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PERUSTAN RAKENTAMISEN VUOSI

Vuosi 2019 näyttäytyi museolle perustan luomisen ja suunnittelun vuotena. Edellinen vuosi oli käytetty
tiiviisti Cargo-hankkeen edistämiseen. Siinä museolle kaavailtiin uusia tiloja Finnairilta vapautuneesta
rahtiterminaalista. Jouduimme kuitenkin toteamaan, että Cargo-hankkeelle ei ole etenemisen mahdollisuuksia.
Vuoden alussa määrittelimme tavoitteen: kartoitamme uudelle ilmailumuseolle parhaimmat
toimintaedellytykset. Aloitimme pohjatyön, jossa henkilökunta pohti museon tarkoitusta. Mitä varten olemme
olemassa, mikä tekee meistä ainutlaatuisia, miten erotumme muista? Vastauksista löysimme toimintamme
ytimen – kokoelmat ja asiantuntijuuden. Tämä on se kova ydin, jonka ympärille haluamme jatkossakin rakentaa
museon toiminnan. Tämä pohdinta toimi myös pohjana museon keväällä käynnistetylle strategiatyölle.
Keväällä museo toteutti museoalalla jotain ennalta näkemätöntä ja ennakkoluulotonta. Avasimme kaikille
avoimen Kumppanihaun, jolla etsimme museolle uusia yhteistyökumppanuuksia. Kumppanihaku saavutti
laajan huomion niin eri kaupunkien ja kuntien kuin mediankin keskuudessa. Kevään aikana museon
“delegaatio” vierailikin useilla paikkakunnilla eri puolilla Suomea tutustumassa näkemyksiin museotoiminnan
järjestämisestä. Kesän jälkeen Vantaan kaupungin kanssa päädyttiin viemään Uusi Ilmailumuseo –hanketta
yhdessä eteenpäin. Syksy kuluikin tiiviisti työryhmätyöskentelyn ja sijaintivaihtoehtojen kartoittamisen
merkeissä.
Museon uuden, joulukuussa julkaistun strategian mukaisesti työssämme näkyvät uteliaisuuden,
vastuullisuuden ja yhteisöllisyyden arvot. Hyvin perustein voi sanoa, että nämä arvot näkyivät jo vuoden
2019 toiminnassamme. Olimme rohkeita ja valmiita tarttumaan uuteen etsimällä innovatiivisia ratkaisuja
museohankkeen eteenpäin viemiseksi. Pyrimme tekemään pitkäjänteisiä ja vastuullisia ratkaisuja
toiminnassamme monella eri tasolla. Osallistuimme yhteiskunnalliseen keskusteluun ilmastonmuutoksesta
kehittämällä yläkoululaisille aihetta käsittelevän pelillisen opetuspaketin. Vuoden aikana kehitimme edelleen
sidosryhmätyötämme sekä kävimme keskusteluja ja teimme kehittämistyötä yhdessä muun muassa aktiivisten
ja sitoutuneiden vapaaehtoistemme kanssa.
Museon lähitulevaisuuden kannalta yksi vuoden positiivisimmista uutisista oli tieto valtionavustuksista vuosille
2020—2023. Museo sai kauan kaipaamansa korotuksen valtionosuuteen sekä harkinnanvaraiseen osuuteen.
Museo nimettiin myös samalla alansa valtakunnalliseksi vastuumuseoksi. Tämä kaikki viestin hyvin siitä, että
työtämme arvostetaan ja sille halutaan luoda edellytyksiä myös tulevaisuudessa.
Haluan kiittää tästä perustaa luoneesta vuodesta kaikki sidosryhmiämme, vapaaehtoisiamme sekä
kehittämisorientoitunutta henkilökuntaa ja säätiön hallitusta.
Pia Illikainen
Museonjohtaja

Aviators Association teki museolle lahjoituksen Kumppanihaussa ja haastoi
ilmailualan tukemaan museota. Kuva: Jari B. Miettinen
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TALOUS JA HENKILÖSTÖ

TALOUS
Museon menot pysyivät maltillisina ja suunnitelman mukaisina, poikkeuksena ICT-järjestelmiin
liittyvä ennakoimaton ja välttämätön palveluiden uusiminen. Omien tulojen määrää pystyttiin
kasvattamaan edellisvuodesta, ja erityisesti museokaupan tuotot sekä lahjoitukset kasvoivat
edellisvuodesta. Suurimpana lahjoittajana oli Saab Finland Oy, joka osoitti museolle vuoden
aikana yhteensä 50 000 €, summasta osa oli vastikkeellista tukea. Lisäksi Aviators Association
ry lahjoitti museon toimintaan 2 500 € Kumppanihaun yhteydessä järjestetyssä tilaisuudessa.
Museon saamien julkisten avustusten määrä pysyi samalla tasolla kuin edellisvuotena jääden
huomattavasti haetuista avustussummista.
Kokonaistulot olivat 832 815 €, joka oli 122 882 € enemmän kuin vuonna 2018.
Kokonaistuloista omien tulojen osuus oli 53 %.
Suurin yksittäinen menoerä oli henkilöstökustannukset 553 923€, joka oli 32 168 € (5,49%)
vähemmän kuin edellisenä vuonna. Museon varsinaisen toiminnan kulut olivat 845 731 € (luku ei
sisällä suunnitelman mukaisia poistoja).
Toimintasuunnitelmaa vuodelle 2019 jouduttiin aiempien vuosien tapaan sopeuttamaan
suhteessa myönnettyihin avustuksiin. Toimintavuodelle haettiin erilaisia toiminta- ja
hankeavustuksia seuraavasti (suluissa myönnetty summa):
•

Opetus- ja kulttuuriministeriö, harkinnanvarainen avustus VEM-museoiden valtakunnallisiin
erityistehtäviin 205 784 € (106 000 €)

•

Vantaan kaupunki, toiminta-avustus 163 000 € (50 000 €)

•

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Erityisavustus kulttuurin perustan ja jatkuvuuden kokeilu- ja
kehittämishankkeisiin, Uusi Ilmailumuseo -showroom 36 500 € (0 €)

•

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Avustus taiteilijoille maksettavien näyttelypalkkioiden
kattamiseksi 4 608 € (3 000 €)

•

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Erityisavustus yleisiin taidetta ja kulttuuria edistäviin
hankkeisiin, Ilmailumuseokentän selvitystyö 19 500 € (12 000 €)

Haettujen avustusten kokonaissumma oli 429 392 € ja myönnetty summa 171 000 €.
Saatujen avustusten lisäksi museolle myönnettiin lakisääteistä VOS-avustusta 7
henkilötyövuoden arvosta yhteensä 222.216 € (7 htv vuonna 2018, 212.468 €).
Museon tulos oli rahoituskulujen ja verojen jälkeen -319 616 €. Tuloslaskelma sisältää
suunnitelman mukaisia poistoja käyttöomaisuudesta 270 288 € (275 330 € vuonna 2018) sekä
vapaaehtoisten varauksen lisäyksen 31 815€ (museon tontin ennallistamiskuluihin varautuminen).
Museon maksuvalmius säilyi koko vuoden hyvänä.
Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen ja arvio tulevasta kehityksestä
Museon vuoden 2020 valtionrahoitus varmistui marraskuussa. Museo sai korotusta
valtionosuuteensa 2 henkilötyövuoden verran sekä valtakunnallisen vastuumuseon
lisärahoitusta 263 000 €. Näiden tukien yhteenlaskettu summa on 501 964 €, joka on 173 701
€ enemmän kuin kyseiset avustukset vuonna 2019. Vuonna 2020 museo pystyy korjaamaan
henkilöstöresurssivajetta rekrytoimalla kokoelmatiimiin ja vakinaistamalla viestinnästä
vastaavan henkilön työsuhteen. Samalla pystytään vastaamaan entistä paremmin museon
vastuumuseovastuisiin.
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Vuodelle 2020 budjetoidaan omien tulojen maltillista kasvua. Kiinteistökustannukset nousevat
edellisvuodesta säätiön omistamien museorakennusten (Vantaa ja Vesivehmaa) korjauspaineen
takia.
Kevään 2020 hankerahoitusneuvottelut ovat Uusi Ilmailumuseo -hankkeen eteenpäinviemisen
kannalta ratkaisevia.

MUSEON HENKILÖKUNTA
Tammikuussa museossa aloitti viestintä- ja hankekoordinaattori määräaikaisena (7.1.—
31.12.2019). Muutoin henkilökunnassa ei ollut muutoksia.
Syksyllä toteutettiin työeläkeyhtiö Elon työyhteisökysely. Vastaava kysely oli toteutettu aiemmin syksyllä 2017.
Vakinainen henkilökunta
Museonjohtaja Pia Illikainen
Asiakaspalveluassistentti Veera Sandgren
Intendentti Matias Laitinen
Kokoelma-amanuenssi Tapio Juutinen
Museoapulainen Petri Fodge
Museomekaanikko Antti Laukkanen
Museolehtori Tiia Fynes
Museomestari Kimmo Snellman
Myynti- ja markkinointipäällikkö Henri Äijälä
Näyttelypäällikkö Valeri Saltikoff
Viestintä- ja hankekoordinaattori (määräaik.) Mia Kunnaskari
Kokoaikaisen henkilökunnan lisäksi museolla työskentelee osa-aikaisia tuntityöntekijöitä asiakaspalvelutehtävissä. Tehtävät käsittävät lipunmyynnin ja museokaupan hoidon lisäksi museon
palveluiden varausten käsittelyä. Lisäksi vuonna 2019 museolla työskenteli kaksi osa-aikaista
tuntityöntekijää suunnittelutehtävissä. Tuntityöntekijöinä museolla ovat työskennelleet Tom
Edvardsson, Ea Ek, Veera Einamo, Iida Heikkari, Sarbiya Ignatova, Hilla Leikas, Vincent
Matsuuke, Jari B. Miettinen, Riia Muttonen ja Lydia Sandgren.
Vuoden aikana neljä henkilöä suoritti museossa yhdyskuntapalvelua. Yksi henkilö
tuli TE-keskuksen työllisyyspalvelun välityksellä. Henkilöitä työhön tarjosivat Vantaan
rikosseuraamuslaitos ja Uudenmaan TE-toimisto. Rikosseuraamuslaitos luovutti museolle
Vuoden 2018 palvelupaikka -palkinnon 11.1.2019. Ammattikorkeakoulu Laureasta museon
asiakaspalvelussa suoritti 2,5 kuukauden työharjoittelun yksi opiskelija. Museossa oli myös
useita yläasteikäisiä TET-harjoittelijoita.
Henkilöstön koulutus
Suomen Ilmailumuseon henkilökunta osallistui aktiivisesti useisiin oman ammattialansa
koulutuksiin, seminaareihin ja neuvottelupäiviin, joita järjestivät muun muassa Museoliitto,
Museoalan ammattiliitto sekä Trafiikki ry. Henkilökunta osallistui vuoden aikana koulutuksiin
keskimäärin 3 päivää / henkilö. Osana museon tulevaisuustyötä toteutettiin kevään aikana
Museoviraston tuottama Museoiden arviointimalli.
Museonjohtaja valmistui Museoliiton ja Management Institute of Finlandin Museoalan
johtajakoulutuksesta (yritysjohtamisen erityisammattitutkinto) tammikuussa 2019.
Museomekaanikko jatkoi työnsä ohella Metropolia ammattikorkeakoulussa konservaattorin
opintoja. Viestintä- ja hankekoordinaattori viimeisteli työnsä ohella Jyväskylän yliopistossa
Kulttuuriympäristön tutkimuksen koulutusohjelmassa toisen maisteritasoisen tutkintonsa
heinäkuussa 2019. Museolehtori aloitti tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon opinnot
maaliskuussa 2019.

