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1. KOKOUKSEN AVAUS
2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA
3. KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA
4. KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA (2).
5. KOKOUKSEN ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA (2)
6. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Sääntöjen mukaan Liiton varsinaisista kokouksista ilmoitetaan Liiton jäsentiedotteessa tai
sähköisellä kokouskutsulla liiton tiedottamiseen käyttämissä sähköisissä tiedotusvälineissä
esim. Liiton internet-sivuilla viimeistään 15 päivää ennen kokousta. Ilmoitus on julkaistu
Liiton internet-sivuilla.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
7. KOKOUKSEN ÄÄNIMÄÄRÄT JA ÄÄNIVALLAN KÄYTTÄJÄT
Liittokokouksessa käyttävät äänivaltaa henkilöjäsenet ja jäsenyhdistysten valtuuttamat
edustajat. Kokouksessa on lisäksi puhevalta jokaisella jäsenyhdistyksen jäsenellä.
Kannattajajäsenellä on Liiton kokouksessa puhevalta, mutta ei äänivaltaa. Henkilöjäsenillä on
yksi ääni.
Jäsenyhdistysten äänimäärä liittokokouksessa määräytyy edellisen vuoden loppuun
mennessä Liitolle maksettujen jäsenmaksujen määrän mukaisesti siten että yhdistyksellä yksi
ääni kutakin jäsentä kohden.
Jäsenyhdistyksen tulee valita edustajansa liittokokoukseen siten että kullakin edustajalla on
enintään 100 ääntä.
Äänimäärät ja edustajien määrät jäsenyhdistyksittäin ovat:
KMT 274 ääntä - n edustajaa
VMT 270 ääntä - n edustajaa
YMT 44 ääntä - n edustaja
8. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kokouksessa käsiteltävät asiat on esitettävä kirjallisesti Liiton hallituksen puheenjohtajalle
viimeistään 10 päivää ennen kokouksen alkua. Puheenjohtaja laatii kokouksen
työjärjestyksen. Mikäli joku (ei tarvitse olla liittokokousedustaja) tahtoo kokouksessa
käsiteltäväksi otettavan asian, jota ei ole kokouksen työjärjestyksessä, hänen tulee tehdä
tästä esitys kokouksen toimihenkilöiden vaalin tultua suoritetuksi. Erimielisyyden sattuessa
asian esille ottamista tulee kannattaa ¼ äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyslain 14 §
mukaan yhdistyksen kokouksessa älköön tehtäkö päätöstä sääntöjen muuttamisesta tai

