
Malmin Ilmailukerho ry:n
Toimintakertomus 2009

Yleistä

Vuosi 2009 oli Malmin Ilmailukerhon 21. toimintavuosi.

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidettiin keväällä 18.3.2009 ja syyskokous
18.11.2009. Kaikki jäsenkokoukset pidettiin Malmin Lentoasemalla, Suomen
Ilmailuliiton luokkahuoneessa.

Kerhon hallitus kokoontui säännöllisesti päättämään kerhon asioista. Vuoden 2009
hallitukseen kuuluivat Marko Einamo (puheenjohtaja), Miika Asunta
(Koulutusvastaava), Sami Ropponen (rahastonhoitaja), Juha Kallioinen
(kalustovastaava), Pietu Pohjalainen (sihteeri), Sami Launonen (varapuheenjohtaja),
Antti Toivanen (www-, simu- ja nuorisovastaava), Jouni Pyhäjärvi (www) sekä
Karoliina Salminen (kerhomestari).

Kerhon jäsenmäärä on vuoden aikana kasvanut voimakkaasti ja vuoden vaihteessa
oli kerhossamme 368 jäsentä eli kasvua on vuoden aikana ollut 51 jäsenen verran.
Kerhosta eronneita tai jäsenmaksunsa maksamatta jättäneitä oli toimintavuoden
aikana arviolta noin 30. Arviolta noin 100 kerhon jäsentä lensi vuodenaikana kerhon
kalustolla.

SAR-tukikohta jatkoi toimintaansa ilman hälytyksiä 1-3 tunnin lähtövalmiudella.
Tukikohdan päällikkönä toimi Tom Häggblom.

Kevään 2009 aikana suoritetiin jäsenistölle jäsentyytyväisyyskysely jonka pohjalta
yritettiin kerholle ostaa nopea 4 paikkasta matkakonetta. Syyskokous valitsi kolmen
hallituksen vaihtoehtoina esittämän koneen (Cessa 172, Piper Archer, DA40)
joukosta DA40 G1000 avioniikalla. Tarvitavasta 100 000 euron jäsenlainasummasta
saatiin kasaan vain noin puolet. Määräaikaan mennessä tuli lainasitoumus 17
jäseneltä ja rahaa saatiin kasaan 40 000 euroa. Koneen hankinnasta päätettiin
tämän takia luopua toistaiseksi ja siirrettiin asia uuden hallituksen pohdittavaksi.

Tapahtumien puolesta vuosi 2009 oli aktiivinen, erityisesti huomiota sai Suomen
ilmailuliiton, Helsinki International Air Show. Malmin ilmailukerho osallistui aktiivisesti
tapahtumaan ja sen järjestämiseen. Kerhollamme oli oma esittelypiste jossa
mielenkiintoa oli herättämässä OH-SRH. Järjestimme myös simulaattorivierailuita,
esittelimme toimintaa sekä lentoharrastusta. MIK näkyi ja kuului koko viikonlopun
tapahtumassa. Aktiiviset kerholaiset toimivat myös tapahtumassa järjestysmiehinä.



Kerhon hallitus ei pystynyt nimeämään selkeää vuoden 2009 kerholaista ja näin
ollen palkintoa ei myönnetty vuonna 2009 kenellekään.

Talous

Kerhomme talous oli tilivuonna 2009 tasapainossa. Suuria lentohintojen muutoksia ei
tarvinnut tehdä. Normaalitoiminnasta poikkeavia tuottoja toi lentonäytös HIAS 2009.
COX:n moottoriongelmat ja SRH:n pakollisen vara-akun asennus aiheuttivat taasen
lisäkustannuksia.

Aikaisena joululahjana kerholaisille kerhon hallitus päätti laskea koneiden
lentotuntihintoja parin kuukauden ajaksi tarkoituksena aktivoida pilotteja lentämään
myös perinteisesti hiljaisina marras- ja joulukuina. Alehinnat vuoden lopussa olivat
COX 99, CTL 123 ja SRH 120 euroa/h.

Kirjanpidosta ja laskutuksesta huolehtii HK-DATA / Hilkka Joutsenlahti.
Tilintarkastajina ovat toimineet Jani Holmi ja Jukka Silvo HTM

Koulutus

Vuoden 2009 aikana koulutustoiminta jatkui edellisten vuosien tapaan aktiivisena.
Uusia PPL(A) lupakirjoja kerhossa lennettiin 9 kappaletta. Koulutuspäällikkönä
vuoden 2009 aikana on toiminut Björn-Olof Lagercrantz ja lennonopettajina Björn-
Olof Lagercrantz, Toivo Huovinen, Olli Mustakallio, Johan Stude, Pauli Kokkonen,
Janne Kuokkanen, Tuukka Takala, Robert Viitanen, Sarlotta Pesola, Jouko
Paananen, Mikko Riepula ja Antti Kähönen. Päälennonopettajana toimi Tuomo
Tuominen.

Vuosittain järjestetään MIK-PIK-FLK yhteinen luokkamuotoinen teoriakurssi, joka
alkaa lokakuun alussa ja päättyy maaliskuussa. Keväällä päättyneen ryhmän kurssin
järjestämisestä vastasi PIK, syksyllä aloittaneen ryhmän vetovastuussa on MIK.
Oppitunteja pidettiin 13.10.2009-28.2.2010 pääsääntöisesti tiistai- ja torstai-iltaisin
klo 18-21 ja sunnuntaisin klo 9-15. Kurssilla aloitti 14 kerhon jäsentä, joista kolme
keskeytti. Luokkamuotoisen opetuksen ongelmana ovat poissaolot oppitunneilta ja
niiden korvaaminen.

