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Miehistöjen kulun monimut-
kaistuminen on herä�änyt 
kysymyksiä ja ärtymystä. 

Tämä on ymmärre�ävää. Muutos on 
tapahtunut monien muiden lentoa 
edeltävien uusien tehtävien kanssa 
lähes yhtä aikaa, ja pinna kiristyy kun 
aika ei tunnu rii�ävän. 

Kulunvalvonnan tehostuminen 
on turvallisuusuudistusten sarjassa 
jatkoa ohjaamon oviuudistukselle. 
Kyse on kummassakin tapauksessa 
viranomaistason määräyksestä. Myös 
yhdistys on saanut kulkemisen vaikeu-
desta kyselyjä ja katkeria kommen�eja 
sekä kehotuksia tehdä asialle jotain. 
Kulun helpo�uminen olisikin eri�äin 
tervetullu�a, myös allekirjoi�aneen 
mielestä. 

Kaiken keskellä on kuitenkin hy-
vä muistaa se lähtökohta, että hen-
kilöstön turvatarkastusten takana on 
myös suurimman edunvalvojamme 
IFALPA:n tuki, jopa vaatimus. Myös 
SLL kuuluu näinollen järjestelmään, 
joka tukee henkilökunnan tarkastuk-
sia. Helsingin tapauksessa tämä ka�aa 

vielä tällä hetkellä väistämä�ä myös 
meidät itsemme. 

Onko sen silti oltava noin vaikeaa, 
voi aiheellisesti kysyä. Kansainvälisellä 
tasollakin ristiväännetään jatkuvasti 
turvallisuusuudistusten ja kulkemisen 
helpo�amisen välillä. Security-työryh-
mien rinnalle perustetaan Facilitation-
työryhmiä mie�imään miten kaikki 
turvallisuus toteutetaan kohtuullisen 
joustavasti. Helpot ratkaisut ovat sil-
loin vaikeita. 

Helsingissä lisämauste�a tuo ter-
minaalin rakennustyömaa. Yhtiö käy 
jo neuvo�eluja ratkaisusta joka työn 
valmistuttua helpottaisi kulkemista 
merkittävästi. Kotimaa-ulkomaa-
Schengen-NonSchengen-putkipaikka- 
ulkorivi -variaatiot hämmentävät kui-
tenkin kei�oa. Tuntuisikin viisaalta 
o�aa kulkua pohtiviin työryhmiin jo 
suunni�eluvaiheessa edustus lentohen-
kilöstöstä, joka päivi�äin kulkee tuos-
sa viidakossa, ja tuntee sen kiemurat 
rei�ikohtaisine erityispiirteineen. Ei 
liene yhtiönkään intressi joutua muut-
tamaan tehtyjä ratkaisuja jälkikäteen, 

jos huomataan e�ei juuri tätä tilanne�a 
osa�ukaan huomioida ennalta. 

Löytyisikö tällä hetkellä parempaa 
tahoa ymmärtämään sekä miehistöjen 
kulkemisintressit että turvallisuus-
vaatimusten perusteet kuin SLL:n 
Turvatoimikunta?

Tomi Tervo
päätoimi�aja

Eikö kulje?
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Organisaation toiminta

Organisaatio - vaikkapa yhdis-
tys, yritys tai lento-operaatio 
 - toimii hyvin silloin kun 

kaikki organisaation henkilöt tietävät 
roolinsa ja tekevät töitä yhteisen hyvän 
eteen. Organisaatiolla tulee olla selkeä 
hierarkia ja sitä tukevat toimintamallit. 
Järjestelmää helpo�aa organisaatio-
kaavio, jonka tulee olla realistinen ja 
toimia käytännössä.

Me liikennelentäjät olemme päi-
vi�äin osallisena lento-operaatioissa, 
ja tätä operaatiota johtaa ja suori�een 
onnistumisesta vastaa ilma-aluksen 
päällikkö, koneen kapteeni. Kapteeni 
tekee operaatioon lii�yvät väli�ömät 
päätökset, välillä konsultoiden lähintä 
alaistaan eli perämiestä. Vastuu ja valta 
kulminoituvat kapteenin päätöksiin.

Näiden päätösten tukemiseksi ja 
helpo�amiseksi yhtiömme on luonut 
taustaorganisaation. Taloudelliset te-
kijät ovat valitettavasti pakottaneet 
yhtiötä karsimaan tätä taustavoimaa, ja 
niinpä lento-operaation onnistuminen 
on yhä etenevässä määrin kiinni lentä-
jien amma�itaidosta ja työpanoksesta. 
Ole�e varmasti huomanneet, e�ä työ-
määrä on lisääntynyt ja tullee hieman 
entisestään lisääntymään. Mielestäni 
olemme kuitenkin lähellä rajaa, mitä 
yhtiön ei tule yli�ää - eli toivon, e�ä yh-
tiö ei enää lisää ohjaajien työkuormaa. 
Lopulta itse suori�eet kärsivät, ja sitä 
myötä yhtiön menestysmahdollisuudet 
heikkenevät. Mahdollinen RedCap-
toiminnan lakkau�aminen on esimerk-
ki vääränlaisesta kehityksestä.

Liikennelentäjien työhön kuuluu 
olennaisena osana se totuus, e�ä työ-
tehtävät pää�yvät työajan pää�yessä. 
Töitä ei näin ollen tarvitse viedä kotiin. 
Faktaa on kuitenkin se, e�ä moni meis-
tä aja�elee yhtiön asioita myös vapaa-
ajallaan ja halu kehi�ää asioita on kova. 
Tästä hyvänä osoituksena ovat ideat 
ja kannanotot sähköpostilistoillam-
me. Olen itse ollut mukana luomassa 
näitä listoja, ja olen tyytyväinen siitä, 
e�ä lähes 90% jäsenistämme on mu-

kana listoilla. Keskustelu siis tavoi�aa 
valtaosan liikennelentäjistä. Haluan 
kuitenkin muistu�aa kaikkia siitä, e�ä 
sähköpostissa esitetyt ajatukset ovat 
kunkin omia mielipiteitä, eivätkä ne 
edusta yhdistyksen virallista kantaa 
tai ole absoluu�isia totuuksia yhtiön 
toimintatavoista ja suunnitelmista.

Miten yksi�äinen liikennelentäjä 
voi vaiku�aa päätöksentekoon tai ke-
hi�ää yhdistyksen ja yhtiön asioita? 
Yhdistyksen suuntaan toivon sinun 
lähestyvän meitä pää�äjiä joko val-
tuutettujen kautta tai sähköpostilla 
osoi�een hallitus@sllpilots.fi kau�a. 
Toki puhelimellakin voi soi�aa meille, 
valite�avasti se on usein vara�u... Eräs 
tapa vaiku�aa on ase�ua itse ehdolle 
yhdistyksen edustajaksi. Seuraavat 
valtuuston vaalit ovat kesäkuussa.

Halutessasi vaiku�aa yhtiön asioi-
hin, toivon sinun nouda�avan ns. vir-
katietä. Yhtiön pääjohtaja Keĳo Suilalle 
ei kannata suoraan posteja lähe�ää, 
vaan etene asioissa ryhmäsi ryhmä-
päälliköiden kau�a. Heidän velvolli-
suus on kuunnella alaisiaan, ja viedä 
asioita eteenpäin. Ryhmäpäälliköiden 
välityksellä asia etenee pääohjaaja Ma�i 
Vainikalle. Hänellä on valta ja vastuu 
lento-osaston ohjaajiin lii�yvissä asi-
oissa, ja hän pää�ää asiat toimivaltan-
sa pui�eissa. Pääohjaajan esimiehenä 
toimii lentotoiminnanjohtaja Hannes 
Bjurström. Lentotoimintaryhmän joh-
don tehtävä on loppukädessä varmistaa 
se, e�ä me lentäjät saamme työssäm-
me tarpeellisen tuen organisaatiolta. 
Bjurström raportoi asioissa reittilii-
kenteen johtaja Henrik Arlelle. Arle 
keskustelee asioista yhtiön ylimmän 
johdon kanssa.

Jossain vaiheessa tämä virkatie joh-
taa todennäköisesti siihen, e�ä yhdis-
tyksen neuvo�elukunta otetaan mu-
kaan keskusteluihin, ainakin asioissa, 
jotka koskevat työehtosopimustamme. 
Tällöin yhtiön puolelta neuvo�eluissa 
on mukana myös lentohenkilökun-
nan sopimusasioista vastaava Hannu 

Huopaniemi. Kun asiat koskevat mie-
histönkäy�öä, on mukana myös mie-
histönkäy�öpäällikkö Ville Iho.

Nykyisen nopean viestinnän aikaan 
voi joskus tuntua, e�ä vastausta saa 
odo�aa turhan pitkään. Jonkin verran 
kärsivällisyy�ä toki tarvitaan, mu�a 
henkilökohtaisesti voin todeta, että 
yhtiöllämme olisi tässä suhteessa pa-
ranne�avaa. Olen jo aiemmin esi�änyt, 
ja esitän uudelleen, e�ä yhtiön tulisi 
antaa mahdollisuus liikennelentäjille 
siirtää etunimi.sukunimi@finnair.com 
osoi�eeseen tulevat sähköpostit lentä-
jän haluamaan heidän omaan sähkö-
postiosoi�eeseen. Tämän jälkeen tulisi 
luoda lentäjien oma yhtiön sähköpos-
tilista - mallia pilots@finnair.com.

Tämä yhtiön lista olisi paikka, jon-
ne liikennelentäjät voisivat suunna-
ta kysymyksensä ryhmäpäälliköille, 
pääohjaajalle ja lentotoimintaryhmän 
johtajalle - ja jossa he myös vastaisivat 
kysymyksiin. Lisäksi sitä voitaisiin 
käy�ää jossain määrin tiedo�eisiin. 
Ketään meistä ei voida edelly�ää omal-
la rahallaan käy�ämään tietokoneita 
ja ylläpitämään sähköpostĳärjestelyitä, 
joten leaflet yms. järjestelyt säilyisi-
vät edelleen. Joka tapauksessa kokisin 
tällaisen järjestelyn edistysaskeleena 
lento-osaston ja lentotoimintaryhmän 
nykyiseen toimintamalliin viestinnäs-
sään.

Hyviä hiihtokelejä hiihtolomista 
nau�iville!

