
 
 

 
 
 

Tervetuloa Suomen Ilmailuliiton jäseneksi! 
 
Hienoa, että päättänyt liittyä Suomen Ilmailuliittoon, ilmailun valtakunnallisen yhteisön jäseneksi. Liittoon 
ja sen tarjoamiin etuihin voit tutustua osoitteessa ilmailuliitto.fi. Jokaisella jäsenellä on pääsy SILMARI-
jäsenpalveluun osoitteessa oma.ilmailuliitto.fi. Sieltä löytyvät sähköiset jäsen- ja lisenssikortit, voimassa 
olevat jäsenedut sekä Ilmailu-lehti pdf:nä. Jäsenpalvelussa voit tehdä urheilijasopimuksen ja ostaa tai 
tarkistaa FAI-lisenssin – ja tulevaisuudessa paljon muuta. 
 
Ilmailuliitto on maamme suurin ilmailun etujärjestö. Edunvalvontatyömme ansiosta Suomessa on hyvä lentää 
ja harrastaa joustavasti ja turvallisesti. Ilmailuliitto tekee jatkuvasti työtä harraste- ja urheiluilmailun 
toimintaedellytysten parantamiseksi. Liitto neuvottelee viranomaisten kanssa lento- ja lennätyspaikkojen sekä 
ilmatilan käyttöperiaatteista koko Suomen alueella sekä osallistuu kansallisten ilmailumääräysten 
valmisteluun, turvallisuustyöhön, jäsenten vakuutusturvan kehittämiseen sekä kansainväliseen ilmailun 
yhteistyöhön. 
 
Kaikki ilmailun harrastusmuodot ovat kiehtovia ja elämyksellisiä. Harrastajan polku alkaa usein jännittävältä 
tuntuvalla alkeiskurssilla. Oppiminen tuo tullessaan elämyksiä ja taitoja, joita voi kehittää aina vain 
pidemmälle. Ilmailija ei ole koskaan täysin valmis! Kurssin jälkeen itsenäiselle harrastajalle, liitäjälle, lentäjälle, 
lennättäjälle tai hyppääjälle avautuu täysin uusi maailma. Itsenäinen ilmailu tuo harrastajalleen onnistumisen 
riemua ja valtavia kokemuksia.  Ilmailu on aina myös vahvasti yhteisöllinen harrastus: kerhoissa samanhenkiset 
ihmiset harrastavat yhdessä ja huoltavat kalustoa. Kerhoissa on jokaiselle paikkansa ja sopivia tehtäviä löytyy 
kaikille Ilmailuliitto kokoaa lajit ja kerhot ja harrastajat yhteen. 
 
Taitojen karttuessa ilmailukilpailuihin osallistuminen tuo mukavan lisän harrastukseen. Kilpaileminen on 
helppoa aloittaa oman kerhon kilpailuissa, joista voi edetä kansallisen tason kilpailuihin. Ilmailua harrastetaan 
maailmanlaajuisesti ja Suomen parhaat ilmailijat käyvätkin menestyksekkäästi mittelemässä taidoistaan 
kansainvälisissä kilpailuissa.  
 
Katso, mitä saat jäsenmaksusi vastineeksi! 
 
Tietoa ajankohtaisista asioista 

• Ilmailu-lehti postitetaan jäsenille kuusi kertaa vuodessa. 
• Uutiset, kilpailukalenteri ja tulokset sekä tapahtumakalenteri ovat liiton internet-sivuilla.  
• Ilmailuliiton lajitoimikunnat edistävät eri lajien harrastamista. 
• Maksat sekä kerhosi että Ilmailuliiton jäsenmaksun näppärästi samalla laskulla. 