Suomen Ilmailumuseon toimintakertomus 2019
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SIM2020 – UUSI ILMAILUMUSEO

Suomen Ilmailumuseon tilaongelmia on pyritty ratkaisemaan jo
useaan otteeseen. Vuonna 2012
esillä oli laajennus- ja peruskorjaushanke nykyisellä vuokratontilla.
Vuonna 2014 suunnittelupöydällä
oli uudisrakennus Aviapoliksen
alueella. Loppuvuodesta 2017 alkoi
ns. Cargo-hankkeen suunnittelu.
Voimakkaasti kasvavan Aviapoliksen alueella kustannuspaineet
ovat kuitenkin jatkuvassa kasvussa ja sijainneista käydään kovaa
kilpailua. Myös Cargo-hanke jouduttiin hautamaan muun muassa
omarahoitusosuuden puuttumisen
takia.
Keväällä museo kartoitti uusia
yhteistyökumppanuuksia kaikille

avoimella Kumppanihaku -kampanjalla. Kumppanihaussa lähestyttiin kaupunkeja ja kuntia koko
Suomen laajuisesti sekä etsittiin
uusia yritys- ja oppilaitoskumppanuuksia. Haku oli julkisesti avoin
kaikille, lisäksi kutsuja hakuun ja
24.4. museolla järjestettyyn tilaisuuteen lähetettiin yli 400 kappaletta. Museon henkilökunnan
lisäksi tapahtumaan osallistui 74
henkilöä. Tapahtumassa museon
ja säätiön edustajien lisäksi olivat
puhumassa yrityskehitysjohtaja
Juha Moisio, Suomen Museoliiton
pääsihteeri Kimmo Levä ja museoasiantuntija Ulla Teräs. Aviators
Association haastoi tilaisuudessa
ilmailualan mukaan museolle tekemänsä lahjoituksen voimin.

Tämä museoalalla ennennäkemätön kampanja herätti paljon
kiinnostusta ja saavutti myös
median laajan huomion. Yhteensä 17 kaupunkia tai kuntaa
ilmoitti olevansa kiinnostuneita
sijoittamaan ilmailumuseon tai
kokoelmakeskuksen alueelleen.
Myös Vantaan kaupungin kanssa
neuvoteltiin museon sijainnista
ja jatkoedellytyksistä Vantaalla.
Näissä keskusteluissa päädyttiin
perustamaan Vantaan kaupungin
johtama selvitystyöryhmä, jossa kartoitetaan museolle uutta
sijaintia Vantaalla. Työ on edennyt
aikataulussa ja tätä kirjoittaessa
kartoitetaan parhaillaan tarkemmin kahta sijaintivaihtoehtoa.

SELVITYSTYÖ SUOMEN ILMAILUMUSEOKENTÄSTÄ
Kokoelmakeskushanketta jatkettiin yhdessä Suomen Ilmavoimamuseon kanssa sopimalla hankkeen yhteisistä tavoitteista. Syksyllä päätettiin
teettää selvitys suomalaisen ilmailumuseokentän
tilanteesta. Valtakunnallisen selvitystyön tavoitteena on kartoittaa kattavasti ja monipuolisesti
suomalaisen ilmailumuseokentän nykytila sekä
arvioida asioiden todennäköinen kehitys tulevaisuudessa.
Keskeisimmät selvitettävät kysymykset liittyvät
museoiden toimintaedellytyksiin ja ilmailuhistoriallisiin kokoelmiin. Selvityksessä kartoitetaan
sovittavalla tarkkuudella museoiden taloutta ja
muita resursseja, vaikuttavuutta, verkostoja sekä
sopimuksia ja muita sitoumuksia. Kokoelmien kohdalla kiinnostus kohdistuu laajuuteen, omistajuuteen, uhkiin ja mahdollisuuksiin ja tulevaisuuden
näkymiin.
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Työ viitoittaa tulevia toimia kokoelmakeskuksen
ratkaisemiseksi ja luo perusteet ilmailualan museoiden tulevaisuuden toiminnan varmistamiselle.
Kaiken museotyöhön liittyvän muutoksen keskellä
on erittäin tärkeää, että museot kykenevät yhdessä pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti varmistamaan suomalaisen ilmailun kulttuuriperinnön
säilymisen.
Selvitystyölle saatiin opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta, joka kattaa osan selvitystyön
kustannuksista. Työn tekijäksi valikoitui tarjouskilpailun perusteella Tieliikenteen valtakunnallisen
vastuumuseo Mobilian projektipäällikkö Anni Antila. Selvitys valmistuu vuoden 2020 toukokuun
loppuun mennessä.

STRATEGIA
Keväällä käynnistettiin museon strategian uusiminen. Työn tavoitteena oli sidosryhmiä kuullen ja
omaa arviointia hyödyntäen työstää museolle alan
ja yhteiskunnan muutoksiin peilaava strategia.
Alkuvuoden aikana museon henkilökunta arvioi
tilannettaan Museoviraston kehittämän museoiden itsearviointimallin avulla sekä muissa yhteisissä työpajoissa. Kevään ja syksyn aikana tavattiin
taustayhteisöjen edustajia ja keskusteltiin heidän
ajatuksistaan museon tulevaisuudesta ja yhteistyömalleista. Säätiön hallitus osallistui vuoden aikana säännöllisesti strategiatyöhön kokouksissaan
sekä kesäkuussa erillisessä strategiapäivässä. Uusi
strategia vahvistettiin hallituksen kokouksessa
joulukuussa 2019.

Museon strategia vuosille 2020—2023 pohjaa
yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Museo lisää
ymmärrystä ilmailusta. Museon tavoitteena on
nostaa ilmailun näkökulmaa yhteiskunnalliseen
keskusteluun. Tähän pyritään museon aiempaa
aktiivisemmalla roolilla ja ilmailukulttuurin esiin
nostamisella. Museo nojaa toiminnassaan uteliaisuuden, vastuullisuuden ja yhteisöllisyyden
arvoihin.

VALTAKUNNALLINEN VASTUUMUSEO -SELVITYS
Museolain uudistusprosessin myötä Suomen
ilmailumuseon oli haettava uudelleen Opetus- ja
kulttuuriministeriön valtionosuusjärjestelmän
piiriin vuoden 2019 aikana, kuten muidenkin
ammattimuseoiden. Vuoden 2018 lopulla museo
laati selvityksen valtakunnallisen erikoismuseon edellytysten täyttymisestä. Museo tiedosti
selvityksessään erityisesti talouteen ja sitä kautta
henkilöstöresursointiin liittyvät puutteet. Erikoismuseotoimintaan liittyvistä suunnitelmista oltiin
monissa kohdin jäljessä juuri näiden syiden takia.
Museoviraston alkuvuodesta 2019 julkaisemassa

lausunnossa todettiin, että museo täyttää valtakunnallisen erikoismuseon edellytykset, tosin
välttävästi. Museoviraston näkemyksen mukaan
museon kyky suoriutua valtakunnallisille erikoismuseoille säädetyistä tehtävistä on vaarantunut.
Museo laati helmikuussa 2019 valtakunnallisen
työn suunnitelman vuosille 2020—2023.
Marraskuussa varmistui nelivuotiskauden rahoitus ja museo nimettiin alansa valtakunnalliseksi
vastuumuseoksi. Nelivuotiskautena toteutetaan
tavoitteellisesti valtakunnalliselle vastuumuseolle
asetettuja tehtäviä saadun rahoituksen puitteissa.

Suomen Ilmailumuseon toimintakertomus 2019
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SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ

Yhteistyön vahvistaminen läheisten sidosryhmien kanssa on museon yksi keskeisistä strategisista tehtävistä. Vuoden aikana säätiön hallituksen puheenjohtaja ja museonjohtaja tapasivat jokaisen Suomen Ilmailumuseosäätiön
yhteisöosakkaan edustajan ja kartoitti näiden taustayhteisöjen näkemyksiä tulevasta yhteistyöstä museon kanssa.
Suomen Ilmailumuseosäätiön taustayhteisöistä erityisesti Vantaan kaupunki nousi vuoden aikana keskeiseksi Uusi
Ilmailumuseo -hankkeen yhteistyökumppaniksi.

VANTAAN KAUPUNKI
Vantaan kaupunki asetti vuoden alussa uuden
edustajan Suomen Ilmailumuseosäätiön hallitukseen.
Säätiön hallituksessa toimii erillisenä asiantuntijajäsenenä Vantaan kulttuurijohtaja.
Keskustelu ja yhteistyö Vantaan kaupungin kanssa
tiivistyi erityisesti syyskaudella, kun kaupunkiympäristön toimialan johdolla aloitettiin kartoittaa museolle
sijaintia. Työryhmä työskenteli tiiviisti ja tehokkaasti
loppuvuoden ajan. Lisäksi museolla järjestettiin esittelytilaisuuksia kaupungin edustajille, mm. kaavoittajille ja arkkitehdeille, ja kutsuttiin heitä ilma-alusten
siirtämisen erityiskysymyksiä käsittelevään seminaariin 4.12.

Myös Vantaan kulttuuriympäristölinjausten sekä
kulttuuripalvelujen kanssa käynnistettiin yhteistyötä
Ilmailumuseon aloitteesta. Ensimmäisessä yhteistyökokouksessa 7.6. oli 11 osallistujaa, ja siinä sovittiin
jatkettavan yhteistyötä erityisesti Kehäradan kulttuurireitin, kulttuuripalvelujen yhteisen esittelyn, vapaaehtoistoiminnan ja lasten/nuorten toiminnan parissa.
Vantaalaisten museoiden säännöllisille yhteistapaamisille todettiin olevan tarvetta. Ilmailumuseo toimii
koollekutsujana seuraavalla kerralla.
Ilmailumuseo osallistui ensimmäistä kertaa Vantaan
perusopetuksen työelämäpainotteisessa opetuksessa olevien 8-luokkalaisten Ilmailu-aiheisen monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Museolehtori osallistui kokonaisuuteen
kuuluvien tehtävien suunnitteluun museon sisältöjen
osalta. Museolehtori ja museomekaanikko pitivät
esityksen Ilmailumuseon toiminnasta ja museossa
työskentelystä kahdessa aloituspäivässä eri kouluilla. Osana kokonaisuutta oppilaat osallistuivat myös
opastetulle kierrokselle Ilmailumuseossa. Monialainen ilmailun opintokokonaisuus toteutetaan uudelleen myös keväällä 2020.
Karhumäentie sai koristuksekseen Jesse
Pasasen ilmailuhistoria-aiheisen teoksen,
yhteistyössä mukana Vantaan kaupungin
kuntatekniikan keskus.
Kuva: Jesse Pasanen

Ilmailumuseo on aktiivisesti mukana Vantaan elinkeinotoiminnan koordinoimassa matkailutoimijoiden
ryhmässä. Ryhmä verkostoituu tehokkaasti kokousten, koulutusten ja yhteisten hankkeiden parissa.
Ilmailumuseo on mm. tuottanut aktiivisesti sisältöjä
Vantaan tapahtumakalenteriin ja osallistunut hankkeisiin ja kampanjointiin (mm. 6Aika, Stopoverguide,
SustainableFinland, Kesä 2019 -esite, #TapahtumienVantaa). Ilmailumuseo on tuottanut ohjelmaa yhteisiin
tapahtumiin, kuten Matka 2019 -messuille, Kongressimessuille, ensimmäisille Tapahtumien Vantaa

-kokous- ja tapahtumamessuille sekä Aviapoliksen
Ihmeiden karnevaaliin.
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ILMAILUMUSEOYHDISTYS RY

TRAFIIKKI-MUSEOT RY

Ilmailumuseoyhdistyksen kanssa tehtävä yhteistyö
ulottuu useille osa-alueille. Vapaaehtoistoiminnan kautta näkyvimpänä yhteistyön muotona on
museolla toimiva Ilmailumuseoyhdistyksen entisöintiryhmä eli Tiistaikerho sekä muu entisöintitoiminta,
kuten VL Myrsky II -projekti.