Panu Mäki
puheenjohtaja
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VALTUUSTON VÄLÄHDYKSIÄ

Lupakirjoillemme uusi vakuuttaja
Helmikuun valtuuston kokous 

pide�iin Tietotien toimistossa 

3.2.2004. Vakuutusyhtiömme 

tode�iin vaihtuneen menestyk-

sekkäästi. Turvatoimikunta esi�i 

valtuustolle huolensa turva-

kul�uurin kehityksestä. 

TTK on huolissaan Finnairin tur-
vakul�uurin mahdollisesta heik-
kenemisestä taloudellisten nä-

kökantojen mennessä turva-aspektien 
edelle. Ongelmiksi on havai�u mm. pit-
käksi venyneet työpäivät ja siitä johtuva 
väsyneenä lentäminen sekä koneiden 
kierto-ohjeistusten muu�aminen ilman 
e�ä lentäjiä on informoitu asiasta. Ei ole 
myöskään olemassa selkeitä ohjeistuksia 
siitä, kenen vastuulla eri työtehtävät ovat 
esim. koneiden kierroissa.

Carmenin kuulumisia

Carmen-projekti etenee. Yhtiö on saa-
nut ensimmäiset vedokset valmiiksi 
Carmen-sovelluksen määritelmistä. Kai 
Tuomikoski esi�eli valtuustolle projektin 
tämänhetkisen tilanteen. 

- Yhtiö on lii�oa informoima�a 
muu�anut määrityksiä ja tipu�anut 
yhden sovituista vapaapäivätoive-
mahdollisuuksista pois.  
- Listasuunni�elussa pyritään tasaa-
maan mm. koritunteja, yli 9h tunnit, 
työtunnit, yötyöt ja päivystykset. 
Koulu�ajilla tasataan vuosi�ain 
myös koulutusmääriä. 
- Valtuusto pää�i äänestyksen 
jälkeen, e�ä myös ohjaajille tulisi ra-
ja�u pyyntimahdollisuus lennoille. 
Rajana pide�iin kuu�a lentopyyntiä 
vuodessa. Keskustelu asiasta käy 
kuitenkin vielä kuumana sähkö-

postilistoilla ja tarkemmista 
ohjeistuksista tultaneen keskus-
telemaan vielä seuraavissakin 
valtuuston kokouksissa, joten 
ei siitä sen enempää. 

Vakuutusmaksut nousevat

Lupakirjavakuutuksille on löytynyt 
uusi vakuu�aja. Vakuutusyhtiö saa-
tiin vaihde�ua “lennosta” ja 1.2.2004 
klo 00.00 (Suomen aikaa) lähtien 
lupakirjavakuutukset ovat uudes-
sa yhtiössä. Kaikkien vakuutuksen 
piirissä olevien olisi pitänyt saada 
helmikuun alkupuoliskolla henki-
lökohtainen kirje Merceriltä, joka 
säilyy edelleenkin vakuutusmekla-
rinamme. Itse vakuutusehdot säily-
vät lähes muu�uma�omina, mu�a 
vakuutusmaksuissa on korotuksia. 
Huoma�ava seikka on, e�ä kun va-
kuutukseno�aja täy�ää 58 vuo�a, 
vakuutusturva lakkaa. Tästä syystä 
58-vuo�a täy�äneiden kanna�aakin 
hakea ulkojäsenyy�ä, jolloin jäsen-
maksu on vain puolet aktiivĳäsenen 
jäsenmaksusta. 

Miami TES-rajoissa

Miamin lentojen toteutuneita työ-
aikoja on seura�u tarkasti. Yhtiö on 
onnistunut tavoi�eessaan ja toteu-
tuneet työajat 
ovat viimeisillä 
lennoilla olleet 
pääsääntöisesti 
TES:n rajoissa. 
Valtuusto päät-
ti, että lentoja 
voidaan tois-
taiseksi jatkaa 
kahdella ohjaa-
jalla, mu�a et-
tä toteutuneita 
työaikoja seu-
rataan jatkos-
sakin. Yhtiö on 
pää�änyt, e�ä 

Miamiin lennetään myös ensi talvena 
kahdesti viikossa.

Jäsenten osoitetiedot

Valtuusto pää�i äänestyksen jälkeen, 
e�ä jäsenten osoitetietoja voidaan antaa 
eteenpäin liiton yhteistyökumppaneil-
le. Jäsenten tulee kuitenkin olla mah-
dollista kieltää osoitetietojen eteenpäin 
antaminen liiton jäsensivujen “Omat 
tiedot”-kohdassa. Sivujen uudistus 
on vielä kesken ja toiminnon aktivoi-
misesta tullaan tiedo�amaan erikseen 
myöhemmässä vaiheessa. 

HAK-muutokset voimaan

Yhtiö on julkaissut 1.3.2004 voi-
maan tulevat HAK-muutokset. 
Lausuntokierroksen palau�eilla ei näy-
tä olevan paljoa painoarvoa ja suurin 
osa yhtiön ehdo�amista muutoksis-
ta tuli sellaisenaan voimaan. SLL on 
antanut jo palaute�a mm. siitä, e�ä 
kilpailĳa-määritelmä on liian laveasti 
määriteltynä HAK:ssa. Sitä tiukasti 
tulkiten ansiolentoluvalla tapahtuva 
näytöslentäminen voisi aiheu�aa ID-
lippuedun pysyvän menettämisen, 
koska HAK:n mukaan sen katsotaan 
kilpailevan Finnairin ydinliiketoimin-
nan kanssa. Niinpä...
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VALTUUSTON VÄLÄHDYKSIÄ
Muita asioita

- Yhtiö oli esi�änyt TES-poikke-
usanomuksen, jossa ano�iin, e�ä 
Golden Air saisi lentää lentoja 
Lakselviin Finnairin code-share-
rei�itunnuksilla 25.6.-15.8.2004 
välisenä aikana. Valtuusto pää�i 
hyväksyä poikkeusanomuksen 
pitkän keskustelun jälkeen 
erityisehdolla, e�ä kalustona 
käytetään joko Saab 340 tai Saab 
2000-kalustoa.
- Liiton jäseneksi hyväksy�iin 
M80F Veli-Pekka Häkkinen. 
Ulkojäseniksi hyväksy�iin entiset 
aktiivĳäsenet Ma�i Rantala, Risto 
Rautiainen ja Reĳo Korolainen. 
Kaikki ulkojäseniksi hyväksytyt 
ovat henkilöitä, jotka ovat yhtiön 
pyynnistä suostuneet jatkamaan 
lentäjän uraansa yli 58-vuoden 
iän YT-sopimuksen mukaisesti. 
- Palkanmaksuvirheitä esiintyy 
edelleenkin, eikä kaikkia jo yhti-
ölle ilmoite�uja virheitä ole vielä-
kään saatu korja�ua. Ilmoituksia 
ja lisätietoja esiintyneistä palkka-
virheistä voi edelleenkin lähe�ää 
allekirjoi�aneelle osoi�eella 
kristian.rintala@sllpilots.fi 

Ei välähdystä ilman... 

Qualis rector est civitatis, tales inhabi-
tantes in ea. “Millainen johtaja on val-
tiolla, sellaisia ovat sen asukkaat.”

Kristian Rintala
 hallituksen sihteeri

SLL:n toimisto tiedottaa!
Loma-asuntojen hakuajat:

Helmikuu Himoksen kesähaku varauskaudelle touko-marraskuu

Maaliskuu Ylläksen kesähaku varauskaudelle touko-marraskuu

Syyskuu  Himoksen talvihaku varauskaudelle joulu-huhtikuu

Lokakuu  Ylläksen talvihaku varauskaudelle joulu-huhtikuu

Marraskuu Fuengirolan haku varauskaudelle seuraavan vuoden 
maaliskuu - sitä seuraavan vuoden helmikuuhun

Lisätietoja ja haku kotisivujen www.sllpilots.fi kohdassa “Loma-
asunnot”.

Nordean mainos
pysty
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LUOTTAMUSMIEHEN PALSTA

Jäänehkäisy ei ole säästökohde. 

Intian taivalla kuivin housuin 

(jotkut), mu�a kuinka kauan 

ja millä hinnalla? Lisää len-

tokoneita, lentoja, valvo�uja 

peräkkäisiä ja/tai huonosti 

nuku�uja öitä - kestääkö pilo-

tit? Carmen avuksi? Ei enää 

työtapaturmia - työsuojelu 

hoitaa homman? Omin kei-

noin työkykyisenä?

Karmeata on kertomaa nuo 
MD80 -incidentit kuluvalta 
säästökaudelta. Näin paljon 

meillä ei todellakaan ole varaa säästää. 
Finnair on brandina vain niin kauan 

hyvä, kun yleisö uskoo niin. Ki�ilän 
tapausten myötä tuo maine voidaan 
pilata pitkäksi aikaa, liian lähellä oli. 
Onneksi yhdistys puu�ui asiaan ja asia 
korjaantui tällä kertaa.

Intian jälkipyykkiä

Intian operaatiot ovat jälleen näy�ä-
neet, kuinka huonosti yhtiö lentäjiään 
tai edes ryhmäpäälliköitä kuuntelee, 
sillä esiin tulleet ongelmat tiede�iin 
pilo�ipiirissä jo suunni�eluvaiheessa. 
Nythän yhtiön muutenkin vaatima�o-
mia lomalentovoi�oja polte�iin Intian 
taivaalle, ja viulut vielä maksaa lento-
osasto. Saadaan komeat miehistökulut 
tulevia neuvo�eluja ajatellen. Eikä sovi 
unohtaa sitä seikkaa, että miehistöt 
heitettiin suden suuhun ilman kat-
tavaa kartoitusta henkilökunnan tai 
matkustajien hoitamisesta poikkeusti-
lanteissa. Vain miehistön neuvokkuus, 
joustavuus ja yhteishenki on pelastanut 
useamman kerran sen mitä pelastet-
tavissa on ollut. Ei ole hyväksy�ävää 
sekään, e�ä miehistöt kokevat olevansa 
koekaniineja kohteissa, mistä varoi-

tetaan niin syömisen kuin liikkumi-
senkin suhteen. Ne�iyhteys sentään 
hotellilta on, mu�a luulisi yhtiön jo 
viimein  myöntyvän edes kapteenien 
kännyköihin. Kenkälaatikossa selvi-
tyksessä (taitavat olla nykyään NCC:
ssä) makaavat puhelimet eivät palvele 
ketään. Jo yhdellä soitolla oikeaan ja 
tarpeelliseen aikaan säästetään suu-
ri osa kustannuksista. Eri asia onkin, 
saako puhelimella ketään vastuullista 
kiinni. 

