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Lentotekniikan Kilta ry 

 

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 

 

Yleistä 
 
Toimitaan niin, että jäsenistön kiinnostus ilmailuperinteen säilyttämiseen pysyy ja kasvaa. 
Kehitetään Hallinportti Ilmailumuseon toimintoja ja eri ”toimialojen” mahdollisuuksia 
lentokonetekniikan ja kiltaperinteen ylläpitämiseksi. Kehitetään edelleen Killan lehteä 
varteenotettavaksi lentoteknisen alan julkaisuksi. Mahdollistetaan jäsenistön 
osallistuminen killan toimintaan mm. koulutus-, matkailu- ja talkootilaisuuksia järjestämällä. 
Valmistellaan toimintakauden aikana sääntömuutos niin, että hallituksen jäsenmäärää 
voidaan muuttaa joustavasti. 
 
 
Lentorattaan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 
 

Vuonna 2016 Lentoratas ilmestyy 4 kertaa painosmäärän ollessa 500 - 700 kpl. Lehti 
painetaan osin värillisenä, värisivujen määrän ollessa kansilehtien lisäksi 4 – 6 värisivua.  
Sivumäärä vaihtelee 40 – 44 sivun välillä.  
Lehtitoimikunta tekee lehden kehittämiseksi suunnitelman, jonka se esittelee hallitukselle 
viimeistään vuoden loppuun mennessä. Mainosten hankkimista parannetaan nimittämällä 
Kiltaan erityisesti markkinoinnista vastaava henkilö.  
 
Lehtitoimikunta (toimitus) jatkaa kokoonpanossa:  
 Päätoimittaja  Killan puheenjohtaja 
 Toimitussihteeri  Erkki Pohja 
 Lentokonetekniikka, toimittaja Seppo Valkeiskangas 
 Henkilöasiat, toimittaja  Asko Nieminen 

 
Vakinaisina avustajina jatkavat Harri Rintamäki ja 

    Ahti Ojanen 
 
  
Vielä tulevalla toimikaudella Lentorattaan nykyinen ulkoasu (layout) säilytetään. 
Toimitussisältö pysyy perinteisenä, lentokoneiden, sekä uusien että vanhojen, tekniikkaa 
esittelevänä.  Jäsenistön kuulumisista kertovia artikkeleita lisätään. Lehdessä tullaan 
julkaisemaan artikkeleita myös perinteisen toimialueen ulkopuolelta, esim kuntoiluun 
liittyvä palsta on toteutumassa. Myös jäsentapaamiset, matkakertomukset ja 
koulutustilaisuuksien onnistumiset pysyvät edelleen juttukannassamme. 
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Jäsenkunnan osallistuminen lehden tekoon lähettämällä ideoita, valokuvia ja artikkeleita 
saa edelleenkin kaiken mahdollisen kannustuksen toimitukselta. 
 
 
 
Hallinportti Ilmailumuseon toimintasuunnitelma vuodelle 2016 
 
Aukioloajat:  6.6. - 7.8. arkisin    klo 13.00 - 17.00 

lauantaisin ja sunnuntaisin klo 12.00 - 17.00 
- oppaiden toimesta auki 
 

muina aikoina sopimuksen mukaan vapaaehtoisvoimin 
 

 

Opastus:  Oppaina kesällä 3 koululaista. 
Opastus tapahtuu muuna aikana vapaaehtoisvoimin. 

 

 

Vieraita:  n 1000 henkeä, joista n 30 ulkomaalaisia 
 

 

Näyttelykartunta: Esineistöä saataneen mm Ilmavoimilta, Patria Aviationilta sekä  
yksityisiltä henkilöiltä. 

