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Olen yleis- ja harrasteilmailija, asun Helsingin Tapanilassa. Kotikenttiäni 

ovat Malmi, Hyvinkää ja Kuhmo, jossa synnyin 1965. Ensimmäisen 

lupakirjani (GPL) sain Rautavaaralla 1981 ja sen jälkeen olen lennellyt 

monenlaisilla laitteilla erilaisissa paikoissa huviksi ja hyödyksi. 

Koulutukseni on konepaja-DI ja olen työskennellyt ikäni IT-alalla, nyt 

johdon ja johtamisen konsulttina. 

 

Kokemusta kentältä 

 

Olen viime vuosien aikana perehtynyt yleis- ja harrasteilmailun tilanteeseen Suomen eri lentokentillä 

ja eri ilmailulajeissa ihan käytännössä kierrellessäni maata. Kenttäkeskusteluissa eri ilmailualueiden 

konkreettiset haasteet ja harmit ovat tulleet hyvin esille. Sen takia pyrinkin liittoon: ilmailu kehittyy 

koko ajan ja yleisilmailu puuttuu Suomen liikennestrategiasta tyystin! 

 

Olen toiminut pitkään aktiivisesti järjestökentässä isommissa ja pienemmissä liitoissa, yhdistyksissä ja 

ilmailukerhoissa (mm. HyIK, KuIK, MILK). Järjestötoiminta ja sen haasteet ovat yleisesti tuttuja. 

Kerhoissa olen työskennellyt viestinnän, tapahtumajärjestelyjen ja yhteiskuntasuhteiden alueilla.  

 

Olen saanut aikaan hyvät, toimivat verkostot ja kokemuksen siitä, miten asioita saadaan hyvin 

eteenpäin paikallisten ja valtakunnan tason päättäjien (eduskunta, hallitus) kanssa. Tämä vaatii 

rohkeutta ja kehtaamista, ja olen tottunut laittamaan itseni likoon ja toimimaan konkreettisesti näissä 

tärkeissä asioissa.  

 

Ilmailuliiton perustehtävän pitää toteutua ja taata ilmailijoiden halu jäsenyyteen 

 

Ilmailuliiton keskiössä tulee olla jatkossakin jäsenten etu: yleis- ja harrasteilmailun toimijoiden tarpeet, 

mahdollisuudet ja jäsenedut.  

 

Akuutti liiton edunvalvonnan alue on lentotoiminnan infrastruktuuri (lentokentät, rakennukset) johon 

tietyissä valtion tahoissakin on herätty. Koska valtiolla ei ole ministeriön lisäksi selkeää yleisilmailun 

vastuutahoa, on Ilmailuliitolla edunvalvontavastuu asiassa valtion, maakuntien ja kaupunkien 

suuntaan.  

 

Näiden etujen varmistaminen takaa jäsenkunnan riittävän koon ja tätä myötä painoarvon 

yhteiskunnassamme. Jäsenmäärän väheneminen on huolestuttavaa, enkä usko että se johtuu 

ilmailuharrasteen pienenemisestä. Liiton pitää ajaa yleis- ja harrasteilmailun etua niin laajasti, että sen 

arvo näkyy ja toteutuu.  

 

Ratkaisuja jäsenmäärän säilymiseen ja nousuun löytyy varmasti perinteisten lajien lisäksi uusilta 

alueilta - esimerkkeinä dronet, virtuaalit, nuorison young eagles. Pienet asiat ratkaisevat - Kuhmossa 

järjestetty lennokkikurssi toi kolme uutta aktiivia mukaan kerhoon korpikylässä.  

 

Näen liitolle suurena mahdollisuutena myös ilmailun kehysryhmät - nuoret harrastajat, kiinnostuneet, 

talkooväen, bongarit, virtuaalipilotit yms. - jotka voivat tuoda asiaan uudenlaisia ulottuvuuksia. Tätäkin 

kautta liitto voi nostaa ilmailua kokonaisuutena Suomessa. Lisäksi Suomen asema Euroopan 

ilmailutahoissa (mm. EASA, EFPU, EAS, EGU) on vahva, ja sitä voidaan varmasti hyödyntää ja 

vahvistaa edelleen.  