Väsymys lisääntyy

Kuolemankierrokset lupauksista 
huolimatta jatkuvat, vaikka uskon 
e�ä yhteistyöllä ja suunni�elulla ne 
voitaisiin minimoida, ehkä väl�ääkin. 
Kaukoitään lisä�y MD11-frekvenssi 
alkaa harmaannu�aa nuoriakin miehiä 
ja pahoin pelkään sen näkyvän tule-
vaisuudessa. Aikaeron ja valvomisen 
kumulatiivinen vaikutus nosta�aa jo 
nyt verenpaineita. Unen tarve ja aika-
eron vaikutus ovat yksilöllisiä. Toiselle 
sopii tämä ja toiselle tuo. Uudet lisä-
tyt lentovuorot vain korostavat ongel-

maa, jos asian siksi kokee. 
Toivo�avasti Carmen näyt-
tää tässä kyntensä ja saam-
me haluamamme optiot läpi 
ja toimimaan, mitä nyt si�en 
haluammekin, myös mui-
den tyyppien osalta. Nyt 
on aika tuoda omat mielty-
mykset esille. Kaitsu on pal-
jon vartĳa ja puoleltamme 
vaikutusvaltaisin edustaja 
ja nyt jäsenistön aktiivisuu-
della voidaan asiaan vaikut-
taa. Valite�avasti valtuuston 
lehtereillä ei ruuhkaa ole 
ollut. 

Työkyky ja 
turvallisuus
Aiemmin syksyllä työyh-
teisön riskit kartoitettiin. 

Järki mukaan säästöihin!

Hote peräänkuuluttaa jarruja säästöihin.
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LUOTTAMUSMIEHEN PALSTA
Nyt työsuojelulain vaatimia yhtiön 
velvoitteita ollaan viemässä eteen-
päin Työterveyslaitoksen kehi�ämän 
ELMERI+ -ohjelman (vuodelta 1995) 
avulla. Menossa ovat vasta alkumet-
rit ja valmista meille sopivaa muotoa 
rakennetaan. Tavoite on edelleenkin 
nolla-tapaturmaraja, sillä kyseessä 
ovat isot rahat. Yksi sairaslomapäivä 
maksaa yhtiölle 250 euroa + tapatur-
makorvaukset. Työsuojelu muutenkin 
elää uu�a aikaa ja lento-osastolla on 
uusi turvapäällikkö (Tomi Laitinen) 
yhtiön edustajana. Ilmeisesti lisään-
tyvää panostamme näihin asioihin jat-
kossa vaaditaan, sillä järjestelmä on 
ollut tähän asti sekava. Esimiesvastuu 
on uuden lain myötä kiistaton, mu�a 
myös työntekĳälle asetetaan velvolli-
suuksia puu�eiden raportoinnissa ja 
suoja- /turvavälineiden maksimaali-
sessa hyväksikäytössä. 

Uudet TYKY-setelit ovat jaossa 
jälleen tänä vuonna. Suurin piirtein 
samat ovat käyttökohteetkin, noin 
äkkiä katso�una. Edelleen on mah-
dollisuus saada henkilökohtainen 
kunto-ohjelma intranetin kau�a ter-
veyspalveluista. Jokaisella on oikeus 
kahteen fysioterapeutin ohjelmaan / 
vuosi ja näin itse au�aa itseään selkä- 
yms. vaivoissa tai niiden ehkäisyssä. 
Yhtiön talous sanelee edelleen resurs-
sien kohdentamista, mu�a tri. Jukka 
Ter�unen visioi asian mahdollisesta 
paranemisesta. Perinteisesti lentäjät 
ovat itsenäisiä, aktiivisia harrastajia 
eivätkä ole terveyspalveluita liikaa vai-
vanneet, myöntää Jukka. Asia onkin 
tavallaan puolitiessään. Hänen mu-
kaansa pyrkimys on parantaa palveluja 
nimenomaan lentävän henkilökunnan 
kohdalla. Kehoitankin edelleen koe-
ponnistamaan järjestelmää. 

Tukihenkilötoiminta pyörii painol-
laan, mu�a uudet kasvot ovat edelleen 
tervetulleita, sillä tarve�a on.  

Hote Markkula 
YT-luo�amusmies

Pilots’ Outdoor Club

MESSILÄ 2004
KOKO PERHEEN 

RINNETAPAHTUMA
MA 8.3.2004 KLO 10-17

edulliset hissiliput
jylhät pulkkamäet ja upeat murtsikkaladut

edustustason maasturit koeajettavina
kahvittelua ja makkaranpaistoa nuotiolla

vuokraamon välineet veloituksetta käytössä
kevään ensimmäinen rusketus ym.

Älä jää sohvalle!

Ilmoittautuminen 3.3. mennessä:
pekka.hamalainen@finnair.fi

mikko.selander@finnair.fi
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TURVATOIMIKUNTA

Lennonvalmisteluun käy-

te�ävä aika ja sen rii�ävyys 

on viime aikoina puhutta-

nut jäsenistöä. Asia oli laa-

jalti keskusteltavana myös 

Turvatoimikunnan helmikuun 

kokouksessa.

Jaakko Heikkala on tehnyt joulu-
tammikuussa 18 työvuoroa käsit-
täneen selvityksen lennonvalmis-

telutehtäviin ja koneelle siirtymiseen 
kuluneesta ajasta. Heikkala myös yk-
silöi ajan jakautumisen lentoa edeltä-
vän toiminnan eri vaiheisiin. Toteamus 
oli, e�ä käyte�y aika kaikkinaan yli�i 
tunnin rajan useasti; keskimäärin 5-
10 minuutilla. Keskustelua aiheesta 
käytiin runsaasti. Sovi�iin e�ä TTK:n 
jäsenet mi�aavat vastaavalla tavalla 
omia lennonvalmisteluaikojaan lisäin-
formaation saamiseksi. 

Ohjaajien LC 

Keskusteltiin ohjaajien tekemän LC-
tarkastuksen tähän mennessä saaduista 
kokemuksista, mm. ohjeistusten sel-
keydestä eri konetyypeissä. Yleisesti 
tode�iin e�ä LC on yhtenä kiire�ä aihe-

u�avana tekĳänä lennonvalmisteluajan 
käydessä nykyisellään vähiin. Sovi�iin 
e�ä kysymykseen ajan puu�eesta pa-
lataan seuraavassa kokouksessa. 

Puhu�iin myös moo�orien ja siipien 
jäänpoistotarpeen määritykseen lii�y-
vistä proseduureista. Kaikille asian-
osaisille tulisi TTK:n mielestä ohjeistaa 
selkeästi kuka tarkastuksen tekee, e�ei 
väärinymmärryksen mahdollisuu�a 
synny. Tieto tulisi esim. sisälly�ää CIS:
iin. V. Kokkonen vie kannan tiedoksi 
MD-80 -ryhmään.

Intian välilaskut 
Ahmedabadiin
757-ryhmässä välilasku- ja miehistön-
vaihtopaikka on siirretty Jaipurista 
Ahmedabadiin. Tode�iin e�ä lentotur-
vallisuudessa on tämän johdosta menty 
parempaan suuntaan. Keskusteltiin 
kuitenkin yleisesti, onko kentän valin-
taprosessi yhtiössä rii�ävän laadukas. 
Päätettiin kerätä 757-piloteilta lisää 
turvallisuusaiheista dataa Intian ope-
raatioista. Niiden perusteella Intian 
operaatioihin palataan myöhemmissä 
kokouksissa.

Korkean tason edustusta

SLL:n delegaatio on ollut tapaamas-
sa liikenneministeriä AFIS-asiassa. 
Delegaation mielestä vierailun tulos oli 
positiivinen ja asiamme ymmärre�iin 
ministeriössä. TTK pohti yhdessä kei-

noja viedä AFIS-asiaa 
tästä eteenpäin.

IFALPA:n vuo-
sikokous pidetään 
Sydneyssä maalis-
kuun lopulla. SLL:
ää edustavat Panu 
Mäki, Jussi Ekman, 
Vesa Kokkonen ja Kai 
Tuomikoski. Ekman 
keho�i komiteaedus-
ta j ia  briefaamaan 
kokoukseen lähtijät 

oman komiteansa asioista. Jos asiois-
ta on keskusteltavaa TTK:n kanssa, 
on siihen mahdollisuus maaliskuun 
kokouksessa.

Muita asioita 

Yhtiö aikoo supistaa RC-toimintaa 
Helsingissä siten e�ei RC:itä nähtäisi 
enää koneiden luona. TTK keskus-
teli tämän vaikutuksista työhömme 
ja työkuormaamme. Asiaan palataan 
seuraavassa kokouksessa jolloin vie-
raaksi saapuu yhtiön pääohjaaja. 

Keskusteltiin kuinka yhtiö toimisi, 
jos USA:n lentoamme kohtaan esitet-
täisiin security-epäilyjä. Kuka yhtiössä 
tekisi päätöksen lennon peruu�ami-
sesta tai lentämisestä, ja saisiko CDR 
tiedon siitä? T. Tervo selvi�ää asiaa K. 
Karvoselta. 

MD80-koneellemme on sattunut 
Ki�ilässä incident, jossa ahtimen siivet 
olivat vaurioituneet. Ko. tapauksen 
tutkinta on vielä kesken ja TTK odo�aa 
lisäinformaatiota. 

Eräällä Lontoon vuorollamme on 
sattunut teknisistä syistä johtunut 
incident, jota ko. miehistön erityislu-
valla käytetään Flight Data Analysis 
-ohjelman toimivuuden evaluointiin. 
Kyseessä on siis poikkeustapaus; kaik-
ki FDA-aineisto on edelleen tiukasti 
luo�amuksellista.

Yhtiö etsii Low Visibility -asioihin 
perehtyny�ä pilo�ia kehi�ämään uu-
diste�ua Low Vis -CBT -ohjelmaa. Jussi 
Ekman ilmoi�autui vapaaehtoiseksi.

Lopuksi tode�iin vielä e�ä jäseniltä 
kaivataan edelleen enemmän palaute�a 
turvallisuusasioista ja e�ä IFALPA:n 
ATS-komiteakokousta ollaan saamassa 
Helsinkiin keväällä 2005.

