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YHDESSÄ TEKEMISEN VUOSI

V

uosi 2015 oli Suomen
Ilmailumuseossa monien uudistusten ja tiiviin
yhdessä tekemisen aikaa. Museo
saavutti kaikkien aikojen kävijäennätyksensä 38 590 kävijää ja teki
myös uuden ennätyksen omatoimisissa tuloissaan. Museo keräsi
tapahtumillaan paljon huomiota
mediassa ja sai liikkeelle sekä uuden strategiansa että joulukuussa
2014 Museoviraston kanssa allekirjoitetun VEM-nelivuotiskauden
mukaisia hankkeita.
Vuoden päätapahtuma oli osallistumisemme Vantaan Kivistössä
järjestetyille valtakunnallisille
Asuntomessuille. Museon ahkerien vapaaehtoisten voimin
kunnostettu Douglas DC-3 ”Lokki”
keräsi ansaittua huomiota niin itse
alueella kuin myös näyttävissä
yöllisissä siirroissa pitkin Vantaan
katuja ja teitä.
Hienosti kiiltävä Lokki nostettiin messujen jälkeen näkyvälle
paikalle museon tontin kulmalle
nokka kohden Aviapoliksen uutta
asemaa. Uuden kehäradan rautatieasema heräsi vihdoin eloon ja

liikenteelle heinäkuun 1. päivä ja
samalla museon saavutettavuus
hyppäsi kerralla uudelle tasolle.
Aseman avajaisten siivellä teimme
heinäkuussa kaikkien aikojen kuukausikohtaisen kävijäennätyksen.
Keväällä saimme jälleen mahdollisuuden tarjota asiakkaillemme elämyksiä liikennekoneen puikoissa
Finnair Flight Academylla. Boeing
757-simulaattorilla lennettiin satoja
keikkoja innokkaiden vapaaehtoiskouluttajien ohjauksessa. Runsaasti jopa kansainvälistä innostusta herätti myös hankkeemme kotiuttaa
Suomeen Finnairin ex. OH-LYD,
Douglas DC-9-14 –matkustajakone
eli ”Tumppiysi”. Harmittavasti hanke kaatui kuitenkin aivan kynnysmerkeillä ja Tumppi jäi odottamaan
kohtaloaan Afrikkaan.
Vuoden aikana saimme museon
tulevaisuuden kannalta kaksi
tärkeää hanketta liikahtamaan
oikeaan suuntaan. Keväällä aloitettiin Suomen ammattimaisten
ilmailumuseoiden yhteisen kokoelmakeskuksen vaihtoehtoisten
sijoituspaikkojen selvitykset, jonka
seurauksena syksyllä neuvoteltiin

Asikkalan kunnan kanssa sijoittumisesta Vesivehmaan lentokentän
alueelle. Vuoden lopussa päätettiin mahdollisen uuden Vantaan
Aviapoliksen aseman seudulle
sijoittuvan museorakennuksen
luonnossuunnittelun käynnistämisestä arkkitehtitoimisto Helsinki
Zürich Office Oy:n kanssa.
Kokonaisuutena vuosi 2015 oli
museolle, sidosryhmillemme sekä
museon vapaaehtoisille ja henkilökunnalle vilkas ja monessa mielessä positiivinen vuosi. Museossa
vallitsi tekemisen meininki ja usko
valoisaan tulevaisuuteen. Saimme
joukkoomme uusia ammattilaisia,
teimme kohtuullisen taloudellisen
tuloksen ja näkyvyytemme parani
mm. uudistuneiden kotisivujen ja
ammattimaisen viestinnän myötä.
Kiitos tästä kaikesta kuuluu asiakkaillemme, ystävillemme ja muille
tukijoillemme. Tästä on hyvä jatkaa kohti Suomen Ilmailumuseon
uusien tilojen rakentumista.

Markku Kyyrönen
Museonjohtaja
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TALOUS JA HENKILÖSTÖ

MUSEON HENKILÖKUNTA
Museon strategian (2015 - 2022) mukaisesti vuonna 2015 arvioitiin
museohenkilökunnan nykyiset työtehtävät ja samalla kartoitettiin tarpeet
henkilöstömäärän lisäykselle, sekä nykyisen henkilökunnan osaamisen
monipuolistamiselle ja eriyttämiselle.
Museoon palkattiin 3 uutta työntekijää ja työntekijöiden
nimekkeitä sekä tehtäväkenttää uudistettiin.

Vakinainen henkilökunta
Museonjohtaja Markku Kyyrönen
Intendentti Matias Laitinen
Kokoelma-amanuenssi (aik. tutkija) Tapio Juutinen
Näyttelypäällikkö (aik. näyttelyamanuenssi) Valeri Saltikoff
Myynti- ja markkinointipäällikkö Henri Äijälä
Museolehtori (aik. asiakaspalveluvastaava) Tiia Fynes (ent. Rinne)
Museomestari Kimmo Snellman
Museoapulainen Petri Fodge
Museomekaanikko (15.6.15 alk.) Antti Laukkanen
Asiakaspalvelupäällikkö (1.7.15 alk.) Pia Illikainen
Asiakaspalveluassistentti (12.10.15 alk.) Veera Sandgren
Vakinaisen henkilökunnan lisäksi museo on käyttänyt osa-aikaisia
työntekijöitä lähinnä asiakaspalvelutehtävissä. Tehtävät käsittävät
lipunmyynnin ja museokaupan hoidon lisäksi museon palveluiden
varaukset. Asiakaspalvelijoina museolla ovat työskennelleet
Veera Einamo, Riia Muttonen, Kasper Nurmi, Jesse Salomaa,
Polina Semenova, Jenniina Siira, Sofia Storbacka, Riina Uosukainen,
Vincent Matsuuke, Oskar Dikert ja Outi Pohjolainen.
Museossa työskenteli vuoden aikana kaksi harjoittelijaa. Samuli Volotinen
Stadin ammattiopiston AV-viestinnän linjalta teki kolmen kuukauden harjoittelun aikana museon videoaineiston luettelointia ja käsittelyä sekä koosti
museon erikoisnäyttelyyn videoteoksen. Sonja Leppänen, Helsingin
Yliopiston folkloristiikan maisteriopiskelija, suoritti kolmen kuukauden
harjoittelun Malmin lentoaseman nykydokumentointiprojektin kenttätöissä
ja raportoinnissa.
Vuoden aikana museossa kolme henkilöä suoritti yhdyskuntapalvelua
sekä kolme henkilöä oli kuntouttavassa työtoiminnassa. Henkilöitä työhön
tarjosivat Vantaan rikosseuraamuslaitos sekä Vantaan kaupungin työllisyyspalveluiden kuntouttava työpalvelu. Lisäksi museossa oli useita TET-harjoittelijoita.

Henkilöstön koulutus & työhyvinvointi
Suomen ilmailumuseon henkilökunta osallistui vuonna 2015 aktiivisesti
useisiin oman ammattialansa koulutuksiin, seminaareihin ja neuvottelupäiviin,
joita järjestivät mm. Museoliitto, Museoalan ammattiliitto sekä Trafiikki ry.
Kesällä teetettiin Lääkärikeskus Aava Oy:llä työhyvinvointikysely, jonka
tulosten palautetilaisuus järjestettiin 29.10.

4

Suomen Ilmailumuseon toimintakertomus 2015

Yllä: Ilmailumuseon
henkilökuntaa
kuumailmapallolennolla
Jyväskylässä heinäkuussa.
Kuvassa myös Aeronautin
Markku Sipinen
(toinen oikealta).

