
Suomalainen ilmailu oli 1920-luvun vaihteessa yhä 
lapsenkengissään. Huolimatta siitä, että ensimmäi-
sen maailmansodan aikaan taivaalle ilmaantuivat 
venäläiset sotilaslentäjät ja itsenäisen Suomen il-
mailuvoimat (myöh. ilmavoimat) aselajina perustet-
tiin maaliskuussa 1918, oli siviilitoiminta käytännössä 
edelleen olematonta.

Tavallisen kansan yhteys uuteen liikkumismuotoon 
oli täten heikko ja rooli sivustaseuraajan, matkusta-
jaliikenteen ja ilmailuharrastuksen odottaessa vielä 
tulemistaan. Harvojen tilaisuuksien koittaessa uska-
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Museum. The flying week was held at the time of 
the first Finnish Fair (Suomen Messut) in Helsinki 
and organized by the Finnish Aviation Club (Suo-
men Ilmailuklubi).

The officers of Aero Battalion (Ilmailupataljoona) 
operated Georges Lévy –flying boats during the 
flying week. The ticket is propably one of the ear-
liest single documents of civil aviation joyrides in 
Finland.

Ilmailupropagandaa kansalle!

Itsenäisyyden alkuvuosina sotilastoiminnan ulko-
puolinen siviili-ilmailu luotiin käytännössä tyhjästä, 
muutamista ensimmäistä maailmansotaa edeltä-
neistä organisointiyrityksistä huolimatta.

Vuonna 1919 perustettu, pari vuotta myöhemmin 
FAI:n edustajaksi Suomessa nimetty Suomen Ilmai-
luklubi pyrki tekemään ilmailuasiaa tunnetuksi heti 
perustamisestaan lähtien, PR-työn ja suuren yleisön 
tietoisuuteen pääsemisen uutena vakavasti otetta-
vana harrastus- ja liikennemuotona ollessa toimin-
nan kantavana tausta-ajatuksena. 

1920- ja 1930-luvuilla järjestetyt lentonäytökset ja 
–kilpailut olivat omiaan antamaan yleisölle viitteitä 
siitä, mitä mahdollisuuksia lentokoneilla voisi tule-
vaisuudessa olla. Toiminnan näyttävintä osaa, len-
tokilpailuja, klubi järjesti vuodesta 1921 eteenpäin. 
1920-luvun puolivälistä lähtien lentonäytösten jär-
jestäminen ja ilmapuolustuspropaganda siirtyivät 
vaiheittain Ilmailuklubilta vuonna 1925 perustetulle 
Ilmapuolustusliitolle.

Tapahtumia organisoitiin kuitenkin jo ensimmäi-
senä täytenä toimintavuonna. Kesä-heinäkuussa 
1920 järjestettyjen itsenäisen Suomen ensimmäis-
ten valtakunnallisten messujen, Suomen Messujen 
yhteydessä Ilmailuklubi järjesti yhteistyössä ilmai-
luvoimien kanssa Helsingissä lentoviikon, jossa esi-
tyslennon lisäksi myös yleisöllä oli tilaisuus päästä 
lentämään.

Saatavilla olevien lähteiden perusteella yleisöme-
nestystä voitiin pitää aikakauteen suhteutettuna 

Ilmailupataljoonan Georges Lévy -lentovene Santahaminan 
lentoasemalla keväällä 1920. Huonon lentoturvallisuuden 
ja kuolonuhreihin johtaneiden onnettomuuksien johdosta 
vuosina 1919-1922 käytössä ollut konetyyppi nimettiin ilmailu-
voimissa “Lentäväksi ruumisarkuksi”.
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erinomaisena, satojen henkilöiden saadessa ensi-
kosketuksen ilmailun ihmeelliseen maailmaan. Vii-
kon näytösohjelman kohokohta oli ensimmäinen 
Suomessa tehty laskuvarjohyppy, jonka suoritti 
ruotsalainen luutnantti Raoul Thörnblad Georges 
Lévy –lentoveneestä Kaivopuiston yläpuolella. 

Ilmavoimien osuudesta viikolla vastasi Santahami-
naan sijoitettu Ilmailupataljoona. Lentoviikko käyn-
nistyi hyvässä säässä sunnuntaina 27. kesäkuuta 
Kaivopuiston puoleiselta Harakan rannalta klo 17 ja 
jo ensimmäisen illan aikana lennätettiin 27 yleisö-
lentomatkustajaa.

