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Olen Ilmailuliiton hallituksen jäsen, vm-69 diplomi-insinööri 
Oulusta ja aktiivinen ilmailun harrastaja jo pikkupojasta 
saakka. 
 
Kotoisin olen Suomussalmelta, jossa ilmailuharrastukseni alkoi 
n. 10-vuotiaana Kiuru-liidokista, ja siitä aina radio-ohjattaviin 
polttomoottorikoneisiin, joita edelleen tallissa on. Myös 
droneja olen kokeillut oman lentoharrastuksen kuvaamiseen. 
Tänä päivänä lentelen UL-koneilla ja myös mopu-pahvi 
taskusta löytyy. Myös lennokit ovat edelleen osa harrastustani. 
Seuraavana tähtäimessä kenties purjelento sekä 
moottorilento ”oikeilla” lentokoneilla.  
 
Olen työskennellyt Suomen Ilmailuliiton hallituksessa kohta kaksi kautta. Olin päättänyt, että jos/kun tulen 
valituksi, tulen panostamaan ilmailuun ja Ilmailuliittoon kaiken sen osaamisen ja voimavarani, jotka minulla on ja 
näin olen myös tehnyt! Sain vastuulleni Liiton strategian, viranomaisyhteistyön yhdessä puheenjohtaja Tarman 
kanssa, sekä Liite II –ilma-alukset. Näitä osa-alueita olen vienyt eteenpäin kuluneen vajaan 4 vuoden aikana.  
 
En odottanut, että työskentely SIL:n hallituksessa näillä osa-alueilla olisi helppoa. Työtä on riittänyt satoja 
tunteja ”leipätyön” ja perheen ohella. Tämä oli kuitenkin tietoinen valinta, sillä lähdin tähän työhön sillä 
ajatuksella, että nyt pystyn ja pystymme vaikuttamaan siihen, miten asiat etenevät. Haluan kiittää Suomen 
Ilmailuliittoa sekä kaikkia harrastajia luottamuksesta ja siitä, että olen saanut mahdollisuuden tehdä työtä 
harrastuksemme puolesta. 
 
Asiat ovat edenneet. Strategia on saatu jalkautettua, mikä näkyy mm. Liiton toimiston palvelujen vahvistamisena, 
harrasteilmailun koulutuspalvelujen kehittämisenä ja Ilmailulehden uudistumisena. Ehkä kaikkein tärkeintä on 
kuitenkin turvallisuustyö, jonka tuloksena harrasteilmailun vakavat onnettomuudet ovat vähentyneet viime 
vuosina. Konkreettisia näkyviä esimerkkejä viranomaisyhteistyön tuloksista ovat mm. 8.33kHz kanavavälin 
radioihin saatu siirtymäaika ja UL-lentokoneiden tuleva MTOM-korotus. Työ on saatu hyvään alkuun, mutta 
tekemistä vielä riittää.  
 
Harrasteilmailun kannalta erittäin tärkeää on, että me harrastajat pystymme ja haluamme tehdä yhteistyötä niin 
keskenämme kuin muun yhteiskunnankin toimijoitten ja viranomaisten kanssa. Koen tärkeäksi sen, että SIL on 
jatkossakin vahva, yhtenäinen, kehittyvä ja perinteitä kunnioittava kaikkien ilmailuharrastajien edustaja. On 
oleellista, että Suomen Ilmailuliitto palvelee ja on olemassa jäsenistöään varten eikä päinvastoin! 
 
Jos haluatte Suomen Ilmailuliiton hallitukseen motivoituneen ja aktiivisen jäsenen, minä olen valmis jatkamaan 
tätä työtä! 
 
 
Kentällä nähdään! 
 
Oulu, 13.11.2018      Omat ilmailusivut 
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