Oikealla: Ilmailumuseon
henkilökuntaa
Asuntomessuilla
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MUSEON TALOUS
Museon talous oli vuonna 2015 vakaalla pohjalla. Kokonaistulot olivat 927.819 €, jossa kasvua
edelliseen vuoteen oli 37.173 € (+ 4,2 %). Omat
tulot lisääntyivät 88.030 € (+ 23,3, %) ja avustukset
vähentyivät 50.857 € (- 9,9 %). Omien tuottojen
osuus kokonaistuloista vuonna 2015 oli 465 247 €
(osuus 50,1). Tämä suhteellinen osuus on edelleen
museoiden kärkeä.
Museon menot kasvoivat tuloja vastaavasti ollen
yhteensä 916.454 €. Kasvua edelliseen vuoteen
oli 115.283 € (+ 14,4 %). Suurin yksittäinen meno oli
henkilöstökustannukset 463.112 € (+ 9,9 %). Kasvuun
vaikutti vakinaisen henkilöstömäärän lisäys kahdella
henkilöllä kesken toimintavuotta.
Koska haettuja valtakunnalliseen erikoismuseotoimintaan tarkoitettuja avustuksia ei myönnetty täysimääräisenä, ei myöskään suunniteltuja rekrytointeja
eikä projekteja kuten valtakunnallista ammattimaisten ilmailumuseoiden yhteistä kokoelmakeskushanketta pystytty toteuttamaan toimintavuonna
suunnitellusti. Suunnitelmia jouduttiin sopeuttamaan
suhteessa myönnettyihin resursseihin.
Toimintavuodelle haettiin erilaisia toiminta- ja hankeavustuksia seuraavasti (suluissa myönnetty summa):
•

Opetus- ja kulttuuriministeriö, harkinnanvarainen toiminta-avustus VEM-museon valtakunnallisiin erityistehtäviin, 411.986 € (70.000 €)		

•

Opetus- ja kulttuuriministeriö, avustus museoiden työllisyyttä edistäviin hankkeisiin 191. 444 €
(20.000 €)
Liikenne- ja viestintäministeriö, Lentoon 2015
hankkeen suunnitteluun 264.000 € (100.060 €)

•
•

Suomen Ilmailuliiton tukisäätiö, Malmi ilmailee
2015 nykydokumentointiin 4.500 € (2.000 €)		

•

Vantaan kaupunki, toiminta-avustus, 		
75.000 € (50.000 €)					

•
•

Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Suomen
Ilmailumuseon asustekokoelman inventointihanke 40.000 € (0 €)
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Haettujen avustusten kokonaissumma oli 986.930 €
ja myönnetty summa 242.060 €. Tilinpäätöksessä
Liikenne- ja viestintäministeriön myöntämä avustus on jaksotettu tilivuosille 2014 ja 2015 suhteessa 25 - 75 %.
Haettujen avustusten lisäksi museolle myönnettiin
lakisääteistä VOS-avustusta 7 henkilötyövuoden
arvosta (6 htv vuonna 2014) yhteensä 222.522 €
(196.317 € vuonna 2014) ja Vantaan kaupungin
kumppaniavustusta 20.000 €.
Museon tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli
9.536 € (+28.329 € vuonna 2014). Tuloslaskelma
sisältää projektiavustusten ja niitä vastaavien kustannusten jaksotuksia sekä suunnitelman mukaisia
poistoja käyttöomaisuudesta 8.228 € (2.644 €
vuonna 2014).
Museon maksuvalmius säilyi koko vuoden hyvänä.
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HANKKEET

AMMATTIMAISTEN
ILMAILUMUSEOIDEN
KOKOELMAKESKUSHANKE
Suomen Ilmailumuseo aloitti
vuonna 2013 yhdessä KeskiSuomen Ilmailumuseon (v. 2016
alusta Suomen Ilmavoimamuseo) kanssa selvityksen kansallisen ilmailun kokoelmakeskuksen
perustamiseksi.

UUSI MUSEORAKENNUS
VANTAAN AVIAPOLIKSEN
ASEMAN ALUEELLE
Alkuvuonna jatkettiin vuoden
2014 lopussa aloitettua uuden
museorakennuksen konseptisuunnittelua yhdessä Propdea
Oy:n kanssa. Työssä selvitettiin
mm. museokäynnin asiakaspolkuja, tehtiin asiakastutkimuksia
eri menetelmillä ja ideoitiin
työpajoissa uudenlaisia asiakasryhmiä houkuttelevan museon
toimintakonseptia. Työtä tehtiin
yhdessä alueen maanomistajien
Lentoasemakiinteistöt Oyj:n ja
Vantaan kaupungin kanssa.

Kauhavan kaupungin ja LSK
Business Park Oy:n kanssa
käytiin vuonna 2014 neuvotteluja
lakkautetun lentotukikohdan
vanhojen hallien sopivuudesta
kokoelmakeskuksen käyttöön.
Vuoden 2015 alussa neuvottelut
eivät kuitenkaan enää edenneet.
Tällöin vaihtoehtoiseksi paikaksi
kokoelmakeskukselle selvitettiin
mm. Asikkalan Vesivehmaata.

Neuvottelut Asikkalan kunnan
kanssa etenivät suotuisasti
loka – joulukuussa. Kunnan
yhteistyöhalu, keskeinen sijainti
ja kehittämismahdollisuudet
toimivana lentopaikkana tekevät
Vesivehmaasta ensijaisen ja
hyvin museon strategian mukaisen sijoituspaikan suunnitellulle
kokoelmakeskukselle.

Liikenne- ja viestintäministeriön
keväällä myöntämän avustuksen
turvin käynnistettiin marraskuussa nykyisen museon naapurikortteliin sijoittuvan uuden museorakennuksen luonnossuunnittelu.
Suunnittelussa otetaan huomioon maanomistajien toiveet
korttelin rakennustehokkuudelle
ja alueen ilmeelle unohtamatta kuitenkaan ilmailumuseon
vaatimuksia tilojen toimivuudelle.
Suunnittelusopimus on tehty
arkkitehtitoimisto Helsinki
Zürich Office Oy:n kanssa. Työn
tavoitteena on koota uuden
museorakennuksen esittelypaketti maanomistajille, rahoittajille

ja muille kiinnostuneille kumppaneille sekä varmistaa rakennuksen sijaintipaikka vuoden 2016
aikana.
Koska uusi museorakennus Vantaalle on vain yksi osa Suomen
Ilmailumuseon suuria uudistuksia ja seuraavalle vuosikymmenelle ulottuvaa strategiaa,
päätettiin lokakuussa luopua
Lentoon 2015 –hankenimen
käytöstä ja korvata se kattavammalla työnimellä ”SIM 2020”.

Havainnekuva:
arkkitehtitoimisto
Helsinki Zürich Office Oy
Suomen Ilmailumuseon toimintakertomus 2015
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SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ

Ilmailumuseon strategian mukaisesti sidosryhmäyhteistyön
päämäärätietoinen kehittäminen on keskeinen toiminto
strategiakaudella. Vuonna 2015 sidosryhmäyhteistyötä
vakiinnutettiin tavoitteiden mukaisesti.
Suomen Ilmailumuseo on jäsenenä Suomen Museoliitossa,
DC-yhdistys ry:ssä, Malmin lentoaseman ystävät ry:ssä,
ICOMissa (International Council of Museums),
Ilmailubibliografiayhdistys ry:ssä ja Trafiikki-museot ry:ssä.

Trafiikki ry

Vantaan kaupunki

TAKO

Yksi Suomen Ilmailumuseon
tärkeimmistä sidosryhmistä
museoalalla on liikenteen
ja viestinnän ammatillisten
erikoismuseoiden Trafiikki ry
-verkosto (www.trafiikki.fi),
johon kuuluu yhdeksän alan
erikoismuseota Suomessa.
Yhdistyksen tarkoituksena on
parantaa jäsenmuseoidensa
palveluntarjontaa, näyttelyja museokauppatoimintaa
sekä markkinointia. Yhdistys
julkaisee kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Trafiikki-lehteä ja
ylläpitää museoiden yhteistä
verkkokauppaa.