Tomi Tervo
kokouksen sihteeri

Lennonvalmisteluajoista
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Hyvää alkanutta vuotta 

2004. Kinkut on syöty ja 

vuosi vaihde�u pontevasti,  

edessä entistä ehompi vuosi  

lo is tavan työkalumme  

ohjaksissa.

Uusia koneita on tänä vuonna 
luvassa vielä neljä kappale�a: 
helmikuussa A320, huhtikuus-

sa A321 ja A319 ja viimeinen A319 loka-
kuussa. Toistaiseksi viimeisin tiedossa 
oleva tyyppikurssi alkaa maaliskuun 
alussa, joten koulutusmäärä tulee pie-
nentymään totutusta. 

Reitteihin ei suuria 
muutoksia
Reittirakenne pysynee kutakuinkin 
entisellään. Euroopan lennot siirtyvät 
meille sitä mukaa kun MD80 -laivasto 
siirtyy vastamaan oneclass - konseptin 

reiteistä ja kotimaan ilmaherruudesta. 
Uusien koneiden myötä jo lenne�yihin 
kohteisiin tullaan lisäämään vuoroja. 
Roomaan ja Milanoon lennetään use-
ammin, maaliskuun alusta lisätään 
keskipäivävuoro Zürichiin ja touko-
kuussa Hampuriin. Kaikki ovat tosin 
suunnitelmia ja rei�isuunni�elu pai-
no�ikin sitä, e�ä nykyisessä kilpailuti-
lanteessa kausiluontoinen suunni�elu 
on historiaa ja suunnitelmia joudutaan 
tarkistamaan kuukausi�ain. 

Yöpyvät ja charterit

Yöpyvät on suunniteltu jatkumaan 
Madridissa, Oulussa, Lontoossa ja 
Dusseldorfissa. Tosin Dusselin yöpy-
vä mahdollisesti loppuu kesäajaksi, 
samoin tulee käymään Amsterdamin 
ja Hampurin yöpyville kun siir-
rytään maaliskuussa kesäaikatau-
luun. Syyskuun alusta on suunni-
teltu Milanoon yöpyvä lauantain ja 
sunnuntain väliseksi yöksi. Charter 
-sektori säilyy ennallaan, kohteina 
Pafos, Malaga, Hania, Malta, Samos 
ja Innsbruck. Innsbruck vaatii edel-
leen erillisen koulutuksen, Samoksen 

lennoilla kapteenilla tulee 
olla koulutus ko. paikkaan ja 
perämiehinä toimivat pidem-
pään tyypissä olleet förstit. 

Listatoimiston 
terveisiä
Liikenteen supistuskau-
si alkaa juhannukselta ja 
pää�yy elokuun 23. päivä. 
Reittisuunnittelun arvion 
mukaan liikenne supistuu 
n.25-30%, joten kesälomien 
osalta tilanne näy�ää tois-
taiseksi lupaavalta. Listurit 
lähe�ivät sellaisia terveisiä, 
e�ä pitämä�ömät lomat pitää 
hoitaa pois. Kuten muista-
ne�e, sapa�iin ei voi lomia 
enää lai�aa ellei ilmoi�anut 

sitä uuden systeemin mukaan jo viime 
vuoden alkupuoliskolla. Uusi kysely 
tämän vuoden lomista pitäisi olla tu-
lossa näitä aikoja. Lomien suunni�elu 
työllistää listureita normaalia listante-
koa enemmän, joten ilmoi�akaa ystä-
vällisesti aiotut lomat mieluiten paria 
kuukau�a ennen kuin kuun kymme-
nenteen mennessä.

Ei muuta kuin “take off”, kello 
käymään ja nokka kohti uusia seik-
kailuja... 
 

Sami Hy�inen
A32-tyyppitoimikunta

Neljä uutta Airbusia tulossa
A32S-TYYPPITOIMIKUNTA

Kuva: Lassi Tolvanen
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Porin lentokentän takaa löytyy 

rakennus jonka moni meistä 

muistaa kuin eilisen. Tulevat 

kollegamme AOL 30:ltä  

kirjoittavat meille opiston 

nykytilanteesta ja tulevai-

suudesta muutosten tuulten 

tuiverruksessa. 

Suomalainen liikennelentäjä-
koulutus on kokenut muutok-
sia JAR-maailman saapumisen 

myötä. Muutosten aikoja on eletty 
myös Porissa. Täysi-ikäiseksi ehtinyt 
Finnairin Ilmailuopisto muu�ui vuo-
den 2002 alussa Finnairin, valtion ja 
Porin kaupungin omistamaksi osake-
yhtiöksi, Suomen Ilmailuopistoksi.

Vuodesta 1986 lähtien Porissa 
toiminut liikennelentäjäoppilaiden 
mekka on edelleen ulkoisesti sa-
manlainen kuin ”vanhaan hyvään 
aikaan”. Rakennusten ulkoseinien 
uudet Suomen Ilmailuopisto, Finnish 
Aviation Academy -logot vihjaavat 
siivekkäästi muutosten tuulista. 

Tilat ja lai�eet ovat periytyneet mil-
tei sellaisenaan. Saksalaisten rakentama 
vanha lentokonehalli pitää edelleen 
suojissaan PIC-tiiman keräämiseen 
käytetyt C-152 koneet (6 kpl) sekä 
mi�arilentotoiminnan ankkurit BE36 
(4 kpl). Viereinen ”tekniikan halli” 
sulkee oviensa taakse monimootto-
rimaailmaan opastavat BE30 -koneet 
(Super KingAir, 2 kpl) sekä lentoko-
neiden huoltotilan, jossa v. 2004 alusta 
alkaen on huolle�u itsenäisesti myös 
KingAirit. 

Kolmannessa 
platalla sijaitse-
vassa rakennuk-
sessa asuu ahke-
rassa käytössä 
oleva Kingin si-
mulaattori, joka 
saa paraikaa vie-
relleen uudet upeat FNPT II -lai�eet, 
vanhojen Frascojen korvaajat. Uudet 
maaharjoittelulaitteet sijoitetaan si-
mulaattorihallin juuri valmistunee-
seen lisärakennukseen, joten opisto-
rakennuksesta vapautuu uudistuksen 
myötä neliöitä luokkatilaksi. Uusissa 
Frascoissa on kehi�ynyt visuaali, jo-
ten käy�ömahdollisuudet laajenevat. 
Vastaisuudessa oppilaiden omatoimi-
nen simulaa�oriharjoi�elu on kuiten-
kin mahdotonta, mikä näin oppilaan 
näkökulmasta tuntuu takaiskulta.

Lisää opiskelijoita, 
vähemmän lentoja
Laajennusten takana on paitsi lait-
teiden päivitystarve myös opiskelĳa-
määrän kasvu. Luokkatilaa tarvitaan 
lisää ja uudet lai�eet tuovat mukanaan 
säästömahdollisuuden lentotuntien 
vähennysten muodossa. Bonanzalla 
lennetään nykyään noin 25 lentoa mit-
tarikelpuutuksen saamiseksi, Kingillä 
niinikään 10 (simu) +11 (kone). Kauas 
ovat jääneet ajat mi�ariyksinlennoista, 
matkoista Kingillä Keski-Euroopan 
kentille yöpyvineen saati si�en taito-
lento Cessnoilla. Myös aikaisemmille 
kursseille varsin tutuksi tullut ”tuli-
aisreitti” EFPO-EFTU-EFMA-EFPO 
on kielle�yjen listalla.

Uudistukset koulutuksessa

Lentokoulutuksen osalta Porissa saa 
nykyään IR, CPL ja ME-kelpuutuk-
set. Teoriakoulutuksen osalta alkaa 
edellisten lisäksi syksyllä Suomen 

I l m a i l u o p i s t o n  e n s i m m ä i n e n 
ATPL-kurssi, ns. ”perämieskurssi”. 
Tulevaisuuden tavoitteena lienee 
Finnairin järjestämien oppituntien 
alasajo. Tämän uutisen o�i kaksi vii-
meistä Finnairin valinnan läpikäyny�ä 
kurssia (AOL 30 ja 31) vastaan pelon-
sekaisin tuntein. ATPL-kurssin osalta 
opetuksen tasolla on ollut varsin hyvä 
maine Finnairin henkilökunnan erin-
omaisen tietotaidon ansiosta. Myös 
opiskeluilmapiiri on Vantaalle siirty-
misen myötä perinteisesti muu�unut 
amma�imaiseksi. Porissa armeĳan pe-
rinteet elävät tunnetusti muuallakin 
kuin Satakunnan lennoston vanhan 
kasarmin seinissä. 

Uudet tuulet

Koulussa aloi�i viime vuoden syys-
kuussa ensimmäinen yleisen haun 
läpikäynyt kurssi, SIO1. Kurssikoko 
on kasvatettu 18 henkeen ja uusia 
kursseja on tarkoitus aloi�aa Porissa 
2-3 vuosi�ain. Uusilla kurssilaisilla ei 
ole totu�uun tapaan Finnairin kanssa 
solmi�ua koulutussitoumusta, joten 
he ovat työmarkkinoille saapuessaan 
”vapaita agen�eja”. Uusien opiskeli-
joiden keskuudessa tästä on syntynyt 
ymmärre�äviä soraääniä, koulutusso-
pimusten puu�uessa myös oppilaitok-
sen kanssa. 

Opiskelĳamäärän eksponentiaali-
nen kasvu tuo mukanaan myös ku-
lurakenteen muu�umisen ja uusien 
majoitusratkaisujen etsinnän. Ensi syk-
synä ilmailuopiston tiloissa opetusta 
saa jo yhteensä viisi kurssia samaan 

Suomen Ilmailuopisto
Nykytilanne ja visioita 

Julkisivua koristaa uusi uljas kyltti
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aikaan. Aikaisempien vuosien liinavaatepalvelu lopete�iin 
vuoden 2003 kesällä ja vanhin kurssi joutuu maaliskuussa 
siirtymään omarahoi�eisesti koulun ulkopuolelle asumaan 
uuden SIO-kurssin tieltä. Suomen ilmailuopiston johto 
on neuvotellut hääde�ävien käy�öön pari kerrosta sai-
raanhoito-oppilaitoksen asuntolasta. Muista�e varmaan 
tuon ruman, keltaisen lentoesteen RWY12:n vasemman 
myötätuulen lopussa. Rakennus tulikin varmasti monelle 
jo kotiutuneelle kurssilaiselle tutuksi yöretkien osalta. Tilat 
odo�avat kuitenkin homemi�auksia ja neuvo�elut kurs-
silaisten ja Suomen ilmailuopiston välillä ovat muutenkin 
hiukan kesken.

