
SUOMEN ILMAILULIITTO RY    PÖYTÄKIRJA 
Liidintoimikunta (LiT)  9.4.2018 
   
Liidintoimikunnan kokous 1/2018   
Aika:  9.4.2018 klo 18.00 
Paikka:  Puhelinpalaveri 
  
Jäsenet:  +Tuomas Seppänen, pj 

+Juho Komulainen, vpj 
+Ville Räikkönen, jäsen 
+Juha Herrala, jäsen 
+Mika Virolainen, jäsen 

  

1.   KOKOUKSEN AVAUS 

2.   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3.   ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 
  
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi 

4.   LIT KOKOUKSEN 5/2017 PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 
  
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 
5.   MUUTOS MAAJOUKKUEEN VALINTAKRITEEREIHIN 

 
Päätettiin rajata esityksen maajoukkueen maksimimäärää. Muuttunut kohta: 
 
Varjoliidon matkalennon joukkueisiin nimetään kahdeksan urheilijaa. Valinta tehdään FAI-ranking 
pisteiden perusteella valintahetkellä. Maajoukkueeseen voidaan nimetä urheilija, joka on saanut kyseisen 
lajin yksittäisestä FAI 1 tai FAI 2 luokan kilpailusta vähintään 20 ranking pistettä. Maajoukkuepaikoista 
kaksi varataan naisille. Jos kriteerit täyttäviä naisia ei löydy, jaetaan vapautuvat paikat ranking-listassa 
seuraavana oleville miehille. 
 
Riippuliidon, moottoroidun varjoliidon ja muiden liidinlajien joukkueisiin voidaan nimetä kyseisten lajien 
ulkomaisissa ja kotimaisissa kilpailuissa parhaiten menestyneet urheilijat Liidintoimikunnan harkinnan 
mukaan. 
 

 
6.   VANHAN MOVA-KOULUTUSOHJEEN POISTO 
 

Esitys: Poistetaan MoVa-koulutusohje 1.1.2012 käytöstä ja SIL:n sivuilta. Sen korvaa 3.3.2014 
Moottoroidun B-ryhmän varjoliitimen koulutusohjelma. 

 



 
7.   CUP-KISAT VUONNA 2018 
 

Esitys: Cup-kisojen ajat ja päivämäärät: 
Round 1 Kiikala 10-12.5 KIIKALA PERUTTU 
Round 2 Jämi (päivämäärä yhä auki) 
Round 3 Oripää 27-29.7 
 

8.   HELINA NIEMISEN JA KARI SUHOSEN ENNÄTYKSET 
 

Helina Niemisen ja Kari Suhosen 24.5.2016 lentämät ennätykset puuttuvat viralliselta listalta. Lisätään. 
 
9.   CIVL KOKOUS 
 

Juha Herralan kattava CIVL-kokousraportti toimitettu liittoon.  
 

Varataan toimikunnan varoista RL-SM 2018 kisoja varten 500€ live-track laitteiden vuokraamiseen.  
 
10. EDUSTUSJOUKKUEEN NIMEÄMINEN VARJOLIIDON EM-KISOIHIN PORTUGALIIN 
 

Edustusjoukkue varjoliidon EM-kisoihin 2018 seuraavassa järjestyksessä: 1. Juho Komulainen, 2. Ari 
Sahlström, 3. Sami Pitkäkoski, 4. Kimmo Korhonen, 5. Eemeli Aittokallio, 6. Kalle Ojamo, 7. Anna-Reeta 
Eksymä 

 
Maksetaan osallistujien osallistumismaksut n. 450€/pilotti 

 
11. VARJOLIIDINTEN SYVÄSAKKAUSONGELMAT TALVIHINAUKSISSA 
 

Juho Komulainen on mitannut kaksi tänä talvena hinauksessa syväsakkaukseen joutunutta liidintä. 
Paljastui, että liitimien trimmi oli tehdasasetuksia selvästi hitaampi ja jarrut olivat molemmissa 12 cm liian 
lyhyet. Aiemmin vastaavissa tapauksissa on keskitytty siiven jäätämiseen, mutta nyt vaikuttaa siltä, että 
asiaan liittyy muitakin tekijöitä. On luultavaa, että kylmä ilma jäykistää siivenjäykisterodeja ja kangasta 
niin, ettei siipiprofiili saavuta täysin suunniteltua muotoaan. Kaikissa tapauksissa yhdistävänä tekijänä on 
ollut pakkanen. Liidintoimikunta alkaa kerätä tietoa ja aloittaa yleisen keskustelun aiheesta. Tavoitteena 
on julkaista ohjeistus sakkausten estämiseksi ennen seuraavan talvikauden alkua. 

 
12. PYLONUUTISIA 
 

LiTin tilaamat lautat ovat tulleet maahan ja ensi kesäksi on jo alustavat suunnitelmat pylon-race-ratojen 
pystyttämiseksi ympäri maata. Lauttojen mukana ei tullut minkäänlaista pumppua. Valtuutetaan Mika 
VIrolainen hankkimaan kelvollisen pumpun lauttojen täyttöä varten. Budejetti on maksimissaan 200€. 

 
13. SYYSTAPAAMINEN 
 

Ultra-Team on osoittanut varovaista halukkuutta syystapaamisen järjestämiseen. Jatketaan suostuttelua. 
 
14. TERVEISET LAJIVALIOKUNNAN KOKOUKSESTA 
 



Tietosuoja-asetus puhutti. SIL 100v suunnittelu vauhdissa. Juhlakirjaan saatetaan tarvita materiaalia. 
 
15. LIIDINTOIMIKUNNAN SEURAAVA KOKOUS 

 
Seuraava kokous kauden kynnyksellä. 
 

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
JAKELU: 

- lajitoimikunnan jäsenet 
- SIL: toiminnanjohtaja Latikka, lajipäällikkö Lehti, tiedotus Laine 


