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Olen yleis- ja harrasteilmailija, asun Helsingin Tapanilassa. Tänä
vuonna tulee täyteen 40 vuotta ensimmäisestä lupakirjastani (GPL).
Nyt ilmailen laajakirjoisesti, lennän exp-RV:täni ja lennätän juuri
kokoamaani Hyttystä - ja kaikkea siltä väliltä. Koulutukseni on
konepaja-DI ja olen työskennellyt ikäni IT-alalla, nyt itsenäisenä johdon
ja johtamisen konsulttina.

Olen ehdolla jatkokaudelle Suomen Ilmailuliiton puheenjohtajaksi. Tällä
kaudella olemme saaneet hallituksen kanssa alulle useita hyviä asioita, joiden uskon ja toivon
auttaneen ilmailua ja liiton jäsenkuntaa. Haluan viedä niitä edelleen eteenpäin.

Työtä on ollut paljon mutta tilanne on hyvin mielenkiintoinen. Olen kaudellani saanut paljon uusia
yhteyksiä ja saanut tutustua ilmailun eri lajeihin ihan käytännössä, mikä on avannut uusia ajatuksia.
Koronan hiipuessa päästään uuteen, aktiiviseen nousuun. Jäsenrekisteriin ja liiton IT-haasteisiin
liittyvät hankaluudet ovat selkeytyneet ja vapauttavat aikaa oikeaan työhön, jolla on tarkoitus.

Akuutteja asioita työstettäväksi ovat mm. nuorisotoiminnan edelleen aktivoiminen (SIL Eagles ym),
ympäristöasiat (ympäristöluvat) ja ilmailupaikat (mm. Malmi, Teisko). Varsinkin ilmailupaikkojen tilanne
on kriittinen - Malmin toiminnan keskeyttäminen on aiheuttanut moottoroituun pienilmailuun
merkittävän markkinahäiriön, ja koko toimiala on uhattuna. Miehittämättömän ilmailun puolella tilanne
taas näyttää valoisammalta, ja sieltä voidaan hakea Ilmailuliittoon uutta potkua.

Koska valtiolla ei ole ministeriön lisäksi selkeää yleisilmailun vastuutahoa, on Ilmailuliitolla
edunvalvontavastuu asiassa ministeriöiden, maakuntien ja kaupunkien suuntaan. Yhteyksiä olen
rakentanut ja vaalinut tällä puheenjohtajakaudellani aktiivisesti. Tämä työ jatkuu.

Haluan edistää, korostaa ja viestiä yhä edelleen Ilmailuliiton merkityksestä ilmailukentälle. Liiton
hyötyä ei ole kaikkialla sisäistetty, ja vikaa tähän löytyy varmaan sekä viestijästä että kuulijasta.
Toivon ja uskon kuitenkin, että hyvällä viestinnällä ja markkinoinnilla Liitto pysyy ja paranee,
jäsenmäärä samoin. Ilman liittoa ilmailu Suomessa olisi tavallisille ihmisille kovin paljon hankalampaa.

Suuri uhka moottorilennon tilanteen lisäksi on Liiton taloudellinen tilanne, ja se tulee vaatimaan
lähivuosina uusia ratkaisuja. Valtion rahoitus uhkaa vähentyä ja toimitalomme Pilvilinnan mahdollinen
purkaminen voi aiheuttaa liitolle merkittäviä haasteita. Ratkaisuksi  pitää miettiä uusia jäsenöitymis- ja
toimintamalleja, koko liiton konsernirakennetta ja pienten resurssiemme hyvää hyödyntämistä.
Suomen Urheiluilmailuopiston ja Suomen Ilmailunäytös Oy:n toiminta tulee muuttumaan, ja
muutoksen toteuttamisessa pystyn auttamaan.

Ilmailuturvallisuuden Hyväksyttävä turvataso on vaikea määritellä. Jokainen kuolema tai
loukkaantuminen on liikaa, mutta onnettomuuksia ei voi välttää - vain vähentää. Liiton pitää jatkaa
kaikkien lajien ilmailijoiden yhteistä keskustelua ja korostaa sitä, että jokainen vastaa osaltaan
turvallisuudesta. Esitämme hallituksena liiton tulevan strategian yhdeksi pääaiheeksi turvallisuutta,
jota haluan työntää jäsenkuntamme tietoisuuteen ja toteutukseen.

Ilmailuliiton keskiössä tulee olla jatkossakin jäsenten etu: yleis- ja harrasteilmailun toimijoiden tarpeet,
mahdollisuudet ja jäsenedut. Tämä takaa jäsenkunnan riittävän koon ja tätä myötä painoarvon
yhteiskunnassamme.



Uskon että peruspositiivinen asenteeni ja aktiivinen toimintani voivat edistää näitä asioita paljonkin.
Toivon, että valintani myötä myös viime vuosina eronneet entiset jäsenet mietitte asiaa uudestaan ja
palaatte liiton jäseniksi. Iso, yhtenäinen liitto on vahva liitto ja pystyy takamaan ilmailun
mahdollisuudet Suomessa jatkossakin.
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