Yhteistyötä Vantaan kaupungin
kanssa kehitettiin edelleen
vuonna 2015. Museo on ollut
aktiivinen toimija Vantaan
elinkeinotoimen matkailunkehittämisryhmässä, kokoustilatoimittajana, kaupunkijuhlan ohjelmatoimittajana, kulttuuritoimen
tapahtumissa ja Vantaan
asuntomessujen kumppanina.

Museoviraston ja Suomen kansallismuseon koordinoima TAKO
on ammatillisten museoiden
tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on
museoiden välinen tallennustyönjako ja nykydokumentoinnin
ohjaus. Suomen Ilmailumuseo
kuuluu liikenteen, viestinnän
ja matkailun yhteistyöryhmään
Pooli 5:een.

Vuonna 2015 Trafiikki-museot
lanseerasivat yhteisen Liikkeelle!
-verkostonäyttelyn. Ilmailumuseo isännöi lokakuussa
vuosittaista Trafiikki-museoiden
päivää.

Museo toimi Aviapoliskaupunginosa mallikampanjan
kumppanina ja osallistui
Vantaa sujuvasti -erikoisliitteeseen Helsingin Sanomissa.

ICOM
Suomen Ilmailumuseo liittyi strategiansa mukaisesti
vuonna 2015 kansainvälisen
museoneuvosto ICOMin
(International Council of
Museums, finland.icom.
museum) yhteisöjäseneksi.

Toimintavuonna
sidosryhmäyhteistyötä
kehitettiin määrätietoisesti
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Museon intendentti ja kokoelmaamanuenssi osallistuivat TAKO
-työskentelyyn kahdessa TAKOseminaarissa ja Pooli 5:n neljässä
työkokouksessa. Museo järjesti
Pooli 5:n työkokouksen Vantaalla
marraskuussa ja esitteli samalla
osallistujille omia kokoelmatilojaan ja vapaaehtoistyötä.
Pooli 5:n vuosien 2015-2016
hankkeena on ”Kuljetusliikenteen
kulttuuriperintö talteen”, jossa
nykydokumentoidaan liikennejärjestelmän eri muotoja eri puolilla
Suomea. Hanke sai lokakuussa
2015 Jenny ja Antti Wihurin
rahaston tukea yhteensä
20 000 euroa.
Museo osallistui hankkeeseen
”Malmi ilmailee 2015” –hankkeellaan. Museo jakoi kokemustaan
lentoaseman nykydokumentoinnista Lapin maakuntamuseolle,
joka tallensi Enontekiön lentoaseman charterlentotoimintaa
joulun alla.

Kuva: Juha Klemettinen
Kuva: Hanna Kyläniemi
Suomen Ilmailumuseon toimintakertomus 2015
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KOKOELMAT JA TUTKIMUS

Valtakunnallinen
erikoismuseotoiminta

Kokoelmien kartunta,
poistot ja lainaustoiminta

Museon yhtenä tavoitteena
vuosille 2015 - 2018 on maakuntamuseoyhteistyön kehittäminen
ja suomalaisten ilmailun kulttuuriperintökohteiden dokumentoinnin
ja tallentamisen edesauttaminen.

Museon esinekokoelma kasvoi
vuoden aikana 42 esineellä.
Esinekartunnassa merkittävässä
osassa oli museon erikoisnäyttelyyn liittyvä keräys, jonka myötä
kokoelmiin tallentui lentoliikenteeseen ja lentohenkilökunnan
työhön liittyvää esineistöä
1920-luvun Aero Oy:n vaiheista,
aina Kar-Air Oy:n ja Spear-Air
Oy:n aikaan asti.

Museo teetti syksyllä maakuntamuseoille kyselyn näiden ilmailuun liittyvistä kokoelmista ja
maakuntien alueilla sijaitsevista
inventoiduista kohteista. Vastauksia saatiin kaikkiaan 19 maakuntamuseolta. Samalla tuotiin julki
Suomen Ilmailumuseon rooli
valtakunnallisen ilmailun tallennustoiminnan ohjaajana. Saadut
vastaukset selkeyttivät merkittävästi kuvaa aihealueen tallennuksen tilanteesta kotimaassa.

Valokuva-arkisto koki toimintavuonna 2015 merkittävää kartuntaa, kaikkiaan 14 400 kuvan
verran. Heinäkuussa museo sai
lahjoituksena vuosina 1952 1982 Helsingin lennonjohdossa
toimineen Paavo Saaren laajan n.
8000 kuvaa käsittävän kuvako-

Paavo Saaren perikunta
lahjoitti Helsingin lentoaseman
lennonjohtajan mittavan
kuvakokoelman museolle.
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koelman. Loppukesästä toteutettu
”Malmi ilmailee 2015” -nykydokumentointihanke tuotti kokoelmiin
kaikkiaan noin 1400 valokuvaa
lentoasematoiminnoista. Museon
kokoelmissa oli vuoden lopussa
noin 126 000 valokuvaa.
Lisäksi museokokoelmat karttuivat pienillä määrillä filmimateriaalia, julkaisuja sekä asiakirjoja.
Museo teki kokoelmistaan perustelluista syistä poistoja vuonna
2015 seuraavasti:
Sotamuseon kanssa jo v. 2014
sovittu Folland FO 141 Gnat F.1
GN-105 jonka säilytyssopimus
purettiin Sotamuseon kanssa ja
kone luovutettiin Ilmavoimille /
Puolustusvoimien Logistiikkalaitokselle takaisin. Ilmavoimat
päätti siirtää huonokuntoisen ja

Nykydokukumentointihankkeessa dokumentointiin kattavasti lentoaseman toimintoja.
Nuoripari lähdössä Goodflight Aviation Oy:n lennolle.

purettuna säilytetyn koneen kokonaisuudessaan hävitettäväksi.
Museon kokoelmista poistettiin myös pieniä määriä muuta
kokoelmapolitiikan mukaisesti
tallennusvastuuseen kuulumatonta aineistoa. Etenkin ylimääräisten aikakauslehtikappaleiden ja
kirjojen seulonta vapautti kokoelmatiloihin tallennustilaa. Lisäksi
museo vaihtoi yhden ohjaamovarusteen kokoelmastaan lentokoneen mittari-instrumenttiin
yksityisen keräilijän kanssa, tämä
vaihto liittyi I.V.L. D26
Haukka I -lentokoneen konservoinnin yhteydessä tehtyyn
ohjaamon varusteluun.
Tallennus – ja digitointityö
Koulutus- ja harrasteilmailun tallentaminen kuuluu museon vastuualueeseen valtakunnallisena
ilmailun erikoismuseona. ”Malmi
ilmailee 2015” -nykydokumentointihankkeessa dokumentoitiin
monipuolisesti Helsinki-Malmin
lentoaseman arkipäivän toimin-

not kaikkiaan 12 toimijan osalta.
Tallennustyö kattoi Finavian,
viranomaisten, lentokoulutusta
tarjoavien ja muiden yritysten
sekä vapaaehtoisten toiminnot.
Projektin näkyvin osa, kenttätyöt,
suoritettiin heinä-elokuussa. Saatu aineisto (haastattelut, kuvat,
av-materiaali, esineet) tallennettiin
Suomen Ilmailumuseon kokoelmiin
tulevaa käyttöä varten.
Museo sai Suomen Ilmailuliiton
tukisäätiöltä avustusta projektiin
2000 euroa. Saatu avustus käytettiin täysimääräisesti Helsingin
yliopiston folkloristiikan oppiaineesta haettavan harjoittelijan harjoittelutukeen. Hankkeen projektisihteerinä ja kokoelma-amanuenssin
(projektipäällikkö) apulaisena toimi
heinäkuusta syyskuuhun Sonja
Leppänen. Helsingin yliopisto
osallistui Leppäsen palkkakustannuksiin yhden kuukauden
harjoittelutuen määrällä. Lisäksi
Suomen Ilmailumuseo, TAKO:n
Pooli 5:n jäsenmuseona, sai Jenny
& Antti Wihurin rahaston tukea
projektilleen.

