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LAHDEN ILMASILTA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021
YLEISTÄ

Lahden Ilmasilta ry (LIS) toimii vuonna 2021 jo aikaisemmin viitoitetun perinteen
mukaisesti. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Ilmavoimissa sekä siviili-ilmailun
parissa toimineiden ja muulla tavoin ilmailusta kiinnostuneiden henkilöiden
yhdyssiteenä. Tehdä tunnetuksi sekä säilyttää ilmailuhistoriaa ja siihen liittyvää
esineistöä, aineistoa ja rakennuksia, sekä talkoovoimin ylläpitää ja esitellä
kesäviikonloppuisin Päijät-Hämeen Ilmailumuseon kalustoa Vesivehmaan
lentopaikalla Asikkalassa Suomen Ilmailumuseosäätiön (SIMS) omistamassa
museohallissa.
LIS:n hallitukseen kuuluvat vuosikokouksen valitsemat henkilöt (vähintään 4,
maksimi 14).

TOIMINTA
Koronapandemia tulee rajoittamaan toimintaa 2021 joten joudumme mukautumaan
viranomaisten ohjeistuksiin ja rajoittamaan ehkä toimintaamme suunnitellusta.
Merkittävä osa LIS:n näkyvää toimintaa on kevät- ja syyskaudella järjestettävät
kuukausikokoukset ilmailuaiheisine esitelmineen. Kokousten pitopaikka on Lahden
Niemen satamassa ravintola Ranch Club, Kipparinkuja 2 15140 Lahti
Esitelmän jälkeen pidetään arpajaiset kokouskulujen kattamiseksi ja katsotaan ajan
salliessa ilmailuaiheisia tallenteita.
Kevätkaudella 2021 ei järjestetty korona tilanteen takia ja syksyn tilannetta seurataan
ja hallitus päättää kuukausittain, tilanteen mukaan pitämisestä tai pitämättä
jättämisestä.
Päijät-Hämeen Ilmailumuseo (PHIM) Lahti-Vesivehmaan lentopaikalla (EFLA)
pidetään avoinna lauantaisin ja sunnuntaisin klo 11-16 kesä- heinä- ja elokuussa, paitsi
juhannusviikonloppuna. Kaluston esittely niin yksityisille kuin myös ryhmille
järjestetään muina aikoina mahdollisuuksien mukaan, erikseen sovittuna ja
lisäkorvausta (50 €) vastaan.
Museohallissa on tarjolla jäsenistölle ja heidän vierailleen virvokkeita sekä myytävänä
omakustannushintaan ilmailuaiheista kirjallisuutta, pienoismalleja, pinssejä,
postikortteja yms. Pääsymaksuna peritään 5 €. LIS:n jäsenet, virkapukuiset henkilöt
mm. sotilaat, poliisit sekä alle 15-vuotiaat pääsevät vanhempien seurassa maksutta
museoon. Pääsymaksulla katetaan museotoiminnan vakuutusmaksuja, maavuokra-,
aurauskuluja sekä muita museotoiminnan kuluja (mm. talkootarjoilua sekä kmkorvauksia museopäivystäjille).
Museon ylläpidosta vastaa jäsenistö talkoovoimin hallimestarin ja puheenjohtajan
valvonnassa. Ennen varsinaisen museokauden alkua pidetään kevään siivous- ja
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kunnostustalkoot. Järjestetään opaskurssi, joka antaa valmiudet toimia itsenäisesti
aukiolopäivystäjänä ja oppaana.

Osallistumme Ilmavoimien komentajan perinteiseen ilmasiltojen ja Ilmavoimien
kiltojen tapaamiseen Tikkakoskella.
Varpuheenjohtaja yhdessä hallimestarin ja pj:n kanssa laatii museolle kesäkaudeksi
2021 päivystysvuorolistan.
7.9.2021 lasketaan museoalueella olevalle muistokivelle kukkalaite Ilmavoimien
vainajien muistoksi klo 15.00, minkä jälkeen on kahvitilaisuus museohallilla.
Siltatuvalla on arkistoituna pienesineistöä sekä ilmailukirjallisuutta, mikä on
jäsenistön käytössä pj:n ja/tai sihteerin sekä arkistonhoitaja Eero Tankkalan
tapauskohtaisella luvalla ja lainaus merkittynä lainausvihkoon.
Jatkamme Huoltokorsun kunnostus projektia.
LIS:n 60-vuotishistoriikkiä koostaa Hannu Iivarinen.
ADRESSIT LIS ry muistaa ilmasiltasisariaan ja -veljiään vuosimerkkipäivinä LIS:n adressilla.
Adressi toimitetaan 50-vuotissyntymäpäivänä ja siitä edelleen pyöreiden vuosien
täyttyessä. Lisäksi adressi toimitetaan myös 75 vuotta täyttävälle jäsenelle.
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