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Toimintasuunnitelma 2018 

Ilmailuliitto/Purjelentotoimikunta 

Hallitus esittää kevätkokoukselle Ilmailuliiton toimintasuunnitelmaan 2018 kuuluvan Purjelentotoimikunnan 

toimintasuunnitelmaosion muuttamista kuulumaan seuraavasti: 

 

Lajitoimikunta: Purjelentotoimikunta 
 

1. Yleistä  
 

Purjelento voidaan katsoa hyvin ympäristöystävälliseksi ilmailulajiksi. Lentoonlähdön 
jälkeen purjelentäjä voi liitää useita tunteja pelkän aurinkoenergian avulla ja 
käytännössä lähes äänettömästi. 
 
Lajin harrastajamäärä on jatkanut loivaa jatkuvaa laskuaan niin Suomessa kuin 
muuallakin Euroopassa. Ponnistuksia laskusuunnan muuttamiseksi on jatkettava 
edelleen: 

- Kannustamalla purjelentokerhoja ja harrastajia markkinoimaan omaa 
toimintaansa ja samalla lajia. Kilpailu harrastusten kesken on edelleenkin 
kovaa, mutta ilmailun voidaan katsoa olevan lähtökohtaisesti kiinnostava aihe; 

- Saattamalla purjelentokerhojen ja –paikkojen avainhenkilöitä yhteen mm. 
lajitapahtumissa ja hakemaan ideoita/keinoja/ratkaisuja toiminnan 
kehittämiseen ja koulutuksen sekä jatkuvuuden turvaamiseen paikallisilla 
tasoilla. Osa-alueita, missä paikallisen tason toimintaa tulisi kehittää, olisivat 
erityisesti: 

o sisäisen toimintatavan uudistaminen nykyaikaisemmaksi ja uusien 
harrastajien tarpeita paremmin vastaavaksi, 

o nuorten harrastajien osallistumisen tukeminen ja kannustava 
edistäminen niin, että saavutettaisiin ikäryhmässä ”kriittinen massa”. 
Nuoret harrastajat eivät viihdy, mikäli heidän viiteryhmänsä 
lajitovereita on liian vähän. Erityinen riski on pienillä paikkakunnilla, 
joilla purjelentokerhot voisivat luoda enemmän yhteistoimintaa ja 
kiinnostavuutta naapurikerhojen kesken, 

o Urheiluilmailuopiston markkinointituella verkkoteoriakoulutuksen 
tehokkaampi hyödyntäminen, joka keventää paikallisella tasolla 
teoriaopetuksen resurssitarvetta. Samalla tämä edellyttäisi ja 
mahdollistaisi opiskelijoiden verkko-opintojen tukemista ja uusien 
tulijoiden ”sisäänajamista” paikallisiin kerhoihin niissä annettavaa 
varsinaista lentokoulutusta varten, 

o peruskoulutusvaiheen läpäisseiden uusien harrastajien johdetumpi 
tukeminen niin että kurssin jälkeen ei jäädä ”tyhjän päälle” vaan 
lentopäiville löydetään motivoivia tehtäviä lentää kehittää omia 
lentotaitoja eteenpäin, 

o jatkokoulutuksen kehittäminen ohjatummaksi ja luonnolliseksi osaksi 
uuden purjelentäjän harrastuspolkua, 

o purjelentopaikkojen viihtyvyys ja uusien harrastajien vastaanotto niin 
lentopaikalle kuin itse toimintaan mukaan heidän läheiset ihmisensä 
myös huomioiden. 
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- Purjelentotoimikuntaa jatkaa panostamista edunvalvontaan purjelentoa 
koskevan EASA-sääntelyn keventämiseksi.  

 
Avainasemassa ovat purjelentokerhojen paikalliset aktiivit ja heidän johdollaan 
kerhotoiminnan kehittyminen paikallisella tasolla. Toimikunnan rooli on näiden 
yhteisten kysymysten nostaminen esille ja toimijoiden saattaminen yhteen ratkaisujen 
hakemiseksi paikalliseen toimintaan. 
 