Kokoelmien luettelointi ja digitointi edistyi vuonna 2015 vain
museon valokuvakokoelmien
osalta. Vuoden lopussa valokuvakokoelmasta oli sähköisesti
luetteloitu ja skannattu kaikkiaan
5735 ruutua.
Valokuva-, arkistoja tietopalvelut
Museon kokoelmapalvelut olivat
kiinni 1.3. - 31.12.2015. Tähän olivat
syynä kokoelmahenkilökunnan
perhevapaat, kirjaston järjestäminen sekä mittavat hankkeet
(DC-3 ”Lokin” kunnostus ja siirrot
Asuntomessuille sekä ”Malmi
ilmailee 2015”). Kyseessä olevana aikana kokoelmapalvelut
toimivat vain ennen kiinnimenoa
sovittujen tilausten osalta. Museo
kuitenkin vastasi kymmeniin erilaisiin kyselyihin ja kokoelmalahjoitusyhteydenottoihin kokoelmapalveluiden kiinnioloaikanakin, ja
lisäksi sovitut valokuva-aineistoja esinelainapyynnöt palveltiin
normaalisti.

Suomen Ilmailumuseon toimintakertomus 2015
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Tutkimus- ja julkaisutoiminta
Toimintavuonna ilmestyi 24-sivuinen painettu julkaisu ’Douglas
DC-3 Lokki’. Julkaisu kertoo
koneyksilöstä, sen historiasta,
käytöstä sekä kunnostuksesta
Vantaan asuntomessujen vetonaulaksi.
Museon kokoelmiin liittyvää
tutkimusta tehtiin sekä ”Kokoelmat kertovat” -artikkelisarjaa
että ”Liikkeelle!” Lentomatkailu
uuteen nousuun” -näyttelyn käsikirjoitusta varten. Museo jatkoi
verkkosivuillaan vuodesta 2013
ilmestynyttä kuukausittaista artikkelisarjaa ”Kokoelmat kertovat”,
jossa esitellään niin esine- kuin
arkistokokoelmien helmiä. Lisäksi
museo tuotti sisältöä Facebookiin
Junkers A50 Juniorista ja kapteeni Wäinö Bremeristä ilma-aluksen
omalle sivulle.
Suomen ilmailumuseon vapaaehtoinen sukeltajaryhmä jatkoi
kartoittavia tutkimuksia Suomussalmen Kiantajärven vedenalaisella lentokoneenhylyllä. Kiantajärveen 7.12.1939 pakkolaskun tehnyt
Polikarpov I-15bis -koneen hylyllä
on jo vuonna 2011 Keski-Suomen
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Ilmailumuseon pyynnöstä aloitettu lentokoneen Shvetsov M-25
-tyyppisen moottorin etsintä.
Iso osa hylyn rakenteista on
vuonna 1972 nostettu paikallisten
henkilöiden toimesta. Kuitenkin
kyseinen tähtimoottori ja tuntematon määrä rakenneosia on
vielä pohjasedimentin sisällä.
Vuonna 2014 hanke muuttui
siten, että Suomen ilmailumuseo
ja Suomussalmen kunta sopivat yhteistyöstä, jossa museon
vedenalaisryhmän osaamista
käytetään moottorin paikantamiseen ja noston valmisteluun, joka
on suunniteltu suoritettavaksi
myöhemmin ammattisukellusyhtiön kalustolla. Moottori on
tarkoitus noston ja konservoinnin
jälkeen asettaa esille Suomussalmen Raatteen Portin talvisotamuseoon, kuten Sotamuseon kanssa
on sovittu. Keväällä ja syksyllä
2015 museon sukeltajaryhmä
jatkoi hylkyosa-alueen kartoitusta. Lisäksi koneen runkokehikko
kuljetettiin Kaakkois-Suomen
Ilmailumuseoyhdistyksen Karjalan
Ilmailumuseon tiloihin Lappeenrantaan varastoitavaksi. Suunniteltu moottorin nosto ja esille
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asettaminen on kokonaisuudessaan usean toimijan suorittama ja
rahoittama yhteistyöhanke, jossa
Suomen Ilmailumuseon rooli on
vedenalaistoiminnan johtaminen
Pekka Simulan toimesta.

Kokoelmien hoito
sekä konservointija entisöintitoiminta
Museon kirjastokokoelma hyllytettiin uudelleen kesän aikana
työllistettävän henkilön toimesta. Kirjaston käytettävyyteen
tähdännyt työ käsitti julkaisujen
sijaintitietojen tarkastamisen sekä
signum-järjestelmän perustamisen kokoelmiin. Järjestämistyö
jatkuu edelleen vuonna 2016.
Valtion lentokonetehtaan manuaalikokoelmaa järjestettiin vapaaehtoisvoimin. Hanke valmistuu
vuoden 2017 aikana ja se lisää
aineiston käytettävyyttä niin entisöinti- kuin tietopalvelutyössä.
Museo joutui luopumaan joulukuussa vuokraamastaan säilytystilasta entisessä Medi-Helin
hallissa, ja siirtämään siellä olleet
ilma-alukset takaisin museon
näyttelytiloihin.

Kesällä alkoi myös Focke Wulf
FW 44J Stieglitz -koneen
kunnostaminen. Kone on KeskiSuomen ilmailumuseon kokoelmiin kuuluva yksilö (SZ-25), joka
siirrettiin Suomen ilmailumuseoon Vantaalle kunnostettavaksi. Koneen rungon ja siipien
verhoilua paikattiin ja ohjaamo
varusteltiin. Koneeseen tullaan
asentamaan museon kokoelmasta Siemens-Halske Sh14a
-moottori. Vuonna 2016 kone
siirretään Kauhavalle, jonne

Lentosotakoulun kilta valmistelee Kauhavan koulukonekalustoa esittelevää vitriiniä.
Suomen Ilmailumuseon tiloissa eteni VL Myrskyn siiven
rakentaminen mm. siipikaarien
ja siipisalkojen sekä rungon
muotokaarien valmistamisella.
Ilmailumuseoyhdistyksen, Suomen ilmailumuseon, Suomen
Ilmavoimamuseon ja Patrian
yhteistyöprojektin tarkoituksena
on entisöidä sodanaikainen VL
Myrsky II -hävittäjälentokone
asetettavaksi näytteille suomalaiseen ilmailumuseoon tai muuhun arvolleen sopivaan paikkaan. Suunnitelmien mukaan
kone valmistuu vuonna 2019.
Museo sai luvan Air Veteran
Oy:ltä kunnostaa yhtiön omistaman Douglas DC-3 OH-LCD
”Lokki” matkustajakoneen
vietäväksi näytteille museon
osastolle Vantaan Asuntomessuille kesä-heinäkuussa. Museo
keräsi mittavan joukon vapaaehtoisia joiden voimin museon
ohjauksessa kevään aikana
koneen alumiiniset ulkopinnat
kiillotettiin, matkustamon ikkunat uusittiin, korkeusperäsimet

vaihdettiin ja lukuisia pieniä
rakenteellisia vaurioita korjattiin
sekä osia maalipinnasta uusittiin. Koneen siirtäminen museolta Asuntomessuille teitä pitkin
hinaamalla, kokoaminen ja esille
asettaminen messuille sekä
koneen palauttaminen museolle
olivat mittava operaatio, jossa
museo käytti lukuisia yhteistyökumppaneita.
Museo aloitti aivan vuoden
lopussa myös kokoelmassaan
olevan Valmet Tuuli III
(OH-XTL) –koulukoneen
entisöinnin. Kone on tarkoitus
entisöidä 1950-luvun loppupuolen asuun, jolloin se oli
koelentovaiheessa Ilmavoimien
alkeiskoulukoneeksi. Suurin
osa alumiinirakenteisen koneen
ulkopinnoista joudutaan uudelleen maalaamaan. Projekti toteutetaan pintakäsittelyn osalta
yhteistyössä Ammattiopisto Tavastian Teollisen pintakäsittelyn
koulutusohjelman kanssa. Lsäksi
koneen moottorin, varusteiden
ja rakenteiden korjaukset, huollot ja konservoivat toimenpiteet
tehdään museon henkilökunnan
ja vapaaehtoisten toimesta.

