nro
18 luovutettiin Oulun kaupungille

... TOIMINTAKERTOMUS
johdonmukaisesta ja kokonaisvaltaisesta maankäyttö– ja maapolitiikan
hoitamisesta.
13. Liiton jäsenistö
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SÄÄNTÖMUUTOSESITYS
Hallitus esittää Maanmittausinsinöörien Liitto ry:n sääntöjä muutettavaksi pykälien 3, 5, 6 ja 8 osalta.
Seuraavassa on esitetty muutokset
pykäläkohtaisesti sekä niiden perustelut.
3§
Nykyinen muotoilu
Liiton varsinaiseksi jäseneksi pääsee
Teknillisen korkeakoulun maanmittausosastolla diplomi-insinöörin tutkinnon suorittanut henkilö tai muu
yliopistotasoisen tutkinnon suorittanut, maanmittausalalla toimiva henkilö, jonka liiton hallitus hyväksyy
jäseneksi. Saavutetut jäsenoikeudet
säilyvät.
Nuoreksi jäseneksi, jolla on oikeus
ottaa osaa liiton kokouksiin ja keskusteluun, mutta ei äänestyksiin,
hallitus voi hyväksyä Teknillisen
korkeakoulun maanmittausosastolla
diplomi-insinöörin tutkintoa suorittavan henkilön. Suoritettuaan tutkinnon tällainen jäsen tulee ilman eri
anomusta 1. momentissa mainituksi
jäseneksi.
Kunniajäseneksi liiton kokous voi
hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka ansiokkaasti on toiminut
liiton tarkoitusperien hyväksi.
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Hallituksen esitys uudeksi muotoiluksi
Liiton varsinaisena henkilöjäsenenä
voi olla Teknillisen korkeakoulun insinööritieteiden ja arkkitehtuurin
tiedekunnassa maanmittausalan diplomi-insinöörin tutkinnon suorittanut henkilö tai muu yliopistotasoisen
tutkinnon
suorittanut,
maanmittausalalla toimiva henkilö,
jonka liiton hallitus hyväksyy jäseneksi tai nuorena jäsenenä hallituksen hyväksymä Teknillisen korkeakoulun
maanmittaustieteiden
laitoksella diplomi-insinöörin tutkintoa suorittava henkilö. Nuoresta
jäsenestä tulee diplomi-insinööriksi
valmistumistaan seuraavan vuoden
alusta ilman eri anomusta liiton varsinainen jäsen.
Yhteisöjäseneksi voi liittyä sellainen
yhdistyksen tarkoitusperien edistämisestä kiinnostunut oikeustoimikelpoinen yhteisö, jonka yhdistyksen
hallitus on hakemuksesta hyväksynyt
jäseneksi. Hallitus hyväksyy yhteisöjäsenen joko yritysjäseneksi tai
yhdistysjäseneksi.
Kunniajäseneksi liiton kokous voi
hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on toiminut ansiokkaasti
liiton tarkoitusperien hyväksi.

SÄÄNTÖMUUTOSESITYS...
Hallituksen perustelut
Ensimmäiseen momenttiin on tehty
muutos varsinaisten jäsenten koulutustaustaa koskien. TKK:n maanmittausosastolta ei enää valmistuu
diplomi-insinöörejä, vaan maanmittausalan diplomi-insinöörit valmistuvat vastaisuudessa TKK:n insinööritieteiden ja arkkitehtuurin
tiedekunnasta.

keelle siirtyneiden ja työttömiksi
joutuneiden varsinaisten jäsenten
sekä yhteisöjäsenten jäsenmaksu voi
olla varsinaisesta jäsenmaksusta
poikkeava. Yhteisöjäsenistä yritys- ja
yhdistysjäsenten jäsenmaksu voi olla
toisistaan poikkeava. Kunniajäsen
on vapaa taloudellisista velvoitteista.
Hallituksen perustelut

5§

Määritellään yhteisöjäsenten jäsenmaksu varsinaisten jäsenten jäsenmaksusta poikkevaksi. Yhteisöjäsenistä
yritysjäsenille
ja
yhdistysjäsenille voidaan määrittää
toisistaan poikkeava jäsenmaksu,
jolla voidaan huomioida paremmin
yhteisöjäsenen jäsenyydestä saama
lisäarvo.