Laadukkaita lentoja

Paits i  opiske-
li joiden, myös 
lennonope�ajien 
määrä on kasva-
nut viime vuosien 
aikana. Opistolla 
on nykyään pää-
toimisesti töissä 
9 lennonope�ajaa 
ja 11 linjalla lentä-
vää sivutoimista. 
Linjalta tulevat 
ope�ajat ovat tervetulleita ”piristysruiskeita” oppilaiden 
kannalta. Kiitosta ansaitsevat myös vakituiset lennonope�a-
jat, jotka jatkuvista menetelmämuutoksista huolima�a pys-
tyvät tasavahvaan suoritukseen. Koulutussuunni�elĳamme 
kannalta tilanne on varmasti aika kaoo�inen eikä opis-
kelijamäärän kasvu tuo tilanteeseen helpotusta, mutta 
toistaiseksi kaikki on sujunut hyvin.

Ilmavia harrastuksia

On opistolla vielä jotain pysyvääkin; iltaisin pelataan ak-
tiivisesti sulkapalloa vanhassa kaarihallissa, saunotaan ja 
vietetään iltaa pubissa. Beach volley -ken�ä täy�yy kesäi-
sin rusketusta hakevista piloteista ja viereisten mäntyjen 
neulasista, jotka nuorin kurssi perinteen velvoi�amina 
haravoi pois kesäkauden alkajaisiksi.

Loppukaneetiksi tilanneraportille toteamme yhteen 
ääneen: Pori on kiva paikka, kun tietää, e�ä täältä pääsee 
pian pois. Suomen ilmailuopisto tekee täällä tehtävänsä, eli 
valmistaa valtakuntaamme liikennelentäjiä. Tärkeimpänä 
ja päällimmäisenä täältä jää kuitenkin mieleen se, e�ä len-
täminen on hienoa hommaa - jopa Porissa.

AOL30

Frascat korvataan pian uusilla laitteilla.

LeftFoot
Companyn 

mainos
1/2 A4  
pysty
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Kulunvalvonnan tiukentu-

minen on trendi, josta on 

tuskin enää paluuta. Juuri 

nyt elämme hankalaa siirty-

mävaihe�a. Seuraava teksti 

valottaa kulunvalvonnan 

taustalla olevia määräyksiä 

ja käytännön seikkoja.

Kyse on viranomaismääräyksistä, 
joista jotkut ovat vielä valmis-
teluvaiheessa. Henkilökunnan 

turvatarkastaminen tuli vuoden alussa 
pakolliseksi EU-määräyksen nojalla. 
Tarkastusvaatimus koskee lentoken�i-
en niitä osia, jotka määritellään ”critical 
area” -statuksella. Suomen ilmailuvi-
ranomaisen määri�eli oman tulkin-
tansa ”critical areaksi” vuoden alussa. 
Määri�ely koskee airside-alueen sitä 
osaa joka ulo�uu turvatarkastuspis-
teestä lentoaseman lähtöaulan ulko-

seinään, eli jotakuinkin kentän lähtö-
aulaa. Tarkastusvaatimuksen piirissä 
on kaikki henkilökunta, myös siivoojat, 
Tax free -myyjät ja por�ivirkailĳat. 

Alueen ulkopuolelle jäävät siis var-
sinainen asemataso, matkustajaputket 
sekä koneet. 

Näinollen, jos 
pääsisimme ko-
neille entiseen 
tapaan C-autolla 
suoraan, kulke-
ma�a ”critical arean” kau�a, ei tur-
vatarkastusvaatimusta olisi. Tämä selit-
tää, miksi niillä kotimaan kentillä joilla 
koneille kuljetaan toimiston kau�a, ei 
turvatarkasteta. Helsingissä terminaa-
lin laajennustyömaan vuoksi tämä ei 
ole tällä hetkellä mahdollista. 

EU:n määritelmä 
valmistumassa
Jottei asia olisi liian yksiselitteinen, 
EU valmistelee omaa määritelmäänsä 
”critical areasta”, joka virallistetaan tu-
levan kesän aikana. Tämän jälkeen siir-
tymäaikaa lentoasemilla on virallisesti 
vuoteen 2009 saakka toteu�aa muutos 
EU:n määri�elyn mukaiseksi. Siihen 

saakka eletään - ja 
turvatarkastetaan 
- kansallisten vi-
ranomaisten mää-
ritelmillä.

Monien vai-
kutusvaltaisten 
järjestöjen kanta 
on, että ”critical 
area”:n tulisi kat-
taa myös asema-
tasoalue, jolloin 
myös mm. cate-
raajat, mekaanikot 
tulisi turvatarkas-
taa. Näkemyksen 
voi  ymmärtää 
maalaisjärjellä. 
Suojelemmehan 
ensisijaisesti ko-

ne�a, emme lähtöaulaa. Vastakkaisena 
paineena lentokenttien puolelta on 
hinta; turvatarkastusten järjestämi-
nen joka puolelle voi vaatia kentiltä 
jopa valtavia rakenteellisia muutoksia. 
Mahdollista siis kuitenkin on, e�ä EU:n 

määritelmä tulee 
olemaan ainakin 
Suomen viran-
omaisen määri-
telmää tiukempi. 
Kuten sanottu, 

pitkä siirtymäaika EU:n vaatimukseen 
tarkoi�aa kuitenkin käytännössä e�ä 
pidemmän tähtäimen ratkaisu voita-
neen tehdä jo Suomen viranomaisen 
määritelmän perusteella.

Suoraan asematasolle - 
miten?
Mikä tuo pitkän tähtäimen ratkaisu 
si�en olisi? Yhtiö ymmärtää joustavan 
kulkemisen merkityksen, myöhästy-
misminuutin hinta on tunnetusti kova. 
C-autoille ei ilmeisesti löydy enää ajo-
rei�iä suoraan TOKE:n ovelle, mu�a 
ratkaisuna häämö�ää kulkusilta suo-
raan kakkoskerroksesta airsiden ase-
matasolle, josta miehistökuljetus kul-
je�aisi meidät koneelle. Turvatarkastus 
jäisi näinollen pois, lukuun o�ama�a 
Non-Schengen-lentoja, jolloin passin-
tarkastusvaatimus pako�anee edelleen 
kulkemaan terminaalin läpi.

Miksi passintarkastus?

Rajavartiolaitos vaatii Schengen-sopi-
muksen mukaisesti passintarkastuk-
set kaikilta Schengen-rajan yli�äviltä 
tulevilta tai lähteviltä miehistöiltä. 
Vaatimus koskee alueen kau�a valta-
kunnan rajan yli�ävää henkilökuntaa. 
Non-Schengen -puolen ken�ähenkilö-
kunnalta ei passeja kuulemma vaadita. 
Suomen rajaviranomainen tulkitsee 
Schengen-sopimusta eri�äin tarkasti. 
Tulkintaan ei lentoyhtiö juuri pysty 
vaiku�amaan. RVL:n mukaan poik-

Hei, meitä valvotaan!

Suomen rajaviranomainen 
tulkitsee Schengen- 

sopimusta erittäin tarkasti
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keusmahdollisuus passintarkastusvaa-
timuksesta on salli�u vain, kun kulkĳa 
on rajavartĳan tunnistama, tu�u henki-
lö. 2000 lentävää miehistönjäsentä eivät 
voi kuulua rajavartĳoiden ystäväpiiriin. 
Mahdollinen helpotus tulee aikanaan, 
kun biotunnistaminen otetaan käy�öön 
kulunvalvonnassa. Rajavartiolaitoksen 
kanssa on jo myönteisessä hengessä 
käyty keskusteluja biotunnisteen riit-
tävyydestä rajavalvontaan.

Mikä biotunnistus?

Biotunnistaminen tarkoittaa jonkin 
biometrisen, yksilöllisen ominaisuuden 
lii�ämistä tunnistukseen. Nykyinen 
teknologia mahdollistaa tunnistuk-
sen sormenjäljestä, silmän iiriksestä, 
verkkokalvosta, kasvoista (hahmotun-
nistus), sekä äänestä. Muita kehi�eillä 
olevia teoreettisia menetelmiä ovat 
tuoksusta ja käsialasta tunnistaminen, 

jotka eivät ymmärre�ävästi tule meillä 
kyseeseen. 

Lentoasemaympäristö asettaa 
omat vaatimuksensa menetelmälle. 
Kulkĳoiden lukumäärä sekä kulkuti-
heys ovat suuria. Kulun on oltava suju-
vaa ja aikaaviemätöntä. Tunnistuksen 
luote�avuuden on silti oltava korkea. 
Erään kanadalaisen tutkimuksen mu-
kaan lentoken�äympäristöön sovel-
tuisikin parhaiten sormenjälkitunnis-
tus. 

Varsinaisen metodin lisäksi kysy-
myksenä on tunnistedatan fyysinen 
sijainti. Teknisesti tunnistedata voi 
sĳaita joko kussakin lukĳalai�eessa, 
yhdessä keskitetyssä tietokoneessa 
lentoken�äalueella, tai itse kulkukor-
tissa olevalla mikrosirulla. Isoilla len-
toasemilla erillisiä tunnistuspisteitä ja 
lukĳalai�eita voi olla runsaasti, kauka-
na toisistaan. Tämä sulkenee ainakin 
itse lukĳalai�eissa sĳaitsevan datan 
säilömisen pois. 

Finnair on mukana biotunnistepro-
jektissa, jossa tutkimukseen ja kokei-
luun osallistumalla selvitetään eri me-
netelmien käyte�ävyy�ä lentoasemilla. 
Jo tänä vuonna Helsingissä testataan 
biotunnisteita käy�äviä kulkupor�eja 
erikseen nime�ävällä koeryhmällä. 

Tomi Tervo

Sampon mainos 1/2 A4
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Uusi vuosi - uudet kujeet. 
Kaikista eksytysyrityksistä 
huolima� a juhlaväki oli löy-

tänyt tiensä gaalan viettopaikkaan, 
showravintola Maestroon, kiite� ävän 
runsaslukuisena. Jälleen kerran.

“Varakentälle” menoon oli tällä ker-
taa varsin hyvä syy, koska perinteinen 
juhlapaikkamme Fiskis oli remontin 
alla ja täten sulje� u. 