Kuva: Kai Mellen

I.V.L D26 Haukka I –hävittäjän
konservointi valmistui viimeisiltä
osiltaan maaliskuussa 2015, koneen ollessa näytteillä museon
erikoisnäyttelyssä. Näyttelyn
päätyttyä kone palautettiin
Päijät-Hämeen Ilmailumuseoon
Vesivehmaalle, josta se oli tuotu
kunnostusta varten Vantaalle.
Museon kokoelmiin kuuluva
Kassel 12 A -liitokone siirrettiin
Vesivehmaalta, missä se oli
ollut säilytyksessä, kunnostettavaksi museon tiloihin keväällä
2015. Museon vapaaehtoiset
korjasivat koneen vaurioita
sekä asettivat valmiin koneen
esille museon perusnäyttelyyn
syksyllä 2015.
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NÄYTTELYT

S

uomen Ilmailumuseossa oli
vuoden 2015 aikana kaksi
erikoisnäyttelyä museon
välihallissa. Näiden lisäksi museon
pop up -osasto oli esillä HelsinkiVantaan matkustajaterminaalissa
ja Vantaan asuntomessuilla.
Lisäksi museon Avia-kabinetissa
oli kolme taidenäyttelyä ja yksi
käytävänäyttely.

Museon loppuvuodesta 2014
toteuttama pop up -osasto ja
valokuvanäyttely oli avoinna Helsinki-Vantaan lentoasemalla 11.1.
saakka. Osasto pystytettiin uudelleen Vantaan asuntomessuille
10.7. - 9.8., messujen vetonaulana
toimineen DC-3 -matkustajakone
”Lokin” rinnalle.
Avia-kabinetissa keväällä 2013
avattu, Sture Gripenbergin maalauksista koostuva taidenäyttely
päättyi heinäkuussa. Gripenber-

Kuva: Ilmailu-lehden kokoelmat

Toukokuussa 2014 avattu, Ilmailumuseoyhdistys ry:n tuottama
Hylyistä Helmiksi - Lentokoneiden entisöintiä Suomessa
-näyttely oli avoinna 22.3.15
saakka. 22.4.15 avattiin Liikkeelle!
Lentomatkailu uuteen nousuun
-erikoisnäyttely, joka käsittelee
lentomatkailun kehitystä sodanjälkeisessä Suomessa. Näyttely on

osa Trafiikki-museoiden jälleenrakennusaikaa käsittelevää yhteistä
Liikkeelle! -näyttelyverkostoa, ja
juhlistaa Lapin sodan päättymisen
ja jälleenrakennuksen ajan alun
70-vuotista juhlaa. Liikkeelle!-näyttely on avoinna 30.9.16 saakka.
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gin näyttelyn jälkeen kabinetissa
avattiin helsinkiläisen harrastevalokuvaajan, Maria-Pelagea
Keurulaisen Malmi-aiheisista
valokuvavedoksista koostuva
näyttely. Syyskuussa kabinetissa
avattiin Kari Vertasen akryylimaalauksista koostuva näyttely.
Avia-kabinetin näyttelyiden
ohella museon käytävätilassa oli
kesän ajan (kesäkuusta elokuun
loppuun) esillä Pakilan Montessorileikkikoulun lasten teoksia
otsikolla Lentävät keksinnöt.
Museon strategian mukaisesti
vuonna 2015 laadittiin kirjallinen
näyttelysuunnitelma vuosille
2015–2022.

7

ASIAKASPALVELU JA YLEISÖTYÖ

M

useo ylsi vuonna 2015 kävijäennätykseen (38 590
kävijää). Tämä kävijämäärä ylitti yli 13 prosentilla edellisen kävijäennätyksen vuodelta
2013. Erityisesti kesä oli Ilmailumuseossa poikkeuksellisen vilkas.
Heinäkuussa museossa vieraili yli
5 000 museokävijää, joka on puolestaan museon historian tämänhetkinen kuukausitason ennätys.
Ilmaiskävijöitä vuoden kokonaismäärästä oli 11 905.

ystiedot, tarjoukset ja varaukset
ovat keskitetysti asiakkuudenhallintaohjelmassa. Samanaikaisesti
verkkosivuilla otettiin käyttöön
sähköinen varauslomake, jolla asiakas voi varata tilan, opastuksen,
elämyspalvelun tai uutiskirjeen
entistä vaivattomammin.
Yleisötyö - Opastukset
ja pedagogiset palvelut

Museo oli vuonna 2015 avoinna
yleisölle päivittäin klo 10 - 17 ja
lisäksi keskiviikkoisin klo 20 saakka.
Erillisvarauksesta museota pidettiin
avoinna muinakin aikoina.
Pääsymaksut olivat lapsilta, opiskelijoilta ja eläkeläisiltä 7 €, aikuisilta
10 € ja perheiltä 25€. Toukokuussa
museossa alettiin myydä Museokorttia. Vuoden aikana myytiin 189
Museokorttia ja kortilla kävi museossa 683 museovierasta.

Ilmailumuseon opastusvalikoimassa oli vuonna 2015 perusopastus,
Muistojen lentomatkailua -teemaopastus Liikkeelle!-näyttelyyn
sekä lasten syntymäpäiville
suunniteltu Pikku Pilotin Lentokoulu -opastus. Perusopastuksia
sekä teemaopastuksia oli vuoden
aikana yhteensä 104 kappaletta.
Lasten syntymäpäiviä museolla
järjestettiin 32 kertaa. Vantaan
asuntomessujen aikana järjestettiin pääsylipun hintaan kuuluvia
yleisöopastuksia 23 kertaa.

Loppuvuodesta otettiin aktiivikäyttöön Salesforce-asiakkuudenhallintaohjelma. Kaikki yhte-

Oppaina toimii arkisin museon
vakituinen henkilökunta, iltaisin ja
viikonloppuisin museon asiakas-

palvelun tuntityöntekijät. Lisäksi
vapaaehtoiset oppaat ovat opastaneet iltaisin ja viikonloppuisin
sekä yleisöopastuksissa.
Museon opastuspalveluiden sisällöstä vastasi vuoden 2015 ajan
näyttelypäällikkö Valeri Saltikoff.
Sisältövastuu siirtyi kesällä 2015
museolehtoriksi nimitetylle Tiia
Fynesille, joka on perhevapaalla
vuoteen 2016 saakka.
Museon strategian mukainen yleisöpalvelusuunnitelma kirjoitetaan
vuonna 2016.
Museon saama asiakaspalaute
oli edellisvuoden tapaan hyvällä
tasolla. Asiakkailta kerättyjen
palautteiden (137 kpl) keskiarvo
oli 4,38 (asteikko 1-5). Kiitosta
saivat erityisesti museon simulaattoripalvelut sekä Convair
Metropolitan -lentokone, johon
kävijä pääsee sisälle tutustumaan.
Parannettaviksi asioiksi kävijät nimesivät yleiset fasiliteetit (hallien
alhainen lämpötila talvella), lisäksi
lapsille kaivattiin lisää tekemistä.

