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Facebook -sivustoja ja ryhmiä 
IAU:n ympärillä 
 
 

IAU/  

Ammattiosastot ja luotta-
musmiehet ylläpitävät usei-
ta IAU:hun linkittyneitä 
osasto- ja työpaikkakohtai-
sia facebook-sivuja. Suurin 
osa näistä on jäsenille 
suunnattuja suljettuja sivu-
ja, joissa julkaistavat asiat 
näkyvät vain ryhmän jäse-
nille. Jos kuulut suljettujen 
sivujen kohderyhmään, 
mutta et ole vielä ryhmän 
jäsen, tee ”Liity ryhmään” – 
pyyntö ryhmän sivuilla. 

 

 Siviililentoliikenteen 
työntekijät SLT ry, 012 

Lokakuussa 55-vuotta täyttä-
vän ammattiosaston sivut ovat 
julkiset. Sisältö on kohdennet-
tu erityisesti ammattiosaston 
jäsenille sekä siihen liittymässä 
oleville, mutta sivut ovat ke-
nen tahansa luottavissa. 
 

 ITA ry Jäsenet 

Ilmailutekniikan Ammattiyh-
distys ITA:n facebook-sivut 
ovat suljetut. Kohderyhmään 
kuuluvat kaikki ammattiosas-
ton jäsenet. Julkaisuissa on tie-

toa jäseniä koskevista asioista 
ja ne ovat ryhmän jäsenten 
kommentoitavissa. Sivuilta 
löytyy tietoa myös ITA:n järjes-
tämistä tapahtumista. 
 

 IAU 010 Suomen 
Siviililentoliikenne-
virkailijoiden Liitto ry 

Ammattiosaston facebook-
sivut ovat suljetut ja kohde-
ryhmänä kaikki ammattiosas-
ton jäsenet. Jäseniä koskevien 
asioiden ohella sivuilla käy-
dään keskustelua työelämästä 
lentoasemaympäristössä, mut-
ta myös laajemmin. 
 

 ILMA ry 007 

Ilmailun Maapalvelutyönteki-
jät ILMA:lla on suljetut face-
book-sivut. Kohderyhmänä 
ovat kaikki ammattiosaston jä-
senet. Sivuilta löytyy jäseniä 
koskevia ajankohtaisia asioita, 
mutta myös julkaisuja pilkettä 
silmäkulmassa. 
 

 Finavian Maapalvelu-
työntekijät 009 

Ammattiosaston ylläpitämät 
facebook-sivut ovat suljetut. 
Sivuilla keskitytään ajankoh-

taisiin asioihin ja työelämän 
ilmiöihin Finavia-konsernin 
yrityksissä. 
 

 IAU:n jäsenet  
– HUB Logistics 

Facebook-sivut on avattu vii-
me viikolla. Sivujen kohde-
ryhmänä ovat nimensä mukai-
sesti HUB:issa (Transval 31.10. 
saakka) työskentelevät IAU:n 
jäsenet. Suljettuja sivuja ylläpi-
tävät yhtiön luottamusmiehet.  
 

 IAU-jäsenet, 
Airpro HEL 

Suljetut facebook-sivut on 
suunnattu Helsinki-Vantaalla 
Airpron palveluksessa työsken-
televille IAU:n jäsenille. Sivuil-
la käydään läpi työpaikan asi-
oita käytännön läheisellä tasol-
la.  Niitä ylläpitävät luotta-
musmiehet, joihin voi ottaa 
myös yhteyttä sivujen kautta. 

 

 
 

 