 

Turvallisuus vaatii yhteisöä ja yhteistyötä 



 

Ilmailun turvallisuuden kannalta laaja keskustelu ja yhtenäinen ilmailun ilmapiiri on oleellinen. Liitto voi 

ja sen tulee saattaa kaikkien lajien yleis- ja harrasteilmailun toimijat yhteiseen keskusteluun. Kentällä 

on ollut jopa eri ilmailun lajien välisiä kinasteluja, joista ei ole hyötyä kenellekään. Nämä on purettava. 

Laskuvarjot, liitovarjot, liitimet, purjekoneet, lennokit, ultrat, peltikoneet, kopterit, FlyNanot jne - kaikki 

mahtuvat varmasti Suomen ilmatilaan turvallisesti. 

 

Koulutus ja turvallisuus on saatu hyvään nousuun SUIOn toiminnan kautta. Kannatan tarjonnan 

edelleen laventamista jäsenkerhoille ja -yhteisöille niin, että jäsenyys on arvokas ja arvostettu. SUIOn 

tehtävä on tarjota yhtenäinen koulutus, materiaalit ja kouluttajat. Yritin aikanaan tehdä itsekin 

kurssimateriaaleja kerhoille  UPL/MGPL -koulutusta varten kun huomasin, miten paljon jokainen kerho 

käytti niihin aikaa. Onneksi SUIO on nyt tekemässä tätä keskitettyä työtä yhtenäisyyden mutta 

erityisesti turvallisuuden takia.  

 

Haluan Ilmailuliitosta vahvan ja näkyvän vaikuttajan suomalaisessa yhteiskunnassa 

 

Viime vuosina olen työskennellyt Malmin lentoaseman säilyttämiseksi ilmailukäytössä. Malmi on 

valtakunnan tason asia, ja työ on antanut paljon kokemusta mediahallinnasta, ilmailun julkispuolen 

toimijoista ja tavoista viedä mahdottomiakin asioita eteenpäin onnistuneesti. En kuitenkaan pyri 

Ilmailuliiton puheenjohtajaksi Malmin asian takia vaan edistääkseni yleisesti harraste- ja yleisilmailun 

mahdollisuuksia, yhteistyötä, ilmapiiriä ja toimintaa Suomessa. Ilmailuliitosta tulee vielä vahvempi 

harraste- ja yleisilmailun etujärjestö, joka pyrkii kokoamaan kaikki toimijat yhteen.  

 

Kentällä esitetyt ajatukset uusista liitoista ja yksittäisistä edunvalvontajärjestöistä eivät mielestäni ole 

järkeviä. Suomessa on jo kaksi hyvin toimivaa yleisilmailun etujärjestöä, eikä vapaaehtoisia ole 

koskaan liikaa. Meidän ilmailijoiden pitää pystyä yhdistämään voimamme edistääksemme asioita 

oikeaan suuntaan. Siihen paras väline on 100-vuotias Ilmailuliitto, jolla on kaikki mahdollisuudet 

siihen. Ilmailuliitto voi toimia kentällä yhä aktiivisemmin myös jäsenkerhojen kautta, ja Ilmailulehti saa 

paremmin sisältöä maakunnista. Liitto = jäsenet, tehdään yhdessä! 

 

Uskon että peruspositiivinen asenteeni ja aktiivinen viestintätapani voivat edistää näitä asioita 

paljonkin. Toivon, että valintani myötä myös viime vuosina eronneet entiset jäsenet mietitte asiaa 

uudestaan ja palaatte liiton jäseniksi.  

 

Helsinki 10.10.2019 

 

Timo Hyvönen 

timo.hyvonen@iki.fi 

050-374 8371 

 

Linkkejä: 

 

Blogini: http://ilmailu.blogspot.com/ 

Kuhmo Fly In: http://www.kuik.fi/fly-in/ 

Helsinki Fly In: http://helsinkiflyin.fi/ 

Malmi-asiat: https://www.malmiairport.fi/ 

CV: https://www.linkedin.com/in/thyvonen/ 
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