KÄVIJÄPROFIILI 2015

2,80 %

1,80 %

1,60 %

0,60 %

aikuinen 44 %
lapsi 25,7 %
kokousasiakkaat 23,5 %
koulu- ja päiväkotiryhmät 2,80 %

23,5 %

Museokortti 1,80 %

44 %

ryhmäkävijät 1,60 %
muut 0,60 %

25,7 %
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MIRACLE-hanke
Suomen Ilmailumuseo on vuonna
2015 ollut mukana TEKESin rahoittamassa MIRACLE-hankkeessa
(Mixed Reality Applications for
Culture and Learning Experiences). Kyseessä on suomalaisten
tutkimuslaitosten sekä kulttuuri- ja
matkailualan yhteisöjen yhteishanke, jossa tutkitaan lisätyn todellisuuden sovelluksia kulttuuri- ja
matkailualan tarpeisiin. Museon
yhteistyökumppani hankkeessa on
Helsingin yliopisto, ja hankkeessa
tutkitaan lisätyn todellisuuden
soveltamista lentämiseen liittyvien
fysikaalisten ilmiöiden mallintamiseen koululaisille.

käyttöä oli yhteensä 1129 tuntia.
Ison osan kokoustilojen käyttäjistä muodostavat jo pitkäaikaiset kanta-asiakkaat, mutta
uusia asiakassuhteita onnistuttiin
luomaan kiitettävästi. Yritysasiakkaille paketoitiin kokoustilojen
lisäksi elämyksiä simulaattoreissa,
opastettuja museokierroksia ja
ravintolapalveluja. Myös monet yksityishenkilöt löysivät museon tilat
omien juhliensa ja merkkipäiviensä
pitopaikaksi.
Elämyspalvelut

Kokouspalveluiden myynti oli
58 488 €, jääden hieman edellisestä vuodesta.

Museon elämyspalvelut tarjoavat
asiakkaille helpon mahdollisuuden päästä itse kokeilemaan lentämistä. Vuoden alkaessa museolla oli käytössään omissa tiloissaan
neljä erityyppistä simulaattoria,
Saab S35 Draken, Piper PA-23
Aztec, Messerchmitt Bf-109 ja
Diamond DA42. Näistä simulaattoreista Saab Draken on vapaasti
museovieraiden käytössä.

Kokoustiloissa oli vuoden aikana
241 tapahtumaa, joihin osallistui
8719 henkilöä. Tilojen asiakas-

Diamond DA42 on Aeropole
Oy:n omistama ammattikäyttöön
tarkoitettu simulaattori, jonka

Museon osalta hankkeen toteutus ajoittuu vuodelle 2016.
Kokouspalvelut
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käytöstä museoasiakkaiden
elämyslentoihin museolla on
tilavuokrasopimuksen sisältämä
yhteistyösopimus.
Yhteistyösopimuksella Finnair
Flight Academyn kanssa lennettiin lisäksi Boeing 757 -liikennekoneen FFS-simulaattorilla aina
laitteen käytöstä poistamiseen,
vuoden loppuun asti.
Elämyspalveluiden kokonaismyynti oli 78 618 €. Simulaattoreilla lennettiin vuoden aikana
364 kertaa.
Simulaattorilentojen kouluttajina
ovat toimineet pääosin vapaaehtoiset simulaattorikouluttajat,
mutta kasvavassa määrin myös
museon vakinainen henkilökunta.
Kouluttajien joukossa on ollut
aktiiveja ja eläkkeellä olevia liikennelentäjiä sekä Ilmailumuseoyhdistyksen ja virtuaalipilottien
vapaaehtoisia. Kaikkiaan kouluttajina on toiminut kolmekymmentä henkilöä.

TAPAHTUMAT
Asuntomessut Vantaalla
Vuoden ehdoton päätapahtuma oli
valtakunnalliset asuntomessut Vantaalla
10.7–9.8.2015. Asuntomessuilla sai ensiesittelynsä kunnostettu Douglas DC-3
–matkustajakone Lokki. Asuntomessut
olivatkin museon vuoden suurin yksittäinen ponnistus, jossa yhdistettiin
vapaaehtoisten, museon työntekijöiden
ja eri sidosryhmien voimat. Lokin kunnostamiseen vapaaehtoiset käyttivät yli 2,5
tuhatta työtuntia. Asuntomessuille rakennettiin myös museon pop up –näyttely
ja myyntialue. Lisäksi julkaistiin Lokkijulkaisu, joka esittelee koneen historiaa ja
kunnostusta.
Lokin siirrot messualueelle ja takaisin
olivat myös pienimuotoisia mediatapahtumia. Vantaan kaupungin viestinnässä
Lokki sai keskeisen paikan erottuvana
messujen maamerkkinä. Asuntomessuilla
vieraili yhteensä 138 748 kävijää. Ilmailumuseon osastolla kävi runsaasti innokkaita koneen kuvaajia ja ihastelijoita. Osastolla kävijöitä innostettiin kuvaamaan
Lokkia mm. Instagram-kilpailun avulla.

MUSEON TAPAHTUMAT
Vuonna 2015 museo järjesti 9 omaa tapahtumaa. Omien tapahtumien
lisäksi museo organisoi 194 asiakastapahtumaa, syntymäpäivistä yritysten
esittely- ja koulutustilaisuuksiin.
18.4. Kevään ilmailukirjallisuuspäivä
Kirjamarkkinoiden, kirjahuutokaupan, myyntipöytien ja
uutuuskirjaluentojen perinteinen tapahtuma. Kävijöitä oli 191.
25.4. Lentomatkustamisen nostalgiapäivä
Liikkeelle – erikoisnäyttelyn avautumisen kunniaksi museon järjesti 1950 – 1960 -lukujen
lentomatkustamista käsittelevän tapahtumapäivän. Kävijöitä oli 179.
16.5. Ilmailumuseon yö
Uusin tulokas museon monipuoliseen tapahtumatarjontaan vei museoasiakkaat
dramatisoiduille opastuskierroksille museon kulisseihin. Kävijöitä oli 130.
17.5. Lasten päivä
Päivä järjestettiin yhdessä Vantaan kaupungin, Finavian, lentoasemapoliisin, Pelastuslaitoksen, Rajavartiolaitoksen ja Vääpelikillan kanssa. Kävijöitä oli 881.
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26.9. Lennokki 2015
Klassikkotapahtuma keräsi paikalle Suomen johtavat lennokkikerhot ja alan harrastajat.
Tapahtuman teemana oli kuusi vuosikymmentä täyttänyt Suomen Lennokki Ky. Kävijöitä oli 252.
10.10. Ilmailuharrastuspäivä
Ilmailuharrastuspäivänä kuultiin mielenkiintoisia luentoja, tutustuttiin alan laajaan
harrastajakuntaan. Kävijöitä oli 191.
7.11. Syksyn Ilmailukirjallisuuspäivä
Syksyn kirjallisuuspäivänä oli useita uutuuskirjojen esittelyitä, huutokauppa ja
asiakkaiden myyntipöytiä. Kävijöitä oli 269.
12.12. Joulumyyjäiset ja Duo Harmonic joululaulukonsertti
Joulun parhaat lahjat löytyivät Ilmailumuseolta ja Duo Harmonicin
joululaulukonsertti viimeisteli jouluisen tunnelman. Kävijöitä oli 274.
19.12. Finnair Pilots’ Big Bandin konsertti
Lentäjien Big Band esiintyi jo viidennen kerran museon Aero-auditoriossa.
Konsertista nautti 150 henkilöä ja ennen konserttia gaalapäivällistä nautti 40 henkilöä.
TAPAHTUMIA MUSEON ULKOPUOLELLA
26.–28.4. Model Expo 2015
Perinteisen Helsingin Messukeskuksessa järjestetyn tapahtuman kiinnostavimmat
kohteet olivat 80-vuotiasta lentoaan juhlivat DC-3 ja Messerchmitt Bf109.
10.7. - 9.8. Vantaan Asuntomessut
Tapahtumavuoden kohokohta, asuntomessujen kuvatuin kohde DC-3 Lokki- kone
sekä ympärille rakennettu näyttely ja museokauppa.
2.8. Kymin Avoimet ovet -ilmailupäivä
Paikallisen legendan Lentäjä Laukkanen -kirjaa myytiin enemmän
kuin koko alkuvuonna yhteensä.
9.–10.8. Turku Tour De Sky International Airshow 2015
Suomen Ilmailuliiton päälentonäytöksen osaston teemana oli Ilmailumuseon ja
Finnair Pilots´ Big Bandin yhteistyö. Myrsky II projekti oli
myös esillä IMY:n ja Keski-Suomen Ilmailumuseon kanssa.
16.-17.8. Helsinki International Airshow
Malmin lentoasemalla järjestetyssä tapahtumassa teemana oli DC-3:n
kahdeksan vuosikymmentä ja museon palvelukokonaisuus.
4.10. Hyvinvointimessut
Museo toimi Vantaan Energia-areenalla järjestetyssä tapahtumassa yhtenä pääyhteistyökumppanina. Osaston teemana DC-3 ja vapaaehtoistyö Lokki-projektin kautta esiteltynä.
MUUT TAPAHTUMAT
Avia-kabinetti
Sture Gripenbergin maalauksista koostuva taidenäyttely, joka oli avoinna heinäkuuhun saakka.
14.7.–6.9.2015 Maria-Pelagea Keurulaisen Malmi-aiheisista valokuvavedoksia.
16.10.2015–31.2.2016 Kari Vertasen maalauksia.
Lisäksi IMY ry järjesti museolla yhdeksän jäseniltaa sekä 29.8. saksalaisen lentäjäveteraani
Hugo Brochin vierailun.
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VIESTINTÄ

