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Hyvät avainhenkilöt



Hyvät avainhenkilöt

Esityksen työotsikko oli ja on:

• Mitä liitto odottaa avainhenkilöiltä ja mitä 
avainhenkilöt odottavat liitolta

”Kaipaisin liitolta ohjausta avainhenkilötoiminnan perusteisiin.”



Ketä avainhenkilöt ovat?

perinteisesti liiton avainhenkilöpäiville on kutsuttu

• Hallitus (7)

• Lajitoimikunnat
• Dronetoimikunta (4)

• Experimental- ja ultrakevyttoimikunta (7)

• Ilmapallotoimikunta (2)

• Laskuvarjotoimikunta (9)

• Lennokkitoimikunta (5)

• Liidintoimikunta (5)

• Moottorilentotoimikunta (6)

• Purjelentotoimikunta (6)



Keitä avainhenkilöt ovat?

perinteisesti liiton avainhenkilöpäiville on kutsuttu
• Hallitus (7)
• Lajitoimikunnat (44)
• Kv. delegaatit

• FAI, CIA, Ballooning, delegaatti ja varadelegaatti
• FAI, CIACA, Amateur-built & Experimenta Aircraft, delegaatti ja 

varadelegaatti
• FAI, CIAM, Aeromodeling, delegaatti ja varadelegaatti
• FAI, CIMA, Microlight & Paramotor, delegaatti 
• FAI, CIMP, Medico-Physiological, delegaatti
• FAI, CIVA, Aerobatics, delegaatti ja varadelegaatti
• FAI, CIVL, Hang Gliding & Paragliding, delegaatti ja varadelegaatti
• FAI, GAC, General Aviation, delegaatti ja varadelegaatti
• FAI, IGC, Gliding, delegaatti ja varadelegaatti
• FAI, ISC, Parachuting, delegaatti ja varadelegaatti



Keitä avainhenkilöt ovat?

perinteisesti liiton avainhenkilöpäiville on kutsuttu

• Hallitus (7)

• Lajitoimikunnat (44)

• Kv. delegaatit (18)

• Ilmatilatyöryhmä (4)

• Turvallisuustoimikunta (11)

• Urheiluilmailuopiston henkilökunta (4)

• Ilmailuliiton toimiston henkilökunta (5)



Keitä avainhenkilöt ovat?

Laajennus paikallaan?
• Liiton valitsemat jäsenet Opiston hallituksessa (2)
• SIN Oy:n hallitus (3)
• SIN Oy:n työntekijät (0)
• Tukisäätiön hallitus (3/5)
• Nuorisotyöryhmä (4)
• Liiton ICT-työryhmä (4)
• Liiton valitsemat jäsenet muiden yhteisöjen hallinnossa

• Ilmailumuseosäätiön edustajiston jäsen ja varajäsen (2)
• Ilmailumuseosäätiön hallituksen jäsen (1)
• Räyskälä-Säätiön hallintoneuvoston jäsenet (2)
• Jämi-säätiön hallituksen jäsen ja varajäsen (2)



Keitä me siis olemme?



Keitä olemme?

yhteensä 81 henkilöä, 118 eri tehtävässä

58 henkilöä toimii 1 tehtävässä

12 henkilöä toimii 2 tehtävässä

8 henkilöä toimii 3 tehtävässä

3 henkilöä toimii 4 tehtävässä

7,4 % naisia (6)

• OKM!

Sukupuolijakauma

Naisia Miehiä



Keitä olemme?

Keski-ikä 52 vuotta 11 kuukautta*

• Naisten keski-ikä 47 vuotta 4 kuukautta
• Miesten keski-ikä 53 vuotta 4 kuukautta

*) Kahden avainhenkilön ikätietoa ei ollut saatavissa.



Liiton jäseniä?

luottamushenkilöistä 16,7 % 
ei ole liiton jäsenenä

Pitäisikö olla – mielestäni kyllä

Tarkistakaa SILMARISTA, että 
jäsentietonne ovat oikein ja ajan 
tasalla

• Myös jäsenmaksutiedot 



Mitä odotuksia avainhenkilöille

Avainhenkilöt toimivat hyvin erilaisissa tehtävissä, joten kaikkiin 
tilanteisiin pätevää ohjetta ei ole

• Eri rooleihin ja tehtäviin kuuluu erilaisia asioita

Toteutamme kaikki liiton tarkoitusta:

Edistämme Suomen urheilu- ja harrasteilmailua

Olet tärkeä liitolle!



Mitä odotuksia avainhenkilöille

Toiminta on aktiivista ja omatoimista 

TOSU, TOKE, talousarvio ovat mietittyjä

Pidät yllä omaa asiantuntemusta omaa tehtävääsi ajatellen

Toimit vastuullisesti ja olet sitoutunut toimintaan

Toimit liiton parhaaksi ja edustat toiminnassasi liittoa

Jos asia tarvitsee hallituksen päätöksen, olette hyvissä ajoin 
yhteydessä toimistoon tai hallituksen puheenjohtajaan

Kehitätte lajitoimintaa, tuotte uusia ajatuksia toimintaan

Osallistutte avainhenkilöpäiville



Mitä odotuksia avainhenkilöille

Varmistatte, että omat yhteystiedot ovat oikein liitossa

Yhteydenpito 

• Muistiot, vuosiraportit

• Esityslista ja pöytäkirjat (mallipohjat)

• Toimintasuunnitelmat ja toimintakertomukset

• Matkaraportit

• Muu yhteydenpito aina kun on tarvetta

Asiakirjojen lähettäminen arkistoitavaksi toimistolle



Esimerkkejä odotuksista

Vaikka kv. delegaatti ei kävisikään kokouksessa, tutustu 
ajatuksella kokousmateriaaliin, ”Olisiko Suomen / Ilmailuliiton 
hyvä kommentoida tai ehdottaa jotain”, tuo ajatus lyhyesti ja 
selkeästi esiin lajitoimikunnalle/toimistolle/hallitukselle

Hoitakaa omat tehtävänne ajoissa. Tämä on tärkeää, muuten 
asioilla on tapana kumuloitua. Eli päätökset ja toimeenpano 
ajoissa.

Jos olet nimetty johonkin tehtävään, josta ei tehdä omaa 
osuutta liiton toimintakertomukseen, anna liitolle (toimisto) 
esim. vuosiraportti toiminnastasi liiton edustajana ja 
tärkeimmistä asioista 
• Jos eteen tulee akuutti asia, ole heti yhteydessä



Esimerkkejä 
viimeaikaisesta 
toiminnasta



Esimerkkejä viimeaikaisesta 
toiminnasta



Esimerkkejä viimeaikaisesta 
toiminnasta



Tiivistelmä

Hyvä avainhenkilö

• Edustaa liittoa – Ilmailuliitto ei toimi ilman sinua

• Hoitaa vastaanottamansa tehtävän aktiivisesti

• Pitää yhteyttä ja välittää tietoa

Keskustelua

• Haasteita, toiveita & ajatuksia



Kiitos!
Suomen Ilmailuliitto ry

Helsinki-Malmin lentoasema
00700 Helsinki

www.ilmailuliitto.fi 

@ilmailuliitto@suomenilmailuliittory @ilmailuliitto