Trafiikki-verkostoon kuuluu kymmenen liikenteen
ja viestinnän alan ammatillista erikoismuseota.
Museoalalla se on siten yksi Suomen Ilmailumuseon tärkeimmistä sidosryhmistä. Trafiikki-museot ry:n
tarkoituksena on auttaa jäsenmuseoitaan menestymään tuottamalla yhteisiä palveluita ja mahdollistamalla hankkeita sekä jakamalla osaamista ja
asiantuntijuutta.

Vuosi 2019 oli yhdistyksen 50-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuotensa kunniaksi Ilmailumuseoyhdistys järjesti
4.12. museolla Ilma-alusten siirtäminen -seminaarin
sekä yhdistyksen iltajuhlan. Seminaari järjestettiin yhteistyössä museon kanssa, ja siinä kuultiin
kansainvälisten ja kotimaisten museo- ja ilmailualan
asiantuntijoiden esityksiä. Seminaarin tavoitteena
oli jakaa tietoa ja hyviä käytäntöjä runsaasti erityisosaamista ja -kalustoa sekä työvoimaa vaativista
siirtotehtävistä. Seminaariin osallistui 36 henkeä.
Loppuvuodesta 2018 Ilmailumuseoyhdistyksen
avaama rahankeräys Uusi Ilmailumuseo -hankkeen
rahoittamiseksi jatkui koko vuoden ajan ja on voimassa aina joulukuulle 2021 saakka. Tämän lisäksi
Ilmailumuseoyhdistyksellä ja museolla on ollut
erilaista markkinointi- ja tapahtumayhteistyötä.

TAKO
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. Poolissa on mukana 12
museota. Ilmailumuseon edustajana on kokoelmaamanuenssi ja varajäsenenä on intendentti.

Ilmailumuseo osallistuu aktiivisesti Trafiikki-työn
yhteissuunnitteluun, toteutukseen ja valvontaan.
Museonjohtaja kuuluu Trafiikki-museot ry:n hallitukseen. Trafiikkimuseoilla on yhteinen blogialusta,
tapahtumakalenteri sekä verkkokauppa.
Vuonna 2019 Trafiikki-museoiden yhteistyötä
toteutettiin strategisen painopisteen mukaisesti erityisesti viestinnän ja viestintäkoulutuksen parissa.
Viestintäprojektin tuloksena luotu sisältöstrategia
otettiin käyttöön alkuvuodesta. Trafiikki-blogissa
julkaistiin kahdeksan ilmailuaiheista kirjoitusta. Lisäksi 3 henkilöä osallistui Turussa 20.3. järjestettyyn
3D-seminaariin.

JÄSENYYDET

Suomen Ilmailumuseo on jäsen Malmin lentoaseman ystävät ry:ssä, ICOMissa (International
Council of Museums), Ilmailubibliografiayhdistys
ry:ssä, Suomen sotahistoriallisessa seurassa sekä
Ilmailumuseoyhdistys ry:ssä.

Pooli 5 on tehnyt tähän mennessä kolme yhteisdokumentointia (2011—12, 2014 ja 2015—17). Vuosien
2019–20 aikana päätettiin toteuttaa museoiden
tallennusvastuualueilla olevien harrastajaryhmien
nykydokumentointeja. Ilmailumuseo ei suorittanut nykydokumentointia raportointivuotena vaan
tallentaa lentoliikennettä hyödyntäviä ”travellereita”
vuonna 2020.

Suomen Ilmailumuseon toimintakertomus 2019

9

5

KOKOELMAT JA TUTKIMUS

Suomen Ilmailumuseon toiminnan ytimessä ovat ainutlaatuiset kokoelmat ja vahva asiantuntijuus niin kokoelmatyön kuin museoalan parissa. Museo mm. johtaa perinneilma-alusten asiantuntijalautakuntaa ja hallinnoi kokoelmien vaalimisen lisäksi erittäin laajaa kirjasto- ja asiakirja-aineistoa. Kokoelmapalveluilla oli vilkas vuosi, jonka lisäksi
museon asiantuntijuutta hyödynnettiin museoalan koulutuksissa ja seminaareissa runsaasti.

5.1 VALTAKUNNALLINEN ERIKOISMUSEOTOIMINTA
Museoviraston vuonna 2017 nimeämä Perinneilmaalusten asiantuntijalautakunta jatkoi toimintaansa
myös kuluneena vuonna. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Suomen Ilmailumuseon intendentti
ja sihteerinä museomekaanikko, ja lautakuntaan
kuuluu kaikkiaan 13 asiantuntijajäsentä. Lautakunta
kokoontui tammikuussa Tikkakoskella, käsitteli ilmaalusten entistämisavustusten hakemukset ja esitti
avustusta myönnettäväksi seitsemälle kohteelle.
Suomen ilmailumuseosäätiö omistaa Asikkalan Vesivehmaan lentokentällä sijaitsevan sodanaikaisen
lentokonehallin. Hallissa toimii Lahden ilmasilta ry:n
ylläpitämä Päijät-Hämeen Ilmailumuseo. Suomen
Ilmailumuseo avusti yhdessä Ilmailumuseoyhdistys ry:n Tiistaikerhon kanssa Vesivehmaan hallin

kokoelmien järjestämistä, ja palautti sinne näytteille
entisöinnistä valmistuneen I.V.L. K.1 Kurki-koneen.
Ilmailumuseon museomestarin toimesta aloitettiin
hallin rakenteiden vaurioiden ja korjaustarpeen
kartoitus syksyllä 2019. Tehtävään liittyy hallin
mittaluonnoksen laatiminen vaurioiden paikkojen
merkitsemiseksi, koska hallin rakentamisen aikaisia
mittapiirustuksia ei ole paikannettu.
Edellä mainittu Ilma-alusten siirtäminen -seminaari
4.12. palveli laajalti kokoelmahenkilökunnan ja museomestareiden sekä -mekaanikkojen kouluttautumistarpeita. Osalle seminaarin osallistujista järjestettiin tutustumiskäynti Museoviraston Kokoelma- ja
konservointikeskuksessa Vantaalla, jossa on 9 000
m2 olosuhdehallittua säilytystilaa.

5.2 KOKOELMIEN HALLINTA, KARTUNTA JA POISTOT
Museon kokoelmat karttuivat vuoden 2019 aikana
kaikkiaan 42 saapumiserällä.
Esineet
Museon kokoelmiin otettiin vuoden aikana 150
esinettä.
Ilma-alusten osalta mainittavin muutos oli kokoelmissa jo vuodesta 1981 olleen diplomi-insinööri
Torolf Eklundin (1912—2000) suunnitteleman
Eklund TE-1 -lentoveneen siirtyminen suunnittelijan perikunnalta Suomen Ilmailumuseosäätiön
omistukseen.
Alun perin amfibiokoneeksi suunniteltu lentovene
TE-1 lensi ensilentonsa Kuorevedellä vuonna 1949
ja poistettiin ilma-alusrekisteristä vuonna 1969.
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Torolf Eklundin lapset Mona Eklund-Karlsson ja
Magnus Eklund sekä intendentti Matias Laitinen
TE-1 lentoveneen luovutustilaisuudessa.
Kuva: Tapio Juutinen

Seppo Itkonen kotonaan. Kuva: Tapio Juutinen

Elokuussa museo sai merkittävän pienoismallilahjoituksen. Järvenpääläinen Seppo Itkonen lahjoitti neljä valmistamaansa mittakaavan 1:23 mallia
liikennekonetyypeistä Douglas DC-3, Convair 440,
Junkers Ju 52 ja Douglas DC-6B. Itkonen on rakentanut esikuviaan pikkutarkasti jäljittelevät mallit
käsityönä kotonaan vuosina 1995-2018 ja ne ovat
olleet myös näytteillä museon tiloissa.
Muut esinelahjoitukset olivat lähinnä eri henkilöiden ilmailu-uraan sidoksissa olleita objekteja, liikenneyhtiöiden matkustamohenkilökunnan virkapukuja

ja pienesineistöä sekä ilmailuhenkilöille myönnettyjä kunnia- ja muistomitaleita. Esinelahjoitukset
käsittivät myös täydennyksiä meneillään olevaan
VL Myrsky -projektiin sekä muiden ilma-alusten
varusteita.
Kokoelmien inventoinnissa, luetteloinnissa ja
valokuvaamisessa huomio kohdistettiin erityisesti
lentoyhtiöiden matkustamohenkilökunnan virkapukuihin Yhteisöllisen ammattiperinteen keruu
museossa -hankkeessa Evergreens ry:n kanssa (lue
lisää hankkeesta s. 14).

Aeron kartta kokoelmalahjoituksena. Kuva: Tapio Juutinen
Suomen Ilmailumuseon toimintakertomus 2019
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Valokuvat
Museon kokoelmat karttuivat vuoden 2019 aikana
noin 37 000 valokuvalla eri aihepiireistä.
Laskuvarjohyppäämistä esittelevät kokoelmat
saivat huomattavan täydennyksen elokuussa,
jolloin museo sai lahjoituksena hankolaisen Tuula
Heikkolan (1945—2019) laskuvarjohyppyharrastukseen liittyvää kuva-aineistoa. Suomen Laskuvarjokerhoon kuuluneen Heikkolan kuvissa esittäytyy
kotimaisen urheiluhyppäämisen koko kirjo 1970- ja
1980-luvuilla.
Yksi merkittävimmistä kuvalahjoituksista oli porilaisen Tuomo T. Mäkisen (1949—2018) jäämistö. Mäkinen kuvasi kotimaisia ja ulkomaisia ilma-aluksia
monipuolisesti vuodesta 1963 alkaen Suomessa ja
Euroopassa sekä kirjasi näkemänsä koneet järjestelmällisesti ylös aina 2000-luvulle saakka.

Asiakirjat
Museo jatkoi keväällä 2018 aloitettua digitointiprojektia, joka käsittää kotimaassa suunniteltujen
ilma-alusten yleis- ja osapiirustuksia.
Useamman vuoden jatkuva henkilökunnan ja
vapaaehtoisten toimesta toteutettava hanke tukee
kotimaisen ilmailun asiakirjallisen kulttuuriperinnön
säilymistä ja yhteyksien rakentamista eri aineistoja
säilyttävien tahojen kanssa. Erityishuomio hankkeessa kohdistetaan luettelointitietojen parantamisen lisäksi piirustusten käyttöoikeuksien selvittämiseen, mikä on edellytys aineiston julkaisemiselle
tulevaisuudessa.
Hankkeen puitteissa on saatu myös täydennyksiä
kokoelmiin. Vuoden aikana museolle lahjoitettiin
alkuperäisenä tai kopioina PIK-3:n, PIK-12:n PIK-15:n,
ja PIK-16:n piirustuksia.

Muu kuvakartunta käsitti mm. ilmailualan ammattilaisten työuria, museoilma-alusten entisöintiä ja
säilyttämistä sekä lentonäytöksiä.

Muut asiakirjalahjoitukset käsittivät etupäässä sotilas- ja siviili-ilmailuun keskittyviä henkilöarkistoja
sekä liikennekoneiden manuaaleja.

Vuoden aikana siirrettiin digitaaliseen muotoon
kaikkiaan 1 076 kuvaa, joista myös suurin osa luetteloitiin.

Yksittäisinä hankkeina jatkettiin vapaaehtoisvoimin
Pilvenveikot-klubin ja The Ninety-Nines Finnish
Section ry:n päätearkistojen järjestämistä.

