
Nimeni on Timo Kokkonen ja asetun ehdolle Suomen Ilmailuliitto ry:n hallituk-
seen jatkamaan edellistä 6 vuotta. Viimeiset 4 vuotta olen ollut Ilmailuliiton va-
rapuheenjohtaja. Olen myös ollut mukana liiton Turvallisuustoimikunnassa sen 
perustamisesta lähtien ja viime aikoina voimakkaasti mukana kehittämässä 
SILPI-poikkeama- ja havaintoilmoitusjärjestelmää. Olen myös mukana Liiton uu-
dessa Koulutustoimikunnassa. 

Olen syntynyt 1967 Rovaniemellä ja viimeiset 35 vuotta olen asunut Oulussa. 
Kipinä ilmailuun on ehkä perintönä isältä, joka oli lentoupseerikurssilla nro 23 
vuonna 1955. Isäni onkin leikkisästi todennut, että vaikka ei pojasta lentäjää tul-
lutkaan, niin onneksi edes laskuvarjohyppääjä. 

Koulutukseltani olen tekniikan lisensiaatti ja työskentelen Oulun yliopistossa ra-
diotekniikan yliopisto-opettajana. Olen myös Oulun yliopiston JUKOlaisten pää-

luottamusmies. Ammattiyhdistysasioissa vaikutan myös Tekniikan Akateemisten valtuustossa, ja olen TEKn Kor-
keakouluvaliokunnan puheenjohtaja. 

Oman ilmailuharrastukseni aloitin Oulussa 1990 Oulun Laskuvarjokerhon alkeiskurssilla. Tähän mennessä hyp-
pyjä on kertynyt 2699. Olen toiminut hyppykerhossa useissa koulutustehtävissä, kuten koulutuspäällikkönä, 
hyppymestarina ja tandemhyppymestarina. Lisäksi olen ollut kerhon johtokunnassa 28 vuotta lähes kaikissa 
mahdollisissa hommissa. 

Suomen mittakaavassa aloitin ilmailun eteen panostamisen vuonna 1995, jolloin pääsin Laskuvarjotoimikunnan 
Koulutus- ja turvallisuuskomiteaan. Tätä vaihetta kesti 10 vuotta, jona aikana ehdin toimia myös pari vuotta 
puheenjohtajana. Lisäksi kävin Räyskälässä kouluttamassa uusia hyppymestareita kuutena vuotena. Vaaratilan-
neraporttien analysointi tuli myös tutuksi näinä vuosina, ja vuonna 1997 olin Kajaanin laskuvarjohyppyonnet-
tomuuden tutkintalautakunnan jäsen. Tein myös lähes 40 kerhotarkastusta sopimuksen ”harrasteilmailun vi-
ranomaisvalvonnan avustamisesta” nojalla perustetussa Termiikki projektissa vuoteen 2012 saakka. Laskuvar-
jotoimikuntaan tein vuonna 2016 paluun, ja nyt olen siellä puheenjohtaja. 

Ilmailun harrastaminen kilpaurheiluna on myös tullut tutuksi. Erityisesti vuonna 2014, kun olin mukana ku-
viohyppyjoukkueessa Pro-Team, joka voitti sinä vuonna SM-kultaa. Vuonna 2017 olin mukana Suomen ennä-
tyksessä, jossa oli 80 hyppääjää yhdessä muodostelmassa. 

Jos tulen valituksi jatkamaan hallituksessa, niin siellä jatkan panostamista Liiton strategian mukaisesti erityi-
sesti seuraaviin asioihin: tiedonkulku hallitukselta toimikunnille ja toisin päin on toimittava, turvallinen ilmailu 
(erityisesti poikkeamailmoituksien analysointi ja kerhojen SMS:n tunnetuksi tekeminen) sekä se, että kilpaur-
heilun merkittävyyttä lajin tulevaisuuden kannalta ei saa unohtaa. Myös edunvalvonta kuuluu mielestäni Ilmai-
luliiton tärkeisiin tehtäviin yhdessä ilmastoasioiden kanssa, unohtamatta nuorisotoimintaa. 

Niin kuin kuviohyppääminen myös hallitustyös-
kentely tarvitsee yhteispeliä ja itsensä likoon 
laittamista. Koen olevani oikea henkilö jatka-
maan siinä tehtävässä! 

   
  

  

https://www.ilmailuliitto.fi/ilmailuliitto/sil/tyoryhmat/turvallisuustoimikunta/
https://silpi.fi/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/