 
Koulutusta ja neuvontaa 

• Tuotamme harrasteilmailun koulutusmateriaaleja sekä oppilaille että opettajille. 
• Tuotamme turvallisuudenhallintajärjestelmän, Kerho SMS:n (Safety Management System) 
• Hyväksymme ja luetteloimme laskuvarjo- ja liidinlajien koulutusorganisaatiot. Myönnämme  

harrastuslisenssejä ja koulutuskelpoisuuksia hyväksymillemme organisaatioille.  
• Neuvomme puhelimitse ja sähköpostitse harrasteilmailuun liittyvissä asioissa, muun muassa 

ympäristöasioissa, yhdistysten verotusasioissa ja tapahtumien järjestämiseen liittyvissä lupa-asioissa. 
• Olemme mukana Olympiakomitean Teoston ja Gramexin kanssa neuvottelemassa sopimuksessa. Liiton 

jäsenkerhot voivat esittää tapahtumissaan musiikkia tallenteena tai elävänä esityksenä ilman erillistä 

http://www.oma.ilmailuliitto.fi/


korvausta. Sopimus koskee alle 15 000 hengen urheilutapahtumia tai alle 200 hengen 
oheistapahtumia, esimerkiksi myyjäisiä, juhlia, illanviettoja, näytöksiä ja leirejä.   

 
Vakuutamme jäsenemme 

• Ilmailuliiton henkilöjäsenet saavat ilmailun lajit kattavan tapaturmavakuutuksen. Lisäksi liiton jäsenille 
on kolmannen osapuolen vastuuvakuutus harrastustoimintaan laskuvarjourheilussa ja 
tuulitunnelilentämisessä, varjo- ja riippuliidossa sekä lennätettäessä droneja ja lennokkeja. 

• Liiton jäsenenä saat alennusta lentokoneiden vakuutuksiin. 
• Liiton jäsenkerhoille on vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus sekä toiminnanvastuuvakuutus. 

 
Yhteistyötä ja vaikuttamista 

• Valitsemme edustajat kansainvälisen Ilmailuliiton FAI:n lajikohtaisiin komiteoihin ja hoidamme 
kansainvälisiin kokouksiin osallistumisesta syntyneet kulut.      

• Liiton ilmatilatyöryhmä neuvottelee ilmatila-asioista. Huolehdimme kilpailuiden ilmatilan varaamisesta 
vuosittain. 

• Neuvomme EASA-määräyksissä ja vaikutamme tarvittaessa valmisteluvaiheessa Suomen EASA-
edustajiin.  

• Edistämme harrasteilmailumahdollisuuksia ja annamme lausuntoja Traficomille, 
onnettomuustutkintakeskukselle, EASA:lle ja liikenne- ja viestintäministeriölle. 

 
Kilpailutoiminta  

• Myönnämme FAI-lisenssit kilpailijoille. 
• Myönnämme SM-kilpailuiden järjestämisoikeuden ja statuksen. 
• Toimitamme Suomen mestaruuskilpailuiden palkinnot jäsenyhdistyksillemme sekä huolehdimme 

muista suomalaisista ja kansainvälisistä jäsen- ja yhdistyspalkinnoista sekä ansiomerkeistä. 
• Olemme yhteydessä kansainväliseen harraste- ja urheiluilmailun kattojärjestöön FAI:hin ja maksamme 

FAI:n jäsenmaksun. Välitämme jäsenillemme tietoa MM- ja EM-kilpailuista. Ilmoitamme suomalaiset 
kilpailujoukkueet kansainvälisiin kilpailuihin. 

• Urheiluilmailijoiden käytössä on Ilmailuliiton tukisäätiön ilmaurheilurahasto. Sinne voidaan rahastoida 
tietyin säännöin tuloverolain mukaista urheilutuloa. Rahastosta urheiluun käytetyt varat ovat 
urheilijalle verottomia. 

 
…Ja paljon muuta! 

• Liiton toimistosta voi tilata suoritusmerkkejä, kerhomitaleja ja adresseja.  
• Liitto järjestää kansainvälisen piirustuskilpailun Suomen osakilpailun vuosittain.  

 
Tervetuloa mukaan ilmailun maailmaan! 

 
 

Suomen Ilmailuliitto ry 


