
SUOMEN ILMAILULIITTO RY    PÖYTÄKIRJA 
Liidintoimikunta (LiT)  4.4.2017 
   
Liidintoimikunnan kokous 2/2017   
Aika:  4.4.2017 klo 18.00 
Paikka:  WWW 
  
Jäsenet:  +Tuomas Seppänen, pj 

+Juho Komulainen, vpj 
+Ville Räikkönen, jäsen 
+Juha Herrala, jäsen 
+Esa Alaraudanjoki, jäsen 

  

1.   KOKOUKSEN AVAUS 

Kokous avattu 4.4.2016 klo 19.10, kun kaikki pääsi linjoille. 

2.   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3.   ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 
  
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi 

4.   LIT KOKOUKSEN 1/2017 PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 
  
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.  
 

5.   UUSI JÄSEN LITTIIN: MIKA VIROLAINEN 
 

Otetaan Mika Virolainen uudeksi jäseneksi liidintoimikuntaan edustamaan moottorivarjoliitäjiä. 
Lämpimästi tervetuloa. 

 
6.   EDUSTUSJOUKKUEEN VALINTA VL MM 2017 
 

Nimetään ohjeen mukaisesti: 1. Jouni Makkonen, 2. Juho Komulainen, 3. Tuomas Seppänen, 4. Ari 
Sahlström, 5. Jari Katajamäki. Maksetaan kisamaksuja 450€/nuppi eli max 2250€. 

 
7.   LITIN OSALLISTUMINEN KELPOISUUSTODISTUSTEN MATERIAALEIHIN 
 

Maksetaan LiT:n budjetista 179,69€ osuus liitäjien painettavista kelpoisuustodistuksista. 
 

8.   DOKUMENTIT KUNTOON UUSILLE NET-SIVUILLE 
 

Juho Komulainen laittaa varjoliitäjien opepalstalle viestiä, että tarkastellaan SIL-nettisivuilla olevaa 
materiaalia. 



 
9.   ILMATILAT- JA LENNONVALMISTELUOHJEEN LAATIMINEN 
 

Valtuutetaan Jaakko Kortesmäki askartelemaan uusi ohje lennonvalmisteluun. Päätetään julkaisupaikka 
myöhemmin materiaalin valmistuttua. 

 
10. MINIMIVAATIMUKSET OPETTAJAKOULUTUKSEEN PÄÄSEMISEKSI OPS:IN MUKAISEKSI 

 
Koulutusohjeessa määritellään pääsyvaatimus opekurssille pp4. OPS määrittelee, että kouluttajalla on 
ollut yli kaksi vuotta käytettävän liidinryhmän ja ohjaustavan itsenäiseen lentämiseen vaadittava oikeus ja 
50 tuntia tiimaa.   
Päätös: Nämä eivät ole ristiriidassa. 

 
11. LIT:n TUKI VL CUP- JA RL SM-KISOILLE 

 
LiT budjetista maksetaan VL-Cup ja RL SM-kisojen FAI-maksut 2017 sekä Airtribune maksut. Yläraja on 
300€/kisa ja 1500€/vuosi. 
 

12. LIITÄJIEN VAKUUTUSASIAT 
 

Ville Kauppinen nimetään hoitamaan asiaa liitäjien henkilövakuutusasiaa.  
 

13. MUUT ASIAT 
 

1. SIL nettisivu-uudistus 
- Juha Niinimäki hoitaa nettisivujen päivitystä. Uudet sivut tulee 17.4 julki. 

 
2. Palkitsemisia 
- Kannustetaan liitäjiä ehdottamaan ansioituneita liitäjiä palkintojen saajiksi  
 
3. Lajivaliokunnan kokous 
- Käytiin läpi kuulumiset lajivaliokunnan kokouksesta. Lisätiedot löytyy liiton sivuilta pöytäkirjasta. 
 
4.  SUIO:n lennonopettajien tapaaminen 
- Etsitään LiT:lle opetapaamiseen / jatkokoulutukseen valmistelijaa liitäjistä 
 
5.  VL-Cup palkitseminen 2016 
- Esa toimittaa palkinnot viime vuodelta Kiikalan CUP-kisaan. 

 
14. LIIDINTOIMIKUNNAN SEURAAVA KOKOUS 

 
Esitys: Seuraava LiT kokous ennen keskikesää 
 

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Kokous päätetty 4.4.2017 klo 20:34 
 
JAKELU: 



- lajitoimikunnan jäsenet 
- toiminnanjohtaja Latikka, lajipäällikkö Lehti 