Liittotasolla Purjelentotoimikunnan tavoitteena on tukea purjelennon harrastusta 

- Edistämällä lajin tunnettavuutta yleisellä tasolla. Tämän toteuttamiseksi 
järjestetään pohjoismainen purjelentopäivä ja edistetään 
lennonseurantajärjestelmän näkyvyyttä 

- Edistämällä kerhojen jäsenhankintaa. Tämän toteuttamiseksi järjestetään 
ennen lentokautta kerhoaktiiveille purjelentokerhojen päivä, tuotetaan 
markkinointiviestintään sopivaa materiaalia kerhojen käyttöön mm. 
pohjoismaista purjelentopäivää varten ja tuetaan kerhojen jäsenhankintaa. 

- Edistämällä jäsenten säilymistä lajin piirissä. Tämän toteuttamiseksi kehitetään 
alueellisia lajitapahtumia ja edistetään jatkokoulutusmahdollisuuksia. 

  
Toimikunnan tavoitteena on, että purjelentäjät tiedostavat toiminnastaan ympäristölle 
aiheutuvat vaikutukset ja pyrkivät omalla toiminnallaan minimoimaan 
ympäristöhaittoja SIL Ympäristöpolitiikan mukaisesti. Ympäristön kuormitus liittyy 
lentoonlähtötapana käytettävään menetelmään ja toisaalta lentopaikan ja asuinpaikan 
väliseen etäisyyteen. Hinauskoneiden käyttöaikoja, lentomenetelmiä ja tekniikkaa 
kehitetään jatkuvasti voimassa olevan lainsäädännön ja muiden säännösten puitteissa. 
Lentopaikkojen saavutettavuuden edistämiseksi tuetaan jäsenkerhojen ponnisteluja, 
koska varsinkin alle 18-vuotiaille pitkät etäisyydet ja huonot julkiset liikenneyhteydet 
muodostavat yhdessä suuren esteen. 
 
Toimikunnan tavoitteena on, että purjelentoa voi harrastaa kuka tahansa riippumatta 
omasta iästä, sukupuolesta, etnisestä taustasta, maailmankatsomuksesta tai fyysisistä 
ominaisuuksista. Purjelento sopii useimmille yli 15-vuotiaille ihmisille. Ikä ei rajoita 
lentämistä, ellei sen mukana kehity vakavia sairauksia tai muistiongelmia. Kilpailuissa 
ei ole erikseen varttuneempien ikäsarjoja, koska iän karttuminen ei sinänsä vähennä 
mahdollisuutta menestykseen. 
 
Purjelento sopii myös alaraajavammaisille. Suomessa ei toistaiseksi kuitenkaan ole 
yhtään erikoisohjaimin varustettua purjelentokonetta jossa jalkapolkimet olisi korvattu 
tarvittavalla käsiohjaimella. Kotimaisilla purjelentokerhoilla ei ole ollut varoja tällaisten 
koneiden hankintaan. Muissa pohjoismaissa on hankittu koneita rullatuolilla liikkuvia 
varten esimerkiksi veikkausvoittovaroin. Purjelentotoimikunta tukee 
mahdollisuuksiensa mukaan hankkeita liikuntavammaisten koulutukseen soveltuvan 
koneen hankkimiseksi. 
 
Purjelentotoimikunta edistää turvallisuutta: 

- Tekemällä yhteistyötä turvallisuusasioissa Trafin kanssa 
- Tuottamalla tiedotteita ja koulutus- ym materiaalia 
- Edistämällä raportointikulttuuria 
- Tuottamalla koulutusohjelmia 

 
Purjelentotoimikunta huolehtii siitä, että kilpailuissa noudatetaan urheiluyhteisöjen 
yleisiä reilun pelin periaatteita. Toimikuntaa laatii ja vahvistaa purjelennon SM-
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säännöt, valitsee kilpailunjärjestäjät ja tukee niitä sekä valvoo sääntöjen ja ohjeiden 
noudattamista.  
 
