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LAHDEN ILMASILTA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022
YLEISTÄ

Lahden Ilmasilta ry (LIS) uudistaa toimintaansa vahvasti vuodelle 2022. Yhdistyksen hallitus
on laatinut strategian vuosille 2022-2025, panostaa vahvasti yhdistys hallinnon kehittämiseen
sekä Päijät-Hämeen Ilmailumuseon avoinnapidon kehittämiseen.
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 neljä, korkeintaan
14).

TOIMINTA Koronapandemian kehittymistä seurataan aktiivisesti ja toimintaa ohjataan pandemian sen
mukaan. Mukaudumme viranomaismääräyksiin ja -ohjeistuksiin, jotka voivat rajoittaa toimintaamme.
Lahden Ilmasilta ottaa käyttöön vuotuisen jäsenmaksun sekä jäsenrekisteriohjelman.
Jäsenmaksuilla vakautetaan yhdistyksen taloutta siten, että kaikki tuotot eivät ole kiinni
museotoiminnasta. Jäsenrekisteriohjelmaa käyttämällä parannetaan jäsenistön tietosuojaa
jäsenistölle ja helpotetaan viestintää jäsenistön suuntaan, kun sähköpostilaatikot ja jäsenviestintä eivät kuormita toisiaan kohtuuttomasti.
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.
Päijät-Hämeen Ilmailumuseo (PHIM) Lahti-Vesivehmaan lentopaikalla (EFLA) pidetään
avoinna vähintään lauantaisin ja sunnuntaisin klo 11–15 kesä- heinä- ja elokuussa.
Juhannusviikonloppuna voi olla aukiolo olla rajoitetumpaa. Hallitus tavoittelee museon
aukiolon laajentamista palkkatuella palkattavien henkilöiden avulla jopa kuuden kuukauden
jaksoille huhti–toukokuusta syys–lokakuulle.
Avoinnapidon onnistumiseksi varataan edelleen merkittävä rooli vapaaehtoisille ennen
kaikkea ilmailun asiantuntijoiden rooleissa.
Avoinnapitoaikojen ulkopuolella otetaan vastaan avausmaksua (50 €) vastaan yksityishenkilöitä ja ryhmiä
Museohallissa on tarjolla jäsenistölle ja heidän vierailleen virvokkeita sekä myytävänä
omakustannushintaan ilmailuaiheista kirjallisuutta, pienoismalleja, pinssejä, postikortteja yms.
Pääsymaksuna peritään 8 € yli 18-vuotiailta, 4 € 7–17-vuotilta, työttömiltä, opiskelijelijoila
jne. LIS:n jäsenet, virkapukuiset henkilöt, kuten sotilaat ja poliisit, sekä alle 7-vuotiaat
pääsevät maksutta museoon.
Alle 15-vuotiaat ovat tervetulleita vain aikuisten seurassa.
Pääsymaksulla katetaan museotoiminnan kustannuksia
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Ennen varsinaisen museokauden alkua pidetään kevään siivous- ja kunnostustalkoot sekä
opaskurssi, joka antaa valmiudet toimia oppaana.
Osallistumme Ilmavoimien komentajan perinteiseen ilmasiltojen ja Ilmavoimien kiltojen
tapaamiseen Tikkakoskella.
7.9.2022 lasketaan museoalueella olevalle muistokivelle kukkalaite Ilmavoimien vainajien
muistoksi, 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 huoltosuojan kunnostusprojektia.
LIS:n 60-vuotishistoriikkiä toimittaa lentokapteeni Hannu Iivarinen ja kirjoittaa ilmasiltasisar
FM Päivi Taipale
Marraskuussa 2022 järjestetään LIS 60-vuotisjuhla jäsenille ja sidosryhmille
ADRESSIT

LIS ry muistaa jäseniään vuosimerkkipäivinä adressilla. Adressi toimitetaan 50-, 60- ja 70vuotissyntymäpäivänä ja sen jälkeen viiden vuoden välein.
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LAHDEN ILMASILTA RY:N HALLITUS

Janne Salonen, puheenjohtaja

Roni Keituri, varapuheenjohtaja

Raimo Korpi, rahastonhoitaja

Jari Loponen, sihteeri

Jouni Parkkonen, jäsen ja hallimestari

Juha Huttunen, jäsen

Jari Helander, jäsen

Reino Myllymäki, jäsen ja tiedottaja