Nykyinen muotoilu

6§

Jäsenmaksun suuruuden päättää
syyskokous. Nuorten jäsenten ja
eläkkeelle siirtyneiden ja työttömiksi
joutuneiden varsinaisten jäsenten jäsenmaksu voi olla varsinaisesta jäsenmaksusta poikkeava. Kunniajäsen on vapaa taloudellisista
velvoitteista.

Nykyinen muotoilu

Hallituksen esitys uudeksi muotoiluksi

Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi sekä kuusi muuta jäsentä.
Hallituksen puheenjohtaja valitaan

Toiseen momenttiin on lisätty mahdollisuus ottaa yhteisöjäseneksi muita oikeustoimikelpoisia yhteisöjä.
Yhteisöjäsenet määritellään yritysjäseniksi tai yhdistysjäseniksi, ja näille
voidaan kohdistaa esim. erisuuruiset
jäsenmaksut.

Jäsenmaksun suuruuden päättää
syyskokous. Nuorten jäsenten, eläk-

Liiton asioita hoitaa näiden sääntöjen ja liiton kokousten päätösten
mukaisesti hallitus. Hallitus voi tarpeen mukaan asettaa toimikuntia ja
valiokuntia, joiden toimivallan se
määrää.
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SÄÄNTÖMUUTOSESITYS...
liiton syyskokouksessa kahdeksi
vuodeksi kerrallaan sekä hallituksen
muut jäsenet kahdeksi vuodeksi ja
hallitus uusitaan siten, että jäsenistä
kolme on vuosittain erovuorossa.
Hallituksen esitys uudeksi muotoiluksi
Liiton asioita hoitaa näiden sääntöjen ja liiton kokousten päätösten
mukaisesti hallitus. Hallitus voi tarpeen mukaan asettaa toimikuntia ja
valiokuntia, joiden toimivallan se
määrää.
Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi sekä kuudesta kahdeksaan
muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja valitaan liiton syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan
sekä hallituksen muut jäsenet kahdeksi vuodeksi ja hallitus uusitaan
siten, että jäsenistä kolme tai neljä
on vuorovuosittain erovuorossa.
Hallituksen perustelut
Joustavuuden lisääminen hallituksen
kokoonpanon mahdollistaa reagoinnin erilaisiin tarpeisiin. Esimerkiksi
sellaisina vuosina, joina MIL:ssa tehdään merkittäviä muutoksia tai järjestetään poikkeuksellista toimintaa,
on hallituksen koon kasvattamiseen
selvä tarve.
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8 § 6 momentti
Nykyinen muotoilu
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
- todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus
- hyväksytään kokouksen työjärjestys
- määrätään jäsenmaksun suuruus
seuraavaksi toimintakaudeksi
- vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio
- valitaan sääntöjen mukaisesti hallitukselle puheenjohtaja joka toinen
vuosi sekä hallituksen muut jäsenet
erovuoroisten tilalle
- valitaan liitolle kaksi tilintarkastajaa
ja heille varamiehet
- käsitellään hallituksen tai jäsenten
näiden sääntöjen mukaan vireille panemat asiat.

...SÄÄNTÖMUUTOSESITYS
Hallituksen esitys uudeksi muotoiluksi (lisäys
kursivoitu)
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Hallituksen perustelut
Muutos on muotoilumuutos, jonka
jälkeen pykälän muotoilu vastaa selkeämmin yhdistyslain muotoilua.

- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa

8 § 10 momentti

- todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Äänestyksessä on kullakin edellisen
vuoden jäsenmaksun suorittaneella
varsinaisella jäsenellä, myös työttömällä ja eläkkeellä olevalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Äänten mennessä
tasan, voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt,
vaaleissa kuitenkin arpa.

- hyväksytään kokouksen työjärjestys
- määrätään jäsenmaksun suuruus
toimikaudeksi hallituksen esityksen perusteella
- vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio
- valitaan sääntöjen mukaisesti hallitukselle puheenjohtaja joka toinen
vuosi sekä hallituksen muut jäsenet
erovuoroisten tilalle
- valitaan liitolle kaksi tilintarkastajaa
ja heille varamiehet
- käsitellään hallituksen tai jäsenten
näiden sääntöjen mukaan vireille panemat asiat.