Lisäksi teoriaa opiskeli Pauli Kokkosen ja Jouko Paanasen pienryhmät, joissa oli
yhteensä seitsemän oppilasta.

Syksyllä Johan Stude vei läpi yölentoteoriakurssin, jolle osallistui 8 kerhon jäsentä.

Kalusto

Vuoden 2009 ajan kerhon käytössä oli kolme omaa konetta, eikä suurempia katkoja
koneiden saatavuuksissa esiintynyt. Lisäksi Lemberg Aviation Oy:n omistama OH-
KAT oli ensimmäistä kertaa koko vuoden kerholaisten käytettävissä ja varattavissa



kerhon oman varauskirjan kautta.

MIK:n, PIK:n ja FLK:n välinen koneiden ristiinvuokraussopimus toi kerhomme
käyttöön aiempien vuosien tapaan Diamond DA-40:n, Piper Arrowin ja Beechcraft
Debonairin. Näitä koneita kerholaiset käyttivät enimmäkseen matkalentoihin.

Koneemme matkasivat pääasiassa Suomessa pohjoisinta Lappia myöten, mutta
matkalentoja tehtiin myös Ruotsin puolelle, Baltiaan ja Keski-Eurooppaan asti.

Kerhon omalla kalustolla lennettiin yhteensä 1159 tuntia, joista COX 399, CTL 458 ja
SRH 302 tuntia. KAT lensi viime vuonna noin 330 tuntia. Yhteenlaskettuna kerhon
oma kalusto lensi 12% vähemmän kuin vuonna 2008, mutta ottamalla KATin
mukaan laskuihin päädymme n. 13% suurempaan tuntilukemaan viime vuoteen
verrattuna. Taitolentoa ei COX:lla lennetty vuoden 2009 aikana.

Joulukuun puolessa välissä COX lennettiin Joensuuhun maalattavaksi. Kone palasi
puhtaan valkoisena hienojen teippausten kera Malmille takaisin helmikuun 20. päivä,
2010.

Alkuvuonna 2009 järjestetty jäsenkysely ilmaisi kerhon jäsenien tahdon saada
kerholle oma neljän hengen matkalentokone. Syksyllä hallitus etsiskeli sopivia
lentokoneyksilöitä tarkoitusta varten. 18.11. järjestettiin ylimääräinen jäsenkokous,
jossa äänestyksellä valittiin kerhon konehankinnan kohteeksi Diamond DA-40 G1000
lasiohjaamolla. Konehankinnan rahoitusmuodoksi valittiin jäsenlaina, joka kuitenkin
jäi toteutumatta riittämättömien sitoutumislupausten takia. Konehankintaa päätettiin
siirtää muutamalla vuodella eteenpäin.

Lentosimulaattori- ja nuorisotoiminta

Simulaattoritoiminta käynnistettiin täyteen vauhtiin 7.2. avoimien ovien päivällä, joka
keräsi kerhohuoneen tupaten täyteen ilmailusta ja kerhon simulaattorista
kiinnostuneita. Tapahtuman myötä kerhoon liittyi uusia aktiivisia simulaattorijäseniä,
joista muutamat myöhemmin syksyllä aloittivat myös kerhon PPL-kurssilla.

Yleisön selkeän kiinnostuksen myötä simulaattoritiimi järjesti myöhemmin lentorallin
Maarianhaminaan ja Poriin, jossa OH-SIM lennettiin kolmella välilaskulla
määränpäähänsä. Kumpikin tapahtuma sai osakseen runsaasti mielenkiintoa myös
kerhon ulkopuolelta ja tapahtumien myötä simulaattorin lentotunnit lähtivät nousuun.

Lentotuntien seuraamiseen kerhomme jäsen Miika Asunta koodasi FS Tracker -
ohjelman, joka tallentaa simulaattorin jokaisen lennon tiedot ja lähettää ne Internet-
palvelimelle, josta lentoja voi myöhemmin katsella. FS Tracker otettiin käyttöön
13.03.2009.

Simulaattoriin suoritettiin tavanomaisten huoltotöiden lisäksi vuoden lopulla kattava
mittariston peruskunnostus, johon tilasimme uusia osia Hollannista. Noin puolen



vuoden työn tuloksena saimme myös valmiiksi OH-SIM käsikirjan, joka sisältää
simulaattorin teknisten tietojen lisäksi kytkentäkaavioita ja muuta tärkeää tietoa
simulaattorin toimintaan liittyen.

Lentopaikkakisa

Edellisen vuoden tapaan myös vuonna 2009 järjestettiin lentopaikkakisa, jonka
kokoonkutsujana toimi MI5 eli viiden malmilaisen ilmailukerhon yhteenliittymä.
Malmin ilmailukerhon jäsenistön osallistuminen oli selvästi edellistä vuotta
vilkkaampaa.

Kerhojen välisessä sarjassa MIK vei voiton, MILK tuli toiseksi ja FLK kolmanneksi
(MIK 464, MILK 435, FLK 285, PIK 267, ESMO 264). MIK:n sisäisen sarjan voiton
vei Sami Launonen 100 pisteellä, toiseksi tuli Juha Kallioinen 76 pisteellä ja
kolmanneksi lensi Marko Einamo 41 pisteellä. Kisakauden lopuksi järjestettiin
kaikkien osallistujakerhojen yhteinen Oskar-Hotel -Gaalailta Helsingin
Kaisaniemessä.

OH-Gaalan järjestelyt vuonna 2010 ovat kisan voittaneen MIK:n hartioilla.
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