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21.1.2020

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019
TOIMIHENKILÖT
Seuran hallitukseen ovat toimikautena 2019 kuuluneet:
Jaana Jokitulppo, siht.
Pertti Pasanen
Marjo Vänskä
Seppo Heinänen
Sirkku Saarikoski, varapj.
Heikki Hellman
Tom Johnsson
Milja Koponen, pj.

A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Itä-Suomen Yliopisto
Työterveyslaitos
AX-suunnittelu Oy
Sosiaali- ja terveysministeriö
SSAB Oy
Tapaturva Oy
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 2019 lopussa yhteensä 163 (2018
lopussa 171), joista 117 (121) varsinaista, 32 (30) eläkeläisjäsentä, 11 (15) opiskelijajäsentä sekä 2 (2) kannattajajäseniä. Seuraan liittyi vuoden aikana 3 (3) uutta jäsentä ja
erosi 0 (0) jäsentä.
Jäsenmäärä on pysynyt tasaisena, mutta varsinaisten jäsenten lukumäärä putoaa
eläkeläisjäsenten ryhmän kasvaessa. Jäsenluettelosta on poistettu henkilöitä, joita ei ole
vuosiin saatu enää tavoitettua yhteystiedoksi ilmoitetusta sähköpostiosoitteesta ja joiden
yhteystiedot ovat poistuneet työnantajansa verkkosivuilta.
JÄSENMAKSUT
Seuran jäsenmaksut ovat olleet:
Varsinaisilta jäseniltä
Kannattajajäseniltä
Opiskelijajäseniltä
Eläkeläisjäsenet