Nykyinen muotoilu

Hallituksen esitys uudeksi muotoiluksi
Äänestyksessä on kullakin edellisen
vuoden jäsenmaksun suorittaneella
varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Nuorella jäsenellä ja
yhteisöjäsenellä on kokouksessa puhevalta mutta ei äänioikeutta. Äänten mennessä tasan, voittaa se mielipide,
johon
kokouksen
puheenjohtaja on yhtynyt, vaaleissa
kuitenkin arpa.
Hallituksen perustelut
Määritetään yhteisöjäsenen äänestysoikeus. Hallitus esittää, että yhteisöjäsenet rinnastetaan äänestysoikeuden osalta nuoriin jäseniin, joille
myönnetään puhevalta mutta ei äänioikeutta. M i l a 2/2008 27

TALOUS
SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY, MIL
TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2007
VARSINAINEN TOIMINTA
TUOTOT JA KULUT
Julkaisutuotot
Julkaisukulut
Maanmittauspäivät
Maanmittausteiden päivät
Maankäyttö
Yhteensä
KULUT
Henkilöstökulut
Palkat
Eläkekulut
Muut pakolliset henkilösivukulut
Yhteensä
POISTOT
Poistot

Vuosi 2007

Vuosi 2006

Vuosi 2005

1 975,00
-6 054,50
2 764,83
1 000,00
7 135,80
6 821,13

787,00
-6 466,15
5 763,13
2 654,85
7 423,82
10 162,65

2 890,00
-7 247,70
6 589,15
500,00
6 878,61
9 610,06

-21 731,75
-3 289,38
-1 071,08
-26 092,21

-25 553,80
-3 767,85
-1 241,40
-30 563,05

-25 482,19
-4 125,24
-990,93
-30 598,36

-575,91

-862,42

-1 118,23

MUUT KULUT
Toimitilakulut
Matkakorvaukset ja päivärahat
Kokous- ja neuvottelukulut
Pohjoismaat, matkakulut, N. Häfte
Baltia matkakulut
FIG -matkakulut
CLGE -matkakulut
Toimistokulut
Jäsenmaksukulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä

-4 393,32
-331,00
-1 684,65
-7 279,02
0,00
-7 920,77
0,00
-9 375,76
-9 437,33
-1 203,80
-41 625,65

-4 393,32
-127,70
-612,67
-6 286,63
0,00
-6 330,05
-798,55
-10 425,33
-9 344,29
-305,14
-38 623,68

-4 393,32
-822,15
-933,45
-5 282,78
0,00
-7 134,40
-1 007,00
-8 913,60
-8 376,95
-1 320,42
-38 184,07

Varsinaisen toiminnan tuotto/kulujäämä

-61 472,64

-59 886,50

-60 290,60

VARAINHANKINTA
Jäsenmaksut
Muiden yhdistysten osuus toim.
Yhteensä

45 113,90
5 929,60
51 043,50

46 302,50
9 029,60
55 332,10

47 320,00
5 729,60
53 049,60

Tuotto ja kulujäämä

-10 429,14

-4 554,40

-7 241,00

1 141,86
0,00
-317,65
824,21

924,62
124,23
-15,86
1 032,99

594,77
1 793,51
-15,72
2 372,56

Tuotto ja kulujäämä

-9 604,93

-3 521,41

-4 868,44

TILIKAUDEN TULOS
Tilinpäätössiirrot
Vapaaehtoiset varaukset, lisäys/vähennys

-9 604,93

-3 521,41

-4 868,44

5 881,98

4 829,55

5 403,18

TILIKAUDEN ALI/YLIJÄÄMÄ

-3 722,95

1 308,14

534,74

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Korkotuotot
Sijoitustoiminnan tuotot
Muut rahoituskulut
Yhteensä
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TASE 31.12.2007
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Muut pitkävaikutteiset menot