Tuula Heikkola. Kuva: Tuula Heikkolan henkilöarkisto.
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5.3 KOKOELMAPALVELUT
Ilmailumuseon kokoelmat palvelivat asiakkaita normaalisti vuoden aikana, edellisen vuoden rajoitetun aukiolon jälkeen. Kaikkiaan kirjattiin 52 asiakaskäyntiä.
Kokoelmista lainattiin 21 objektia. Merkittävintä yhteistyötä tehtiin tuotantoyhtiö Hihhihhii Oy:n kanssa
Keihäsmatkat-sarjan kuvausvalmisteluissa ja SpearAir-tiedon kartoittamisessa kokoelmien lähteistä.
Vuoden aikana vastattiin kaikkiaan 179 tietopalvelu- tai aineistopalvelutiedusteluun. Asiakkaille toimitettiin
käyttöön 590 korkearesoluutiovalokuvaa ja 380 muuta dokumenttia.
Kirjasto- ja lehtikokoelma
Museon kirjasto ja arkisto ovat tutkijoille avoinna
etukäteisvarauksesta, jolloin lehtikokoelmasta
tuodaan tarvittavat niteet pyynnöstä. Kokoelmiin
kuuluu noin 16 000 nidettä ja runsaasti lehtiä.
Museo jatkoi kokoelmiinsa kuuluvien kirjastokokoelman kertajulkaisujen luettelointia PrettyLibjärjestelmään. Vuoden loppuun mennessä tietokantaan oli viety noin 3 100 nidettä ja 2 200 nimekettä.
Fennicasta ja muista järjestelmistä kopioitujen
Kansallinen kokoelmaportaali FINNA
Kansallisen Digitaalisen kirjaston Finna-asiakasliittymä täydentyi heinäkuussa noin 200 kuvalla museon
kokoelmiin kuuluvan Bell 47 OH-HIA:n käyttöhistoriasta. Kuvat ovat pääosin peräisin Imatran Voiman
kokoelmasta ja käsittävät helikopterin eri käyttötavat tarkastuslennoista metsänhoitoon.

nimeketietojen kuvailua rikastettiin ilmailualan
asia- ja avainsanakuvailulla. Julkaisuja pystytään
hakemaan tulevaisuudessa mm. käsitellyn henkilön,
organisaation tai konetyypin nimellä. Vuoden lopussa tietokanta on ainoastaan museon henkilökunnan
käytössä.
Museon lehtikokoelman luettelointia jatkettiin
vapaaehtoisvoimin. Perjantaikerho paransi myös
ilmailualan tiedon ja lähteistön saatavuutta toteuttamalla Liikennelentäjä- ja Finnair Uutiset -julkaisujen
Museon Finnasta katsottiin vuoden aikana kaikkiaan 11 327 tietuetta. Finnan käyttöä on edistetty
hyödyntämällä sitä viestinnässä sekä opastamalla
asiakkaita ja vapaaehtoisia sen käyttöön.
artikkeliluetteloita.

5.4 TUTKIMUS-, JULKAISU- JA ASIANTUNTIJATOIMINTA
Nykydokumentointi
Museo nykydokumentoi kokoelmiinsa Helsinki-Malmin kenttäpäivystäjän työnkuvaa elokuun lopussa. Dokumentoinnilla museo täydensi ja päivitti neljä vuotta sitten tekemänsä ”Malmi ilmailee 2015” -hankkeen aineistoa ja täydensi kentän lennonjohtotoiminnan tallennuksen jatkumoa.
Samassa kuussa museo tallensi pienoismallirakentaja Seppo Itkosen työhuonetta Järvenpäässä (kts. esinelahjoitukset). Muuten museo suoritti dokumenttivalokuvausta mm. ilmailutapahtumissa eri puolilla Suomea.
Vedenalaistoiminta
Helsingissä järjestetään kesäkuussa 2020 maailman suurin kansainvälinen meriarkeologinen konferenssi
IKUWA 7. Museon intendentti osallistui vuoden 2019 aikana konferenssin valmisteluun tieteellisen toimikunnan jäsenenä. Hänen aloitteestaan konferenssin ohjelmaan, joka sisältää kokonaisuudessaan 160 esitystä ja 60
posteria, hyväksyttiin ilmailuarkeologinen sessio, jonka toisena puheenjohtajana intendentti tulee toimimaan.
Suomen ilmailumuseon vedenalaistoiminnan vapaaehtoisryhmä ei toiminut kentällä vuoden 2019 aikana, koska ryhmällä ei ole tällä hetkellä aktiivista vetäjää ja tavoitteita.
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Julkaisut ja asiantuntijuus
Museonjohtaja, intendentti ja näyttelypäällikkö ovat vierailleet lukuisissa sidosryhmätapaamissa kertomassa museoiden mahdollisuuksista ja Uusi Ilmailumuseo -hankkeesta. Lisäksi museonjohtajaa on haastateltu
valtakunnan päämedioihin uudistumishankkeesta ja museon tilanteesta, sekä alueellisiin julkaisuihin Kumppanihakuun liittyen. Asiantuntijoilla on ollut kysyntää myös kokoelmien ja museotyön sisältöjen tiimoilta. Lisäksi
asiantuntijat ovat vierailleet eri oppilaitoksissa ja muissa museoissa kertomassa työn sisällöistä ja hankkeista.
Kouluille suunnatuista palveluista on tiedotettu museonlehtorin toimesta kirjeitse ja Vantaan kulttuuriyhdysopettajien tapaamisessa 11.9.2019.
Asiantuntijaesiintymisiä
Pia Illikainen: Suomen Ilmailumuseo tänään ja tulevaisuudessa. Lahden Ilmasilta, 7.3.2019.
Valeri Saltikoff: Lentomatkustusta 1920-luvun Espossa? Espoon kaupunginmuseo, 10.4.2019.
Tiia Fynes: Lentoliikenne ja ilmastonmuutos: Historiaa ja näkökulmia, hankkeen esittely ja paneelikeskustelu
“Muutoksen tekijät”. Museoalan Teemapäivät, 5.11.2019.
Valeri Saltikoff: Puheenvuoro Vapaaehtoistyöstä oppimassa -hankkeen seminaarissa. Turku, Aboa Vetus & Ars
Nova, 22.11.2019.
Matias Laitinen: Douglas A-20 Boston -pommittajan hylyn tutkimukset ja koneen miehistön tarina. Ilmailumuseoyhdistys ry jäsenilta, Vantaa, Suomen Ilmailumuseo 23.10.2019
Matias Laitinen: Transportation of DC-3 “Lokki” to the Vantaa Housing Fair. Ilma-alusten siirtäminen -seminaari. Vantaa, Suomen Ilmailumuseo, 4.12.2019.
Henri Äijälä: Kilpailustrategia. Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu 27.3.2019
Julkaisuja ja haastatteluja
Tapio Juutinen: Suomen ensimmäinen pyöriväsiipinen. Trafiikki-blogi 13.8.2019
Mia Kunnaskari: Yhteisön kokoamaa ammattiperinnettä Suomen Ilmailumuseossa. Kuriositeettikabi.net
27.4.2019.
Tiia Fynes ja Valeri Saltikoff: Vaihtoehtoja lentämiselle. Museo 4/2019.Lisäksi museon asiantuntijat ovat kirjoittaneet lyhyempiä sisältöjä museon viestintäkanaviin (museon verkkosivujen uutiset ja blogit sekä museon
Facebook-kanava) ja Trafiikki-blogiin.
Yhteisöllisen ammattiperinteen keruu museossa -hanke
Museoviraston avustama museoiden innovatiivinen
hanke Yhteisöllisen ammattiperinteen keruu museossa toteutettiin vuosina 2017–2019. Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli kehittää ammattiperinteen keruun
työkaluja yhteistyössä ammattikunnan perinnejärjestön kanssa. Pääasiallisena yhteistyökumppanina toimi
lentoliikenteen matkustamopalveluhenkilökunnan
(lentoemännät ja stuertit) perinnejärjestö Evergreens
ry, ja myös Finnair Oyj:n viestintä osallistui hankkeeseen.
Evergreens ry on vuonna 1979 perustettu lentoemäntien ja stuerttien perinneyhdistys, johon kuuluu noin
300 jäsentä (vuonna 2019). Jäsenet ovat pääasiassa
Finnairin ja Kar-Airin entistä henkilökuntaa. Jäsenistön työurat ajoittuvat 1950-luvulta 2000-luvulle, eli
käytännössä koko ammattikunnan elinkaarelle.
Tavoitteena oli, että hanke täydentää ja syventää
aikaisempaa Finnair Oyj:n tuella toteutettua Aeron siivin Eurooppaan -hanketta (Finna) erityisesti
matkustamopalvelutyön osalta. Hankkeen erityisenä
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saavutuksena on museon virkapukukokoelman tuntemuksen merkittävä lisääntyminen. Museon kokoelmista on ajoitettu ja kontekstoitu yli 400 virkapukua
tai puvun osaa. Merkittävä osa puvuista on myös
valokuvattu, ja tiedot tullaan viemään Memoronkokoelmanhallintajärjestelmään ja Finna-tietokantaan.
Hankkeen tavoitteisiin kuului myös vapaaehtoistoiminnan ja yhteisöllisen tiedonkeruun kehittäminen.
Evergreenien kanssa syntyi malli, jossa ammattikunnan edustajat haastattelevat yhteisön jäseniä museon
ohjeistusta hyödyntäen.
Museolle hanke on avannut uusia näkökulmia ja
yhteyksiä sekä ammattilaisten perinnejärjestötyöhön
ja lisännyt ymmärrystä ammattikuntien erilaisista
identiteeteistä. Museo sai myös kokemusta uudenlaisen vapaaehtoisryhmän kanssa toimimisesta, ja
yhteistyötä Evergreens ry:n kanssa tullaan edelleen
syventämään. Museolla on vahvistunut entisestään
näkemys ilmiöpohjaisen tallennuksen merkityksestä
esinetiedon täydentäjänä.

5.5 KONSERVOINTI JA ENTISÖINTI
Joulukuussa 2018 Helsinki-Vantaan lentoasemalla
Terminaali 2:ssa pitkään näytteillä ollut Junkers
A50 Junior OH-ABB noudettiin museon suojiin.
Terminaalin mittavien muutostöiden myötä koneelle
ei enää löytynyt paikkaa lentoasemalta. Vuoden
2019 ensimmäisinä viikkoina Junkers puhdistettiin ja
siihen tehtiin pieniä korjaustoimenpiteitä Ilmailumuseoyhdistyksen Tiistaikerhon ja museomekaanikon
toimesta. Myös joitakin erikoistyökaluja valmistettiin
tulevan käsittelyn helpottamiseksi. Näiden toimien
jälkeen kone varastoitiin odottamaan seuraavaa
sijoituspaikkaansa.
Ilmailumuseoyhdistyksen johtama VL Myrsky II
-projekti jatkui vuonna 2019 mittavana. Myrsky-projekti on Ilmailumuseoyhdistys ry:n, Suomen ilmailumuseosäätiön, Suomen Ilmavoimamuseosäätiön ja
Patrian yhteistyöprojekti, jossa rakennetaan Valtion
lentokonetehtaan VL Myrsky II -hävittäjä (MY-14)
uudelleen sijoitettavaksi suomalaiseen ilmailumuseoon. Alkuperäinen koneen valmistumisaika-arvio
todettiin liian optimistiseksi, ja hankkeen johtoryhmässä päätettiin siirtää valmistumisen tavoite
keväälle 2021.
Siipiin tehtiin useita laiteasennuksia, niiden vaneriverhoilua edistettiin ja lukuisia muita osia rakennettiin Ilmailumuseolla vapaaehtoisten toimesta ja
Matti Patterin johdolla kolmena päivänä viikossa.
NACA -renkaan ja erilaisten ilmanottokanavien
osien valmistaminen teettivät huomattavan paljon
töitä. Ilmavoimamuseossa hanke on edistynyt rungon varustelussa ja muotokaarien asentamisessa on
edistynyt jo myös pitkälle.
Helmikuussa seuraavaksi entisöintiprojektiksi
vahvistui Caudron C.59 (CA-50), kun saatiin lupa
Sotamuseolta, jonka kokoelmaan kone kuuluu.
Tämä 1920-luvun koulukone, joka lienee ainoa tyyppinsä säilynyt yksilö maailmassa, on ollut pitkään
purettuna osiin Vesivehmaan museohallissa ja