 
 

2. Urheilu, kilpailutoiminta ja valmennus 
2.1 Maajoukkue (lajin maajoukkue) 
 

Budjettiesitys 
- kilpailijoiden tukeminen 
- tukihenkilöiden tukeminen (valmentajat, joukkuejohtajat, mv.) 
- kilpailutapahtumien tukeminen 
- valmennus 

 
Vuosittain enintään 100 henkilöä kilpailee, siis noin 5-10% koko harrastajamäärästä. 
Valtaosa kilpailijoista on yli 35-vuotiaita, noin 70. Loput 30 ovat ikäluokassa 19 – 35. 
Alle 18-vuotias kilpailija on harvinaisuus. 
 
Harjoituskilpailuja on kaikkiaan noin kymmenen tapahtumaa vuodessa. Kesän mittaan 
kilpaillaan myös suomalaisessa matkalentoliigassa. Liigan tarkoitus on edistää 
harrasteliikuntaa.  
 
Kerhojen välisen kilpailuna lennetään Suomen Cup. Tämä kilpailumuoto, jossa 
suorituksia voi lentää keväästä syksyyn joka viikonloppu, on osoittautunut eräissä 
kerhoissa erittäin suosituksi tapahtumaksi ja se kerää vuosittain useita satoja 
kilpailusuorituksia.  
 
SM-kilpailuja järjestetään kolmessa luokassa: 
Avoin luokka (FAI 18m + FAI 20m) 
Racing luokka (FAI vakioluokka + 15m luokka) 
Kerholuokka (=FAI kerholuokka) 
Lisäksi järjestetään maaliinlaskun SM-kilpailut. Lajitoimikunta valitsee 
kilpailunjärjestäjät, vahvistaa lajikohtaiset säännöt, nimeää tuomaristot ja stewardit 
sekä edistää kilpailutoiminnan kehittämistä vuonna 2016 tehdyn urheilijoille 
suunnatun kyselyn perusteella.  
 
Toimikunta ponnistelee ajantasaisen seurantajärjestelmän saamiseksi, jotta kilpailun 
seuraaminen olisi yleisölle paremmin mahdollista.  
 
Purjelentomaajoukkueella tarkoitetaan valmennusjärjestelmän korkeinta tasoa, joka 
toimii SIL:n purjelentotoimikunnan alaisuudessa. Maajoukkueen toimintaan kuuluu 
mm. koulutusta, valmennusta, yhteistä harjoittelua ja toimintaedellytysten 
kehittämistä. Huippu-urheiluun osallistuu noin 25 lentäjää, joista vain pari on naisia. 
Nuoria on valitettavasti vain muutama. Rahaa käytetään valmennustoimintaan ja 
kisamatkojen tukeen.  
 

Edustusjoukkueet: 
MM Puola vakio-, kerho- ja 15m luokka (Ostrow Wielkopolski 8.-21.7.2018) 
Juha Sorri vakio 
Petri Sucksdorff vakio 
Tero Koivunen vakio (varajäsen) 
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Antti Koskiniemi kerho 
Juha Vainikka kerho 
Harri Hirvola 15m 
Kristian Roine 15m 
Sami Rissanen 15m (varajäsen) 
 
MM Tsekki 18m-, 20m- ja avoin luokka (Pribram (Czech Rep.) 28.7. - 
11.8.2018) 
Hannu Halonen 18m 
Martti Sucksdorff 18m 
Antti Lehto & Juha Sorri 20m 
Avoimen luokan edustajien osalta joukkuetta on vielä täydennettävissä. 
 
Nuorten PM 2018 Suomi 
Mikko Ylihärsilä 

 
Purjelennon tavoite on vähintään yksi arvokisamitali 2018. 
 
Purjelentomaajoukkueen yhteydessä on myös nuorisovalmennusta. Suomi järjestää 
nuorten PM-kisat 2018 ja kotikisoihin on tavoitteena saada iskukykyinen joukkue.  
 
Maajoukkueen toiminnassa on tiiviisti mukana Finnish Gliding Team ry., jonka 
toimintaa toimikuntaa tukee.  
 
Maajoukkueen päävalmentajana toimii Simo Kettunen. Koulutetuista valmentajista 
on pulaa ja toimikunta pyrkii edistämään Suomen Urheiluilmailuopiston 
valmentajakoulutusta. 
 