T

yökenttäjakoa uudistettiin
viestinnän osalta vuoden
2015 aikana. Aiemmin
myynti- ja markkinointipäällikön
vastuulle kuuluneet viestintätehtävät siirtyivät heinäkuussa
asiakaspalvelupäällikölle.
Syyskautena museolle laadittiin
uusi viestintäsuunnitelma vuosille 2015 - 2016. Suunnitelmassa
korostetaan erityisesti tiedottamisen tärkeyttä ja johdonmukaisuutta. Suunnitelma sisältää perinteisempien alueiden lisäksi myös
ohjeistuksen some-viestinnästä.
Tapahtumista ja museon ajankohtaisista asioista kerrottiin
tiedotejakelulla. Eniten näkyvyyttä sai tiedote Douglas DC-9-14
matkustajakoneen (”Tumppiysin”)
mahdollisesta paluusta Suomeen.
Tärkein viestintäkanava on museon verkkosivut osoitteessa www.
ilmailumuseo.fi. Museon www-

sivut uudistettiin vuoden aikana.
Uudet verkkosivut suunnitteli ja
toteutti verkkosuunnittelija Ilkka
Olander (Sometek). Uudistuneet
verkkosivut julkaistiin kesäkuussa.
Verkkosivujen selkeä ilme ja informatiivisuus ovat saaneet kiitosta
osakseen. Verkkosivujen kävijäliikennettä tilastoidaan Google
Analytics -palvelun avulla. Vuoden 2015 aikana museon verkkosivuilla vierailtiin 79 374 kertaa
(vuonna 2014 58 544 kertaa).
Sosiaalisen median kentällä
museon pääkanava on Facebook.
Vuoden aikana Facebookin
tavoittavuutta tehostettiin mm.
maksullisilla kampanjoilla ja ennakkosuunnittelulla. Henkilökunnan kesken sosiaalisen median eri
mahdollisuuksiin ja ominaisuuksiin
perehdyttiin syksyllä sisäisessä
some-workshopissa. Ilmailumuseon Facebook-sivuston tykkääjämäärä kasvoi vuoden aikana

hyvää tahtia. Vuoden 2015 lopussa sivustolla oli 2 061 tykkääjää
(kasvua edellisvuoteen+ +37%).
Toukokuussa Ilmailumuseo avasi
Instagram-tilin erityisesti kuvallisen viestinnän tueksi. Vuoden
lopussa Instagramissa museolla
oli 252 seuraajaa. Ilmailumuseolla
on oma sivunsa myös TripAdvisor
ja FourSquare -palveluissa.
Museon sähköinen uutiskirje ilmestyi 11 kertaa. Lokakuusta lähtien sähköpostitse lähetetyt pdf-muotoiset
uutiskirjeet korvattiin MailChimpjärjestelmän kautta lähetetyillä
tiedotteilla. Tilaajia uutiskirjeellä
oli vuoden lopussa 328. Jatkossa
kehityskohteena on uutiskirjeen
tilaajamäärän kasvattaminen.
Mediaseurannalla mitattiin Ilmailumuseon saamaan mediajulkisuuden määrää. Ilmailumuseosta
oli vuonna 2015 mainintoja eri
medioissa 196 kertaa.
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MYYNTI JA MARKKINOINTI

S

uurimmat markkinointipanostukset median puolella
tehtiin Asuntomessujen,
Kehäradan avajaisten, elämyspalveluiden, Liikkeelleerikoisnäyttelyn ja kokoustilojen
mediakampanjoihin. Sanoma
Newsin kanssa jatkettiin yhteistyösopimusta, uusina toimijoina
museon markkinointikanaviin
tulivat Helsinki Card ja Cityshopper -jäsenyydet.
VR-yhtymän kanssa tehtiin
Matkalla-lehteen mainoskampanja ”Aviapolis asemalla”.

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä Ilmailumuseoyhdistyksen
Feeniks-lehdessä on museolle
ilmainen tapahtumasivu.

on jaossa pääkaupunkiseudun
keskeisimmissä matkailuneuvontapisteissä, lentoasemalla ja
kaikissa museon tapahtumissa.

Vantaan Asuntomessut oli markkinoinnissa vuoden päätapahtuma. Museo ja erityisesti
DC-3 Lokki -lentokone oli näyttävästi esillä kaikessa asuntomessumateriaalissa. Ilmailumuseo näkyi
myös merkittävimmissä matkailuesitteissä ja lukuisissa matkailuportaaleissa.

Yrityksille markkinoitiin elämyspalveluita, tiloja ja ravintolapalveluita
messuilla, tapahtumissa ja sähköisin kampanjoin. Elämyspalveluita
markkinoitiin myös Google-hakusanamainonnan avulla.

Ilmailumuseon yleisesitteestä
teetettiin uudistettu painos. Esite

MUSEOKAUPPA
Museokaupan myynti pysyi
hyvällä tasolla, yleisestä taloustilanteesta huolimatta, ollen 107
951 €. Tuotevalikoiman merkittävimmät laajennukset liittyivät
museon oman DC-3 Lokki -tuoteperheen luomiseen Vantaan
Asuntomessuille.
Museokaupalle merkittäviä olivat
myös museon ulkopuoliset tapahtumat, lentoaseman Popupnäyttely tammikuun loppuun asti
sekä Vantaan Asuntomessut
10.7–9.8.2015.
Trafiikki-museot ry:n yhteinen
verkkokauppa toimii museokaupan jakelukanavana myös
ulkomaille.
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Museoliiton museokortti-markkinointi on myös ollut merkittävässä roolissa vuoden 2015 aikana.

uomen ilmailumuseo täydentää henkilökuntansa ammattimaista museotyötä mittavalla vapaaehtoistyömäärällä,
jonka avulla sekä museon viikoittainen työskentely että lukuisat
projektit saadaan onnistumaan.
Ilmailumuseon vapaaehtoiset tekivät vuonna 2015 kaikkiaan 11 192
tuntia vapaaehtoistyötä. Suurin
osa vuoden vapaaehtoistyöstä
tehtiin Vantaan Asuntomessujen
Lokki –projektissa (2 725 h) sekä
Ilmailumuseoyhdistyksen Tiistaikerhossa (6 930 h).

