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10.1.2018

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018
TOIMIHENKILÖT
Seuran hallitukseen ovat toimikautena 2018 kuuluneet:
Jaana Jokitulppo, siht.
Pertti Pasanen
Jouni Räisänen
Marjo Vänskä
Seppo Heinänen
Kati Johansson
Sirkku Saarikoski, varapj.
Milja Koponen, pj.

A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Itä-Suomen Yliopisto
Tukes
Työterveyslaitos
AX-suunnittelu Oy
Neste Oyj
Sosiaali- ja terveysministeriö
Työterveyslaitos

Seuran taloudenhoitajana on toiminut Mikael Fingerroos.
Vuosikokouksen valitsemina Seuran toiminnantarkastajina ovat toimineet Arto Säämänen
ja Timo Tuomi sekä varatoiminnantarkastajina Jari Rajala ja Ville Hyvärinen
Työterveyslaitokselta.
JÄSENASIAT
JÄSENISTÖ
Seuran jäsenmäärä oli jäsenluettelon mukaan vuoden 2018 lopussa yhteensä 171 (2017
lopussa 168), joista 121 (122) varsinaista, 30 (29) eläkeläisjäsentä, 15 (13) opiskelijajäsentä sekä 2 (4) kannattajajäseniä. Seuraan liittyi vuoden aikana 3 (17) uutta jäsentä
ja erosi 0 (0) jäsentä.
Jäsenmäärä on pysynyt tasaisena, mutta on todennäköistä että todellinen jäsenmäärä on
tätä pienempi. Jäsenmaksunsa maksamatta jättäneitä ei ole listoilta aktiivisesti karsittu
muutamaan vuoteen.
JÄSENMAKSUT
Seuran jäsenmaksut ovat olleet:
Varsinaisilta jäseniltä
Kannattajajäseniltä
Opiskelijajäseniltä
Eläkeläisjäsenet

