
Nummijärvi Fly In & Avanto-saunarieha  

Loppupalaveri 12.3.2017 

Ruusut 

Hyvä myyntituotto yhteensä:  

Autoparkkilippuja myytiin 359 kpl eli 3589 €.  Lentokoneista 380 €. Fly In Café & arvat yhteensä (300 kpl = 

500 €) 3641,80 €. Yhteensä 7610,80 €. Tästä vähennetään kuluja mm. bändi, camping alueen sähkö, lehti-

ilmoitukset, painatuskulut, café tarvikkeet. Tulos selviää myöhemmin. 

Makkaraa myytiin 120 kg lauantaina, joka oli tosi hyvin. Vohveleita meni myös hyvin. Jos tulevina vuosina 

tulee välipää makkarasta, sitä voidaan ostaa Nummijärvi Camping keittiöltä (voivat varautua, ja käyttää itse 

ja pakastaa, mikäli jää). 

Hyvin erilaisia ilmailulajeja esillä: 

Lentoaluksia 56 kpl (49 lentokonetta, 3 helikopteria ja 3 autogyroa ja 1 kuumailmapallo), sekä 20 

laskuvarjohyppääjää Vaasasta, 5 Alavudelta ja 1 – 2 Helsingistä. Lennokkeja muutama. 

Kaukaisin lentäjä: Heikki Kela, Suomussalmi (sai palkinnon paikan päällä). 

Nummijärvi Fly In graafinen ilme sai kiitosta, upeat lehti-ilmoitukset ja some-viestintä on huomattu. 

Lehdistö: Pohjalaisen toimittaja ja valokuvaaja olivat paikalla ja sunnuntaina oli juttu sisäsivulla suurien 

kuvien kera, Kauhajoen Kunnallislehti juttu tulossa, ruotsinkielinen Johan Fageström kirjoitti nettiin Seven 

Days/Vasabladet heti sunnuntaina. 

Siirrettäviä saunoja oli 6 kpl: Tuulesta Temmattu – cessnasauna (Jurvasta), Kyttäyskoppi (Kauhajoelta),  

Zauna-Zil (Teuvalta), Ällitälli (Taavetti, Etelä-Karjala), Rytö-Läjä (Peräseinäjoki) ja Lautee (Kurikka). Saunojen 

omistajat olivat tyytyväisiä hyvään meininkiin. Saunojia ja avantouimareita oli edelliseen vuoteen 

verrattuna enemmän. 

Lauantai-illan varamiesorkesteri Minna Vaittinen & Wirsell oli loistava, musiikkia kaikenikäisille ja maksoi 320 €. 

Nummijärvi Camping on erittäin tyytyväinen yhteistyöhön. Ravintolassa myytiin hyvin lounasannoksia. 

Fly in Radio -kuulutus ja juonto sai kiitosta. Mobiilistudio loistava paikka haastatteluille. 

Matin Marjalle kiitos naisten saunan loistavasta tarjoilusta. 

 

Risut  

Yleisölle tarkoitettuja vessoja on liian vähän. Ensi vuodeksi hankittava muutama Bajamaja. Rantasaunan 

seinustalla olevat wc-merkinnät peitettävä, koska sinne pyrki useampi henkilö. 

Yleisöltä tuli palautetta, että mainontaa lehdissä oli liian vähän…..normivalitusta! 



Viikonloppu vedettiin minimimiehityksellä. Kipukohdat ovat lipunmyynti, parkkiohjaus ja kahvilamyynti. 

Näissä tarvitaan aikataulutetut vuorolistat (2 h), ja väki on soitettava läpi ja sovittava vuorot etukäteen. 

 

Kehitettävää 

Hyppykonetta varten tehdään ilmatilavaraus Nummijärven ympärille lentopinnalle 130, helpottaa toimintaa 

aluelennonjohdon kanssa FL 95 yläpuolella lennettäessä. Jyri Luoma selvittää, mistä varaus pyydetään. 

Helikopterille merkataan karttaan tulo- ja lähtöreitti ainoastaan idästä / idän suuntaan, etteivät sählää 

paikalle joka suunnasta (kiitotien ylitse, hyppääjien alle….) 

Nummijärven Camping alueella voisi olla iso pahvimainos tai banderolli koko vuoden esim. tekstillä: Täällä 

järjestetään vuosittain Nummijärvi Fly In (ei päivämäärää, ja tällöin voidaan käyttää useamman vuoden). 

Yleisölle mainostettava tapahtuma vain la-su, jätetään perjantaista tiedottaminen pois. 

Unohdettiin viedä saunalle meidät omat shampoot ja saippuat. 

Simulaattorin näkyvyyttä ja kuulutusta on lisättävä. 

Hankintaan oma PushUp-teltta, jota voidaan kerhon oman käytön ulkopuolella vuokrata asiakkaille ja 

jäsenille. Hinta noin 700-800 € (mahdollisen seuraavan Leader-hankkeen hankinta). Samoin hankitaan oma 

kahvila-keittiövälineistö. 

Ohjelmaehdotus: Leikkimielinen avantouintikisa (oli jo edellisvuoden ehdotus, mutta ei toteutettu vielä). 

Palkitaan kauimpaa saapunut sauna. 

Naisten sauna voi olla jatkossa myös Camping alueen pienemmässä rantasaunassa (kunnostettu kesällä 

2016), ja sinne varaus 1000 l vesisäiliöstä peseytymiseen. 

Ohjelmaehdotus: moottorikelkat jotenkin mukaan – rekisafari järven toiselle puolelle tai ice-karting, mutta 

näihin ohjelmanumeroihin myynti tulisi Air Pilotin kautta, ja meillä on yhteistyökumppanit, jotka hoitavat 

varsinaisen pyörittämisen (oli jo edellisvuoden ehdotus). 

Sunnuntaille olisi hyvä saada jotain lapsille sopivaa tekemistä, koska saunat & avanto lauantaina. Esim. 

huskyt (Anita Talvitie-Lammi) ja ponit ja yksi vaihtoehto MLL - yhteistyö 

Markkinamyyjiä voisi olla muutama enemmän, nyt oli lakritsin myyjä. Nyt otettiin 50 € paikkamaksua. 

Nummijärven Jäämarkkinat? Louko, IKH….. 

Lähetettäisiin joulukortit Fly In kävijöille (lentokoneiden omistajille) kiitokseksi ja muistutus seuraavasta 

vuodesta. Voisimme koota vuosien varrelta Nummijärvi fly In lentäjäkävijöistä osoitteiston (sähköposti ja 

kotiosoite), ja laittaa postia ja esitteitä tapahtumista. 

 

 

 