Museo tarjoaa laajalle joukolle mahdollisuuden osallistua
museon hyväksi tehtyyn työhön
jokaisen omia henkilökohtaisia
vahvuuksia hyödyntäen. Samalla
museosta muodostuu viikoittainen kohtaamispaikka kaikenikäisille. Työhön liittyy tiiviisti
sosiaalinen kanssakäyminen sekä
yhdessä oppiminen.
Vapaaehtoistyöskentelyyn kuuluvat mm. opastuspalvelut iltaisin ja
viikonloppuisin, elämyspalvelujen
simulaattorikouluttajien työskentely, kokoelmien kuten arkistoma-

teriaalin ja valokuvien luettelointi,
ilma-alusten entisöinti ja kunnostaminen ja museon tapahtumissa
avustaminen. Museon vapaaehtoiset ovat myös valmiita työskentelemään lukuisissa museon
ulkopuolisissa tapahtumissa kuten
messuilla ja lentonäytöksissä.
Museon strategiaan kuuluu yhteisötyön ja vapaaehtoistyön kehittäminen vielä entistäkin monipuolisemmaksi ja osallistavammaksi.
Museo tarjoaa yhteisöpalveluiden
toimintamallia tulevaisuudessa
pohjaksi myös muille museoille.

Kuva: Reino Myllymäki

S

YHTEISÖPALVELUT

Kuva: Reino Myllymäki
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TUKITOIMINNOT

IT-järjestelmät
Museon IT-palvelut on vuodesta 2011 lähtien tilattu Visiotech Oy:ltä.
IT-palvelut kattavat laajakaistayhteyden, verkkosivujen nimipalvelut,
palomuurin, virustorjunnan lisenssit, verkkopalvelinjärjestelmän sekä
sähköpostipalvelut. Verkkosivu-uudistuksen yhteydessä sivuston hosting-palvelut siirrettiin Visiotechiltä Wordpress-julkaisujärjestelmään
erikoistuneelle Sitegroundille. Museon IT-vastaavana toimii näyttelypäällikkö Valeri Saltikoff.
Lisäksi museo korvasi vuoden 2015 lopulla toimintasuunnitelman mukaisesti lankapuhelinjärjestelmänsä (Elisa Oyj) Visiotechin IP-puhelinjärjestelmällä, ja kohensi talon sisäisen langattoman verkon toimintaa.
Muita merkittäviä ATK-laitehankintoja ei vuonna 2015 tehty, lukuun
ottamatta uusille työntekijöille tilattuja työasemia.
Kiinteistö
Kiinteistön ylläpitoa leimasi myös vuonna 2015 varautuminen
SIM 2020 -hankkeen mukanaan tuomiin suuriin muutoksiin. Kaikkien
korjauksien tarpeellisuutta on arvioitu suhteessa niiden odotettavissa
olevaan käyttöikään.
Tulevaisuuden muutosten vuoksi kiinteistöön tehtiin vain välttämättömät korjaukset ja huollot.
Ulkopuolisina palveluntarjoajina toimivat Finavia Oyj (piha-alueiden
talviaikainen huolto), ISS Palvelut Oy (hälytyskeskuspalvelut, siivous
30.11.15 saakka), SITA Suomi Oy (jätehuolto), Pasi Oila (ilmastointiautomatiikka) ja Jari Repo (sähköasennukset).
Lentoaseman ja siten myös museon ympäristö on ollut usean vuoden
muutosten kourissa. Ympäristön rakentamisesta huolimatta museo
pyrkii turvaamaan jatkossakin kohtuulliset katuyhteydet pienempien
ilma-alusten siirtämiseen kokonaisina lentoaseman ja museon välillä.
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SÄÄTIÖ

Suomen Ilmailumuseon merkittävimmät sidosryhmät ovat museon omistavan Suomen Ilmailumuseosäätiön
perustajat Finnair Oyj, Finavia Oyj, Ilmailumuseoyhdistys ry, Patria Oyj, Suomen Ilmailuliitto, Vantaan kaupunki
ja Ilmavoimat. Säätiön hallintoelimiä ovat edustajisto, hallitus ja museonjohtaja. Säätiö on toimintavuonna
toteuttanut sääntöjensä määräämää tarkoitustaan ylläpitää Suomen Ilmailumuseota ja edistänyt siten
Suomen ilmailun historian tutkimusta, opetusta ja tuntemusta. Säätiön lähipiirille ei ole annettu avustuksia tai
muita vastikkeettomia taloudellisia etuja eikä säätiöllä ja lähipiirillä ole ollut muitakaan taloudellisia toimia.
Edustajisto
Edustajiston sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 10.4.2015 ja syyskokous 27.11.2015.
Sihteerinä edustajiston kokouksissa oli Henri Äijälä.
Suomen Ilmailumuseosäätiön edustajiston kaudella 20142015 muodostivat
Varsinaiset jäsenet:					Varajäsenet:
Paavo Antila (IMY ry)					Markku Lemmilä
Ben I. Björkqvist (IMY ry), varapuheenjohtaja		
Kari Koski
Erkki Kivikero (IMY ry)					Pekka Simula
Raija Virta (Vantaan kaupunki)				
Veli-Matti Kallislahti
Lassi Matikainen (Patria Oyj)				
Martti Wallin
Petteri Nissilä (Finavia Oyj), puheenjohtaja		
Janne Simula
Igor Kopilow (IMY ry)					Jukka Hoffren
Kari Poutasuo (IMY ry)					Raimo Malkamäki
Carl Fredrik Geust (IMY ry)				
Juha Klemettinen
Antero Lahtinen (Finnair Oyj)				
Paavo Turtiainen
Raimo Korpi (IMY ry)					Kaisa Mölläri
Mikko Punnala (Ilmavoimat)				Petri Tolla
Erkki Ikonen (Suomen Ilmailuliitto ry)			
Jari Kilpeläinen
Erovuorossa edustajistosta syyskokouksessa olivat Antero Lahtinen / Paavo Turtiainen (Finnair Oyj),
Erkki Kivikero / Pekka Simula (IMY ry), Igor Kopilow / Jukka Hoffren (IMY ry) sekä
Raija Virta / Veli-Matti Kallislahti (Vantaan kaupunki).
Uusiksi edustajiksi valittiin yhteisöjen ilmoitusten mukaisesti Jukka Huhtala / Markku Remes (Finnair Oyj),
Igor Kopilow / Jari Helander (IMY), Janne Salonen / Erkki Kivikero (IMY) sekä
Raija Virta / Veli-Matti Kallislahti (Vantaan kaupunki).
Edustajiston puheenjohtajana kaudella 2015 - 2016 jatkaa Petteri Nissilä
ja varapuheenjohtajana Ben I. Björkqvist.
Suomen Ilmailumuseosäätiön hallitus
Suomen Ilmailumuseosäätiön hallituksen kaudella 1.1.2015 31.12.2015 muodostivat:
Sami von Wehrt, puheenjohtaja
Antti Ala-Heikkilä
Marcus H. Borgström
Ilkka Kangastalo
Pekka Kuosmanen
Janne Rönnbäck
Seppo Stark
Juha Sarasto
Säätiön hallitus kokoontui kymmenen kertaa. Museonjohtajana on toiminut Markku Kyyrönen.
Tilintarkastus
Tilintarkastajina ovat toimineet Jyri Heikkinen KHT ja Tuomas Honkamäki KHT, PricewaterhouseCoopers Oy.
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