Räyskälä-tiedote
Tervehdys taas, Räyskälän ilmailijat. Tällä kertaa kirjoittelen teille vt:n ominaisuudessa. Hoidan tätä pestiä
osa-aikaisesti opinojeni ohessa, kunnes uusi toiminnanjohtaja aloittaa. Kuten tiedossanne varmasti on, Riku
Rissanen irtisanoutui toiminnanjohtajan tehtävästä ja Säätiön hallitus hakee uutta innokasta puuhahenkilöä
hänen tilalleen. Haku on käynnissä 30.7. saakka, joten vielä ehtii hakemuksensa jättämään. Toimi on vaativa
ja haastava, mutta antaa tekijälleen paljon ja tarjoaa vaikuttamisen mahdollisuuksia sekä todellisen
näköalapaikan harrasteilmailuun. Hakemukset voi lähettää sähköisesti osoitteeseen:
harry.sundstrom@rayskala.com tai postitse: Räyskälä-Säätiön hallitus, Räyskäläntie 311, 12820 Räyskälä.
Tällä hetkellä toiminnanjohtajan tehtävistä on irroitettu lentopaikan päällikkyys. Lentopaikan päällikkönä
toimii Martti Sucksdorff, jonka tavoittaa joko martti.sucksdorff@rayskala.com tai 041-545 6050.
Vesisateiden lomassa on jonkin verran päästy lentelemäänkin, sitkeyttä ja kentällä notkumista se toki on
vaatinut. Toivottavasti loppukesän kelit olisivat niitä enemmän ilmailuun soveltuvia, laitetaan tilaus sisään
ja katsotaan kuinka käy. Hinauspalveluja saa päivittäin aina 2.9. saakka. Petri on siis luvannut sinnikkäästi
täällä siihen saakka päivystellä. Masi lopettaa hinaamiset tältä erää ensi viikonloppuun ja lähtee
valmistautumaan opintielle, iso kiitos tästäkin kesästä ja onnea opintoihin!
Partioleiri HUIMA järjestetään puolustusvoimien alueella, molemmin puolin kenttää. Paikalle tulee useampi
tuhat partiolaista, joiden kulku alueidensa välillä tapahtuu Särkjärven rannassa 12 päässä. Kiitotie 12/30 L ja
R ovat tapahtuman vuoksi suljettuina 30.7.-7.8. välisen ajan. Lisätietoja kentän käytettävyydestä saa
lentopaikan päälliköltä Martti Sucksdorffilta.
Moottoripyörien RR-kilpailut ajetaan perinteisesti tänäkin vuonna. Riihimäen Kahvakoplan järjestämän
kilpailun ajaksi lentopaikka on suljettu ilmaliikenteeltä 9.8. klo 18.00SA – 12.8. klo 20.00SA välisen ajan.
Kilpailun aikana alueelle myydään pääsylippuja, mutta kuten ennenkin, ilmailijoille perheineen toimitetaan
etukäteen sisäänpääsyrannekkeita. Rannekkeet voi käydä noutamassa toimistolta 30.7. eteenpäin. Hae
omasi, niin ei tarvitse portilla sitten kiukutella.
Räyskälä-Säätiön hallitus joutui edellisessä kokouksessaan tekemään rankan ratkaisun hintojen
korottamisen osalta. Säätiön tilinpäätös on ollut tappiollinen jo parin viimeisen vuoden aikana. Hintoja olisi
pitänyt korottaa selkeästi jo aikaisemmin, nyt se sitten jouduttiin tekemään kesken kauden. Samaan aikaan
hallitus miettii ja etsii ratkaisuja kustannusten pienentämiseksi.

Lopuksi vielä Rikun tervehdys kaikille teille:
”Haluan lämpimästi kiittää kaikkia menneestä tj ajasta ja kaikesta siitä tuesta jota olen toimessani saanut.
Suuri kiitos kuuluu aktiivisille talkoolaisille, joiden avulla Räyskälää pidettiin osaltaan pystyssä. Lunastin
antamani lupauksen, joten nyt on jälleen purjelennon opepahvit voimassa ja ensimmäinen koitos
päivystävänä purjelennon opettajana on vastassa jo ensi sunnuntaina. Jatkan Räyskälässä aktiivisena
harrastajana, opettajana ja innokkaana talkoolaisena. Nähdään kentällä! Riku”

Ilmailemaan siitä - hopihopi!
Mari