20 €
100 €
7€
7€

Kunniajäseniltä ja työttömänä olevilta ei ole peritty jäsenmaksua.
APURAHAT
Vuonna 2018 myönnettiin seuraavat apurahat:
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- Merja Järvelälle väitöstyön kuluihin (700 €)
- Marko Hyttiselle, Anna Kokkoselle, Tomi Kanervalle ja Sanni Uuksulaiselle (á 1000 €)
IOHA:n kongressiin osallistumista varten
- Anniina Salmelalle väitöstyön kuluihin (600 €)
- Anna Kokkoselle väitöstyön kuluihin (600 €)
KOKOUKSET
Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 7.2.2018 Oulussa ja toinen seuran kokous
27.4.2018 Kuopiossa, Helsingissä ja Tampereella + Skypen välityksellä.
Seuran hallitus on kokoontunut vuonna 2018 kahdeksan kertaa, joista 7 kertaa Skypen
välityksellä ja kerran koulutuspäivien yhteydessä Oulussa. Asioita on lisäksi hoidettu
paljon sähköpostilla.
KOULUTUSTILAISUUDET
Koulutuspäivät pidettiin 7.-8.2.2018 hotelli Arinassa Oulussa. Näille osallistui yhteensä 48
henkilöä (1 tai 2 päiväksi). Koulutuspäivien yhteydessä tutustuttiin Oulun Turvapuistoon.
Koulutuspäivien materiaali on saatavilla seuran verkkosivuilla.
TIEDOTUS
Seuran tiedotusta on hoidettu internetin ja sähköpostin kautta. Seuralla on Weeblypohjalle laaditut nettisivut. Blogipalsta kaipaa edelleen uusia kirjoituksia. Sosiaalista
mediaa hyödynnetään lähinnä hallituksen jäsenten henkilökohtaisten tilien kautta.
IOHA:n viestinnässä tärkeä on Global Exposure Manager -uutiskirje. Jäsenten toivotaan
tutustuvan siihen ja jakavan kirjettä verkostoissaan. IOHA toivoo uutiskirjeeseen
ilmoituksia (rekryt tms.) ja mainoksia.
TYÖHYGIENIAN KOULUTUS JA SEN KEHITTÄMINEN
STHS ry jatkaa Occupational Hygiene Training Association –jäsenenä. OHTA ylläpitää
työhygienian alan koulutusta ja sertifiointia (www.ohlearning.com). Koulutuksen kvasioita seurataan IOHA:n työryhmässä (jäseninä Pasanen ja Koponen). Johtokunnan
ehdotuksesta Pasanen ilmoittautui seuran edustajana mukaan OHTA:n advisory boardiin,
johon oli kuitenkin valittu muiden yhdistysten edustajat. Pasanen on kuitenkin aktiivisesti
ulkopuolisena seurannut OHTA koulutustoimikunnan toimintaa, mutta päätösasiakirjat
eivät ole julkisia.
Työterveyslaitoksen vuonna 2009 aloittaman työhygieenikoiden ja mittaushygieenikoiden
pätevöitymiskoulutuksen tutkintolautakunnassa toimivat Jouni Räisänen Seuran
edustajana ja Pertti Pasanen Itä-Suomen yliopiston edustajana. Tutkintotoimikunta ei
kokoontunut vuoden 2018 aikana.
TYÖHYGIEENIKOIDEN SERTIFIOINTI
Seuran johdolla on aloitettu työhygieenikoiden sertifiointijärjestelmän kehittäminen.
Järjestelmälle on tavoitteena saada IOHA:n hyväksyntä. Sertifiointityöryhmässä ovat
toimineet Pertti Pasanen, Anna Kokkonen, Timo Tuomi, Tuula Liukkonen ja Milja
Koponen. Työ on alkanut perehtymällä muualla maailmassa käytössä oleviin järjestelmiin
ja kääntämällä soveltavin osin dokumentteja. Lisäksi on kerätty tietoa olemassaolevasta
koulutustarjonnasta ja muista pätevyyden kehittämis- ja ylläpitomahdollisuuksista. Myös
sertifiointilautakunnan kokoaminen on aloitettu.
MESSUT
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STHS ry:llä oli oma ständi Tampereella järjestetyillä Eurosafety – Työhyvinvointi messuilla syyskuussa. Lisäksi järjestettiin seminaari fysikaalisista altisteista otsikolla
”Laiteturvallisuudesta altistumisen hallintaan – esimerkkinä melu ja tärinä”.
Messut ovat työturvallisuusalan ammattilaisille suunnatut, mutta silti on voitu havaita,
että työhygienia ei ole kovin tuttu aihealue monille. Alan ja erityisesti alalla tarjottavien
palveluitten tunnetuksi tekeminen hyödyttää kaikkia työhygienian parissa työskenteleviä.
ALUETOIMINTA
Aluetoiminnan yhdyshenkilöt ovat Kati Johansson - Etelä-Suomi ja Jari Rajala - PohjoisSuomi. Aluetapaamisia ei järjestetty vuonna 2018.
SENIORITOIMINTA
Senioritapaamisia ei järjestetty vuonna 2018.
TYÖSUOJELUNÄYTTELYN MATERIAALIEN DIGITOINTI JA MUU HISTORIATIEDON KERUU
Työsuojelunäyttelyn materiaalien (suojaimia, kirjallisuutta, valokuvia, jne.) digitointia ja
muuta tallennusta on jatkettu. Mukana AVI:n Pohjois-Suomen edustajia,
Työsuojeluvalvojat ry:n edustaja, TTL:n eläköityneitä suojainasiantuntijoita (Eero
Korhonen ja Helena Mäkinen, ts-näyttelyn näyttelymestari Ari Helenius ja Martti
Humppila. Kyösti Louhelainen on ollut mukana STHS ry:n edustajana. Kyösti on lisäksi
aktiivisesti etsinyt ja pelastanut lukuisia työhygieenisiä mittalaitteita mm.
Työterveyslaitoksen eri yksiköistä.
Kyösti Louhelainen on myös kiertänyt haastattelemassa n. 20 seuran eri ikäistä jäsentä
STHS ry:n historiikin päivittämiseksi. Haastatteluaineistot litteroidaan ja Kyösti koostaa
niistä yhteenvedon. Historiikki julkaistaan sähköisesti.
YHTEISTOIMINTA JA JÄSENYYDET
IOHA:n hallituksen kokouksia järjestettiin toukokuussa Dublinissa ICOH-kokouksen
yhteydessä ja syyskuussa Washington D.C.:ssa IOHA:n kongressin yhteydessä.
Kummassakaan kokouksessa ei ollut STHS ry:n edustusta.
Seura on jatkanut TTP-yhteistyötään Työsuojelupäälliköt ry:n, Suomen
Työterveyslääkäriyhdistys ry:n, Suomen Työterveyshoitajaliitto ry:n ja Työfysioterapeutit
ry:n kanssa. Seuran edustajana TTP-päivien järjestelytoimikunnassa on Tom Johnsson
Tapaturva Oy:stä. Vuonna 2018 ei järjestetty TTP-päiviä.
Kansalliseen Työympäristömitalitoimikuntaan ovat kuuluneet Milja Koponen varsinaisena
jäsenenä ja varajäsenenä Kati Johansson. Milja Koponen on mitalitoimikunnan
puheenjohtaja.
Seura on ollut jäsenenä Kemian Teollisuus ry:n CEN TC 137 työpaikan ilma –
työryhmässä. Seuran yhdyshenkilönä on toiminut Milja Koponen. Muut ryhmän jäsenet
ovat Tomi Kanerva/TTL ja Sauli Toikka ROAL Oy:sta. Lisäksi Tomi on osallistunut
aktiivisesti TC 137:n WG3 ja WG2 toimintaan.
Hallitus