Järjestäjälle monia pelkotiloja ai-
heu� anut paikan vaihto osoi� autui 
kuitenkin loppujen lopuksi menes-
tykseksi ja tervetulleeksi vaihteluksi. 
Ruoka oli suussa sulavaa, palvelu ja 
ohjelma “yllätysesiintyjineen” kruuna-
sivat illan, joka ei liene jä� änyt ketään 
kylmäksi.. Ainakaan niitä paria viriiliä 
kolleegaa, jotka kuumissaan ryhtyivät 
riisumaan toisiaan turhan puristavista 
smokkipaidoista.

Kaiken kaikkiaan onnistunut ilta jäl-
leen kerran. Gaala voi hyvin ja on osoit-
tanut tarpeellisuutensa ja sosiaalisen ti-
lauksensa vuosi� aisena monien lentä-

jäpolvien sekä kauniiden ja komeiden 
puolisoidemme kohtauspaikkana.

Allekirjoi� aneen siirtyessä vaiheit-
tain sivuun ja kohti perheenisän uusia 

haasteita tilaisuus tarvitsee uuden/uu-
det primus motorit. Ko. vakanssin teh-
täväkentän hallintaa edesau� aa hyvä 
organisointikyky, sosiaalisuus ja pitkä 

Gaalan jälkijäristyksiä

Illan esiintyjiin kuului aina yhtä sykähdyttävä Pilots´Big Band.

Iloisissa pöytäseurueissa tunnelma ei taatusti ollut jäykkä.
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pinna, joten huomaamme e� ä mah-
dollisia tehtävään testa� uja henkilöitä 
löytyy heti n. 700 kpl. Tehtävä tarjoaa 
eri� äin mielenkiintoisen, ihmislähei-
sen, väli� ömän palau� een sekä huiman 
kontaktipinnan tarjoavan mahdolli-
suuden toimia Suomen musiikki- ja 
viihdemaailman tiennäy� äjänä!!

Show on lopuillaan mutta jatkot vasta edessä.

Luottamusmies Pellisen horisontti alkoi kallistua mutta jälkiruoka löysi tiensä perille.

Jos kosiskelu herä� i mielenkiintosi, 
ota luottamuksella yhteyttä allekir-
joi� aneeseen, 040-5135155 tai pekka.
mustakallio@sllpilots.fi .

Loppujen lopuksi vanha klisee: 
muutama kuva puhuu enemmän kuin 
tuhat sanaa.

SLL:n puolesta, kii� äen ja kumar-
taen, 

Pekka Mustakallio
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Aaltopellistä automatiikkaan 
80 vuotta sinivalkoisia siipiä 

De Havilland D.H.89 Dragon Rapide

Kotimaan lentoliikenteen kehit-
tämistä oli suunniteltu Aerossa 
vuodesta 1926. Ajatus ei saanut 

julkishallinnossa ilmaa siipiensä alle 
eikä toisaalta Aeron taloudellinen tilan-
nekaan oikein mahdollistanut uuden, 
ennen kaikkea kotimaan liikenteeseen 
tarkoitetun tyypin hankintaa. Vuonna 
1936 kotimaan lentoliikenne�ä pohti-
maan asete�u työryhmä päätyi esi�ä-
mään Ilmavoimia vastuulliseksi ope-
raa�oriksi englantilaisilla Avro Anson-
koneilla, joita Ilmavoimille oli hiljan 
tilattu kolme kappaletta. Ajatus sai 
Aeron johdon ja osan valtion hallinto-

akin takajaloilleen, niinpä 
ajatus hauda�iin kaikessa 
hiljaisuudessa.

Sen sijaan valtio antoi 
Aerolle tehtäväksi aloi�aa 
seuraavana vuonna reitti 
Tampereen kautta länsi-
rannikolle, josta operaa-
tiota voitaisiin jatkaa aina 
Ouluun asti. Tähän sisältyi 
lupaus rahoittaa sopivan 
lentokonetyypin hankintaa. 
Näin ollen Gunnar Ståhle 

suuntasi loppuvuonna 1936 Englantiin 
mukanaan pieni joukko asiantuntĳoita 
tehtävänään hankkia sopiva menope-
li.

Suurin mielenkiinto kohdistui 
luote�avaksi tiede�yyn de Havilland 
D.H.89 Dragon Rapideen, joka oli kak-
sitasoinen ja kangaspäällysteinen, 7-
paikkainen liikennekone. Kahdella 
Gipsy Six-moo�orilla varuste�u kone 
oli myös hyvin taloudellinen, joka oli 
Aerolle valinnassa hyvin tärkeä kri-
teeri, sillä valtio ei luvannut kotimaan 
liikenteeseen tukia, toisin kuin ulko-
maan lennoille. Koneen pieni koko ja 

suksikelpoisuus painoivat myös pal-
jon vaa´assa, sillä Helsinkiä ja Turkua 
lukuuno�ama�a muut kentät olivat 
ruohopäällysteisiä. 

Pääjohtaja Ståhle ei hukannut ai-
kaa, vaan allekirjoi�i samalla matkal-
la tilauksen ensimmäisestä koneesta. 
Esikoinen, OH-BLA Salama, luovu-
te�iin Aerolle maaliskuussa 1937 ja se 
saapui Malmille kuukau�a myöhem-
min kapteeni Leppäsen ohjastamana 
uuden lentokonehallin valmistu�ua. 
Toukokuun ensimmäinen päivä Salama 
joutui tositoimiin lentämällä ensimmäi-
sen, puhtaasti kotimaan sisäisen reitin 
Helsingistä Viipuriin ja pari päivää 
myöhemmin Tampereelle. Talvisodan 
ajaksi Salama joutui Ilmavoimien pal-
velukseen. Vuonna 1941 se myytiin 
Veljekset Karhumäelle ja Jatkosodan 
ajan se toimi ambulanssikoneena. 

Kone Ohjaamo- ja 
matkustaja-

paikat 

Moo�orit Kärkiväli Pituus Max 
t/o paino

Max 
nopeus

Kantama

D.H.89 Dragon Rapide  1 + 7 2 x 200 hv de 
Havilland 

Gipsy Queen

14,63 m 10,54 m 2 490kg 211 km/h 880 km



2 / 2004

17

Vuonna 1946 se rekisteröitiin OH-VKH:
ksi ja Salamaa palloteltiin Suomessa 
omistajalta toiselle aina vuoteen 1955 
asti, jonka jälkeen sen tie vei Tanskan 
kau� a Saksaan, jossa se lensi viimei-
sen lentonsa 60-luvun loppupuolella. 
Salaman maalliset jäännökset polte� iin 
Saksassa 1972.

Toinen Rapide (OH-BLB Lappi) 
saapui seuraavana vuonna (1938) 
kapteeni Raunion komennossa ja sen 
avulla Tampereen rei� i voitiin jatkaa 

Vaasaan. Kotimaan liikenne osoi� au-
tui menestykselliseksi ja vuoteen 1939 
mennessä “länsirannikon salaa� i” ylsi 
jo Ouluun ja Kemiin asti sekä idässä 
käytiin Imatralla Viipurin reitin puit-
teissa. Lappi palveli sota-ajan vastaa-
vasti kuin isosiskonsa, joskin joutui 
“ystävällisen tulen” kohteeksi 1941, 
jolloin saksalaiset Me-109:t pako� i-
vat sen tulituksellaan pakkolaskuun 
järven jäälle. Kapteeni Volmar Laurila 
ja radisti Aate Heimo loukkaantuivat 
luodeista, mu� a pääsivät rullaamaan 
koneen rantaan suojaan. Lu� waff en 
partion johtaja eversti Schumacher 
väi� i kivenkovaa hyökänneensä ve-
näläistä SB-2:ta vastaan, mu� a kaikki 
lentokonehistoriaa tuntevat tietävät, 
e� ei ko. koneissa ole mitään yhtene-
vää. Lappi löysi uuden kodin Veljekset 
Karhumäen hoivista 1947 ja se rekis-
teröitiin OH-VKI:ksi. Kone operoi 
Suomessa 50-luvun puoliväliin, jonka 
jälkeen se päätyi Norjaan lentäen siellä 
viitisen vuo� a. 60-luvun lopulla Lappi 
romute� iin ja polte� iin.

Heikki 
Tolvanen

Joksa kysyy

Mikä kone, mikä vuosi? 
Yhdistä kone oikeaan vuosilukuun 

ensilennon mukaan.

1.Ryan NYP    A.1963

2.Boeing 777    B.1946

3.Douglas DC-3    C.1938

4.Cessna 172 Skyhawk    D.1994

5.Bell XS-1 (”Glamorous Glennis”)    E.1985

6.AS/BAC Concorde    F.1925

7.Wright Flyer    G.1968

8.Lear Jet 23    H.1965

9.NA X-15    I.1984

10.C-5 Galaxy    J.1981

11.Boeing 707    K.1964

12.Mitsubishi A6M Reisen (Zero)    L.1969

13.Piper J-3 Cub    M.1955

14.Sikorsky Il’ya Muromets    N.1935

15.Karhu 1    O.1927

16.Tupolev Tu-134    P.1903

17.McDonnell-Douglas DC-9    Q.1959

18.Antonov AN-124    R.1939

19.ATR-42    S.1957

20.Space Shu� le    T.1914

Oikeat vastaukset seuraavalla aukeamalla.
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Ruokarintamalla ei viime 

aikoina ole ollut suurempia 

muutoksia. Tässä kuiten-

kin jokunen asia kertauksen 

vuoksi sekä vastauksia esille 

tulleisiin kysymyksiin ja 

ehdotuksiin.

Yritin saada ”syön aina laktoo-
sitonta” -vaihtoehtoa lievistä 
laktoosi-intoleranssista kärsi-

ville, joita lääkärintodistus ei päästä 
erikoisvaliolle. Sorry, ei onnistunut. On 
kuulemma mahdotonta. Eli teidän on 
pakko käydä itse sörkkimässä webissä 
ruokalistojanne, ellei lääkäri armahda. 
Listallahan näkyy, mikä vaihtoehdoista 
on Hyla/vähälaktoosinen.

