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Vuosittaisilla leiripäivillä paitsi tapaa toisia taitolentäjiä myös oppii paljon uutta. Kevätleirit ovat hyvä mahdollisuus
hioa tulevan kesän kilpailusuoritukset kuntoon tuomareilta saadun palautteen perusteella. Moottoritaitolentäjien
kevätleiri järjestettiin Jämillä toukokuussa 2010. Kari Kemppi (ohjaamossa) saa suorituksestaan palautetta Timo ja
Tuula Bartholdilta sekä Otto Ahoselta. Koneena Christen Eagle II OH-XEC.

Kokoelmat kertovat 1/2015:

Urheilutaitolentäjät ry:n 2000-luvun toiminnasta
kertova kuva-arkisto
Suomen Ilmailumuseo tallentaa kokoelmiinsa
Suomen Ilmailuliiton lajikirjon keskeisenä osana
myös moottori-ilmailua. Museon yhteistyössä Ilmailuliiton kanssa talvella 2013-2014 järjestämä
Taitolento Suomessa -näyttely kertoi nimensä mukaisesti taitolennon monimuotoisesta historiasta ja
nykypäivästä kotimaassa, kattaen sekä sotilas- että
siviilitoiminnan eri osa-alueet.
Syksyllä 2013 käynnistynyt ja vielä kevään 2015
ajan käynnissä oleva taitolennon tallennushanke
on tuottanut museolle merkittävää muistelutietoa
näytös- ja kilpataitolennon kanssa tekemisissä

olleilta ilmailun ammattilaisilta ja harrastajilta.
Merkittävin kuva- ja asiakirjalahjoitus projektin
aikana tuli Urheilutaitolentäjät ry:ltä.
Abstract in English: The world of aerobatics is, as
well as the field of power flying as a whole, an area
which is documented and under acquisition by
Finnish Aviation Museum. The museum’s object between the years 2013 and 2015 is to make acquisitions about Finnish aerobatics sports.
The most remarkable donation about the subject was made by The Aerobatic Club of Finland.
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”No ei tää nyt niin paha ole”. Kolmesta eri ohjelmasta (tunnettu, vapaaohjelma, tuntematon) on tuntematon
haastavin kilpailulentäjille. Kilpailijat ovat juuri saaneet tuntemattomat ohjelmat käsiinsä SM-kilpailuissa Vesivehmaalla vuonna 2013. Vas. Toivo Huovinen, Risto Niemi, tuntematon, Olli Toivanen, Pertti Lehtinen (avustaja), Tapio
Pitkänen, Kirsi-Maria Nyqvist (avustaja), Tuula Bartholdi (tuomari), etualalla Otto Ahonen (tuomari).

Founded in 1983, it has approximately 100 members of which twenty active pilots. The purpose of
the club is to promote sport aerobatics in Finland
by increasing the awareness of aerobatics, training
pilots and judges and organizing and participating
in national and international competitions, etc. The
donation (2013-2014) contains about 100 photos
and several folders of archive material.

kilpailujen muodossa.
Ensimmäinen kansallisen tason taitolentokilpailu
järjestettiin Oripäässä vuonna 1986. Yhdistys on
ollut mukana järjestämässä lajin virallisia SM-kisoja
vuodesta 1990.
Kansainvälistä menestystäkin on jo tullut. Urheilutaitolentäjien jäsenet ovat ottaneet osaa taitolen-

Tavoitteena taitolennon edistäminen Suomessa
Kun rekisteröimätön yhdistys Suomen Urheilutaitolentäjät perustettiin vuonna 1983, ensimmäiseksi
puheenjohtajaksi valittiin itseoikeutetusti taitolentoveteraani Seppo Saario. Yhdistys rekisteröitiin
Urheilutaitolentäjät ry:ksi lopulta vuonna 1992.
Suomen Ilmailuliiton alaisuudessa toimivan yhdistyksen toiminnan tarkoitus on alusta asti ollut
taitolennon edistäminen Suomessa. Toiminnalla on
tähdätty harrastemahdollisuuksien lisäämiseen ja
lajin tunnetuksi tekemiseen, lentäjien ja tuomarien
koulutukseen sekä kotimaisen ja kansainvälisen kilpailutoiminnan edistämiseen. Käytännön toiminta
on tapahtunut kokousten, harjoitusleirien, tuomarikoulutuksen sekä kansallisten ja kansainvälisten

Nykyinen Suomen Ilmailuliiton puheenjohtaja ja pitkän
linjan taitolentäjä Petteri Tarma MM-kisoissa Slovakiassa elokuussa 1998. Petteri Tarman sijoitus oli 40.
Unlimited-luokassa, koneenaan Giles G-202.
Kuva: Osmo Jalovaara.