yhdistyksen purkamisesta tai kiinteistön ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä, ellei
sellaista asiaa ole kutsumuksessa erittäin mainittu.
9. TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUOSILTA 2017 - 2018
10. TILIT SEKÄ TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUOSILTA 2017 - 2018
11. LIITON HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA
12. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN KOKOONPANO JA HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ
Hallitukseen kuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä ja
varajäsentä.
13. HALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI
Liiton sääntöjen 6 §:n mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitsee liittokokous
kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Koko hallitus on liittokokouksessa erovuorossa. Oletetaan ja
toivottavaa myös Liiton toiminnan kannalta olisi, etteivät kaikki hallituksen jäsenet kerralla
vaihdu. Hallitus määrää liittokokouksen jäsenille vähintään 3 varajäsentä. Hallituksen
jäsenet on valittava siten, että hallitukseen tulee vähintään kaksi valtiolta, kaksi kunnilta,
kaksi yksityistoimialoilla palvelevaa jäsentä sekä enintään kaksi maanmittausalan
ammattikorkeakoulussa tai ammatillisella korkea-asteella opiskelevaa opiskelija jäsentä.
Käytäntönä on ollut, että jäsenyhdistysten VMT, KMT, ja YMT puheenhohtajat on valittu
MAKLI:n hallituksen jäseniksi.
14. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUOSILLE 2019 – 2020
Sisältää taloussuunnitelman. Hallitus vahvistaa talousarvion vuodeksi kerrallaan.
15. TOIMINNANTARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja seuraavaksi
liittokokouskaudeksi.
16. MUUT MAHDOLLISET ASIAT
17. SEURAAVAN LIITTOKOKOUKSEN PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN
20. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI RY:N
TOIMINTAKERTOMUS VUOSILTA 2017-2018
YLEISTÄ
Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten Liitto MAKLI ry:n toiminnassa ovat
kertomuskautena päällimmäisinä aiheina olleet toiminnan sopeuttaminen ja uuden
toimintamallin suunnittelu. Muutostarpeet ovat tulleet edunvalvonnan toimintaympäristön
muutoksista.
Toimintakaudella on tehty yhteistyötä Maanmittausinsinöörien liiton (MIL) yhdistyksen
kanssa mm. julkaisemalla Maankäyttölehteä (4 julkaisua / vuosi) ja järjestämällä
maanmittauspäiviä (kerran /vuodessa). Kansainvälistä yhteistoimintaa on tehty MIL:in kanssa
mm. järjestössä CLGE:ssä (The Council of European Geodetic Surveyors) ja kansainvälisessä
alan järjestössä FIG:ssä (International Federation of Surveyors).
Suuri ponnistus oli kansainvälisen FIG Working Week’in järjestäminen Helsingin
Messukeskuksessa 29.5-2.6.2017. Osallistujia oli n. 1400 ympäri maailman. Järjestelyistä
vastasivat FIG:n toimiston lisäksi MIL ja MAKLI yhdessä. Järjestelytoimikunnassa oli MAKLIn
edustajana Martti Pietikäinen. Päivillä työskenteli useita MAKLIn jäseniä. Samassa
yhteydessä järjestettiin kansalliset maanmittauspäivät, joiden järjestämisvastuu oli myös
MIL:lla ja MAKLIlla.
Makli ry:n tiedottaminen on hoidettu jäsentiedotteiden kautta. Vuosina 2017 ja 2018
jäsentiedotteet julkaistiin siten, että kevättiedotteet julkaistiin painettuna ja muut
jäsentiedotteet sähköisinä yhdistyksen www-sivuilla.
MAKLIN Kulmakadun toimistoa ja toimintaa on pyöritetty hallituksen jäsenten kesken.
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Liitto on jäsenenä eurooppalaisessa alamme järjestössä CLGE:ssä (The Council of European
Geodetic Surveyors) ja kansainvälisessä alan järjestössä FIG:ssä (International Federation of
Surveyors). Liiton edustajat osallistuivat seuraaviin kokouksiin:
•
FIG Working Week 2017 Helsinki 29.5.-2.6.2017
•
CLGE General Assembly ja seminaari 19.-21.4.2018 Pristina, Kosovo (Martti
Pietikäinen, Aleksi Toivonen)
•
FIG Conference 2018 Istanbul 7.-11.5.2018 (Martti Pietikäinen, Kimmo Sulonen)
KOULUTUS
Kertomuskautena ei ole järjestetty omaa koulutusta. Ajankohtaisiin koulutuksiin on
osallistuttu toimialoittain. Yhteinen koulutus on ollut vuosittaiset maanmittauspäivät, jonka
järjestelyistä ovat vastanneet MIL ry. ja MAKLI.
LIITTOKOKOUS
Sääntömääräinen liittokokous pidettiin 25.3.2017 liiton toimistolla Helsingissä. Kokouksen
puheenjohtajana toimi Kari Ruohonen Eurasta ja sihteerinä Juha Pulkkinen Orimattilasta.
Liiton puheenjohtajaksi valittiin Martti Pietikäinen Helsingistä.