Räyskälässä järjestetään kesäkuussa Räyskälä Masters -kilpailu, mihin odotetaan 
osallistujia ainakin Ruotsista mutta mahdollisesti myös muista pohjoismaista, 
Puolasta ja Saksasta. 
 

3. Tapahtumat, koulutus, jäsenpalvelut 
 

Purjelentokerhojen avainhenkilötapahtuma järjestetään helmi-maaliskuussa. 
Tapahtuma on tarkoitettu yhdistysten eri tehtävissä toimiville järjestöaktiiveille ja sen 
tarkoitus on edistää lajin kehittämistä, kerhojen toimintaa ja jäsenhankintaa. 
 
Kesällä järjestetään purjelentopäivä, jonka aikana eri kerhoissa ja kentillä on yleisöllä 
mahdollisuus tutustua ja kokeilla purjelentoa. Tapahtuma järjestetään lajin 
markkinoimiseksi ja uusien jäsenien saamiseksi. SIL edistää tapahtumaa järjestämällä 
kampanjan sosiaalisessa mediassa, tuottamalla kerhoille materiaalia ja kannustamalla 
osallistumaan.  
 
Purjelennon pakkasparlamentti on matka- ja kilpapurjelentoon keskittyvä 
vuosittainen lajitapahtuma joka järjestetään loppusyksyllä. Sen yhteydessä jaetaan 
tunnustukset ja muut huomionosoitukset. 
 
Koulutustoiminta tapahtuu kerhotasolla. Toimikunta pyrkii tuottamaan 
koulutusohjelmia jatkokoulutusta varten sekä kehittämään lennonopettajien 
valmiuksia jatkokoulutusta silmällä pitäen. 
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Toimikunta tuottaa tarpeen mukaan tiedotteita ja koulutusmateriaalia sekä tekee 
turvallisuusasioissa yhteistyötä Liikenteen Turvallisuusviraston (Trafi) ja 
Urheiluilmailuopiston kanssa. Muita jäsenpalveluita ovat Suomen ennätysten 
säännöstö ja ennätysten käsittely, merkkisuoritusten käsittely, kiertopalkinnot ja 
muut huomionosoitukset sekä asiantuntijoiden apu.  
 
Eräs hyvin merkittävä jäsenpalvelu on RASP-termiikkiennuste. Myös liidinlajit 

hyödyntävät tätä palvelua. 
 
Toimikunta pyrkii edistämään ponnisteluja sen edistämiseksi, että lajille syntyisi 
yhteinen sähköinen markkinointikanava harrastajien keskustelufoorumin ulkopuolelle. 
 

4. Edunvalvonta ja yhteiskuntavastuu 
 

European Gliding Union (EGU) on toimikunnan tärkein edunvalvontakanava. Vuonna 
2016 EASAn ja EGU:n yhdessä käynnistämä "PART-Gliding" säädöshanke on suurin 
yksittäinen ponnistus vuosiin ja joka onnistuessaan saattaa ainakin osittain korjata 
sitä tuhoa, minkä EU-sääntely on purjelennolle aiheuttanut. Viranomaisen säätely on 
aiheuttanut kustannuksia, ja kuluttanut resursseja, jotka ovat olleet pois lajin 
kehittämisestä ilman mitään turvallisuutta edistäviä vaikutuksia. Kun EASA sääntelyn 
keventämishanke etenee, on lajiliiton tärkein asia varmistaa, että osallistumme ja 
tuemme EGU:a riittävästi sen onnistumisessa. Mika Mutru toimii EGU:n pääsihteerinä 
ja lisäksi toimikunta kohdistaa resursseja tähän työhön kaikin mahdollisin voimin. 
 
PT osallistuu turvallisuustyöhön yhteistyössä Liikenteen Turvallisuusviraston Trafin 
kanssa. Saatujen raporttien perusteella laaditaan turvallisuustiedotteita sekä 
kehitetään lentokoulutusta ja toimintamenetelmiä. Turvallisuustyössä seurataan 
myös kansainvälistä kehitystä. Turvallisuusasiat tiedotetaan Ilmailu-lehden tai 
Pulinajakson kautta. SIL tukee myös purjelentokerhojen omaa turvallisuustyötä 
osallistumalla tapahtumiin ja tuottamalla materiaalia. 
 