Erikoisruokavalioista lisää

Kun samalla lennolla on ollut samas-
ta ”ruokavammasta” kärsivät pilotit, 
ohjaamoon on tuotu OM-A:n pykä-
listä huolimatta 
täsmälleen sa-
manlaiset sapus-
kat. Ongelma on 
johtunut siitä, e�ä 
diee�ikei�öön, joka ruoat valmistaa, 
ei ole tullut tietoa, mitä tehtävää ko. 
lentohenkilökunnan jäsen lennolla suo-
ri�aa vaan ainoastaan nimi ja lennon 
numero. Tilanteen pitäisi olla nyt kun-
nossa, kun nimiin liitetään myös status 
lennolla. Koska ihminen käy listan läpi, 
pitää kuitenkin varautua inhimillisiin 
erehdyksiin, eli satunnaisia virheitä voi 
jatkossakin tulla eteen, mu�a toivot-
tavasti vähemmän kuin aikaisemmin. 
Kaukocharttereilla on jäänyt useita 
erikoisannoksia tulema�a  tilauksesta 
huolima�a. Pyydän teitä varmistamaan 

joko radiolla ilmasta tai maassa cabin-
henkilökunnan tai virkailĳan kau�a, 
e�ä oma erikoisannoksenne on tulos-
sa/toimite�u koneelle.

Leipäännyttääkö?

Näin tällä viikolla (viikko 7) ensim-
mäiset uudet leivät ilman vihanneksia. 
Vihannekset oli korva�u kevytjuus-
tolevi�eellä. Samoin täy�eenä näkyi 
olevan uu�a juustoa ja lihaa. Maku oli 
mielestäni ainakin juustoleivän koh-
dalla parempi, koska juusto ei mais-
tunut voiklöntiltä kuten vihannesten 
aikaan. Esi�äkää mielipiteitä. Leipien 
päällä olevat päivämäärät sekä leipien 
mahdollinen kierrätys on ollut kysy-
mysten aiheena. Leipien päällä olevat 
päivämäärät eivät ole ”parasta ennen” 
-päiviä vaan puhtaasti cateringin omaa 
käy�öä varten. 

Leivät valmistetaan päivänä 1, paka-
taan ja viedään koneille päivinä 1 ja 2. 
Käytännössä tämä tarkoi�aa sitä, e�ä 
aamuvarhaisilla lähdöillä on edellisenä 
päivänä valmiste�uja ja paka�uja lei-
piä, muuten tavara on yleensä päivän 
kamaa. Joku kyseli FlyingFinn -tarroilla 
merkatuista leivistä. Edesmenneelle 
kilpailijalle toimitettiin täsmälleen 

samanlaisia leipiä 
kuin meidän ruis-
leipämme, mu�a 
kyse ei ollut pa-
lautustavarasta 

vaan virheellisestä pakkauksesta. Jos 
koneelta palautuu leipiä, ne poistetaan 
kierrosta eli kerran koneessa käynyt 
leipä ei sinne enää palaa. Joku oli myös 
löytänyt leipänsä välistä kurkunpalan, 
josta oli hauka�u. Asialla ei ole ton-
nikalaleipäepidemian takia palka�u 
hovimaistaja vaan nälkäinen viipa-
lointikone.

Florat ja voit

Voita on kaiva�u Floran tilalle useam-
massa puheenvuorossa. Aikanaan Flora 

vali�iin tarjo�imelle terveydellisiin nä-
kökohtiin vedoten. Koska se ei kaikille 
maistu, yritin saada soppakaukaloon 
muutaman voimariini/voinapin niille 
lennoille, joissa ei ole business-luok-
kaa. Catering tyrmäsi ajatuksen, koska 
kaukalot pakataan aina samanlaisiksi 
eli kaukalon kohde�a ei tiedetä. Parille 
voinapille tulisi kova hinta. Jos keksi�e 
hyvän ratkaisun ongelmaan, välitän 
sen eteenpäin.

Salaattikastikkeet

Salaa�ikastikkeet ovat löytäneet tiensä 
soppakaukaloon, ja ainakin useimmilla 
lennoilla ne on sieltä löyde�y (itse olen 
ne toistaiseksi aina kaapilla käydessä-
ni nähnyt). Pyysin kuitenkin useaan 
puuteviestiin vedoten cateringiä tark-
kaavaisuuteen, e�ä kastikkeet myös 
pakataan kaukaloon. Kastike kuuluu 
annokseemme, ja kierrätys ei tarkoita 
sitä, e�ä se otetaan meiltä pois.

Yli 10-tuntiset päivät

Minulle on tullut jokunen toive, e�ä 
”syön aina” -vaihtoehdolla ruoat hajo-
te�aisiin automaa�isesti eri lennoille. 
Catering pahoi�eli, e�ä tässä vaiheessa 
näin ei voi tehdä. Crewwebiin luotiin 
ruokien hajotusmahdollisuus, e�ä jo-
kainen voisi itse pää�ää, mitä ja millä 
välillä syö. Ja miten si�en toimi�aisiin, 
jos on kolme edestakaista lentoa? Eli 
ehkä kuitenkin tehdään vähän töitä 
itsekin, ainakin jonkin aikaa.

Toinen pitkien päivien ongelma on, 
e�ä jos toinen ei vapaaehtoisesti valitse 
ns. erikoisempaa vaihtoehtoa (kasvis, 
kylmä), niin toinen (hitaampi/perä-
mies) saa samaa sapuskaa kahdesti. 
Valite�avasti 3/2 ei ole 2. Suosi�elen, 
e�ä kokeile�e vaihteeksi kasvisannosta 
pitkän päivän vaihteluna. Annokset 
ovat yleensä suurempia ja paremmin 
mauste�uja (kasvispy�ipannua lukuun 
o�ama�a) kuin liha/kana/kalavaihtoeh-

Parannuksia erikoisannoksiin

Leipien päivämäärät eivät 
ole ”parasta ennen” -päiviä.
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Joksan oikeat vastaukset

1. O 11. S

2. D 12. R

3. N 13. C

4. M 14. T

5. B 15. F

6. L 16. K

7. P 17. H

8. A 18. E

9. Q 19. I

10. G 20. J

dot. Suosittelen ennakkoluulotonta 
kokeilua.

Ekskursio Cateringiin?

Catering lähestyi minua tieduste-
lemalla, olisiko meillä kiinnostusta n. 
2-3 tuntia kestävään ekskursioon, jolla 
tutustu�aisiin ”miehistöruokalinjaan”. 
Sopiva ryhmäkoko olisi n. 5-10 henkeä. 
Kaikki, joita asia kiinnostaa, lai�akaa 
minulle viesti. Jos väkeä on tarpeeksi, 
kierros järjestetään myöhemmin ilmoi-
te�avana ajankohtana.

Camilla Sommar-Rale
ruokavaltuute�u

Stockmann-Auton mainos 1/2 A4
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Olemme käyneet viime ai-

koina paljon keskustelua ja 

kirjeenvaihtoa SLL:n hal-

lituksen kanssa lentäjien 

palkanmaksuun lii�yvistä 

virheistä. Haluan tällä tie-

do�eella tuoda esiin asiaan 

lii�yvät tosiseikat.

Kertaan alkuun yhtiön periaat-
teet palkanmaksuun lii�yvissä 
asioissa:

1. Työsuorituksesta on makse�a-
va sopimuksen mukainen palkka.
2. Palkanmaksujärjestelmän on 
oltava niin luote�ava, e�ä sekä 
työnantaja e�ä palkansaaja voivat 
luo�aa järjestelmän oikeellisuu-
teen.
3. Havaitut virheet on korja�ava 
mahdollisimman nopeasti.
4. Palkanmaksuun lii�yvät asiat 
on hoide�ava mahdollisimman 
huolellisesti, koska on kyse 
jokaisen työtekĳän ansaitsemasta 
rahasta.
5. Yhtiö pitää asiaa eri�äin 
tärkeänä.
Nämä periaa�eet ovat itsestään sel-

viä. Tiedämme kuitenkin, e�ä virheitä 
on esiintynyt, mikä on eri�äin valite�a-
vaa. Havaituista virheistä aiheutuneet 
ansion menetykset on makse�u asian-
omaisille mahdollisimman nopeasti.

Virheiden syyt

Havaitut virheet johtuvat sekä pal-
kanmaksujärjestelmän puutteista 
e�ä inhimillisistä käsi�elyvirheistä. 
Joukossa on varmasti myös ”virheitä”, 
jotka voivat johtua työehtosopimuksen 

tulkintaeroista. On selvää, e�ä tällaiset 
sopimuskohdat on myös noste�ava 
pöydälle ja selvite�ävä TES:n sopĳa-
puolten kesken. Jos sovintoon ei päästä, 
erimielisyyksien ratkaisemiseksi on 
jokaisessa sopimuksessa selvä mene-
telmä.

Inhimillisistä syistä johtuvien virhei-
den osalta totean, e�ä ne eivät missään 
tapauksessa ole tuo�amuksellisia tai 
tietoisia. Jos ilmenisi, e�ä joku hallin-
nollisen alan työntekĳä syyllistyisi täl-
laiseen tuo�amukselliseen toimintaan 
puu�uisin siihen heti. 

Korjaavat toimenpiteet

Teemme palkanmaksuun liittyvien 
epäkohtien korjaamiseksi kuumeisesti 
työtä. Samalla on tode�ava, e�ä korjaa-
vat toimenpiteet eivät ole helppoja. 

Inhimillisiä virheitä pyrimme pois-
tamaan ja minimoimaan entistä tar-
kemmalla työllä ja menetelmäkehityk-
sellä. Koko palkanmaksujärjestelmän 
puu�eiden tai mahdollisten virheiden 
poisto on jo suurempi kysymys, joka 
ikävä kyllä vie aikaa. Ymmärrän asian 
vakavuuden ja jokaisen palkansaajan 
kärsimä�ömyyden. Kuitenkin tosiasia 
on, että hermostuminen ei nopeuta 
asian etenemistä millään tavalla.  Nyt 
on vain keskity�ävä siihen, e�ä asia 
saadaan mahdollisimman nopeasti 
kuntoon. Tätä työtä myös tehdään 
koko ajan, vaikka siitä ei jatkuvasti 
tiedoteta.

Yhtiötasolla nykyinen palkanmak-
sujärjestelmä on kokonaisuutena todet-
tu vanhentuneeksi ja siten riskitekĳäksi. 
Vuonna 1996 aloite�iin projekti järjestel-
män uusimiseksi. Vali�u ohjelmistoyh-
tiö yri�i kahden vuoden ajan rakentaa 
meille uu�a palkanmaksujärjestelmää, 
mu�a nosti lopulta kädet pystyyn ja 
vetäytyi hankkeesta. Henkilöstöosasto 
aloi�i uuden projektin vuonna 2002. 
Evaluointiprojektin tuloksena yhtiön 
johtokunta antoi henkilöstöosastolle 
valtuudet jatkaa järjestelmähanke�a 

SAPin (yhtiön uusi henkilöstöhallin-
tajärjestelmä) suurimman tämän alan 
alihankkĳan ARIONSE:n kanssa.