    

 

Muu toiminta: Museo osallistuu: 
- Veljesten Wanhan Konttorin näyttelyn toimintaan 
- Virtuaalimuseotoimintaan, Museo24 
- Yhteistoimintaan vastaavien museoiden kanssa Suomessa 
- EAPS:n toimintaan Euroopassa 
 

Museon kehittäminen: 
- lämmitys edullisemmaksi 
- näyttelytoiminnan parantaminen 
- kokoelmien järjestely 
- museoesitteen teko 
- museoesineistön tietokonekortistoinnin valmistelu 
- talkoot mm. kaarihallin kunnostuksen merkeissä 
- museoalueen ja rakennusten valvonnan parantaminen 
 

Talkootyötä kertynee vuodessa noin 800 tuntia. 
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Gauntletin toimintasuunnitelmavuodelle 2016 

 
Toiminta Gauntletilla on suunniteltu pääosin aikaisempien vuosien tapaan.  
 
Konetta säilytetään Karhulan Ilmailukerhon Lentomuseossa Kymin lentokentällä, missä 
yleisöllä on mahdollisuus nähdä kone museon aukioloaikoina toukokuun alusta syyskuun 
loppuun päivittäin kello 10-18 sekä muina aikoina sopimuksen mukaan. 
 
Vuosihuolto aloitetaan huhti-toukokuun vaiheen tienoilla, kun lämpötila nousee riittävästi 
kylmässä hallissa työskentelyyn. Huollon jälkeen tehdään koekäyttö ja koelennot. 
 
Eri tapahtumiin on tarkoitus osallistua koneen kunnon ja ennen kaikkea sään sallimissa 
rajoissa. Näiden tekijöiden salliessa on tarkoitus osallistua päälentonäytökseen Kuopiossa 
kesäkuussa, Jämin näytökseen heinäkuussa ja Kymin ilmailupäiville elokuussa. 
 
Paikallisten lentojen määrää rajoittaa edelleen pula polttoaineesta. Kymissä ei enää ole 
Nesteen automaattia. Lähimmät automaatit ovat Utissa ja Vesivehmaalla, mutta niissä 
tankkaamiseen pitää löytyä maksaja. 
 
Koneessa alkaa näkyä jo ikääntymisen merkit, mutta se on muuten kunnossa. Moottorilla 
on käyntiaikaa 72 tuntia ennen 1800 tunnin peruskorjausta. Lähivuosina on edessä päätös 
siitä, tullaanko lentotoimintaa jatkamaan. Jos koneen kunto ja lennätysryhmä pysyvät 
kunnossa voitaisiin nykyistä pienimuotoista toimintaa jatkaa tarkastelemalla tilanne 
vuosittain. 
 
Jonkinlainen tilannearvio on tehtävä ennen vuoden 2017 lentokautta, sillä nykyisen 
laskuvarjon käyttöikä loppuu vuoden 2016 lopussa. Uuden tai korvaavan käytetyn 
istuintyyppisen varjon hankinta olisi ajoissa käynnistettävä ja mahdollinen sponsorointi 
haettava. Luulisi jonkin tahon olevan kiinnostunut tukemaan Gauntletin pitämiseksi vielä 
jonkin aikaa lennoissa. 
  
 
Koulutustoimikunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 
 
Järjestetään Historic-tyyppikurssit Keski-Suomen Ilmailumuseon kanssa. Koska kurssit 
ovat saaneet suuren kiinnostuksen myös ulkomailla, niin suunnitellaan toteutuskelpoinen 
kurssi vaikka englannin kielellä. 
 
Lentonäytökset  
 
Osallistutaan Jämin lentonäytökseen hallituksen harkinnan mukaan. 
Internet 
Killan web-sivua päivitetään hallituksen ja sen jäsenten ohjauksella. Eri tapahtumista 
kerrotaan ennakolta, kuten myös julkaistaan kertomuksia tapahtuneista. 
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Facebook-sivuja päivitetään ja sen kautta pyritään hankkimaan myös uusia jäseniä. 
Facebook-sivut ovat myös vapaa foorumi hallituksen ja toimikuntien jäsenille omien 
ajatustensa esittämiseen. 
 


