
Peter Tähtinen  
Liiton mies.  
 
Olen 60-vuotias IT:n ja ilmailun sekatyömies. Asun 
Jyväskylässä. Lennän. Opetan lentämistä. Teen ilmailua 
tunnetuksi; toimin SIL:n hallituksessa, vuoroin hallituksen 
jäsenenä ja vuoroin SIL-varapuheenjohtajana. Lisäksi johdan 
Suomen Urheiluilmailuopistoa. 
 
Pyydän saada luottamuksenne ja äänenne, voidakseni 
tulevina vuosina hyödyntää kokemustani, verkostojani ja 
näkemystäni Suomen Ilmailuliiton puheenjohtajana. 
 
Kokemuksesta ja osaamisesta se ei jää kiinni. 
 
Tätä ennen 
 
Tulevana kesänä tulee kuluneeksi 40 vuotta siitä, kun suoritin yksityislentäjän lupakirjan. Ilmailu on ollut siitä 
lähtien elämäntapa. Olen moottorilentäjä. Ansiolentäjän lupakirjan suoritin 1981 ja liikennelentäjäkurssin kävin 
1996. Lennonopettajaksi valmistuin 2014 ja mittarilennon opetuksen aloitin vuonna 2017. Tarkastuslentäjäkurssi 
päällä parhaillaan. 
 
Elämäntyöni olen tehnyt IT-yrittäjänä ja yritysjohtajana. IT-alalle vuonna 1990 perustamani yhtiö on nykyisin eräs 
maailman johtavista teleoperaattoreiden BSS-palveluiden ja -järjestelmien toimittajista.  Jo 1990-luvulla silloinen 
FinnComm Airlines lensi yhtiömme koneilla; olimme tuolloin yhtiön yksi varhaisten vuosien osakas. 
  
Liike-elämässäni on menestystä kertynyt silloin, kun ympärilläni on itseäni fiksumpia osaajia, ihmisiä, joista olen 
saanut kulloinkin koota ympärilleni toimivan dream team -kokoonpanon. Kollegat luonnehtivat minua asioiden 
alullepanijaksi ja mahdollistajaksi, esimieheksi, joka luottaa tiimiinsä ja kuuntelee sen ideoita. Sen olen oppinut, 
että vain luottamuksen, vastuunjaon ja delegoinnin myötä tulevat itse kunkin parhaat puolet esiin. Tätä 
näkemystä edistän ja edustan myös SIL:ssa. 
 
Muistan hakeneeni Liiton puheenjohtajan paikkaa jo vuonna 2012. Vaikka silloinen äänimäärä olikin kohtuullinen, 
olen nyt tyytyväinen, että en vielä silloin saanut pestiä, vaan aloitin hallituksen rivijäsenenä. Puheenjohtajan on 
tiedettävä, mitä liittomme oikeasti tekee: mitä on tehty, mitä on vireillä ja mihin ei juuri nyt kannata ryhtyä… 
Kahdeksan vuotta ovat opettaneet nöyryyttä ja sen, että 100-vuotiaan liiton johtaminen todellakin vaatii hyvin 
heterogeenisen harrastajajoukon tarpeiden ymmärtämistä ja monimuotoisten prosessien hyvää 
etukäteisomaksumista.  
 
Huomaan kuluneiden hallitusvuosien koulineen minua monellakin tavalla. Työskentely hallituksessa ei ollutkaan 
oman harrastelajin asioiden lobbaamista vaan prosessien päivittämistä, liike-elämästä tuttua muutosjohtamista ja 
toiminnan sopeuttamista muuttuviin olosuhteisiin ja uusiin haasteisiin ja ilmailun harrastekentän välillä hyvinkin 
ripeään kehitykseen.   
 
Aikansa meni myös sen oivaltamiseen, että some – niin vetovoimainen kuin se voikin olla – ei ole se ensisijainen 
paikka, jossa ilmailun aatetta oikeasti edistetään…  
 

Koulutus. Siinä(kin) kasvun avaimet. 
 
