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LAHDEN ILMASILTA RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021
YLEISTÄ

Päättynyt vuosi 2021 oli Lahden Ilmasilta ry:n (LIS) 59. toimintavuosi. LIS on toiminut kertomusvuoden aikana perinteen mukaisesti eli Ilmavoimissa palvelleiden asevelikiltana sekä
ilmailun parissa työskennelleiden sekä ilmailusta kiinnostuneiden yhteisöfoorumina. LIS on
15.11.1962 perustettuna tiettävästi ensimmäinen ja siten vanhin Suomeen perustettu ilmasilta.
(1.1.2021 maassamme oli kymmenen Ilmavoimien kiltaa, seitsemän ilmasiltaa ja kymmenen
muuta vastaavaa yhteisöä sekä Ilmavoimien kiltaliitto ry). Vuosikokous pidettiin
koronarajoituksista johtuen vasta 9.9.2021 ravintola Ranch Clubilla.

JÄSENISTÖ Vuoden 2021 alussa jäsenten lukumäärä oli 358 ja vuoden päättyessä 367. Vuoden 2021
aikana on 9 jäsentä poistunut varjolaivueeseen.
HALLITUS

Janne Salonen, puheenjohtaja
Roni Keituri, varapuheenjohtaja
Jari Loponen, sihteeri
Raimo Korpi, rahastonhoitaja
Jouni Parkkonen, hallimestari
Reino Myllymäki, jäsen
Jari Helander, jäsen
Juha Huttunen, jäsen
Hallitus on kokoontunut vuoden aikana kahdeksan kertaa.

JÄSENLUETTELO
Jäsenluetteloa ylläpidetty Excel-tiedostona.
VARSINAINEN TOIMINTA
KOKOUKSET
Merkittävä osa LIS:n toimintaa ovat syys- ja kevätkaudella järjestetyt kuukausikokoukset,
joissa on ollut vuoroin sotilas- ja siviili-ilmailuaiheisiin erikoistuneita luennoitsijoita.
Kuukausikokoukset pidettiin ehdittiin pitää tammi-, helmi- ja maaliskuussa lähikokouksina,
kunnes koronapandemiasta johtuvat kokoontumisrajoitukset koronarajoitukset estivät lähikokousten pidon. Huhtikuun kokous pidettiin etäkokouksena hyödyntäen Ilmailumuseoyhdistys ry:n (IMY) Teamsia. Samoin ehdittiin pitää syys-, loka- ja marraskuun kokoukset
lähikokouksina ennen kuin rajoitukset taas kovenivat. Kokouspäivä oli pääsääntöisesti
kuukauden ensimmäinen torstai. Lähikokouksissa on ollut läsnä kaikkiaan 190 osallistujaa,
keskimäärin 31 henkeä/kokous. Etäkokouksessa oli 77 osanottajaa, mukaan oli kutsuttu myös
Ilmailumuseoyhdistyksen (IMY) jäseniä.
Esitelmän päätteeksi on pidetty arpajaiset kokouskulujen kattamiseksi sekä ajan salliessa
katsottu ilmailuaiheisia tallenteita. Kokouspaikkana on ollut Lahden Niemen sataman
ravintola Ranch Club. LIS:n verkkosivut www.lahdenilmasilta.fi informoivat
kuukausikokouksista, muista yhdistyksen tapahtumista sekä museotoiminnasta. Sivuja on
ylläpitänyt Reino Myllymäki. Päijät-Hämeen Ilmailumuseon Facebook-sivuja on ylläpitänyt
Hannu Iivarinen. Vuoden 2021 lopussa museon Facebook-uutisten seuraajia oli 1 105
henkilöä.