varastokorsussa. Koneen rakenteen pääosat vaikuttivat löytyvän moottoria lukuun ottamatta. Suomen
Ilmailumuseolla on kuitenkin yksi varusteiltaan vajaa
Hispano-Suiza 8 Ab -tyyppinen moottori, sekä Ilmavoimamuseolla lähes täydellinen toinen moottori.
Caudronin alasiivet, peräsimet ja joitakin irto-osia
tuotiin museolle keväällä Vesivehmaalta. Kahden
siiven verhoilun puhdistaminen, kuntokartoittaminen ja lukuisien verhoilun vaurioiden korjaaminen
ovat olleet vuoden päätehtävät. Lisäksi pahasti
vaurioituneen korkeusvakaajan täydellisen purkamisen, vääntyneiden etu- ja takasalkojen oikaisemisen
sekä kaarien korjaamisen jälkeen oltiin vuoden 2019
lopussa valmiita aloittamaan vakaajan kokoaminen
uudelleen.
Välityönä ennen Caudron -hankeen aloitusta
päätettiin kunnostaa PZL SM-1SZ (HK-1) helikopterin
pääroottorin kaksi vaurioitunutta, puurakenteista
lapaa. Ne otettiin työn alle kevättalvella. Vaurioituneita kaaria ja muita lapojen rakenteita korjattiin ja
lavat verhoiltiin osin uudelleen puuvillakankaalla,
joka kiristettiin nitroselluloosalakalla. Projekti osoittautui oletettua suuremmaksi ja työläämmäksi, joten
pintakäsittelyn valmistuminen siirtyy vuoden 2020
puolelle.
Toukokuussa I.V.L Kurki K.1 pakattiin ja siirrettiin
Vesivehmaalle koottavaksi siellä näytteille (ks. kuva/
SIM). Tätä ennen koneen kokoamiseen ja näytteille
asettamiseen liittyviä valmistelevia toimia tehtiin
runsaasti Vesivehmaan hallissa. Kurki saatiin hienosti koottua esille ahtaissa tiloissa, ja museomekaanikko osallistui työhön Tiistaikerhon ryhmän kanssa.
Keskiviikkokerhon päätyönä on ollut lähinnä SuomiFilmin tuulikoneen Walter-Gemma -moottorin purkaminen, sen kaikkien sylinterien tarkempi kunnostaminen, uusi pintakäsittely ja sylinterien valmistelu
uudelleen kokoamista varten.
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Pintapilotti-hanke
Koulutusyhtymä Tavastian kanssa jatkuneet pintakäsittelyopinnot saivat uuden muodon Pintapilotti-hankkeen
myötä. Tavastian pintakäsittelyn opettajat Jari Välkkynen ja Markku Eertola kävivät pitämässä useita lähiopetusjaksoja museolla ja opiskelijat viettivät ensimmäisen lähipäivän Tavastian uusituissa tiloissa Hämeenlinnassa. Koulutus on haluttaessa pintakäsittelyn osatutkintoon johtavaa ja se jatkuu vuonna 2020. Museolta
koulutukseen ovat osallistuneet intendentti, museomekaanikko ja museomestari. Tiistaikerholaisia mukana on
viisi, ja loppuvuodesta myös yksi keskiviikkokerholainen kykeni aloittamaan koulutuksen. Lisäksi koulutukseen
osallistuvat Ilmavoimamuseon konservaattori ja avustava konservaattori. Koulutukseen ja SM-1 helikopterin
pääroottorin lapojen pintakäsittelyn tarpeisiin museolle rakennettiin maalausteltta, joka on osoittautunut
hyväksi ratkaisuksi.
Museon kiinteistöpuolen henkilökunta suoritti museomekaanikon johdolla museon näyttelyssä olevan
Convairin Metropolitan -matkustajakoneen ulkopintojen viisipäiväisen puhdistuksen syksyllä. Työssä käytettiin kymmeneen metriin nostavaa tukevaa henkilönostinta. Pääosa puhdistuksesta toteutettiin höyrypesuna,
tämän lisäksi kuivaimurointia käytettiin esipuhdistukseen.
Tieliikennemuseo Mobilia järjesti syksyllä kokeiluna työpajan, jossa jaettiin kokemuksia ja osaamista historiallisen ajoneuvojen säilyttävistä kunnostusmenetelmistä. Työpajan tavoitteena oli laajentaa ja syventää
ymmärrystä suomalaisen ajoneuvohistorian merkityksestä ja ajoneuvojen autenttisuuden säilyttämisestä.
Museomekaanikko ja intendentti osallistuivat työpajaan, johon kuului kaksi lähipäivää Mobiliassa sekä niitä
edeltävät ennakkotehtävät. Työpajasta saatuja hyviä oppeja ajoneuvojen metalli-, muovi-, puu-, ja tekstiilipintojen puhdistukseen ja suojaamiseen on otettu myös Ilmailumuseon vapaaehtoisten käyttöön mm. Pintapilotti
-koulutuksen yhteydessä.

6

NÄYTTELYT

Suomen Ilmailumuseon perusnäyttely on kahdessa
lämmittämättömässä hallissa, sisältäen suurimman
osan museon kokoelmiin kuuluvista 79 ilma-aluksesta.
Tilanpuutteen vuoksi perusnäyttelyn sisältöjä ei ole
uusittu viime vuosina. Vaihtuvien erityisnäyttelyiden
Välihallissa oli ajalla 18.12.2018—14.5.2019, I.V.L. K1 Kurki
-lentokoneen entisöintiä esittelevää Ilmailumuseoyhdistys ry:n tuottama Järvisen laatikko -näyttely.
Vuoden 2019 toimintasuunnitelmassa näyttelytoiminta oli sidottu Uusi Ilmailumuseo -hankkeeseen ja
uuden perusnäyttelyn toteuttamiseen. Cargo-hankkeen peruuntuessa toimintasuunnitelmaa korjattiin
tältä osin. Kumppanihakuun liittyen museo suunnitteli
Uuden Ilmailumuseon mahdollisuuksia havainnollistavaa showroom-näyttelyä museon Välihalliin, mutta
näyttelyä varten haettua erillisrahoitusta ei kuitenkaan saatu. Showroomin jäätyä toteutumatta Järvisen
laatikko -näyttely sai jatkoaikaa toukokuulle.
Tämän jälkeen Välihalli muutettiin perheille ja lapsiryhmille suunnatuksi toimintatilaksi, joka toimi muun
muassa museon kesäleirin ja työpajojen tukikohtana.
Marraskuussa välihallissa oli esillä Viktor Krogiuksen
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pop up-ilmailutaidenäyttely, liittyen lauantaina 23.11.
järjestettyyn Mitä on ilmailutaide? -keskustelutilaisuuteen.
Avia-kabinetissa vuonna 2018 avattu Jorma J. Järvisen taidenäyttely päättyi vuodenvaihteessa. Kabinetissa avattiin 25.1. Saab AB:n kaupallinen, Saabin
historiasta kertova showroom-näyttely Yli 80 vuotta
ilmaa siipien alla. Näyttely oli museolla esillä loppuvuoden 2019.
Samoin tammikuussa aulanäyttelynä alkoi taidegraafikko Sture Gripenbergin 22 teoksen sarja Elämäni
koneet – Luutnantti Johannes Brotherus Suomen
Ilmavoimissa 1941—1956. Teoksissa on kuvattuna Brotheruksen vuosina 1941—1956 lentämät sotakoneet.
Näyttelyavajaisten yhteydessä järjestettiin varojenkeruutapahtuma, jossa esiteltiin Ilmailumuseoyhdistys
ry:n organisoimaa Uusi Ilmailumuseo -tukikeräystä.
Avia-kabinetin ja aulan näyttelyt ovat olleet ilmaiseksi
tutustuttavina, pois lukien kabinetin kokousvaraukset.
Lisäksi aulassa on esillä Pakilan Montessorileikkikoulun lasten teoksia otsikolla Lentävät keksinnöt.
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ASIAKASPALVELU JA YLEISÖTYÖ

24.10. historiaa teki 8-vuotias Justus Räsänen Kurhilasta Asikkalasta olemalla Suomen Ilmailumuseon miljoonas asiakas.
Ensimmäinen pysyvä näyttely
avattiin Helsinki—Vantaan lentoaseman pohjakerrokseen vuonna
1972. Nykyisistä tiloista ensimmäinen osa vihittiin käyttöön
24.9.1981. Kävijämäärissä neljännesmiljoona ylittyi melko tarkalleen museon toimittua 20 vuotta.
Sen jälkeen on nähty nopea
kasvu, mikä kertoo ilmailualan
museon kiinnostavan yleisöjä.
Viime vuosina kävijämäärät ovat
pysyneet samoissa lukemissa,
mikä puolestaan kertoo siitä, että
nykyisissä tiloissa toimintaa ei ole
mahdollista juurikaan uudistaa.
Vuonna 2019 museossa vieraili
yhteensä 39 050 kävijää, joka oli
lähes määrä sama kuin edellisenä vuonna (2018: 39 315 kävijää).
Ilmaiskävijöitä vuoden kokonaismäärästä oli 10 719. Maksavien
kävijöiden osuus kokonaiskävijä-

määrästä oli niin ikään sama kuin
edellisenä vuonna, 73 %.
Ilmailumuseon näyttelyt ovat
olleet arkisin auki kello 10—20:00
vuodesta 2016, niin myös vuonna
2019. Lauantaisin ja sunnuntaisin
museo on avoinna kello 10—17:00.
Syyskaudella neljänä maanantaiiltana Ilmailumuseo tarjosi vapaan
pääsyn näyttelyihin parantaen
museon saavutettavuutta ja
houkuttelevuutta uusien asiakasryhmien keskuudessa.
Vuoden aikana myytiin yhteensä
381 Museokorttia (v. 2018: 343 kpl)
ja kortilla kävi museossa 4 585
museovierasta (v. 2018: 3 578).
Museon saama asiakaspalaute oli
vuonna 2019 hyvällä tasolla, tosin
vertailu aiempien vuosien palautteeseen vaikeutui, kun sähköisestä palautejärjestelmästä luovuttiin
loppuvuodesta 2018. Kaikkiaan
vuoden 2019 aikana saatiin 59 kpl
palautetta. Asiakkaista 42 tulisi
uudelleen museoon, 5 ei tulisi
enää uudestaan ja 12 jätti vastaa-

matta tähän kohtaan. Valtaosa
vastanneista eli 48 suosittelisi
museota muille ja 11 ei vastannut
tähän kysymykseen. Yksikään
vastanneista ei vastannut, että ei
suositteli museota. Syitä palaamattomuudelle olivat liian pitkä
välimatka (ulkomailta) ja että ovat
jo käyneet useamman kerran. Kiitosta palautteessa saivat tänäkin
vuonna simulaattorit ja Convair
Metropolitan -lentokoneeseen
pääsy, mutta myös ystävällinen
asiakaspalvelu ja hienot lentokoneet. Palautteessa toivottiin
näyttelyyn lisää tekemistä ja
koettavaa lapsille, sekä uuden
tekniikan, esimerkiksi virtuaalitodellisuuslasien hyödyntämistä.
Kehittämisehdotuksissa nousivat
esiin edellisten vuosien tapaan
myös näyttelytilojen lämmitys ja
siisteys, joihin nykyisissä tiloissa ei
voida juurikaan vaikuttaa.