Useimmissa SIL:n harrastelajeissa tarvitaan määrämuotoinen koulutus.  Koulutuksen jälkeen seuraa koe, 
lupakirjan tai kelpuutuksen ehtona.  Me tuotamme koulutusta. Uusia harrastajia. Uusia jäseniä ilmailun pariin. 
Tämä työ on pitkäjänteistä tiimityötä, jonka tulokset alkavat nyt näkyä.   

https://www.ilmailuliitto.fi/wp-content/uploads/2019/10/hyvonen_timo.pdf#page=1
https://www.ilmailuliitto.fi/wp-content/uploads/2019/10/hyvonen_timo.pdf#page=1


 
Viimeiset neljä vuotta olen toiminut SIL:n koulutusorganisaation, Suomen Urheiluilmailuopiston johdossa, yhtiön 
hallituksen puheenjohtajana. Olemme yhdessä opiston henkilöstön kanssa saaneet nostaa suurissa vaikeuksissa 
olleen pienen oppilaitoksen Suomen suurimmaksi harraste- ja yleisilmailun koulutusorganisaatioksi, jolla on 
runsaat 50 lento-oppilasta, yli 260 teoriaoppilasta, 45 lennonopettajaa ja 14 kouluttavaa toimipistettä Sodankylä-
Hanko / Vaasa-Rautavaara-akselilla. Tähän kului kolme vuotta. Olen tosi ylpeä opistostamme ja sen osaavasta 
henkilöstöstä.     
 
Opiston johtajana olen laittanut itseni täysillä likoon yhteisen tavoitteen puolesta. Aiempien vuosien pitkä varjo 
on ulottunut näihin päiviin saakka.  Nyt menneet ovat menneitä; on ilahduttavaa nähdä ja kuulla, kuinka 
takavuosien sinnikkäimmätkin toisinajattelijat tunnustavat tehtyjen muutosten / korjausliikkeiden merkityksen.  
 
Ilmailuviranomainen, Traficom, on niin ikään osoittanut syvän luottamuksensa meihin tarjoten yhteistyötä, joka 
on kuluneen vuoden aikana vain vahvistunut ja syventynyt.  
 
Samoin päärahoittajamme, opetus- ja kulttuuriministeriön OKM:n luottamus liiton koulutustoimintaan on voitettu 
takaisin; pelätty valtionavun menetys saatiin torjutuksi. Opistolle aiemmin suoraan maksettu valtionapu tulee nyt 
opiston pääomistajalle, SIL:lle. SIL:n kautta saadun rahoituksen määrä on ollut muutamassa vuodessa runsaat 1,2 
M€, jonka olemme opistossa käyttäneet toiminnan – niin peruskoulutuksen kuin erillisprojektienkin – 
rahoittamiseen ja kehittämiseen.    
 

Tehdään Ilmailua tunnetuksi monin tavoin 
 
 
Ilmailu näyttää kiinnostavan ihmisiä…. 
 
Minua se on ainakin aina kiinnostanut suuresti.  Olen vuodesta 1980 
saanut lentää itse 35 maassa ja laskeutua yli 250 eri lentokentälle. 
Matkalento on se ilmailun laji, jota haluaisin erityisesti edistää. 
 
Ilmailu on kuitenkin monelle kaukainen laji. Joskus jopa pelottava. 
Minun missioni on ollut jakaa ilmailun elämyksiä kanssaihmisille ja 
halukkaille.  
 
Lennän paljon Jyväskylä-Helsinki-väliä ja aina kun koneessa on tilaa, 
laitan kimppakyytipalstalle ilmoituksen. 
 
Palkitsevinta on nähdä palo nuorten ja vanhempienkin silmissä (ja 
kestohymy kasvoilla) taivaan sinessä tehdyn matkalennon jälkeen. 
 
Joku saattaa muistaa takavuosien Starvation Airlines:in, joka mainosti 
kimppakyytejä Flight Forumilla. Nykyään kun laitan kimppakyyti-
ilmoituksen Facebookiin, saatan saada lyhyessä ajassa kymmeniä 
kiinnostuksen osoituksia. Miten voisimmekaan parhaiten hyödyntää 
tällaisen kiinnostuksen?  
 

Keskisuomalainen 10.6.2019 
 

Tällä hetkellä 
 
Olen Liiton mies.  
 
Liityin Suomen Ilmailuliiton hallitukseen vuonna 2012. Siitä lähtien olen ollut yhtäjaksoisesti sekä hallituksen 
”rivijäsen” että kaksi toimikautta sen varapuheenjohtaja. Tällä hetkellä lienen hallituksen jäsenistä pisimpään 
yhtäjaksoisesti istunut.  
 



