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Suomen Ilmailuliiton strategia 2021
Suomen Ilmailuliiton strategia kuvaa liiton tahto- ja tavoitetilan

Strategiakokonaisuus linjaa toimintamallin, jolla tavoitteeseen on tarkoitus päästä.
Tämä strategia on päivitys vuosien 2015-2020 strategiaan.

Kokonaisuutta on tiivistetty Ilmailuliiton hallituksen nostamien päästrategia-alueiden ympärille.
Varsinaiset toimenpiteet strategian saavuttamiseksi on koottu omaksi, käytännön toimenpiteet
kuvaavaksi osiokseen.

ARVOT

Arvomme näkyvät liiton ja
jäsenten jokapäiväisessä
toiminnassa

STRATEGIA

Ilmailuliitto on Suomen vahva ja luotettu ilmailun
vaikuttaja, joka varmistaa jäsentensä edut ja palvelut
sekä mahdollistaa tasapuoliset ilmailumahdollisuudet
Suomessa.

Strategian painopistealueet
ohjaavat toimintaa
kokonaisuutena

Koko Suomessa ilmaillaan aktiivisesti. Ilmailuliitto auttaa
jäseniään varmistamaan ja vahvistamaan ilmailuosaamista
sekä edistää perinteisen ja uuden ilmailun kehittymistä.

Monipuolisuus

Kannustus

Ilmatila ja
ilmailupaikat

Turvallisuus

Riemu

Ilmailulajit

yhteiskuntasuhteet | edunvalvonta | koulutus | palvelut | vakuutukset | viestintä

Liitto toteuttaa missiotaan käytännössä tähdäten vision toteutumiseen

VISIO

MISSIO

Yleiskuva

Ilmailuliiton strategian pääalueet

Ilmatila ja ilmailupaikat

Turvallisuus

Ilmailulajit

• Ilmailuliitto varmistaa harraste-,
urheilu- ja yleisilmailun sekä
miehitetyn että miehittämättömän
ilmailun toimintaedellytykset
ilmatilasuunnittelussa. Turvaamme
lento- ja lennätyspaikat.

• Ilmailuliitto edistää ilmailun lajien
kokonaisturvallisuutta yhteisellä
turvallisuuden hallintajärjestelmälllä
(SMS), analysoimalla kirjattuja
havaintoja ja turvallisuustapahtumia
sekä suuntaamalla viestintää ja
koulutusta näiden havaintojen
perusteella.

• Ilmailuliitto toimii kaikkien
ilmailulajien yhdistävänä, yhteisenä
järjestönä joka edistää
monipuolisuutta, monimuotoisuutta,
keskinäistä arvostusta ja tasa-arvoa
lajien keskuudessa. Ilmailuliitto
edistää kaikkien ilmailulajien
mahdollisuuksia tasapuolisesti.
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Missio

Ilmailuliitto on Suomen vahva ja
luotettu ilmailun vaikuttaja, joka
varmistaa jäsentensä edut ja
palvelut sekä mahdollistaa
tasapuoliset ilmailumahdollisuudet
Suomessa.

Visio

Koko Suomessa ilmaillaan
aktiivisesti. Ilmailuliitto auttaa
jäseniään varmistamaan ja
vahvistamaan ilmailuosaamista
sekä edistää perinteisen ja
uuden ilmailun kehittymistä.

Arvot
Strategiatyön yhteydessä on liitolle tunnistettu toimintaa ohjaavat, kestävät ja hyvät
arvot. Tavoite on, että ne näkyvät liiton ja sen jäsenyhdistysten päivittäisessä
toiminnassa. Kaikissa tilanteissa huomioidaan monipuolisuus ja yhdenvertaisuus,
kannustetaan toisiamme ja harrastetaan ilmailua sen edellyttämällä riemulla.

Monipuolisuus

Kannustus

Riemu

Liitto on ilmailu!
Olemme nuoria,
vanhoja, poikia, tyttöjä,
harrastamme ilmailua
sen kaikissa
muodoissaan

Opimme ja autamme,
kannustamme
toisiamme yhä
korkeammalle ja
kauemmas.

Ilmailu on riemukasta!
Nautimme ja
nauramme, iloitsemme
ja innostumme.

TAVOITE
Arvomme näkyvät jokapäiväisessä toiminnassamme
Liiton strategian painopistealueet ohjaavat toimintaa kokonaisuutena
Liitto toteuttaa missiotaan käytännössä tähdäten vision toteutumiseen
Missio:
Ilmailuliitto on Suomen vahva ja
luotettu ilmailun vaikuttaja, joka
varmistaa jäsentensä edut, palvelut ja
mahdollistaa tasapuoliset
ilmailumahdollisuudet Suomessa.

Monipuolisuus
Visio:
Koko Suomessa ilmaillaan
aktiivisesti. Ilmailuliitto auttaa
jäseniään varmistamaan ja
vahvistamaan ilmailuosaamista
sekä edistää perinteisen ja
uuden ilmailun kehittymistä.

Ilmatila ja ilmailupaikat

Kannustus

Riemu

.
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Turvallisuus

Ilmailulajit
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