KÄVIJÄPROFIILI 2019

aikuinen 34 % (-7 %)
lapsi 27 % (+0 %)
kokousasiakkaat 16 % (-3 %)
koulu- ja päiväkotiryhmät 3 % (+0 %)
Museokortti 12 % (+3 %)
ryhmäkävijät 8 % (+3 %)
Suluissa prosentuaalisen osuuden
muutos kokonaiskävijämäärästä
verrattuna vuoteen 2018.
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OPASTUKSET JA PEDAGOGISET PALVELUT
Ilmailumuseon tilattavien opastusten valikoimaan kuului vuonna
2019 kaksi palvelukonseptia:
perusopastus museon perusnäyttelyssä, sekä lapsiryhmille (päiväkoti- ja alakouluryhmät sekä lasten
syntymäpäiväpaketit) suunnattu
Pikku Pilotin Lentokoulu -opastus
(PPL). Perusopastuksia sekä teemaopastuksia oli vuoden aikana
aikuisryhmille yhteensä 74 kappaletta. Päiväkoti- ja kouluikäisiä
lapsia kävi opastuksilla 32 ryhmää.
Lauantaisin ja tapahtumapäivinä
järjestettiin pääsylipun hintaan
kuuluvia yleisöopastuksia 36
(osallistujia 229) ja lastenkierroksia
10 (osallistujia 94) eli yhteensä
46 kertaa. Lisäksi talvilomaviikkojen aikana kävijöille tarjottiin
seitsemän kertaa Lentäen lomalle
-lasten teemaopastuksia sekä valtakunnallisena Satupäivänä 18.10.
kaksi kertaa Mielikuvituksen siivin
– lentäminen saduissa ja tarinoissa
-kierroksia.
Oppaina toimivat arkisin pääosin
museon vakituiset työntekijät,
iltaisin ja viikonloppuisin asiakaspalveluhenkilökunta sekä museon
vapaaehtoiset oppaat.
Lasten päiväleiri
Ilmailumuseon ensimmäiselle lasten päiväleirille osallistui 10.—14.6.
yhteensä kahdeksan 7—10 -vuotiasta ilmailusta kiinnostunutta lasta.
Viikon aikana ehdittiin perehtyä
ilmailuun monesta eri näkökulmasta, kuten tutustumalla museon
toimintaan, bongaamalla lentokoneita, osallistumalla lentoasemakierrokselle sekä rakentamalla
pienoismalleja.
Lasten lennokkileirit
Lelumuseo Hevosenkengän kanssa yhteistyössä järjestettiin kolme
Lasten lennokkileiripäivää (7.9.,
19.10. ja 16.11.). Leiriläiset aloittivat
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päivänsä tutustumalla ilmailuun
Lelumuseon Menopelileikkinäyttelyn avulla ja rakentamalla
EKA-lennokit. Leiriläiset siirtyivät
Espoosta Vantaalle liikenneteeman mukaisesti metrolla ja junalla
ja päivä huipentui opastettuun
kierrokseen Ilmailumuseon näyttelyssä. Lennokkileireille osallistui
yhteensä 23 lasta.
Ilmaisillat
Syyskuun alusta vuoden loppuun
museo tarjosi kävijöille vapaan
pääsyn näyttelyyn aina kuun
ensimmäisenä maanantaina kello
16—20. Lokakuusta alkaen ilmaisilloissa oli myös mukana vapaaehtoisia keskusteluoppaita ohjaamassa näyttelykävijöitä ja kertomassa
heille museon sisällöistä. Ilmaisillat
otettiin hyvin vastaan ja kävijöitä
oli huomattavasti vastaavaa arkiiltaa enemmän. Erityisesti nuoret
näyttivät löytäneet ilmaisillat. Positiivisten kokemusten perusteella
ilmaisiltoja päätettiin jatkaa myös
vuonna 2020.
Lentoliikenne ja ilmastonmuutos
-opetushanke
Vuoden aikana luotiin pedagoginen aineistopaketti yläkouluille ja
lukioille. Lentämisen ympäristövaikutuksiin liittyvä yhteiskunnallinen
keskustelu on ollut näkyvästi esillä,
ja aineistopaketin myötä museo on
halunnut koota lapsille ja nuorille
aiheesta käydyn keskustelun eri
näkökulmia ja tutkimustietoa.
Lisäksi haluttiin kannustaa kohderyhmää ajattelemaan lentoliikenteen monia vaikutuksia omaan
elämäänsä ja toisaalta siihen,
mitkä ovat yksilön, yritysten ja
yhteiskunnallisen tason mahdollisuudet vaikuttaa lentoliikenteen
ympäristökuormitukseen. Samalla
haluttiin myös lisätä aineiston
avulla ymmärrystä lentoliikenteen
kehityksen historiallisesta perspektiivistä: miten ja miksi lentoliikenne on kehittynyt nykyiselleen,
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ja millaisia tulevaisuudennäkymiä
lentoliikenteellä on?
Konseptia testattiin valtakunnallisen Opi museossa -viikon
aikana lokakuun alussa eri-ikäisten
ryhmien kanssa ja heiltä saatu
palaute oli erittäin positiivista.
Aineisto julkaistaan alkuvuodesta 2020 vapaasti käytettävissä
olevana verkkojulkaisuna, mutta
sen sisältöä voidaan jatkossa
käsitellä myös työpajassa Ilmailumuseovierailun yhteydessä. Hanke
sai avustusta Suomen Ilmailuliiton
tukisäätiöltä. Museolehtori esitteli
hanketta Museoviraston järjestämillä Museoalan Teemapäivillä
marraskuussa 2019, teemapäivien
aiheena oli “Isojen asioiden edessä”. Hän osallistui samalla Muutoksen tekijät -paneelikeskusteluun,
jossa pohdittiin mitä museot voivat
tehdä kestävämmän tulevaisuuden
rakentamiseksi.
KOKOUSPALVELUT
Kokouspalveluiden myynti oli 46
278,48 € (v. 2018: 50 429,10 €).
Kokoustiloissa oli vuoden aikana
260 tapahtumaa, joihin osallistui 6
259 henkilöä. Tilat olivat asiakaskäytössä yhteensä 1 268 tuntia.
Suuri osa kokoustilojen käyttäjistä
oli pitkäaikaisia kanta-asiakkaita,
mutta uusiakin asiakassuhteita
luotiin. Yritysasiakkaille tarjottiin
kokoustilojen lisäksi simulaattorilentoja, opastettuja museokierroksia ja ravintolapalveluja. Myös
monet yksityishenkilöt järjestivät
museon tiloissa omia juhlia ja
merkkipäiviä. Salesforce-asiakkuudenhallintaohjelman myötä
asiakkaat voivat varata kaikki
palvelunsa halutessaan myös
museon verkkosivuston kautta.
viensä pitopaikaksi. Salesforce-asiakkuudenhallintaohjelman myötä
asiakkaat voivat varata kaikki
palvelunsa halutessaan museon
verkkosivuston kautta.

TAPAHTUMAT
Vuonna 2019 museo järjesti 10 tapahtumaa omissa tiloissaan itse ja yhdessä muiden kanssa sekä osallistui
ohjelmalla ja tarjouksilla erilaisiin kampanjoihin ja teemoihin, kuten Tapahtumien Vantaa -kampanjaan ja
Vantaan hyvinvointiviikkoon. Omien tapahtumien lisäksi museolla järjestettiin 142 asiakastapahtumaa, yht.
667 tuntia (227 tapahtumaa v. 2018). Lisäksi aulassa järjestettiin 3 tapahtumaa, pihalla 2 ja ravintolassa 12.
Ilmailumuseoyhdistys ry järjesti museolla 12 jäseniltaa, vuosikokouksen sekä 4.12. yhdistyksen 50-vuotista
taivalta juhlistaneen seminaarin ja iltajuhlan. Kaksikielisen asiantuntijaseminaarin otsikkona oli Ilma-alusten
siirtäminen ja siihen osallistui 36 henkilöä.
24.4. Kumppanihaku
Avoin kumppanihaku -tapahtuma. 74 ulkopuolista osallistujaa museon henkilökunnan lisäksi.
18.5. Lasten päivä
Päivä järjestettiin yhdessä useiden yhteistyökumppanien kanssa. Paikalla olivat muun muassa Vartiolentolaivueen AW 119 Koala -helikopteri ja Lentotullin koirat. Lisäksi päivän ohjelmaan kuului ohjaamoesittelyjä,
työpajoja, ensiapurasti sekä opastuksia. Kävijöitä päivässä oli 1 242.
10.-14.6. Lasten kesäleiri
Ilmailumuseon ensimmäinen lasten kesäleiri järjestettiin viisipäiväisenä päiväleirinä, lapsia leirille osallistui 8.
10.7. Suuri Maalaustapahtuma
Suomen Kuvataiteen päivänä järjestetyssä tapahtumassa kävijät saivat itse piirtää tai maalata ilmailutaidetta
vapaasti näyttelyissä tai osallistua ohjattuun toimintaan. Työpajassa oli mahdollista kokeilla kynäruiskumaalausta Jari Välkkysen opastuksella. Ilmailutaiteilijat Kari Vertanen ja Sture Gripenberg esittelivät sekä
töitään että tekniikoitaan. Tapahtumaan liittyen kuvataiteilija Juha Liede maalasi museon peltihallin kylkeen
Flying High -muraalin. Tapahtumapäivään osallistui 166 henkilöä.
10.8. ja 28.9. Valkea valo -pakopeli
Lilja Design Oy:n kanssa yhteistyössä järjestettiin arvoituspakopelit Ilmailumuseolla. Osallistujat ratkoivat
joukkueina tehtäviä ja etsivät museon tiloihin piilotettuja vihjeitä. Pakopeliin osallistui ensimmäisenä lauantaina 19 ja toisena 8 henkilöä.
26.-30.8. Poliitikon museoharjoittelu -viikko
Museoliiton kampanjaviikon aikana Ilmailumuseossa oli peräti 4 poliitikkovierailua: Kimmo Kiljunen (sd.),
Vaula Norrena (vihr., Vantaa), Jenni Chen (kok., Vantaa) ja Camilla Lindy (vihr., Espoo).
16.11. Syksyn Ilmailukirjallisuuspäivä
Syksyn ilmailukirjallisuuspäivässä oli uutuuskirjojen esittelyjä, kunniamainintoja, huutokauppa ja asiakkaiden
myyntipöytiä. Kävijöitä oli 574.
22.11. Lapsi mukaan töihin -päivä
Lapset osallistuivat käytännön museotyöhön, mm. tulevaisuuden museon suunnitteluun sekä näyttely- ja
tapahtumarakennukseen.
23.11. Mitä on ilmailutaide -luento ja keskustelutilaisuus
Kuvataitelija Viktor Krogius luennoi ja filosofoi aiheesta ”Mitä on ilmailutaide?” Samalla avattiin Välihalliin
viikon avoinna ollut pop up-näyttely samalla teemalla. Osallistujia tilaisuudessa oli paikalla 11.
7.12. Joulumyyjäiset
Ilmailumuseon joulumyyjäisissä ulkopuolisten myyjien myyntipöytiä oli ennätyksellisesti 32 kappaletta.
Kävijöitä oli 467.
14.12. Finnair Pilots’ Big Bandin konsertti
Lentäjien Big Band esiintyi jo yhdeksännen kerran museon Aero-auditoriossa. Kuulijoita paikalla oli 96
henkilöä.
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TAPAHTUMIA MUSEON ULKOPUOLELLA
17.-23.1. MATKA 2019 -messut, Helsingin messukeskus
Messuille Ilmailumuseo osallistui yhdessä Vantaan kaupungin kanssa, osaston yhteisenä teemana oli Elämysten Vantaa.
3.-4.4. Kongressimessut, Helsingin Messukeskus
Kongressimessuille Ilmailumuseo osallistui yhdessä Vantaan kaupungin kanssa, osaston yhteisenä teemana
olivat kokoustilat ja elämyspalvelu.
12.-14.4. Hupicon, Helsingin Messukeskus
Ilmailumuseon omalla osastolla Lapsimessujen yhteydessä järjestetyssä HupiConissa teemana olivat tapahtumat museolla, erityisesti Lastenpäivä. Messukävijät saivat tutustua Hawk-elämyskeskukseen, Kari Vertasen ilmailuaiheisiin maalauksiin sekä askarrella kuumailmapalloja non-stop työpajassa. Osastolla oli myös
myynnissä valikoitu otos museokaupan myyntituotteista.
27.-28.4.2019 Maanpuolustustapahtuma, Lempäälän Ideapark
Pirkanmaan Reserviläispiirin järjestämään Maanpuolustustapahtumaan osallistuttiin yhdessä IMY ry:n
kanssa, teemana olivat suomalaiset ilmailumuseot kesäisinä matkakohteina. Paikalla oli myös Hawk-elämyskeskus.
15.-16.6. Turku International Air Show
Yhdessä IMY Ry:n kanssa teemana museon palvelukokonaisuus. Paikalla oli myös Hawk-elämyskeskus.
10.9. Tapahtumien Vantaa -kokous- ja tapahtumamessut, Backaksen kartano
Ensimmäisillä Tapahtumien Vantaa -messuilla museon osaston teemana olivat yritysyhteistyö, kokous ja
elämyspalvelut.
26.10. Aviapoliksen Ihmeiden Karnevaali
Museo tuotti Aviapoliksen suunnittelua esittelevään tapahtumaan Vantaan kaupungin osastolle toimintarastin ja esitteli museon toimintaa.
23.11. Kansallismuseon joulumyyjäiset
Myyjäisiin osallistuttiin Trafiikki-museoiden yhteisessä myyntipöydässä.