Intohimoni on prosessien, toimintatapojen, kehittäminen. ”Näin on aina tehty mutta voisimmeko tehdä toisin, 
paremmin – tai vielä jotakin muuta?” Kehittäminen on myös sitoutumista ja sitouttamista. Olen sitoutunut 
suomalaiseen yleis- ja harrasteilmailuun, vastuun kantamiseen ja ilmailun toimintaedellytysten kehittämiseen. 
Tyypillisesti käytän ajastani useita tunteja viikossa SIL:n asioiden hoitamiseen. Pro bono. Se on minulle mieluisaa 
ja merkityksellistä tekemistä.  
 
Näinä vuosina ilmailun verkostoni on rakentunut moneen suuntaan. Olen oppinut tuntemaan hienoja ihmisiä sekä 
osaavia asiantuntijoita niin liiton sisällä kuin sen sidosryhmissä. Olemme oppineet Liiton johtaminen ei 
todellakaan ole one-man-show. Se perustuu vuosia kestäneelle pitkäjänteiselle tiimityölle ja sen johdonmukaiselle 
jatkamiselle.  Omistautumiselle ja tavoitteiden asettamiselle. Ja niiden saavuttamiselle.  Se luottamus, jota 
nautimme viranomaisten, muiden sidosryhmien ja poliittisten päättäjien taholta, on luottamusta persooniin ja se 
on täytynyt ansaita. 
 
Kehitettävää riittää. 
 
Liitossa ei työ kesken lopu. 
 
Liiton puheenjohtajalla on painava vastuu eri harrastelajien tasapuolisessa kohtelussa ja niiden keinojen ja 
edunvalvonnan toimien tunnistamisessa, jotka tuovat suurimman lisäarvon yleisilmailulle ja kullekin lajille siinä 
muodossa, mikä lajille tuo parhaan hyödyn. 
 
Meidän tehtävämme on tukea harrastajayhteisöä - ilmailukerhoja niiden koulutustyössä; tarjota nykyaikainen 
teoriaoppimisympäristö; tarjota opettajakoulutusta sekä ATO-organisaation palveluita – jotta kerhot voivat 
keskittyä ydintehtäväänsä: uusien harrastajien tuottamiseen ja kouluttamiseen. 
 
Olemme investoineet opiston kautta viime vuosina myös Räyskälään. Viimeksi Lentolaakso-halliin ja sen 
rullausteihin. Seuraavaksi uudistamme Räyskälän ”SIL-luokan” teknisten kurssien verstaaksi, joka tulee 
palvelemaan kevytmekaanikkojen (Part-66L) koulutusta ja parantamaan Räyskälän ympärivuotista käyttöastetta. 
 
Edunvalvonta edellä 
 
Edunvalvonta. Yksi tärkeimmistä tehtävistämme.  
 
Olemme vastikään saaneet suomalaisen puheenjohtajan merkittävään eurooppalaiseen järjestöön ”European 
Powered Flying Union”, EPFU.  Osallistuttuani järjestön vuotuisiin viimeaikaisiin kokouksiin olen havainnut, että 
nyt sikäläiset vaikutusmahdollisuutemme moottorilennon edunvalvonnassa ovat paremmat kuin koskaan. 
 
Lennokkiharrastajia unohtamatta: Olemme sovittamassa uusia yleiseurooppalaisia lennokkisäädöksiä 
suomalaiseen ympäristöön.  SIL-lennokkitoimikunta ja SIL toimivat aiempaa tiiviimmässä yhteistyössä 
ilmailuviranomaisen suuntaan, pelaten yhteiseen maaliin.  Tavoitteena on lennokkiharrastajien 
harrastusmahdollisuuksien ”paaluttaminen” maksimaaliselle tasolle ensi vuodesta alkaen. 
 
Olemme myös yhdessä SIL-purjelentotoimikunnan kanssa tuomassa purjelennon koulutusta EASA-aikaan: 
kehitteillä on uusi EASA-säädösten mukainen purjelennon koulutusohjelma.  Ensimmäinen uusi Opiston EASA-
säädösten mukainen kurssi alkaa keväällä 2020. 
 