20 €
100 €
7€
7€

Kunniajäseniltä ja työttömänä olevilta ei ole peritty jäsenmaksua.
APURAHAT
Vuonna 2019 ei kukaan anonut apurahaa.
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KOKOUKSET
Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 11.2.2019 Vantaalla.
Seuran hallitus on kokoontunut vuonna 2019 kahdeksan kertaa, joista 7 kertaa Skypen
välityksellä ja kerran sertifiointiasioiden suunnittelutyöpajan yhteydessä Tampereella (+
osa jäsenistä skypellä). Asioita on lisäksi hoidettu paljon sähköpostilla.
KOULUTUSTILAISUUDET
Koulutuspäivät ja rinnakkainen senioriohjelma järjestettiin 11.-12.2.2019 hotelli
Flamingossa Vantaalla. Näille osallistui yhteensä 70 henkilöä (1 tai 2 päiväksi, tai
senioriohjelmaan. Luennoitsijat mukaanluettuna). Koulutuspäivien materiaali on
saatavilla seuran verkkosivuilla.
TIEDOTUS
Seuran tiedotusta on hoidettu internet-sivujen (sths.fi) ja sähköpostin kautta. Seuralla on
Weebly-pohjalle laaditut nettisivut. Blogipalsta kaipaa edelleen uusia kirjoituksia.
Sosiaalista mediaa hyödynnetään lähinnä hallituksen jäsenten henkilökohtaisten tilien
kautta. Seuran Facebook-tunnukset ovat edelleen hukassa.
IOHA:lla (International Occupational Hygiene Association, kansallisten
työhygieniaseurojen kattojärjestö) on uudistetut internet-sivut. 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.
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston viestintäkampanjan aiheena 2018-19 oli
vaaralliset kemikaalit. STHS ry oli nimettynä viralliseksi sosiaali- ja terveysministeriön
kampanjakumppaniksi.
TYÖHYGIENIAN KOULUTUS JA SEN KEHITTÄMINEN
STHS ry jatkaa Occupational Hygiene Training Association –jäsenenä. OHTA ylläpitää
työhygienian alan koulutusta (www.ohlearning.com).
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 2019 aikana.
TYÖHYGIEENIKOIDEN SERTIFIOINTI
Seuran johdolla on jatkettu työhygieenikoiden sertifiointijärjestelmän kehittämistä.
Järjestelmälle on tavoitteena saada IOHA:n hyväksyntä. Sertifiointityöryhmässä ovat
toimineet Pertti Pasanen, Anna Kokkonen, Timo Tuomi, Tuula Liukkonen ja Milja
Koponen. Dokumentaatiossa on otettu mallia muiden maiden vastaavista järjestelmistä
mahdollisimman paljon, ja pyritty yksinkertaiseen rakenteeseen. Tämä on tärkeää, kun
tiedetään Suomen pienet työhygieenikkomäärät ja organisointiresurssit. Anna Kokkonen
laati ensimmäiset versiot järjestelmän dokumenteista suomeksi ja englanniksi. Työryhmä
on jatkanut työstämistä eteenpäin. Tavoite on, että dokumentit voidaan lähettää IOHA:n
NAR-komitealle arvioitavaksi heti vuosikokouksen jälkeen.
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MESSUT
Vuonna 2019 ei osallistuttu messuille.
ALUETOIMINTA
Aluetoiminnan yhdyshenkilöt ovat Kati Johansson - Etelä-Suomi ja Jari Rajala - PohjoisSuomi. Aluetapaamisia ei järjestetty vuonna 2019.
SENIORITOIMINTA
Senioritapaaminen järjestettiin koulutuspäivien yhteydessä 11.2.2019. Ryhmä tutustui
Heurekan näyttelyyn.
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.
Työväenmuseo Werstaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan sinne vietiin vanhoja
työhygieenisiä mittareita 18.6.2019 noin 20 kappaletta. Näistä suurin osa oli kotimaisia
(Wärtsilä, Vaisala, Alnor, MIP) ja muutamia ulkomaisia, joita ei valmistettu ollenkaan
Suomessa. Esko Rytkönen, Rauno Pääkkönen ja Kyösti Louhelainen tekivät jokaisesta
mittarista lyhyet kuvaukset laitteen ominaisuuksista, käyttövuosista ja mittauskohteista.
Lisäksi varastoitiin muutamia mittareita, jotka katsottiin liian arvokkaiksi roskalavalle,
kun Työterveyslaitos muuttelee toimitilojaan aluetoimipisteissä.
Kyösti Louhelainen on kerännyt digikuvia ja skannannut paperisia valokuvia
eläköityneiden jäsenten kokoelmista. Varsinaisia työhön liittyviä kuvia on kohtuullisesti,
mutta erityisesti Antero Lisko on kuvannut runsaasti koulutuspäivien tapahtumia.
Kyösti Louhelaisen jäsenhaastattelut, joiden tavoitteena oli päivittää seuran edellistä
historiikkia ja kerätä talteen jäsenten kokemuksia opiskelu- ja työuraltaan on julkaistu
seuran nettisivuilla (18 kpl). Lisänä Rauno Pääkkösen pidempi elämäntyötä kuvaava
kirjoitus.
YHTEISTOIMINTA JA JÄSENYYDET
IOHA:n hallituksen kokouksia järjestettiin toukokuussa Brightonissa, UK ja Balilla,
Indonesia. Milja Koponen osallistui Brightonin kokoukseen.
Seura on jatkanut TTP-yhteistyötään Finnsafe 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 2019 järjestettiin TTP-päivät Tampereella. Seuran jäseniä osallistui varsin vähän.
Milja ja Rauno pitivät esityksen työhygieniasta.
Kansalliseen Työympäristömitalitoimikuntaan ovat kuuluneet Milja Koponen varsinaisena
jäsenenä ja varajäsenenä Kati Johansson. Milja Koponen on mitalitoimikunnan
puheenjohtaja. Työympäristömitalien tulevaisuutta on ryhmässä pohdittu hyvin kiivaasti,
ja vähintäänkin palkinto vaatii päivitystä. Uhkana on myös koko mitalijärjestelmän
lakkauttaminen.
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Seura on ollut jäsenenä Kemian Teollisuus ry:n CEN TC 137 työpaikan ilma –
työryhmässä. Seuran yhdyshenkilönä on toiminut Milja Koponen. Muut ryhmän jäsenet
ovat TTL (Tomi Kanerva) ja ROAL Oy. Lisäksi Tomi on osallistunut aktiivisesti TC 137:n
WG3 ja WG2 toimintaan.
Hallitus

