KMT:n kuulumisia
Maanmittausalan tulevaisuus tarvitsee tiivistä yhteistyötä toiminnan osaamisen ja
koulutuksen takaamiseksi. Tämän vuoksi MAKLI ry sekä MIL ry ovat suunnitelleet ja
toteuttaneet laajaa yhteistyötä, tästä hyvänä esimerkkinä alan suurin vuotuinen
tapahtuma maanmittauspäivät. Edellä mainitusta johtuen MAKLI ja
jäsenyhdistykset ovat todenneet yhdistymisen tärkeäksi. Jatkossa toimiva yhdistys
tulee palvelemaan omia jäseniä sekä koko maanmittausalaa. Lisätietoja
mahdollisesta yhdistymisestä antaa MAKLI ry:n PJ Martti Pietikäinen
(martti.pietikainen@maanmittauslaitos.fi) sekä MIL ry:n PJ Mikael Still
(mikael.still@maanmittauslaitos.fi) tai yhdistysten verkkosivuilta.
KMT ry säännöt muutettiin vuosikokouksen yhteydessä 27.3.2019. Uusilla säännöillä KMT
ry ”pakkoliitto” Maklin ry kanssa purettiin. Vuosikokouksessa tehtiin myös ehdollinen
eroamispäätös Makli ry:stä.
Yhdistys eroaa Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten liitto MAKLI ry:stä
ja jäsenet siirtyvät henkilöjäseninä MAKLI:n jäseniksi. Henkilöjäsenet voivat tällöin jatkaa
MAKLI:n jäseninä maksamalla MAKLI:n henkilöjäsenille tarkoitettua jäsenmaksua.
Eroaminen edellyttää sitä, että kaikki kolme MAKLI:n jäsenyhdistystä (KMT ry, VMT ry. ja
YMT ry.) ovat tehneet eroamispäätöksen ja että MAKLI:n sääntöihin tehdään
henkilöjäsenyyteen siirtymiseksi tarvittavat muutokset. Eroaminen astuu voimaan sen
MAKLI:n ylimääräisen liittokokouksen päätöksen mukaisesti, jossa edellä mainituista
sääntömuutoksista on päätetty.
Muutos ei vaaranna Maklin toimintaa, vaan antaa Maklille enemmän joustavuutta omiin
ratkaisuihin. Uskomme että tulevaisuudessa Maklin ja Millin yhteistoiminta on helpompaa
koska Maklilla ei ole enää suoraa sidonnaisuutta ammatilliseen edunvalvontaan (Ayliikkeeseen). Sääntömuutoksella ei ketään eroteta Maklista, vaan jäsenyys jatkuu
toistaiseksi. Kullekin tullaan lähettämään ohjeet, miten toimien varmistat myös jatkossa
Maklin jäsenyyden ja maankäyttölehden itsellesi.
KMT jäsenen osalta muutos näkyy jatkossa siten, että pystymme laskemaan KMT:n
jäsenmaksua, mutta toisaalta jatkossa vapaaehtoinen Maklin (henkilö)jäsenmaksu tullaan
perimään erikseen. KMT:n asemaan muutos ei vaikuta, säilymme edelleen yhtenä
Suomen Ammattikorkeakoulu- ja Opistotekniset SKT ry:n jäsenjärjestönä. Myös SKT ry on
vahvistanut uudet sääntönsä jotka jatkossa mahdollistavat suoran henkilöjäsenyyden,
tavoitteena on sama kilpailukykyinen jäsenmaksuprosentti kaikille SKT ry:n jäsenille.
Paikallinen Tekniikka ja Terveys KTN:n edunvalvonta jatkuu Julkisalan koulutettujen
neuvottelujärjestö JUKO:n kautta kuten ennenkin.

Ajankohtaista koulutuksista:
FCG järjestää:
Kiinteistöinsinöörien ja geodeettien neuvottelupäivät
Ajankohta 4.2.2020 - 5.2.2020 Original Sokos Hotel Tripla Pasila
Kiinteistöjen ylläpitopäivät
Ajankohta 4.2.2020 - 5.2.2020 Tampere, Solo Sokos Hotel Torni Tampere
Kuntien paikkatietoseminaari
Ajankohta 11.2.2020 - 12.2.2020 Toteutustapa Foorumi, Kuntatalo

MIL ry ja MAKLI ry järjestävät Maanmittauspäivät 2020 kaksipäiväisenä tapahtumana
18.–19.3.2020 Helsingin Paasitornissa. Luvassa on mielenkiintoisia sessioita, joissa
käsitellään päivän polttavia puheenaiheita niin maapolitiikan, paikkatiedon kuin
kiinteistönarvioinninkin saralla.
Maanmittauspäivien yhteydessä järjestämme 18.3.2020 Kuntien Maanmittausalan
Ammattikorkeakoulu- ja Opistotekniset KMT ry vuosikokouksen.

Rauhallista Joulua jäsenistölle ja yhteistyökumppaneille
sekä menestystä vuodelle 2020!
Tampereella joulukuussa 2019
KMT Puheenjohtaja Jyrki Pohjankylä