ARIONSE on rakentanut vastaavan 
järjestelmän esimerkiksi KLM:lle, jo-
ten ilmailun erikoisasiantuntemusta 
löytyy. Tämä hanke, ja mahdollisesti 
hanki�avan järjestelmän sovi�aminen 
käy�öömme tulee kuitenkin viemään 
pitkän aikaa. Samanaikaisesti meillä 
lentotoimintaryhmässä etenee ACARS/
e-log-hanke, jonka tarkoituksena on 
sähköistää työaikojen kirjaaminen suo-
raan koneen tai simun järjestelmästä 
palkanmaksujärjestelmään. Näin saam-
me mahdollisimman paljon inhimillisiä 
- sekä kirjoi�ajan e�ä kirjaajan - virheitä 
eliminoitua. Koulutustilaisuuksien, 
kuten esimerkiksi pt-koulutuksen suo-
ritukset pyritään ottamaan suoraan 
PACista.

Toiminta nykyjärjestelmällä

Niin kauan kuin järjestelmä toimii 
suurelta osin manuaalisesti, kuten se 
nyt toimii, on jokaisen syytä tarkastaa 
itse omat saatavansa palkka- ja tehtä-
väeri�elystä ja tehdä asiaankuuluvat 
korjausesitykset työaikaseurantaan. 
On ilman muuta selvää, e�ä yhtiön 
tehtävä on korjata ilmenneet virheet, 
olivat ne si�en pieniä tai suuria.

On ikävää, e�ä joudun ylipäänsä 
kirjoi�amaan teille asiasta, jonka pitäisi 
olla alussa mainitsemieni periaa�eiden 
mukaisesti kunnossa. 

Kiitän teitä kärsivällisyydestänne. 

Hannes Bjurström

Palkanmaksuvirheistä
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Vanhan kipparin ja yhtiön tar-
kastuslentäjän, joka alle kak-
sikymppisenä aloi�i nuorena 

liikennevirkailĳana ja siirtyi eläkkeelle 
pakollisen eroamisiän koi�aessa, miet-
teitä tämän päivän tilanteesta.

Oli varsin hämmästy�ävää viime 
kesänä saada tieto jälkikäteen yhtiön 
tekemästä yksipuolisesta päätöksestä 
kohdella eläkeläisiä varsin tylysti heitä 
lennolle ote�aessa. Jokainen heistä oli 
mene�änyt virkavuotensa ja verra�iin 
nyt juuri taloon tulleisiin keltanokkiin. 
Sinne se monien vuosien kokemus vain 
romukoppaan heite�iin. Näin kokevat 
eläkeläiset saamaansa kohtelua, eläke-
läiset, jotka ovat tämän vielä omakseen 
tunteman yhtiön maineen aikoinaan eri 
osastoilla  luoneet. Eläkeläisten kohte-
lu on kyllä osa henkilöstöpolitiikkaa, 

pitkän tähtäimen sellaista, kuitenkin 
valite�avasti kovin vierasta nykyiselle 
henkilöstöjohdolle.

Eläkeläisten kanssa ei tarvitse 
neuvotella, kyllä heidän mielipiteet 
tiedetään. Eivätkä edes lakkoile tai 
muuten rähinöi. Olisi ollut kohteliasta 
ottaa yhteys hyvissä ajoin eläkeläi-
siin tai heidän edustajiinsa ja yhdessä 
pohtia mitä olisi ollut tehtävissä. Se 
yhteydenpito ei liene vieläkään liian 
myöhäistä. Eivät nuorten hallitsemat 
amma�iyhdistykset ole eläkeläisten 
etuja ajamassa, hehän tuskin koskaan 
siirtyvät eläkkeelle, niin kaukainen 
ajatus se on.

Saavute�u virkaikä on myös (tai 
ainakin oli) saavute�u etu, josta ei neu-
vo�elema�a luovuta. Tämä tosiasia 

Eläkeläisten ID-statuksesta
pitäisi yhtiön johdon huomioida ja 
tulla neuvo�elupöytään.

Kyseessä oleva mene�elytapa len-
nolle matkustajia vali�aessa ei vähennä 
eikä lisää yhtiön kustannuksia ja muis-
tamme kyllä ajan, jolloin huolehdim-
me töihin tulosta, vaikka koneisiin ei 
mahtunutkaan liian pienen virkaiän 
vuoksi.

Toivo�avasti yhtiö ei ole mene�ä-
mässä parasta ja halvinta mainoska-
navaansa, jona eläkeläiset tähän asti 
ovat ylpeänä toimineet.

Sipoossa 4.helmikuuta 2004

Jorma Tiilikka

LUKIJAN ÄÄNI
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Tutkapari Timo Honkavaara 

ja Pekka Mustakallio pitävät 

yhdistyksen rahahanoja auki 

varainhankintatyöryhmässä. 

Timo esittelee työryhmän 

värikästä toimenkuvaa sekä 

julistaa paikan työkiireiden 

vuoksi avoimeen hakuun. 

Varainhankintatyöryhmän toi-
minta-ajatuksena on ylläpitää 
Suomen Liikennelentäjäliiton 

suhteita talouselämän eri sidosryhmiin 
ja kerätä tarjoamillaan markkinoin-
tiyhteistyöpalveluilla varoja yhdis-
tyksemme eri toimintojen ylläpitämi-
seen. Leĳonanosa varainhankinnalla 
kerätyistä tuloista taitaakin mennä 
yhdistyksen kansainvälisen toiminnan 
aiheu�amiin kuluihin.

Markkinoinnin perusoppien mu-
kaan kaiken viestinnän tekemisen pe-
rustana tulisi olla jokin konkree�inen 
tavoite, joka ohjeistaa viestinnän to-
teutusta. Tuskin minkään kanna�avan 
yrityksen markkinointityön tavoi�eena 
on saada lähe�ää lentäjälle esite tai lait-
taa kannatusilmoitus lentäjäyhdistyk-
sen jäsenlehteen. Tavoi�eena on ehkä 
mieluummin panostaa markkinoin-
nissa tuloksellisiin asiakassuhteisiin 
- eli saada aikaan kanna�avaa kaup-
paa! Saamamme palau�een mukaan 
yhteistyöyritystemme kauppa onkin 
käynyt varsin hyvin ja yhteistyöhön 
SLL:n kanssa ollaan yleisesti hyvinkin 
tyytyväisiä.

Liiton tarjoama päämarkkinointivä-
line yhteistyöyrityksillemme on edel-
leenkin himoi�u ilmoitustila upeassa 
Liikennelentäjä -lehdessämme sekä kä-
tevä internet-linkkipalvelu www.sllpi-

lots.fi -jäsensivuillamme. Näiden lisäk-
si markkinointiyhteistyötä on tehty eri 
jäsentapahtumien yhteydessä. Jäsenille 
kohdenne�ua suoramarkkinointia ovat 
harjoi�aneet lähinnä autokauppiaat 
- varsinkin autosopimusten uudistami-
sen yhteydessä. Tulevaisuuden tarpeita 
varten kartoitamme jäsenkuntamme 
halukkuutta vastaanottaa jatkossa 
yhteistyökumppaniemme markki-
nointipropagandaa suoraan kotiinsa. 
Yhdistyksen bi�inikkarit väkertävätkin 
parhaillaan jäsensivuillemme mahdol-
lisuu�a käydä klikkaamassa itsensä 
pois mahdollisesta kaupallisiin tarkoi-
tuksiin käyte�ävästä jäsenrekisteristä. 
Jatkossakaan on tuskin tarve�a pelätä 
postiluukun pursuamista yhdistyksen 
yhteistyökumppaneiden asiakaskir-
jeistä. Osoiterekisteri tulee olemaan 
markkinoĳalle maksullinen ja sen käy-
töstä sovitaan aina tapauskohtaisesti 
erikseen. Kannattaa myös muistaa, 
e�ä SLL:n varainhankintastrategian 
mukaan yhteistyökumppanien valin-
nassa noudatetaan tarkkaa selektiivistä 
linjaa.

Silloin tällöin varainhankintatoi-
minta täydentää myös yhdistyksen 
jäsenetuasioiden hoitamista. Usein 
markkinointiyhteistyöpake�eihin, 
pelkän ilmoitussopimuksen lisäksi, 

lii�yy jokin rahanarvoinen etu tai alen-
nus SLL:n jäsenille. On kuitenkin hyvä 
muistaa, e�ä jäseneduille ei voida antaa 
mitään ”halvin hinta -takuuta”. Aina 
joukostamme löytyy joku verbaaliak-
robaa�i, joka tinkimistaidoillaan lyö 
laudalta parhaatkin yhteiset alennus-
paketit - ja hyvä niin!

Yhdistyksen varainhankintapo-
rukka on perinteisesti häärinyt myös 
liiton maineikkaan uuden vuoden 
gaalan taustalla. Pekka Mustakallio 
on kantanut vuosĳuhlamme vetovas-
tuun vankoilla harteillaan jo usean 
vuoden ajan.

Timo Honkavaara

Markkinavoimaa!

Eikä siinä vielä kaikki..

Allekirjoi�aneen varainhankintatyöhön käyte�ävissä ollut vapaa-
aika on kaventunut oleellisesti siirry�yäni piraa�ivirolaiseksi 
projektityöhön Aero Airlinesin puolelle. Mustakallion Pekan 

mukaan taas vapaa-aikaa ei heidän kotonaan ole enää pitkään aikaan 
tiede�y olevan olemassakaan! Siksi etsimmekin porukkaamme uusia 
vereksiä voimia o�amaan vastaan varainhankintatyön mielenkiintoiset 
haasteet. Hommassa kaivataan reipasta markkinointiasenne�a ja ripaus 
kaupallista pelisilmää, muistaen kuitenkin amma�ikuntamme maineelle 
yleisön ase�amat tietyt odotukset. Pekan kanssa olemme luvanneet kaikki 
suhteemme (lue: markkinointiyhteistyöhön lii�yvät suhteet) uusien voi-
mien käy�öön. Samoin lupaamme toimia uusien kavereiden ”tutoreina” 
ja ”fami�ajina” niin kauan kuin vain tarve vaatii. Joko kiinnostuit? Ota 
yhtey�ä! Si�en vain paxi huuleen ja baanalle!
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