2(3)
Huoltokorsun korjausta ei jatkettu vuonna 2021.
Ilmailumuseoyhdistys ry:ltä (IMY) saatiin myös vuonna 2021 kuten edellisinä vuosina
merkittävää avustusta mm. museon myyntikirjojen, pääsylippujen, postikorttien ja ilmailuaiheisten myyntiesineiden (mm. lennokkilelujen) muodossa sekä tarpeellista henkilöapua
museopäivystykseen.
Hallitus on alkanut valmistella LIS:n strategiaa vuosille 2022-2025. Se julkaistaan
maaliskuussa 2022.
MUSEOHALLITOIMINTA
Päijät-Hämeen Ilmailumuseota (PHIM) Lahti-Vesivehmaan lentopaikalla (EFLA) on pidetty
auki perinteen mukaisesti kesäviikonloput talkoovoimin. Kiitos kaikille vapaaehtoisille, ilman
teitä museohallin toiminta ei olisi mahdollista. Kesäkaudella 2021 museolla oli käytettävissä
kaikkiaan 29 opaskelpoista jäsentä, joista 13 osallistui päivystystoimintaan ja kelpuutuksen
ylläpitoon.
Museohallin turvapäällikkönä on toiminut Tapani Vaittinen apunaan Kari Orpana.
Vuonna 2021 varsinainen päivystystoiminta museolla alkoi 5.6.2021, mutta 10. ja 21.5.2021
olivat kesän ensimmäiset ryhmävierailut. Vieraita hallilla kävi vieraskirjan mukaan 1 347,
todellinen määrä lienee noin 1500 henkeä. Ulkomaalaisia kävi noin kymmenestä eri maasta.
TAPAHTUMIA MUSEOTOIMINNASSA
3. ja 24.2.2021 siirrettiin varastokontit museohallin länsisivulta uuteen paikkaan.
17. ja 29.4.2021 purettiin HS-6:n talkoilla kuljetuskuntoon.
5.5.2021 siirrettiin HS-6 museohallin edestä SA-kuljetuksella Kauppakeskus Tuulosen pihaalueelle.
15. ja 22.5.2021 järjestettiin hallimestarin johdolla museohallin kevätsiivoustalkoot.
28.5.2021 PHPELA:n palotarkastaja Vesa Läderberg suoritti perusteellisen palotarkastuksen
museohallilla ja siltatuvalla.
5.–11.7.2021 osallistuuttiin Päheet museot -museoviikkoon.
18.7.2021 DC-yhdistyksen DC-3:n miehistö ja matkustajat vierailivat museolla.
24.7.2021 vieraili Borgward-seura ry vanhojen autojensa kanssa museolla.
28.8.2021 Lahti-Vesivehmaan kiitotiellä V8-kiihdytysajot ja paljon vierailijoita museohallilla.
7.9.2021 Ilmavoimien vainajien 101. muistopäivänä laskettiin kukkalaite museohallin
pohjoispuolella sijaitsevalle ja Vesivehmaan lentokentällä jatkosodan aikana toimineiden
laivueiden muistomerkille, minkä jälkeen oli perinteinen kahvitilaisuus museohallilla.
Tilaisuutta juhlisti Piper Cherokee -ylilento.
17.9.2021 vieraili Siivet-lehdestä Hannu Vallas museolla ja haastatteli hallimestari Jouni
Parkkosta ja museoaktiivi Hannu Iivarista. Siivet-lehdessä 6/2021 oli laaja artikkeli LahtiVesivehmaan lentopaikasta ja museosta.
16.10.2021 museohallin ja ympäristön syyssiivoustalkoot.
19.10.2021
Etelä-Suomen
Sanomat
teki
juttua
museohallilla
Suomen
ilmailumuseotoiminnasta, pj. Janne Salonen ja hallituksen jäsen Reino Myllymäki olivat
isäntinä.
28.10.2021 LIS tarjosi museoaktiiveille perinteisen saunaillan Pelurissa.
10.11.2021 2 työmaaparakkia, portaita, aitaa ja tolppia siirrettiin Malmilta Vesivehmaalle
ADRESSIT

LIS on muistanut jäsenistöään syntymäpäiväadresseilla.

3(3)
TALOUS

Lahden Ilmasilta ei peri jäseniltään vuosittaista jäsenmaksua. Kokouskulut on hoidettu
arpajaisten tuotolla. Arvontapalkinnot on saatu pääasiassa lahjoituksina yrityksiltä (Autosalpa
Lahti ja ilmasiltaveli Lasse Koskinen ansaitsevat erikoiskiitoksen taas kerran) sekä yksityisiltä
kokousvierailta. Museohallin kulut on saatu katettua pääsymaksutuloilla.
Tilikauden 2021 tulos oli XXXX tappiollinen.

LAHDESSA XX.2.2022
LAHDEN ILMASILTA RY:N HALLITUS

Janne Salonen, puheenjohtaja

Roni Keituri, varapuheenjohtaja

Raimo Korpi, rahastonhoitaja

Jari Loponen, sihteeri

Jari Helander, jäsen,

Juha Huttunen, jäsen

Jouni Parkkonen, hallimestari

Reino Myllymäki, jäsen