ELÄMYSPALVELUT
Elämyspalvelut, erityisesti simulaattorilennot, sekä kokouspalvelut ovat museolle erottautumisen väline ja taloudellisesti merkittävä tulonlähde. Elämyspalvelut konkretisoivat kokoelmien sisältöjä ja tarjoavat jokaiselle mahdollisuuden lentämiskokemukseen.

Vuonna 2019 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 näyttelyiden yhteydessä.
Diamond DA42 on Aeropole Oy:n omistama ammattikäyttöön tarkoitettu simulaattori, jonka käytöstä museoasiakkaiden elämyslentoihin museolla on tilavuokrasopimuksen sisältämä yhteistyösopimus.
Elämyspalveluiden kokonaismyynti oli 32 919,79 € (v. 2018: 30 126,00 €). Simulaattoreilla lennettiin vuoden
aikana 368 tuntia. Aineettomien lahjojen suosio kasvoi voimakkaasti vuonna 2019, joten erityisesti loppuvuodesta simulaattoreihin myytiin paljon lahjakortteja.
Simulaattorilentojen kouluttajina ovat toimineet pääosin vapaaehtoiset simulaattorikouluttajat sekä myös
museon vakinainen henkilökunta. Vapaaehtoisten kouluttajien joukossa on ollut mukana työelämässä tai
eläkkeellä olevia liikennelentäjiä sekä Ilmailumuseoyhdistyksen ja Virtuaalilentäjien vapaaehtoisia. Kaikkiaan
kouluttajina on toiminut 19 vapaaehtoista ja 4 museon työntekijää.
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VIESTINTÄ

Alkuvuoden viestintä keskittyi
Kumppanihakuun, jonka sai huomattavaa medianäkyvyyttä. Ilmailumuseon tila- ja rahoitusasioista
uutisoivat näkyvästi useat lehdet,
ja YLEn Aamu-TV haastatteli
museonjohtaja Pia Illikaista ja Museoliiton pääsihteeri Kimmo Levää.
Kumppanihaku tavoitti hyvin
kuntia ja kaupunkeja, mutta tavoitellut yrityskumppanuudet olivat
kuitenkin liikkeellä varovaisesti.
Kumppanihaku-kampanjoinnin
jälkeen keskityttiinkin brändiuudistuksen ja tulevan rahoituskampanjoinnin suunnitteluun. Brändiuudistukselle ei kuitenkaan saatu
erillisrahoitusta.
Tapahtumaviestintä korostuu
museon tiedotuksessa, ja myös
omaa uutisointia tehdään säännöllisesti. Viestinnän tärkein kanava
on museon verkkosivut, joilla
runsaan sisällöntarjonnan lisäksi
julkaistaan uutisia ja blogikirjoituksia. Sosiaalisen median kanavista
etenkin Facebook on saavuttanut kasvavan seuraajayhteisön.
Yleisen uutiskirjeen lisäksi museon
vapaaehtoisille on oma ajankohtaisasioista tiedottava uutiskirje.

Viestintää tehdään pääasiassa ilman ostopalveluja ilmaisia alustoja,
tapahtumasivustoja ja verkostoja
(mm. Trafiikki, Vantaan kaupunki) hyödyntäen. Museolla ei ole
ulkopuolista mediaseurantaa, vaan
seuranta perustuu henkilökunnan
aktiivisuuteen. Mediaosumista ei
ole tarkkaa laskentaa vuodelta
2019 (223 vuonna 2018). Viestinnän
tunnusluvut on katsottu osin eri
lähteestä kuin vuonna 2018.
Sisäisessä viestinnässä todettuihin käytännön haasteisiin on
pyritty vastaamaan mm. ottamalla
käyttöön pikaviestipalvelu ja
parantamalla yhteissuunnittelua,
kokouskäytäntöjä ja palautteenantoa. Lapin AMK:n Matkailualan
osaamisen johtamisen koulutusohjelman opiskelijat Riia Muttonen ja
Tiina Åman tekivät opinnäytetyön
otsikolla Työyhteisöviestinnän kehittäminen osallistamalla Suomen
Ilmailumuseolle. Opinnäytetyöhön
liittyi mm. henkilökuntakysely
nykytilasta ja kehittämistarpeista,
työpaja ja konkreettisia ehdotuksia
sisäisen viestinnän edistämiseksi.

VIESTINNÄN TUNNUSLUKUJA:
VERKKOSIVUVIERAILUT: 78 637 (11-12/2019 tiedot puutteelliset, sama lähde: v. 2018: 101 510)
FACEBOOK: 4 249 seuraajaa (4 009)
INSTAGRAM: 1 537 (1 127)
TWITTER: 633 (497)
MEDIATIEDOTTEITA: 1 (4)
OMAT UUTISET: 34
UUSI ILMAILUMUSEO -BLOGI: 7
UUTISKIRJEET: 11 kpl 669 tilaajaa (698)
VAPAAEHTOISTEN UUTISKIRJEET: 11 kpl: 174 tilaajaa (177)
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MYYNTI JA MARKKINOINTI

Suurimmat markkinointipanostukset median puolella
tehtiin elämyspalveluiden ja kokoustilojen mediakampanjoihin printissä ja verkossa, hyvässä yhteistyössä
Etelä-Suomen median kanssa tehtiin myös museon
yleismainontaa, välineinä Vantaan Sanomat, Helsingin
uutiset ja Länsiväylä. Menestykselliset Helsinki Card
ja Offerilla-kampanjat saivat jatkoa.

yhdistyksen Feeniks-lehdessä on ollut museolle
ilmainen tapahtumasivu.

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

MUSEOKAUPPA
Museokaupan myynti parani edellisestä vuodesta,
joten kehittämistavoitteet onnistuivat. Vuoden päätavoitteina olivat tuotevalikoiman kehittäminen, omien
museotuotteiden luominen ja hyvän tuottosuhteen
ylläpitäminen.

Museo osallistui yhdessä Vantaan kaupungin elinkeinopalveluiden kanssa Kongressimessut 2019 tapahtumaan ja tapahtumamarkkinoinnin keinoin saatiin
museolle uusia kokoustila-asiakkaita.
Matka 2019 messut (64 500 kävijää) toimi kauden
markkinointiviestinnän avauksena.
Neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä Ilmailumuseo-
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Ilmailumuseo näkyi myös merkittävimmissä matkailuesitteissä ja lukuisissa matkailuportaaleissa. Museoliiton museokorttiin liittyvä markkinointi on myös ollut
merkittävässä roolissa vuoden 2019 aikana.

Kokonaismyynti oli 95 964 € (v. 2018: 77 869 €).
Trafiikki-museot ry:n yhteinen verkkokauppa toimii
myös museokaupan jakelukanavana.

VAPAAEHTOISTOIMINTA

Suomen Ilmailumuseo täydentää henkilökuntansa
tekemää ammattimaista museotyötä monialaisella
vapaaehtoistyöllä. Vapaaehtoiset sekä tukevat museon päivittäistä toimintaa että mahdollistavat useita projekteja. Ilmailumuseon vapaaehtoiset tekivät
vuonna 2019 kaikkiaan 8 886 tuntia (10 495 tuntia
vuonna 2018) vapaaehtoistyötä, ja museo onkin ollut
Suomen museokentällä suurin vapaaehtoistyönantaja jo useana vuonna. Tuntimäärän muutos edelliseen
vuoteen nähden johtuu pääasiallisesti projektien
työtilanteesta kuten projektien vaihtumisesta.

ry:n kanssa matkustamohenkilökunnan virkapukujen
luettelointitiedon täydentämishanke. Yhteistyö
yhdistyksen kanssa jatkuu myös tulevaisuudessa.
Uusille vapaaehtoisille järjestettiin perehdyttämistilaisuus maaliskuussa. Tilaisuuteen osallistui 19
henkeä.

Ilmailumuseo tarjoaa mahdollisuuden osallistua museon hyväksi tehtyyn työhön omia henkilökohtaisia
vahvuuksiaan hyödyntäen. Samalla museosta muodostuu säännöllinen kohtaamispaikka kaikenikäisille
museon toiminnan tukemisesta kiinnostuneille. Työhön liittyy tiiviisti myös sosiaalinen kanssakäyminen
sekä yhdessä oppiminen.
Vapaaehtoistyötä Ilmailumuseolla ovat muun muassa opastuspalvelut iltaisin ja viikonloppuisin, elämyspalvelujen simulaattorikouluttajana ja Pallotiimissä
toimiminen, kokoelmien kuten arkistomateriaalin
ja valokuvien luettelointi, ilma-alusten entisöinti ja
kunnostaminen ja museon tapahtumissa avustaminen. Vuonna 2019 vietiin päätökseen Evergreens
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Kinonegatiivien digitointia järjestelmäkameralla.
Kuva: Tapio Juutinen

Messutaphtumissa markkinoitiin museon palveluja ja myytiin museokaupan tuotteita. Kuva: SIM

Jari Välkkynen esittelee Poliitikon museoharjoittelussa Pintakilta-koulutusta. Kuva: SIM

Lasten opastuksia on tarjolla varhaiskasvatukselle, kouluille ja syntymäpäiväsankareille. Kuva: SIM
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TUKITOIMINNOT

ICT-JÄRJESTELMÄT
Museon ICT-palvelut (kiinteä laajakaistayhteys, verkkosivujen nimipalvelut, palomuuri, virustorjunnan lisenssit, verkkopalvelinjärjestelmä sekä sähköpostipalvelut) on vuodesta 2011 tilattu Visiotech Oy:ltä. Museon
verkkosivuston hosting-palvelut on vuodesta 2015 lähtien tilattu Wordpress-julkaisujärjestelmään erikoistuneelta Sitegroundilta. Lisäksi museolla on vuodesta 2016 ollut käytössä DNA:n langaton verkkoyhteys,
kiinteän laajakaistan rinnalla.
Museon palvelintietokone rikkoontui marraskuussa 2019, jonka seurauksena palvelintietokoneen yhteiset tiedostot siirrettiin Microsoftin pilvipalveluun vuodenvaihteen aikana. Samalla museon työasemat ja sähköpostit
siirrettiin Office365-verkkoympäristöön.
KIINTEISTÖ
Suomen Ilmailumuseosäätiö jatkoi vuonna 2022 päättymässä ollutta maanvuokrasopimusta Finavia Oyj:n
kanssa. Uuden sopimuksen mukaisesti maa-alue on vuokrattu säätiölle vuoden 2028 loppuun saakka.
Kiinteistön huollossa ja korjauksissa on tehty pääasiassa vain välttämättömät toimet edessä olevien poistojen vuoksi. Ilmanvaihdon korjauksia ja huoltoja tehtiin aiempaa enemmän, ja asiantuntija Pasi Oila konsultoi
museota ilmanvaihtoon liittyen. Radonmittaukset aloitettiin loppuvuonna, ja museon tiloihin on sijoitettu
12 mittaria. Museomestari on laatinut selvityksen Päijät-Hämeen Ilmailumuseon hallirakennuksen kunnosta,
selvityksen ja rakennepiirrosten teko jatkuu vuonna 2020.
Lämpimän vuoden vuoksi lämmityskuluissa tuli merkittäviä säästöjä ja talviaikaisilta vaurioilta vältyttiin.
Finavian kiinteistöosastolta on saatu lumenauraus- ja hiekoituspalveluja, lisäksi osasto pesi museon peltihallin
muraalin maalausta varten.
Kiinteistöhenkilökunta osallistuu museon kaikkien tapahtumien ja näyttelyiden rakentamiseen ja mm. kuvausten aikaiseen valvontaan.
Loppuvuonna museon toiminnassa pieniä häiriöitä ovat aiheuttaneen läheisellä työmaalla tapahtuvat räjähdykset, jotka jatkuvat myös vuonna 2020. Räjäytykset suorittaa Louhintahiekka Oy, ja niiden aiheuttama
tärinä edellyttää mm. seurantaa.
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SÄÄTIÖ

