
Sivu 1 / 4 
 

Esitietolomake / Suomen Ilmailumuseon ja Evergreens ry:n hanke 

suomalaisen matkustamopalvelutyön perinteen keräämiseksi ja 

tallentamiseksi 
 

Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa Evergreens ry:n jäsenistön ja lähipiirin hallussa olevaa 

ainestoa ja muuta perinnettä suomalaisen matkustamopalvelutyön historiasta ja nykypäivästä, jolla 

voidaan tarvittaessa täydentää Suomen Ilmailumuseon matkustamopalvelutyöhön liittyvää kokoelmaa. 

Lomakkeen täyttäminen ei velvoita luovuttamaan muuta aineistoa, tästä laaditaan erillinen sopimus ja 

luovutusasiakirja Suomen Ilmailumuseon kanssa. Lisätietoja voi kysyä Suomen Ilmailumuseon 

yhteyshenkilöltä hankkeessa: valeri.saltikoff@ilmailumuseo.fi / 044 062 6252. 

 

Täytä kohdat selkeällä käsialalla. Tarvittaessa jatka selostusta erillisellä paperilla (johon teet viittauksen). 

Voit myös liittää mukaan valokuvia aineistosta. 

 

Palauta lomake 7.9.2018 mennessä sähköpostitse (valeri.saltikoff@ilmailumuseo.fi), postitse (Irmeli 

Ristiluoma, Juutinraumankatu 6 B 36, 00220 Helsinki) tai TOKEn postilaatikkoon.  

 

Kiitokset osallistumisesta tärkeään työhön suomalaisen ilmailuhistoriallisen ammattiperinteen 

täydentämiseksi! 

 

*Täytä ainakin nämä 

1. Nimi* (etunimi, sukunimi, aiemmat sukunimet) 

______________________________________________ 

2. Syntymäaika  ___________________________________ 

3. Kotiosoite _____________________________________ 

4. Puhelinnumero* _________________________________ 

5. Sähköpostiosoite ________________________________ 

6. Lyhyt tiivistelmä urasta matkustamopalvelualalla* (koulutus, työnantajat, tehtävät) 

aikajärjestyksessä, kerro myös vuodet jolloin aloitit tai lopetit tehtävässä 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

7. Listaus työuran ajalta säästyneistä kuvista, asiakirjoista ja esineistä: 

a. Aineiston tyyppi: __________________________ 

Ajoitus (vuosi/vuodet): _____________________ 

Liittyvä tarina (tapahtumat, henkilöt, kurssit, konetyypit, huom. jatka tarvittaessa erilliselle 

paperille): 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Ympyröi halutessasi yksi tai useampi vaihtoehto: 

Materiaali on tarjolla  a) luovutettavaksi Suomen Ilmailumuseon kokoelmiin 

b) (valokuvat ja asiakirjat) kopioitavaksi Suomen Ilmailumuseon 

kokoelmiin 

c) määräaikaiseen näyttelylainaan 

 

 

b. Aineiston tyyppi: __________________________ 

Ajoitus (vuosi/vuodet): _____________________ 

Liittyvä tarina (tapahtumat, henkilöt, kurssit, konetyypit, huom. jatka tarvittaessa erilliselle 

paperille): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Ympyröi halutessasi yksi tai useampi vaihtoehto: 

Materiaali on tarjolla  a) pysyvästi Suomen Ilmailumuseon kokoelmiin 

b) (valokuvat ja asiakirjat) kopioitavaksi Suomen Ilmailumuseon 

kokoelmiin 

c) määräaikaiseen näyttelylainaan 

 

c. Aineiston tyyppi: __________________________ 

Ajoitus (vuosi/vuodet): _____________________ 

Liittyvä tarina (tapahtumat, henkilöt, kurssit, konetyypit, huom. jatka tarvittaessa erilliselle 

paperille): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Ympyröi halutessasi yksi tai useampi vaihtoehto: 

Materiaali on tarjolla  a) pysyvästi Suomen Ilmailumuseon kokoelmiin 

b) (valokuvat ja asiakirjat) kopioitavaksi Suomen Ilmailumuseon 

kokoelmiin 

c) määräaikaiseen näyttelylainaan 

 

 

8. Tarina jonka haluat jakaa jälkipolville liittyen virkauraasi (koulutus, matkustamotyö, muut 

tehtävät) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

9. Haastattelu 

□ Olen käytettävissä myöhemmin sovittavana ajankohtana laajempaan Evergreens ry:n tai 

Suomen Ilmailumuseon tekemään haastatteluun koskien virkauraani, tai kertomaan 

tarkemmin hallussani olevasta aineistosta 

 

10. Käyttöoikeuksien määritteleminen 

□ Tässä lomakkeessa antamani henkilö-, ura- ja aineistotiedot voidaan tallentaa Suomen 

Ilmailumuseon kokoelmiin, kokoelmatyötä varten. Tiedot ovat myös Yhteisöllisen 

ammattiperinteen keruu museossa -hankkeen osapuolten (Suomen Ilmailumuseo, Finnair 

Oyj, Evergreens ry.) nimeämien ohjausryhmän jäsenten käytössä sillä ehdolla että tietoja ei 

luovuteta eteenpäin kolmannelle osapuolelle ilman allekirjoittajan suostumusta. Sitoudun 

oheisen rekisteriselosteen ehtoihin. Kaikesta muusta mahdollisesti luovutettavasta 

aineistosta laaditaan erillinen sopimusasiakirja. 

