
 

 

 

Moi! 

 

 

Olen Nuutti Luukkonen, 25-vuotias ansiolentäjä sekä valtiotieteiden ylioppilas Helsingistä ja ehdolla Suomen 

Ilmailuliitto Ry:n hallitukseen.   

 

Olen syntynyt Espoossa, mutta ilmailun pariin päädyin Hyvinkäällä, jossa vietin kouluvuoteni. Innostuin 

ilmailusta erityisesti lentosimulaattorien kautta ja 14-vuotiaana vuonna 2012 aloitin purjelentokurssin. 

Saatuani lupakirjan aloitin innokkaan matkalentämisen ja jo 2014 osallistuin ensimmäisiin 

purjelentokilpailuihini, nuorten SM-kilpailuihin. Viime vuosina onnistumisiin on lukeutunut ensimmäinen 

Suomessa vakioluokan purjekoneella lennetty 1000 km matkalento ja SM-hopea vuonna 2020. 

Purjelento innosti kehittymään lentäjänä ja haaveilemaan myös ammattilentäjän urasta. 

Varusmiespalvelukseni loppuvaiheilla kesällä 2018 sain tiedon pääsystäni Finnairin hausta Suomen 

Ilmailuopistoon liikennelentäjäkoulutukseen. Aloitin SIO35 -kurssilla tammikuussa 2020 ja tästä kesästä 

alkaen olen ollut myös CPL-lupakirjalla varustettu lentäjä. Ensimmäisen lentotyöni hakuprosessi on 

parhaillaan käynnissä. 

Oman lentämiseni ohessa huomasin usein olevani lentokentällä ainoa tai lähes ainoa alle 50-vuotias. Koska 

kotikentällä ei muutaman harvakseltaan lentämässä käyneen kaverin lisäksi ollut muita innokkaita nuoria 

lentäjiä, tuli minun löytää vastaavan ikäistä seuraa modernein keinoin. Löysin sosiaalisesta mediasta 

muutamia ilmailusta kiinnostuneita nuoria, joiden kanssa vieläkin pidämme yhteyttä. 

Olen ollut 7-vuotiaasta partiossa ja aina ihaillut muun muassa Briteissä aktiivista Air Scouts -toimintaa. Olinkin 

pyöritellyt ajatusta ilmapartiotoiminnan kehittämisestä Suomeen, kun kuulin Petteri Pavaksen ja Hannu 

Tiitun valmistelevan ilmapartiotoiminnan aloittamista Malmilla. 2014 suunnittelimme toiminnan 

käynnistämistä, ja Nuutinpäivänä 13.1.2015 Malmin Tuulenkävijät perustettiin Malmin Pyöreässä. Sen 

jälkeen olen toiminut Malmin Tuulenkävijöiden hallituksessa tähän päivään saakka ja lippukunnanjohtajana 

vuonna 2019. Malmin Tuulenkävijät on kasvanut aktiiviseksi ilmapartiolippukunnaksi ja uusia 

ilmapartiolippukuntia on perustettu Raumalle ja Nummelaan. 

Haluankin Ilmailuliiton hallituksessa olla edistämässä erityisesti ilmailun nuorisotyötä ja kehittää meille 

selkeämpiä tukimalleja erityisesti nuorten toimintaan. Erityisesti ilmailuliiton strategiaan kuuluva kannustus 

on puuttunut liiton nuorisotoiminnasta ja nuorien harrastajien yhteisöllisyys on jäsenyhdistysten omalla 

vastuulla, eikä siihen ole suunnattu selkeää tukea Ilmailuliitolta. Tämän on muututtava, koska liitto kilpailee 

nuorista harrastajista muiden nuorisojärjestöjen kanssa. Nuoriso-ohjelma SIL Eagles on juuri sellaista pohjaa, 

jolle tätä nuorisotoimintaa voidaan rakentaa. 

Laaja ilmailutaustani antaa minulle työkaluja ja osaamista tarttua myös muihin Ilmailuliiton hallitukselle 

eteen tuleviin haasteisiin. Minulla on selkeä ymmärrys suomalaisen ilmailuyhteisön tilasta sekä 

järjestötoimintani että kontaktieni kautta. Lisäksi ilmailualan opintoni ja lentokokemukseni antavat hyvät 

työkalut myös edunvalvontakysymysten käsittelyyn.   

 

Toivon pääseväni kehittämään suomalaista ilmailua osana Suomen Ilmailuliiton hallitusta. 