Jäsenyhdistysten äänimäärät ja edustukset kokouksessa olivat:
KMT 309 ääntä - 4 edustajaa
VMT 326 ääntä - 6 edustajaa
YMT 44 ääntä - 1 edustaja
Kokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus ja tilit vuosilta 2016-2017, toimintasuunnitelma
vuosille 2017-2018 sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.
HALLITUKSEN TOIMINTA
Hallitus kokoontui toimintakertomuskautena 10 kertaa. Useimmat kokoukset pidettiin niin,
että osa osallistujista oli läsnä videoyhteydellä.
Toimintakautena tiedotteita on julkaistu 8 kpl. joista kaksi on ollut paperisena ja jaettu
kaikille jäsenille. Muut tiedotteet ovat olleet luettavissa sähköisenä Maklin kotisivuilla.
Makli ry on tukenut Tekniikan Museon maanmittausalan museotoimikuntaa vuosittaisella
raha-avustuksella.
Hallitus on pitänyt toimintakautena kaksi seminaaria, 17.-18.11.2017 (Tallinna) ja 12.13.10.2018 (ruotsinlaivalla). Seminaarien aiheena oli ajankohtaisen toiminnan lisäksi
tärkeimpänä asiana MAKLI:n rooli tulevaisuudessa muuttuvassa toimintaympäristössä. 2018
seminaarissa tehtiin merkittävä linjaus siitä, että MAKLI:sta tehdään henkilöjäsenpohjainen
yhdistys. Tämän toteutus on suunniteltu tapahtuvan 2019 aikana.
MAKLI osallistui 2017 ja 2018 Lapin AMK:n järjestämille maanmittauspäiville tavoitteena
saada lisää opiskelijajäseniä ja turvaamaan nuorten tuloa mukaan toimintaan.
PAIKALLISYHDISTYSTOIMINTA
Hallitus on tukenut paikallisyhdistysten järjestämiä tapahtumia anomusten perusteella,
pääsääntöisesti 10€/tapahtuman osallistuja.
LIITON HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT
Puheenjohtaja
Martti Pietikäinen
Varsinaiset jäsenet
VMT Jani Jauhiainen
VMT Marjo Sorjonen
KMT Jyrki Pohjankylä
KMT Juha Pulkkinen
YMT Ritva Ruokanen
OPISK. Aleksi Toivonen, Tuomas Jylhä
Varajäsenet
VMT Vesa Virtanen
KMT Kimmo Sulonen
YMT Esa Wikman
Työvaliokunnan ovat muodostaneet puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri.

Toiminnantarkastajina ovat olleet Heikki J. Oksanen ja Jarmo Pesonen, varalla Tom Masalin.
LIITON TOIMISTO
Toimisto sijaitsee osoitteessa Kulmakatu 8 A, 00170 Helsinki, Kruununhaan kaupunginosassa.
Toimiston puhelinnumero on 045 2770347 ja sähköposti makli@welho.com.
Kotisivut ovat osoitteessa www.makli.fi.
Toimiston hoitoon ovat osallistuneet Ritva Ruokanen YMT, Liisa Rouhiainen KMT ja
Annamaija Krannila VMT
TOIMINTAKAUDEN VIRKAILIJAT JA VASTUUALUEIDEN HENKILÖT
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Tiedotusvastaava
Jäsenrekisteri
Toimistotiimi

Jyrki Pohjankylä
Marjo Sorjonen
Ritva Ruokanen
Aleksi Toivonen
Aleksi Toivonen
Liisa Rouhiainen, Ritva Ruokanen ja Marjo Sorjonen

Vastuualueet
Kansainväliset asiat (CLGE/FIG)

Martti Pietikäinen, Aleksi Toivonen, Tuomas Jylhä

Linjakysymykset, yhteistyö ja edustaminen Martti Pietikäinen
Jäsentiedotteet

Aleksi Toivonen, Ritva Ruokanen

Talousasiat

Ritva Ruokanen

EDUSTUKSET
Maankäyttö ry

Martti Pietikäinen
Ritva Ruokanen
Juha Pulkkinen

Maanmittauspäivien neuvottelukunta

Kari Rantalainen

Maanmittauspäivien järjestelytoimikunta

Jari Ahonen, Aleksi Toivonen, Kimmo Sulonen

MYN, maanmittausalan yhdistysten
neuvottelukunta

Martti Pietikäinen, varalla Jyrki Pohjankylä

Tekniikan museon maanmittausalan Museotoimikunta

HUOMIONOSOITUKSET

Raimo Tuomala - 2018/11
Timo Ansio 2018/11 Anssi Kuusela

Liiton vanhaa tunnustuspalkintoa (Mittaripystiä) ei ole enää jaettu.
TALOUS
Toimintakauden aikana saatiin FIG Working Week’in 2017 järjestämisestä yhdessä MIL ry:n
kanssa niin paljon ylijäämää, että taseesta on 2017-18 paikattu vuosien alijäämää (2017 x€ ja
2018 x€). Alijäämää tehtiin näin tarkoituksella, ja jäsenyhdistyksiltä perittiin vain osittaista
jäsenmaksua 20-25€/jäsen/vuosi. Jäsenyhdistysten toimintaan jäi näin enemmän rahaa.
Toimintakauden aikana on myös pyritty karsimaan joitakin kuluja mm. pitämällä enemmän
videokokouksia, koska liiton jäsenmääräkehitys on ollut jatkuvasti aleneva, ja talous ei
jatkossa ole kestävällä pohjalla tällä jäsenmaksutasolla.