Viikon päättyessä lauantaina 3. heinäkuuta olivat 
kapteeni Väinö Mikkola sekä vänrikit Tauno Han-
nelius (myöh. Hannus) , Eero Heinricius ja Carl-Erik 
Leijer suorittaneet yhteensä noin 300 nousua len-
toveneillä.

Edellä mainituista sittemmin majuriksi ylennetty 
Mikkola ja vänrikki Leijer lähtivät heti sunnuntai-
aamuna sittemmin kohtalokkaaksi muodostuneelle 
Savoia –lentoveneiden hakumatkalle Italiaan.

Lentoviikon lennätyksistä hyötyivät muiden taho-
jen ohella myös ilmailuvoimat. Lentolippumyynnis-
tä saadut tulot jaettiin kaikkien lento-osastojen - ei 
vain Ilmailupataljoonan - kesken ajalla vallinneiden 
ankeiden majoitus- ja virkistysolosuhteiden paran-
tamiseksi. Ensin tuloista oli tosin vähennettävä val-
tiolle lennätyksistä aiheutuneet polttoainekulut.

Tarina lentolipun takana

Lippu on painettu värjäämättömälle pahville, aihei-
naan yleisölennätyksissä käytetty Georges Lévy 
(aikalaiskielellä ”Sorslevy”) –lentovene, Suomen 
Messujen tunnus (karhun pää ja Merkuriuksen sau-
va) sekä Ilmailuvoimien hakaristitunnus. Asiakirja 
oikeutti, kuten mainittua, yhteen lentomatkaan Hel-
singin yläpuolella.

Alakulmassa on kirjoitettuna luku 191, mikä tarkoit-
tanee yleisölennon järjestysnumeroa lentoviikolla. 

Kääntöpuolella on vaakunaleima tekstillä ”Ilmailu-

pataljoona” sekä lyijykynällä kirjoitettu teksti ”Len-
tänyt 1.7.20 6,36-6,50”. Lentoaika näyttää olleen siis 
lentoviikolla noin 15 minuuttia per yleisön edustaja.

Suomen ilmavoimien kaikkiaan kahdestatoista Ge-
orges Lévy G.L. 40 HB2 –lentoveneestä olivat Il-
mailupataljoonassa lentoviikon aikana lentokoneil-
moitusten mukaan koneet 3B.403, 3B.406 (ainoa 
koulukone) ja 3B.408.

Täyttä varmuutta lennolla 191 käytetystä lentovene-
yksilöstä ei saada lentopäiväkirjojen puuttumisen 
(3B.408) tai niiden puutteellisten kirjausten vuoksi. 
Luultavin vaihtoehto koneeksi on kuitenkin 3B.406, 
jolla lennettiin yhteensä 14 lentoa kyseisenä päivä-
nä, lentoajan oltua yhteensä 4 tuntia 50 minuuttia. 

Todennäköisin lentäjä on ollut kapteeni Väinö Mik-
kola, joka lensi ylivoimaisesti eniten yleisölennätyk-
siä messujen yhteydessä.

Tässä esitelty lentolippu on epäilemättä tarkoitettu 
jäämään muistoksi ilmassa vierailleelle henkilölle. 
Lipun on lahjoittanut museolle vuonna 1985 Helsin-
ki-aiheisia postikortteja kerännyt yksityishenkilö.

Lentolipun kääntöpuoli:
vaakunaleima ja lennon ajankohta.

Ote lentoveneen 3B.406 päiväkir-
jasta Suomen Messujen lentoviikon 
ajalta vuodelta 1920. Koneella len-len-
nettiin yhteensä 14 lentoa lentolipun 
käyttöpäivänä 1. heinäkuuta.
Sarakkeet oikealle: lentotunnit ja 
-minuutit, bensiinin ja öljyn käyttö 
(kg).
Kansallisarkisto
via Raimo Heikkinen.



Museon kokoelmissa on toinen lähes identtinen lip-
pu, joka on merkitty järjestysnumerolla 161. Lippu 
on luultavasti käytetty tässä esiteltyä lippua edel-
tävänä päivänä.
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