Vuosi 2007 Vuosi 2006

Vuosi 2005

0,00

0,00

94,54

1 727,73

2 303,64

3 071,52

5 218,45

5 218,45

5 218,45

535,58

638,58

741,58

Saamiset
Lyhytaikaiset
Siirtosaamiset
Jäsenmaksusaamiset
Muut saamiset
Yhteensä

15 261,46
85,00
3 446,70
18 793,16

14 054,96
0,00
3 438,09
17 493,05

9 189,63
170,00
3 429,52
12 789,15

Rahoitusarvopaperit
Muut arvopaperit

18 865,79

19 183,44

19 059,21

Rahat ja pankkisaamiset

24 043,27

35 290,81

39 316,08

69 183,98 80 127,97
======== ========

80 290,53
=======

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Yhteensä
Sijoitukset
Liittymismaksut
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Tavarat
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SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY, MIL
TASE 31.12.2007
VASTATTAVAA
Edellisten tilikausien ali/ylijäämä

2007 Vuosi Vuosi 2006

Vuosi 2005

1 480,21

172,07

-362,67

Tilikauden yli/alijäämä

-3 722,95

1 308,14

534,74

Oman pääoman muutos
Oma pääoma yhteensä

-2 242,74

1 480,21

172,07

6 495,06
9 445,76
45 446,30
61 387,12

6 495,06
15 327,74
45 446,30
67 269,10

6 495,06
20 157,29
45 446,30
72 098,65

9 266,18
773,42
10 039,60

10 718,60
660,06
11 378,66

7 403,57
616,24
8 019,81

69 183,98

80 127,97
========

80 290,53
=======

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN
KERTYMÄ
Vapaaehtoiset varaukset
Julkaisuvaraus
Muut varaukset
Toimintavaraus
Yhteensä
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Siirtovelat
Muut velat
Yhteensä
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Ko u lu t u s t a ja ta p a h tu mia
Tapahtumia ulkomailla
7-18.4.2008, München, Saksa
International Conference
Policy meets Land Management:
Contributions to the Achievement
of the Millennium Development
Goals http://www.landentwicklungmuenchen.de
12-15.5.2008, Lissabon, Portugali
13th FIG Symposium on Deformation Measurements and Analysis
(WG 6.1) with the 4th IAG Symposium on Geodesy for Geotechnical
and Structural Engineering (SC 4.2)
- Measuring the Changes.
http://measuringchanges.lnec.pt
Touko-kesäkuu, Espanja 21st International Geodetic Students Meeting - ISGM 2008. tarkemmat tiedot
tulevat FIG:n sivuille
11-13.6.2008, Enschede, Alankomaat
International Workshop Sharing
Good Practices: e-Learning in Surveying, Geo-information Sciences
and Land Administration
Jointly organised by FIG Commission 2, Commission 7 and the
International Institute for Geo-

i nformation Science and Earth
Observation (ITC).
http://www.itc.nl/fig_elearning2008
14-19 Kesäkuuta FIG Working Week
2008, Tukholma
www.fig.net/fig2008
14. Heinäkuuta 2008 SLF:s årsmöte,
100-årsmiddag.2009 Pohjoismainen
maanmittarikongressi, Aalborg,

Tanska

2010 FIG kongressi Sydney

Tapahtumia kotimaassa
Kaavoitus, kiinteistökehitys ja rakentaminen –seminaari 6.-7.3.2008 Helsingissä. www.kiinko.fi
13.-14.3.2008 Maanmittauspäivät
Joensuussa
http://www.jns.fi/
Resource.phx/sivut/sivut-jns/maanmittaus/index.htx
5.4.2008 Alumnisitsit ktso s.6
26.-29.7.2008 Pohjoismainen yhdysmiestapaaminen, Imatra
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Valmistuneet

Nimityksiä:

Diplomi-insinööriksi

Hyvinkään kaupungin paikkatietoinsinööriksi Hanna Majurinen

Jussi Kesälä
Tuuli Luoma
Vesa Gummerus

MIL:n sähköpostilista
Tarkistamme ja täydennämme jäsenten sähköpostiosoitteita
Lähetä nimesi ja sähköpostiosoitteesi Raijalle MIL:n
toimistoon - saat paluusähköpostissa maanmittarisanaston
toimisto@mil.maanmittari.fi

