
 
 
SUOMEN ILMAILULIITTO RY  PÖYTÄKIRJA 
Liidintoimikunta (LiT) 12.12.2016 
  
Liidintoimikunnan kokous 8/2016  
Aika: 12.12.2016 klo 18.00 
Paikka: Hyvinkää / Online kokous 
  
Jäsenet: +Taavi Siitonen, pj 

+Juha Niinimäki, vpj 
+Ville Räikkönen, jäsen 
-Jukka Juvankoski, jäsen 
-Esa Alaraudanjoki, jäsen 
+Juha Herrala, jäsen 

  
Kutsuttuna: Jari Lehti, Tuomas Seppänen, Juho Komulainen 

1.   KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:25 

2.   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3.   ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 
  
Hyväksyttiin täydennetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

4.   LIT KOKOUKSEN 7/2016 PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 
  
Hyväksyttiin ja julkaistiin edellisen kokouksen pöytäkirja 

 
5.   SIL JÄSENKERHOJEN TUKEMINEN MAKSAMALLA RIIPPULIIDON JA VARJOLIIDON FAI CAT2 

KILPAILUIDEN KILPAILUMAKSUT LAJIRAHOISTA KAUDELLA 2017. 
 

Päätettiin tukea SIL jäsenkerhoja maksamalla kerhojen Suomessa järjestämien riippuliidon ja varjoliidon 
FAI Cat 2 kilpailuiden kilpailumaksut, kuitenkin enintään 300 € /  kilpailu ja yhteensä enintään 1500 € 
vuonna 2017.  

Perustelut: Jatketaan panostamista kilpailutoiminnan tukemiseen.  
 
 
 
  



6. VARJOLIIDON ESITTELYKURSSIN SISÄLLYTTÄMINEN KOULUTUSOHJELMAAN 
 

Asetettiin työryhmä valmistelemaan varjoliidon koulutusohjelman päivittämistä siten, että 
koulutusohjelmaan lisätään Esittelykurssi ja sen sisältö. Esittelykurssin tarkoituksena on madaltaa 
kynnystä osallistua varsinaiselle kurssille ja sen oppimäärä voidaan lukea hyväksi PP1 tason 
koulutuksessa. Kurssin sisältöön kuuluu 1-2 tandem lentoa, joiden suorittamisessa noudatetaan 
voimassa olevaa tandem-ohjetta. Lisäksi työryhmä valmistelee vakiomuotoisen esittelykurssin 
kurssi-ilmoittautumis- ja koulutustodistus-lomakkeen kouluttavien kerhojen käyttöön. Nimetään 
työryhmän vetäjäksi Juha Niinimäki. 
 
Perustelut: Varjoliidon koulutusohjelmasta puuttuu tandem-liitimellä suoritettavan koulutuksen / 
esittelykurssin tarkempi sisältö (vrt. riippuliidon koulutusohjelma).  
 
Toimenpiteet: Niinimäki valmistelee esityksen seuraavaan opettajatapaamiseen kommentteja varten, 
jonka jälkeen asia voidaan tuoda liidintoimikunnan päätettäväksi. 

 
 
7. POIKKEAMINEN OPETTAJANKURSSIN VALINTAKRITEEREISTÄ RIIPPULIITO TRIKE 

OPETTAJAOPPILAAN KOHDALLA  
 

Liidintoimikunta puoltaa Hannu Pietilän osallistumisoikeutta opettajakurssille, vaikka häneltä puuttuu 
SP4 TTO kelpoisuus, eikä hän ole toiminut peruskurssin apukouluttajana. Muilta osin valintakriteereiden 
on täytyttävä. 
 
Perustelut: Apuopettajana toimiminen kohtuuton vaatimus, koska riippuliito trike peruskursseja ei 
käytännössä järjestetä, eikä moottoroidulla liitimellä lentävä voi saavuttaa SP4 TTO tasoon vaadittavaa 
kokemusta. 
 
Toimenpiteet: Siitonen toimittaa päätöksen tiedoksi Huovialalle. 

 
8. MUUT ASIAT 

 
Nordic kokouksen yhteenveto https://nordichpc.wordpress.com/2016/11/26/2016-minutes-reykjavik/ 
Toimikunta totesi kokousmuistion olevan virheellinen. Suomesssa ei ole paikallissääntöä jossa olisi 
määritelty 20% naiskiintiö kilpailijoita valittaessa. Vapaalennon kotimaisissa kilpailusäännöissä 
todetaan, että ulkomailla järjestettävissä kilpailuissa noudatetaan pääsääntöisesti kilpailun 
organisaation määrittelemiä paikallissääntöjä. Toimikunta ei näe tarvetta määritellä kiintiöitä 
vapaalennon kotimaisiin kilpailusääntöihin. Toimikunnan suositus on allokoida Suomen maakiintiöstä 12 
mieskilpailijaa ja 4 naiskilpailijaa WPRS ranking järjestyksessä ja loput ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Toimikunta ei ota kantaa kilpailumaksujen suuruuteen. 
 
LiT puheenjohtajiston tehtävien luovuttaminen sovittiin tapahtuvan vaiheittain loppuvuotta kohden siten 
että edellinen puheenjohtajisto tukee tehtävien siirtoa kaikin mahdollisin keinoin. 

 
 
  

https://nordichpc.wordpress.com/2016/11/26/2016-minutes-reykjavik/


9. LIIDINTOIMIKUNNAN SEURAAVA KOKOUS 
 
Esitys: Seuraava LiT kokous TBD 
 

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20:55 
 
 
 
JAKELU: 
- lajitoimikunnan jäsenet 
- toiminnanjohtaja Latikka 
- lajipäällikkö Lehti 