non MM-tason kilpailuihin lentäjinä ja tuomareina
vuodesta 1994 alkaen.
Vuodesta 2001 asti on suomalaista taitolento-osaamista maailmalla edustanut Suomen Ilmailuliiton alaisuudessa toimiva Suomen taitolentomaajoukkue. Advanced-luokan EM-kisoissa Joensuussa
2007 Suomi voitti joukkuekilpailun hopeamitalin.
Urheilutaitolentäjissä on tällä hetkellä noin 100
jäsentä, joista parisenkymmentä osallistuu enemmän tai vähemmän aktiivisesti kilpailutoimintaa.
Lisää toiminnan periaatteista ja luonteesta voi lukea
yhdistyksen omilta sivuilta, www.taitolento.fi.
Lahjoitus kertoo toiminnan monipuolisuudesta
Ilmailun moniottelijan ja entisen yhdistyksen hallituksen jäsenen Jukka Jusslinin museolle toimittama kuva-aineisto on käytännössä kokonaisuudessaan hänen itsensä kuvaamaa materiaalia
vuosilta 1999-2013, ollen kuitenkin ennen muuta
yhdistyksen toiminnan dokumentointia.
Yhdistyslakiin sisältyneiden sääntömääräisten kokousten lisäksi mielenkiintoisimpia aiheita ovat sekä
kansallista että kansainvälistä kilpailutoimintaa tallentaneet otokset.

Taitopurjelentäjien kevätleiri järjestettiin Kauhavalla
toukokuussa 2010. Mikko Luukkanen (ohjaamossa) valmistautuu harjoituslennolle Ville Sulkakosken avustamana. Koneena SZD-59 Acro OH-1013.

Urheilutaitolentäjät lahjoitti museolle pitkäaikaissäilytettävän arkistonsa syksyllä 2013. Käytännön
toiminnan tuloksena syntynyt arkisto sisältää sekä
Urheilutaitolentäjät ry:n että sen edeltäjän Suomen
Urheilutaitolentäjät –yhdistyksen arkistomateriaalin.
Kokonaisuuteen sisältyvät pöytäkirjat, kirjeenvaihto,
taitolento-ohjelmat (nuotit), tulos- ja kilpailuluettelot, lehtileikkeet, jäsentiedotteet ja –luettelot sekä
erityyppinen koulutusmateriaali.
Aineisto on saatavissa tutkittavaksi ottamalla yhteyttä museon tietopalveluun.
Lähteet
Urheilutaitolentäjät ry:n arkisto (Suomen Ilmailumuseo)
Jalovaara, Osmo. Taitolento ennen, nyt ja tulevaisuudessa. LntUK 22 –muistojulkaisu.
www.taitolento.fi (viitattu 12.1.2015)

Harjoituslennolla Jämijärvellä toukokuussa 2010. Kari
Kemppi lähestyy kenttää Christen Eagle II OH-XEC :lla.

Yllä: Kisaorganisaatio ja kilpailijat taitolennon PM/SM-kisoissa Jämijärvellä elokuussa
1999. Kilpailun johtaja Tommi Anttila ja päätuomari Osmo Jalovaara vetivät tapahtuman
läpi runsaan vapaaehtoisjoukon avustuksella.
Kilpailijoita oli kaikissa kolmessa luokassa
(advanced, intermediate, sportsman).

Vasemmalla: André Rönnbergin Pitts S-1
Special OH-XPB:n kuplaohjaamo Hyvinkään
kentällä vuonna 1999.

Oikealla: Urheilutaitolentäjien
Pääsky 2000 -harjoituskilpailut käytiin kyseisenä vuonna
Lopen Räyskälässä. Tilannekuvan Christen Eagle –koneen
etuohjaamosta on ottanut
Harri Tuulio. Konetta lentää
Jukka Jusslin.

Yllä: Taitolennon vuoden 2000 SM-kisojen
palkinnot on jaettu Jämillä. Kultaa sai Pekka
Ketonen (vasemmalla), hopeaa Jyri Ranta,
pronssia Jukka Jusslin. Tummansinisessä paidassa oleva Seppo Saario toimi kisojen päätuomarina ja Matti Mecklin kilpailunjohtajana.
Kisoissa oli yhteensä vain 7 osallistujaa.

Yllä:
Urheilutaitolentäjät ry:n koulutustoiminta tukee merkittävällä tavalla
sekä kilpailutoiminnan että myös
lajin turvallisuuden kehittämistä.
Yhdistyksen järjestämä kurssi kilpataitolennon perusteista pidettiin Jämillä
toukokuussa 1998. Taitolentotuomari
Osmo Jalovaara esittelemässä yhdysvaltalaisen IAC:n (International Aerobatic Club) sääntökirjaa osanottajille.

Vasemmalla:
Asianmukainen check-list käydään
läpi sekä koneen, ohjaajan että
yleisön turvallisuuden takaamiseksi.
Sami Nikulainen suorittaa Pitts Special OH-XPC:n päivätarkastusta SMkilpailuissa Jämijärvellä vuonna 2006.

Yllä: Olli Toivanen starttaa kilpailulennolle Christen Eagle II OH-XEA:lla Vesivehmaan SM-kisoissa vuonna 2013.
Alla: “Vasen siipi roikkuu pahasti”. Tuomarit Timo Bartholdi (vas) ja Otto Ahonen antavat lentäjälle reaaliaikaista
palautetta tämän suorituksesta Jämin leirillä toukokuussa 2010.

