
Experimental Fly In Kuhmo

08.-10.7.2016



Kuhmoon on kaikkialta
lähes yhtä lyhyt matka 
paitsi lähikentiltä, joista 
on lyhyempi
- EFSU 80 km
- EFKI 80 km
- EFLN 70 km
-ULPM 85 km



Sea plane harbors



Koordinaatit  640645N  0292619E 
Korkeus          174 m
Keskustaan     5 km
Taksi                0600 398 300
Päällikkö         Jari Juntunen 

puh        08 6155521



Vesilentosatama Ontosen lahdella tai
Tönölässä Harakkasaaren hiekalla



Experimental Fly In Kuhmo
08.07. – 10.07.2016

• Majoitus
o Teltoissa kentällä tai tuttujen luona

o Hotelli Kainuussa on edullisia huoneita ja tilaa – mainitsi fly in varatessasi

• http://www.hotellikainuu.com/

• Puh. 08 6551711

o Kentällä buffet & puusee

o Omat ovat myös väkevämmät juomat

o Nuotion polttelua ja makkaran paistoa, turinointia

http://www.hotellikainuu.com/
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• Kuljetukset
o Kuljetus vesilentosataman ja kentän välillä hoidetaan kerholaisten toimesta ja 

tarpeen mukaan

o Kulkeminen kentän ja keskustan välillä linjurin lisäksi järjestellään sopivasti





Kiitotie  12 – 30
Pituus    1000 m 
Pinta      kivituhka
Jakso     123.500

Normaalit lentosäännöt – ilmoittele 5 min ennen 
saapumistasi niin kuulutetaan yleisöllekin
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• Poltto- ja muut aineet
o Saatavilla V-Power,  95 E10  sekä   98 E5

o 100 LL saatavissa Kajaanin lentoasemalta normaaliluottokortilla tai kerho hakee 

kentälle jonkinlaisen sammion kun tarve on paremmin selvillä

o Diesel haetaan keskustasta mikäli huoltamo ei toimita paikalle

o Vesi tuodaan kentälle säiliöissä

o Muita aineita kaupitellaan kentällä päivän hintaan (syötävää, juotavaa, 

kahvia, kärkkäreitä, jne…)
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• Liikennejärjestelyjä ja yhteystietoja
o Saapuvat koneet parkkeerataan kiitotien reunaan alkaen 12:n päädystä

o Autoille varataan tilaa hallin itäpuolelta

o Hälytysajoneuvoille sekä kuljetuksia hoitaville varataan hallin edusta 

o Kuhmon taksin saa kiinni numeroista 0600 398 300 tai 040 522 9001
o Muita yhteyksiä:

• Pekka Pääkkönen 0400 283 491

• Hannu Kyllönen 0400 380 486

• Ari Malinen 0400 298 059

• Timo Hyvönen 050 3748 371

• Jaakko Kyllönen 040 5578 673
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Luentoja lauantaina (täydentyy)

- Air navigation pro
- EasyVFR
- Experimentalilla ulkomaille
- Onnettomuustutkintatietoa (varaus)
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• Ohjelmaa Perjantaina
o Koneita saapuu päivän aikana pikkuhiljaa

o Kentällä tehdään vielä järjestelyjä

o Paikallista lentämistä: tutustumislentoja, esittelylentoja, tyyppilentoja, …

o Yleistä keskustelua ja ihmettelyä, inttämistä jostakin pikkuasiasta

o Makkaran paistoa ja maistoa

Viikonloppuna pääpaino lentämisessä

sekä koneiden 
ja projektien
esittelyissä
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• Ohjelmaa lauantaina
• 06.00  Koneita saapuu nyt jatkuvasti kuin Heathrowssa ikään heti aamusta
• 10.00  KUIK esittelee itsensä ja koneensa, myös jäsenten koneet
• 12.00  Kuhmon kaupungin ja liikenneministerin tervehdys (Eila)
• 12.30  Uusien EXP-koneiden esittelyt alkavat 
• Lentosimulaattori testattavana (Blanik OH-523)
• Esityksiä: kuumailmapallo, varjoliitoa (varaus)
• Luentoja ja lennokkiesityksiä esittelyjen lomassa ja aikana
• 19.00  Lentotanssit

• Mauri & pojat soittamassa, syödään, juodaan ja tanssitaan
• Lentäen saapuvien tanssimaksu täysin vapaaehtoinen
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• Ohjelmaa sunnuntaina
o koneita saapuu edelleen, osa on jo kylläkin lähtenyt

o Koneet alkavat tankkailla valmistautua kotimatkoille
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