Sääntöjensä mukaan säätiön tarkoituksena on ylläpitää Suomen Ilmailumuseota ja siten edistää Suomen
ilmailun historian tutkimusta, opetusta ja tuntemusta. Tätä tarkoitusta on toteutettu vuonna 2019 tässä toimintakertomuksessa kuvatulla tavalla.
Suomen Ilmailumuseo on ilmailun valtakunnallinen erikoismuseo (VEM). Strategiansa mukaisesti museo on
suomalaisen ilmailun historiaa ja kulttuuriperintöä tutkiva ja vaaliva valtakunnallinen asiantuntija. Museo
välittää tietoa ja herättää kiinnostusta ilmailuun sekä vastaa VEM-asemansa mukaisesti myös ilmailumuseotoiminnan kehittämisestä Suomessa.
Säätiön säännöt päivitettiin vastaamaan uutta museolakia. Sääntöihin tehtiin lisäys koskien peruspääoman
tuottoa, ylijäämän ja muun käyttörahastojen varojen käyttöä säätiön tarkoituksen toteuttamiseen. Muokatut
säännöt hyväksyttiin edustajiston sähköpostikokouksella 16.4. ja säännöt vahvistettiin Patentti- ja rekisterihallinnon rekisteröinnillä 26.7.2019.
Säätiön hallintoelimiä ovat edustajisto, hallitus ja museonjohtaja.
Säätiön lähipiirin muodostavat säätiön perustajat Finavia Oyj, Finnair Oyj, Ilmailumuseoyhdistys ry, Patria
Oyj, Suomen Ilmailuliitto ry, Vantaan kaupunki, säätiön hallituksen ja edustajiston jäsenet sekä museonjohtaja.
Säätiö ei ole antanut lainoja tai vakuuksia lähipiirilleen.
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LÄHIPIIRITOIMET
Säätiö on tehnyt toimintavuonna lähipiirinsä kanssa seuraavia taloudellisia toimia:
Finavia Oyj
• Ostanut museon tarjoamia kokouspalveluja yht. 11 906,07 eurolla
• Toimittanut museolle korvauksetta omistamansa tontin puhtaanapitopalveluja
• Museo maksanut Finavia Oyj:lle kiinteistöveroa museon maa-alueesta 3 669,71 euroa
Finnair Oyj
• Ostanut museon arkistointipalveluja yht. 8 409,00 eurolla
• Ostanut museon tarjoamia kokouspalveluja yht. 3 251,43 eurolla
Ilmailumuseoyhdistys ry
• Maksanut museolle Hawk-elämyskeskukseen liittyviä kuljetuskustannuksia 551,80 euroa
• Maksanut museolle yhteismarkkinointikuluja 150,30 euroa
• Käyttänyt korvauksetta museon toimisto-, varasto-, näyttely- ja kokoustiloja
• Museo on ostanut yhdistykseltä kirjoja myyntiin yht. 1 117,00 eurolla
• Museo on maksanut yhdistykselle osallistumismaksuja yht. 310,00 euroa
Suomen Ilmailuliitto ry
• Ostanut museon tarjoamia kokouspalveluja yht. 1780,05 eurolla
Vantaan kaupunki
• Ostanut museon tarjoamia kokouspalveluja yht. 3 739,97 eurolla
• Ostanut pääsylippuja ja opastuksia yht. 1 802,88 eurolla
• Myöntänyt museolle hakemuksesta toiminta-avustusta 50 000,00 euroa
Juha Klemettinen, hallituksen jäsen
• ”Kolmosten siivillä” -kirjan kirjoittajapalkkioita (1/3 osuus teoksesta) 119,78 euroa.
Säätiön muu lähipiiri ei ole tehnyt taloudellisia toimia säätiön kanssa.
Säätiön hallintoelimille on maksettu palkkioita yhteensä 69 496,80 €.
EDUSTAJISTO
Edustajiston sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 29.3.2019 ja syyskokous 25.10.2019. Sihteerinä edustajiston kokouksissa toimi Valeri Saltikoff. Suomen Ilmailumuseosäätiön edustajiston kaudella 2018—2019
muodostivat
Varsinaiset jäsenet:
					
Varajäsenet:
Paavo Antila (Ilmailumuseoyhdistys ry)
			
Markku Lemmilä
Marcus H. Borgström (Ilmailumuseoyhdistys ry)			
Lassi Karivalo
Ben I. Björkqvist (Ilmailumuseoyhdistys ry), varapuheenjohtaja
Kari Koski
Carl Fredrik Geust (Ilmailumuseoyhdistys ry)			
Matti Kiiskinen
Jari Helander (Ilmailumuseoyhdistys ry)				
Juhani Tyllilä
Sauli Heinonen (Vantaan kaupunki)				
Veli-Matti Kallislahti
Jouko Helin (Ilmailumuseoyhdistys ry)				
Vesa Vierimaa
Raimo Korpi (Ilmailumuseoyhdistys ry)				
Kaisa Mölläri
Joni Mahonen (Ilmavoimat)					Tuukka Karjalainen
Mika Nurmela (Finnair Oyj)					
Petteri Tarma
Petteri Nissilä (Finavia Oyj), puheenjohtaja				
Janne Simula
Tapio Pitkänen (Suomen Ilmailuliitto ry)				
Jari Kilpeläinen
Martti Wallin (Patria Oyj)						Lassi Matikainen
Ilmavoimat ilmoitti kevätkokoukseen mennessä nimittävänsä edustajakseen Antti Koskelan tilalle Joni Mahosen (varajäsenenä Tuukka Karjalainen).
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Erovuorossa edustajiston syyskokouksessa olivat
Jouko Helin / Vesa Vierimaa (Ilmailumuseoyhdistys ry), Raimo Korpi / Kaisa Mölläri (Ilmailumuseoyhdistys ry),
Joni Mahonen / Tuukka Karjalainen (Ilmavoimat), Sauli Heinonen / Veli-Matti Kallislahti (Vantaan kaupunki) sekä
Martti Wallin / Lassi Matikainen (Patria Oyj).
Uusiksi jäseniksi/varajäseniksi nimettiin yhteisöjen ilmoitusten mukaisesti
Jouko Helin / Pekka Skyttä (Ilmailumuseoyhdistys ry), Raimo Korpi / Kaisa Mölläri (Ilmailumuseoyhdistys ry)
Joni Mahonen / Tuukka Karjalainen (Ilmavoimat), Sauli Heinonen / Veli-Matti Kallislahti (Vantaan kaupunki)
sekä Martti Wallin / Birgitta Selonen (Patria Oyj). Lisäksi Petteri Nissilä (Finavia Oyj) ja Tapio Pitkänen (Suomen
Ilmailuliitto ry) ilmoittivat syksyllä 2019, etteivät jatka edustajistotehtävässä. Suomen Ilmailuliitto ry on nimittänyt
Pitkäsen tilalle Jari Kilpeläisen (varajäsenenä Hannu Halonen).
Edustajiston puheenjohtajana kaudella 2019 - 2020 jatkaa
Ben I. Björkqvist ja varapuheenjohtajaksi Joni Mahonen.
HALLITUS
Suomen Ilmailumuseosäätiön hallituksen kaudella 1.1.–31.12.2019 muodostivat:
Jarkko Konttinen, puheenjohtaja
Juha Klemettinen, varapuheenjohtaja
Ilkka Kangastalo
Otso Kivimäki
Annika Kåla
Janne Pauni
Janne Rönnbäck
Janne Tarvainen 30.8.19 saakka, 1.9.19 alkaen Kaarlo Karvonen
Martti Wallin
Säätiön hallitus kokoontui 13 kertaa, joista kaksi oli sähköpostikokouksia.
Hallituksen sihteerinä on toiminut Ilkka Kangastalo
Museonjohtajana on toiminut Pia Illikainen.
Tilintarkastus
Edustajiston kevätkokouksessa valtuutettiin säätiön hallitus suorittamaan kilpailutus uuden tilintarkastajan
valitsemiseksi. Uudeksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-tilintarkastaja Marko Saxell ja varatilintarkastajaksi KHTtilintarkastaja Lauri Lehtoviita, LeadAudit Oy.
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ENGLISH SUMMARY

Year 2019 was a year of planning and laying foundations for the Finnish Aviation Museum. The Museum
premises require renovation, and the rental contract
for the plot expires in 2028. In 2018 we worked on a
plan to solve the issue by moving into Finnair’s former cargo terminal at the Helsinki Airport. However,
in the end we had to acknowledge, that the plan had
no opportunities to proceed.
In the beginning of 2020 we set out our goals – to
map the best possible prerequisites for operation
fort the New Aviation Museum. We started ground
work, with the Museum staff considering the core
meaning of the Aviation Museum – why we exist,
what makes us uniquie and what makes us stand
out? We defined the core of our existence — our
collections and expertise — upon which we want to
base our work in the future.
In spring we did something no museum in Finland
had done before — we launched an Open Partner
Search, aiming to find new, innovative partners to
shape our future. The Partner Search attracted
wide interest among cities, muncipalities and the
media — a total of 17 muncipalities around Finland
showed interest towards the New Aviation Museum
project. After the summer, the decision was made to
continue collaboration with the City of Vantaa. The
Museum personnel worked tightly together with the
City officials during the autumn, mapping potential
sites for the New Museum.

responsible, long-lasting solutions on many levels. We
actively participated in the social debate on Climate
Change by developing a gamified pedagogic concept
on the subject. During 2019 we developed collaboration with our stakeholders and discussed actively
with among others our active and dedicated group
of volunteers.
One of the most positive news of the year was the
decision on State Subsidies for the upcoming years
2020 to 2023, by the Ministry of Education and
Culture. The Finnish Aviation Museum recieved the
long-waited raise in state funding, and was nominated as the new Museum with National Responsibility
of Aviation. This is a clear message, that our work is
appreciated and that we have strong support in our
mission to ensure our future.
We want to thank our stakeholders, our volunteers
and our development-oriented staff as well as the
board members of the Finnish Aviation Museum
Foundation for the strong foundation we have laid
this year. We have had significant support from many
directions. The Aviation Museum Association is
raising funds for the New Aviation Museum -project,
and we have recieved significant donations from for
instance the Aviators Association and Saab Ab — a
long-term partner of the Museum.

Alongside the New Aviation Museum -project, we
continued our joint project with the Finnish Air Force
Museum to establish a Collections Centre for all
aviation museums in Finland. Common goals were
set, and in autumn we decided to have a research
done on the current state of the aviation museum
field in Finland.
According to our new strategy — released in December — our work is based on the values of Curiosity,
Responsibility and Communality. These values were
strongly present in our work already during 2019. We
were brave and ready to find new solutions to advance the New Aviation Museum -project. We aimed at
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