Ilmatilan käytettävyyteen kohdistuu toistuvasti uusia uhkia. Miehittämätön ilmailu on 
tällä hetkellä suurin yksittäinen uhka. Myös esitykset laitevaatimuksia koskien ovat 
mahdollisia. Toimikunta tekee näissä asioissa yhteistyötä SIL toimistoon palkatun 
edunvalvojan sekä ilmatilatyöryhmän kanssa. 
 
Ympäristötyö: Purjelennossa tiedostetaan toiminnasta ympäristölle aiheutuvat 
vaikutukset ja pyritään ohjaamaan kerhojen toimintaa minimoimaan 
ympäristöhaittoja SIL Ympäristöpolitiikan mukaisesti. Uhkana on toiminta-aikojen 
lyheneminen, kun kenttien ympäristölupia päivitetään. Hinauskoneiden toimintaa 
pyritään ohjaamaan hiljaisempaan suuntaan. 
 
Toimikunnan tavoitteena on, että purjelentoa voi harrastaa kuka tahansa riippumatta 
omasta iästä, sukupuolesta, etnisestä taustasta, maailmankatsomuksesta tai fyysisistä 
ominaisuuksista. Käytännössä: 

- Kielellisten vähemmistöjen tukemiseksi PT pyrkii siihen, että 
purjelentokoulutusta olisi tarjolla suomen lisäksi myös muilla kielillä. 

- Purjelentotoimikunta pyrkii edistämään liikuntavammaisten koulutukseen 
soveltuvan koneen hankintaa esimerkiksi veikkausvoittovaroin. 



6 
 

- anti-doping asioita ja reilun pelin periaatteita pidetään esillä maajoukkueen 
toiminnassa 

 
FAI IGC:ssä ovat edustajina Antti Koskiniemi ja Kristian Roine.   
EGU:ssa (European Gliding Union) on hallituksen jäsenenä  Mika Mutru ja 
delegaatteina Jukka Helminen ja Antti Koskiniemi. EGU on tärkein lobbauselin EASAan 
päin. EGU:n tuella vaikutetaan kansalliseen viranomaiseen Trafiin koulutus- ja 
säädösasioissa.  
 
Pohjoismaisessa yhteistyöfoorumissa  Nordic Glider Meeting (NGM) ollaan mukana 
vaihtelevin panostuksin . Samassa yhteydessä käsitellään pohjoismaista SVEDANOR –
koulutusyhteistyötä Urheiluilmailuopiston kanssa. Purjelentotoimikunta osallistuu 
syyskuussa 2018 pidettävään NGM-kokoukseen Islannissa. 
 
 

5. Hallinto 

Purjelentotoimikunnassa on puheenjohtajien lisäksi kuusi jäsentä. Toimikunta voi 
lisäksi kutsua pieniä työryhmiä tarpeen mukaan esimerkiksi koulutus- ja 
viranomaisasioiden valmistelua, turvallisuusasioita tai muita tarpeita varten. PT 
kokoontuu vuoden aikana 7-9 kertaa. 
  

 
6. Tiedottaminen 

Purjelennon tiedotus on keskittynyt nettiin, missä ”pulinajaksolle” 
https://pulinajakso.ilmailuliitto.fi/  on purjelentäjien keskustelufoorumi ja 
tiedotuskanava.  
 
Purjelentotoimikunnalla on oma Facebook-sivu. 
 
Toimikunta pyrkii edistämään ponnisteluja sen edistämiseksi, että lajille syntyisi 
yhteinen sähköinen markkinointikanava harrastajien keskustelufoorumin ulkopuolelle. 
 
Ilmailuliiton sivustoa käytetään tietopankkina, jossa on mm kilpailusääntöjä, 
lomakkeita ja esimerkiksi ajan tasalla oleva tieto ennätyksistä. Ilmailu-lehti on 
markkinointikanava, mutta sen merkitys tiedotuksessa on vähäinen. 
 

 

https://pulinajakso.ilmailuliitto.fi/