 

 

11. Päivämäärä ja paikka 

________________________________________ 

 

12. Allekirjoitus ja nimenselvennös 

 

________________________________________ 
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Rekisteriseloste 
 

Rekisterin nimi: Evergreens ry:n jäsenten perinneaineistot 

 

Rekisterinpitäjä: Suomen Ilmailumuseosäätiö sr (Suomen Ilmailumuseo), Karhumäentie 12, 01530 Vantaa, y-tunnus 1442039-9 

 

Yhteyshenkilö: Valeri Saltikoff, Gsm +358 44 062 6252, valeri.saltikoff@ilmailumuseo.fi 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:  

 

Rekisterinpitäjän toiminta perustuu seuraaviin lakeihin ja asetuksiin: Museolaki 729/1992, Valtioneuvoston asetus museoista 

(2005/1192). Henkilötietojen käsittely perustuu mm. Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1. kohtaan (alakohta 

e): Käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.  

 

Edellä mainittujen lakien ja museotoimintaa ohjaavien sopimusten johdosta rekisterin pitäjän jatkuvana tehtävänä on tallentaa ja 

tutkia suomalaiseen ilmailuun liittyviä valokuvia, esineitä, arkistomateriaalia sekä kulttuuriympäristötietoa. 

 

Rekisterinpidon konkreettisena syynä on Suomen Ilmailumuseon, Evergreens ry:n ja Finnair Oyj:n suorittama hanke 

matkustamotyön taltioimiseksi ja esittelemiseksi näyttelyssä. Museo on vuonna 2016 sopinut matkustamopalvelutyöntekijöiden 

perinnejärjestö Evergreens ry:n kanssa hankkeesta museon matkustamopalvelutyöhön liittyvien kokoelmien (joka koostuu muun 

muassa virkapuvuista, cabin-esineistöstä, kuvista ja asiakirjoista) sisältötietojen kartuttamiseksi ja matkustamopalvelutyön 

käsitteellistämiseksi. Samalla museo kehittää työmalleja museokokoelmiin liittyvästä yhteistyöstä ammattiperinnejärjestöjen 

kanssa. Museon kokoelmiin kartutettavaa tietoa on tarkoitus soveltaa SIM2020-hankkeen puitteissa uudistettavan museon 

perusnäyttelyn näyttelykäsikirjoituksessa. Tarkoituksena on tuoda matkustamopalvelutyön näkökulmaa voimakkaammin osaksi 

suomalaisen lentoliikenteen historiaa. Hanke jatkuu syksyyn 2019 saakka. 

 

Rekisterisisällöt säilytetään Suomen Ilmailumuseon kokoelmissa myös hankkeen jälkeen, tietoja informanteista ja aineistoista 

käytetään osana tietopalvelu- ja kokoelmatyötä, mm. aihepiirin tallennuksen puutteiden korjaamiseen. 

 

Rekisterin tietosisältö: Evergreens ry:n jäsenet voivat antaa rekisteriin seuraavat henkilötiedot: 1. Nimi, 2. syntymäaika, 3. 

kotiosoite, 4. puhelinnumero, 5. sähköpostiosoite, 6. lyhyt tiivistelmä urasta matkustamopalvelualalla,7. listaus työuran ajalta 

säästyneistä kuvista, asiakirjoista ja esineistä (voi sisältää henkilötietoja), 8. Tarina jonka haluat jakaa jälkipolville liittyen virkauraasi 

(voi sisältää henkilötietoja). 

 

Säännönmukaiset tietolähteet: Evergreens ry:n jäsenistön palauttamat lomakkeet. 

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Tietoja käytetään hankkeen aikana syksyyn 2019 saakka apuna aineiston kartoittamisessa 

Suomen Ilmailumuseon näyttelytoimintaan. Tämän tarkoituksen pohjalta tietoja voidaan jakaa museon henkilökunnan lisäksi 

hankkeen ohjausryhmän (Suomen Ilmailumuseo, Evergreens ry, Finnair Oyj) käyttöön. Hankkeen jälkeen tietoja informanteista ja 

aineistoista käytetään osana tietopalvelu- ja kokoelmatyötä. Tietoja ei luovuteta museon henkilökunnan tai ohjausryhmän 

ulkopuolisille henkilöille ilman rekisterissä olevan ihmisen suostumusta. 

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta sellaisenaan ko. alueiden ulkopuolelle, kts. kohta Tietojen 

säännönmukaiset luovutukset. 

Rekisterin suojauksen periaatteet: Manuaalinen lomakeaineisto säilytetään lukitussa tilassa Suomen Ilmailumuseon kiinteistössä. 

Tietoihin on pääsy vain henkilökunnalla. 
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