HALLITUS

MAKLI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2019-2020
TOIMINTA-AJATUS
MAKLI on jäsentensä tarpeista lähtevä edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö.
MAKLI toimii jäsentensä välisenä yhdyssiteenä ja edistää alan ja ammattikunnan
yhteenkuuluvuutta sekä ammattitaitoa. MAKLI valmistelee ja neuvottelee jäseniään koskevissa
oikeudellisissa, ammatillisissa, sosiaalisissa, palkkauksellisissa ja koulutuksellisissa asioissa.
TOIMINNAN PAINOPISTEET
Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten Liitto ry:n (MAKLI) keskeiset
painopisteet vuosina 2019-2020
• selvitetään mahdollisuudet laajemman maanmittausalan järjestön muodostamiseen.
• Kulmakatu 8 toimistotilojen käyttö (MAKLI:lla ei enää tarvetta)
• jäsenhankinta
• kansalliseen ja kansainväliseen toimintaan osallistuminen
• alaan liittyvän lainsäädännön seuranta ja kehittäminen
YHTEISTOIMINTA
MAKLI on jäsenenä Maankäyttö ry:ssä. Maankäyttö ry. julkaisee Maankäyttö-lehteä sekä ry.
vastaa maanmittauspäivien järjestelyistä. MAKLI:lla on edustus Maanmittausalan järjestöjen
neuvottelukunta MYN:ssä. Osallistutaan myös IMAGO-työryhmän toimintaan.
KOULUTUS
MAKLI osallistuu alan koulutuksen kehittämiseen itse sekä yhteistyössä maanmittauslaitoksen,
FCG:n sekä teknisen alan opetuksesta ja tutkimuksesta vastaavien tahojen kanssa.
Paikallisyhdistysten järjestämää koulutusta tuetaan.
TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA
MAKLIn tiedotusta hoidetaan internet-sivujen kautta.
Ammattikorkeakoulujen opiskelijoille järjestetään informaatiotilaisuuksia, joiden käytännön
toteuttamisesta huolehtivat erikseen nimetyt yhdyshenkilöt.
MAKLI osallistuu paikallisyhdistysten kokous-, tiedotus- ja koulutustilaisuuksiin
mahdollisuuksien mukaan.
MAKLI on jäsenenä yhdessä MIL:n kanssa Maankäyttö ry:ssä, joka julkaisee neljä kertaa
vuodessa ilmestyvää Maankäyttö-lehteä.
ALOITTEET JA LAUSUNNOT
MAKLI tekee toimialaansa kuuluvia aloitteita ja lausuntoja. Lausunnot annetaan pyynnöstä
sekä oma-aloitteisesti ilman erityistä pyyntöä, mikäli asian katsotaan koskevan jäsenistöä tai
sen tehtäväkenttää.
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
MAKLI osallistuu alan kansainväliseen toimintaan kuulumalla mm. Euroopan kattavaan
CLGE:hen (The Council of European Geodetic Surveyors), sekä hoitamalla yhteyksiä

pohjoismaisiin ja Baltian maiden alan järjestöihin. MAKLI kuuluu myös FIG:iin (International
Federation of Surveyors), joka on maanmittausalan kansainvälinen järjestö.
PALKITSEMISET JA HUOMIONOSOITUKSET
MAKLI:lla on ansiomerkki, ansioplaketti ja pöytästandaari.
Hallitus päättää huomionosoituksista. Tervehdyskäynneistä ja muista huomionosoituksista
päätetään erikseen.
LAINSÄÄDÄNTÖ
MAKLI seuraa maanmittausalaa ja siihen liittyvää lainsäädäntöä ja sen kehittymistä sekä tekee
tarvittavia parannus- ja uudistusesityksiä.
JÄSENPALVELUT
MAKLI:n tarjoaa jäsenpalveluina mm. Maankäyttölehden, Maanmittauspäivät ja
koulutustoimintaa. MAKLI:n jäsenkunta saa muut palvelunsa ammattiyhdistysten kautta
(työttömyyskassa, oikeusapupalvelut, lomatuet, vakuutuspalvelut jne,).
TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2020
MAKLI:n talous perustuu jäsenmaksuihin. Jäsenmaksu vuonna 2019 on 48€/henkilöjäsen,
kannatusjäseniltä 48 euroa/henkilö ja opiskelijajäseniltä 20 euroa/henkilö/4 vuotta
(opiskeluaika).
Hallitus hyväksyy vuosittaisen talousarvion.
HALLITUS