Toivon myös, että löydämme entistä leveämmän kosketuspinnan laskuvarjohyppääjiin. Hyppääjät ovat 
liitossamme näyttäneet viimeksi mallia uudenaikaisen turvallisuusajattelun läpiviennissä. Liitto puolestaan on 
panostanut hyppylentäjien koulutusohjelmaan. 
 
Liidinlajit ovat myös lähellä sydäntä Opistolla, jossa meillä on nyt uusi liidinteoriakurssi.  
 
Lennonopettajakoulutus (purjelento, ultrat, moput, liitimet...), on ollut kaikkina aikoina Opiston ydintoimintaa, 
josta on suuri ja laaja hyöty yhteisöllemme - ja jossa yhteistyö on osoittautunut voimavaraksi. 
 



… ja verkostoitumalla 
 
Rinnan tämän kanssa Opisto on verkostoitunut yksityisen ATO-koulutusorganisaation Blue Skies Aviation:in 
kanssa lennonopettajien koulutuksessa. Meillä on käytössämme nyt saman IT-toimittajan moderni AVIATRON-
oppimisympäristö.  Olemme myös vastikään pitäneet yhteistyössä kaikkien aikojen suurimman 
lennonopettajaseminaarin Suomessa; paikalla oli lähes 50 lennonopettajaa oppimassa ja uusimassa 
kelpuutuksiaan!  Tällainen, aloitteestani alkunsa saanut verkostoituminen vastaa minun näkemystäni tehokkaasta 
yhteistoiminnasta. 
 
Suomessa on myös moottorilentäjiä palveleva aktiivinen harrastajayhteisö: Suomen Moottorilentäjien Liitto. 
Olen sitä mieltä, että SMLL tekee tahollaan arvostettavaa työtä lentokoneen omistajien ja moottorilennon 
hyväksi.  Olen myös sen liiton jäsen ja koen, että SIL:n puheenjohtajana haluan syventää yhteistyötä SMLL:n 
kanssa ja silläkin tavalla saada ilmailuyhteisöllemme leveämmät hartiat. Yhteisten asioiden ajamiseen. 
 
Tästä eteenpäin 
 
SIL on Suomen harraste- ja yleisilmailun valtakunnallinen organisaatio, joka on vuosisataisella maltillisella 
toiminnallaan ansainnut asemansa ja luottamuksen niin viranomaisten, yhteiskunnan eri tahojen ja tasojen kuin 
myös poliittisten päättäjien silmissä. 
 
Uusia haasteita – sekä mahdollisuuksia - meille tulee sellaisten uusien ilmailun harrastemuotojen kautta, jotka 
eivät edellytä lupakirjoja lainkaan.  Esimerkkinä tällaisesta näemme dronet, joiden lennättämisen koulutukseen 
tuotamme opistossa parhaillaan koulutusmateriaalia.   
 
Kaikkien tulee olla tervetulleita ilmailuharrastuksen pariin. Harrastajapohjan tulisi olla laajempi; nuorten osuus 
paljon nykyistä suurempi ja molempien (vai sanoisinko kaikkien) sukupuolten osuus nykyistä tasaväkisempi.   
 
Meidän on tultava ”out of the box” ja omaksuttava uusi ajattelutapa niin liiton palveluiden kohdistamisessa, 
palveluiden markkinoimisessa ja toiminnasta tiedottamisessa kuin edunvalvonnassakin. 
 
Perinteinen paperinen jäsenetulehtikin saattaa olla jatkossa enemmän rasite kuin etu – olisiko digitaalinen media 
jo lähitulevaisuudessa monin verroin tehokkaampi tapa viestiä ilmailun iloista sanomaa? 
 
Uskon, että pitkä kokemukseni niin yritysjohtajana, Suomen Ilmailuliiton hallinnossa, sen toimintojen 
kehittämisessä kuin myös moottorilennon alueella henkilökohtaisella tasolla ovat luoneet laajan ja uskottavan 
kokemuksen ja pätevyyden johtaa Suomen Ilmailuliittoa tulevina vuosina. Entistäkin parempaan suuntaan. 
 
Haluan olla luottamuksenne arvoinen ja omistautua suomalaisen ilmailun asian ajamiseen. Kuten tähänkin 
asti.  
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