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ajankohtaista lyhyesti

- Lisenssien uusinnat netissä ja allekirjoituksin
- Cardu kelppari
- liiton jäsenpalvelu
- tandemvakuutus

(kalvot: Jari Lehti)



Lisenssien uusinnat netissä

Lisenssiluokan A, B, C tai D voi uusia nettilomakkeella. 

Löytyy ilmailuliitto.fi sivuilta, valitse lajiksi laskuvarjourheilu.
* lisenssi tulee Cardukelpparina kännykkään nopeasti  
* voi tehdä milloin vain, vaikka liiton toimisto olisi kiinni

Lomakkeessa kysytään 
* hyppymäärä 12kk aikana (Jos ei ole kymmentä hyppyä, 
suoritetaan puuttuvat hypyt koulutusorganisaation 
valvonnassa) 
* kokonaishyppymäärä
* rasti ruutuun, jossa vakuutetaan antamat tiedot oikeiksi 
ja  että lääketieteelliset vaatimukset täyttyvät



Lisenssien korotukset ja 
kouluttajakelpoisuudet

Lomake löytyy www.ilmailuliitto.fi lajiksi laskuvarjourheilu. Voit 
täyttää sen sähköisesti digitaalisella allekirjoituksella lähettäen sen 
eteenpäin (HM, NHM, KP, AKP) sähköisesti allekirjoitettavaksi.   

Ensimmäistä kertaa lisenssiä hakiessasi tai korottaessasi lisenssin 
tasoa pyydä lomakkeeseen hyppymestarin (SL-I, AFF-I) allekirjoitus. 

Kouluttajakelpoisuutta (COACH, SL-I, AFF-I tai TAN-I) hakiessasi pyydä 
AINA koulutuspäällikön allekirjoitus. 

Kuvunkäsittelykouluttajan kelpoisuutta (Canopy Coach – CC) 
hakiessasi riittää oma allekirjoitus. 

http://www.ilmailuliitto.fi/


Cardu kelppari

Kännykässä korttina, ei vaadi lataamisen jälkeen nettiä korttia 
näyttäessä. Ohjeet www.ilmailuliitto.fi ”jäsenkortti” 

Cardusovellus pitää päivittää joko:

1.  pyyhkäisemällä näyttöä (Android), alakulmassa on       
Cardutilassa ollessa kolme täppää (Windows) 

2.  jos ei päivity, poista wanha versio ja lataa uusi samoin 
tunnuksin. Cardussa ollut iso ohjelmapäivitys 2017 lopulla

Toimiakseen pitää Ilmailuliiton jäsenrekisterissä olla oikeat 
tiedot, puhelinnumero sekä sähköposti. 

http://www.ilmailuliitto.fi/


Liiton jäsenpalvelu

Löytyy www.ilmailuliitto.fi jäsenasiat.

Kätevä alusta omien tietojen muutosten tekemiseen. 

Sieltä voi tulostaa todistuksen, jossa näkyy:
* lisenssit ja kelpoisuudet
* liiton jäsenyys
* vakuutusturvasta tarvittavat suomeksi ja englanniksi

http://www.ilmailuliitto.fi/


Tandemvakuutus

Tandemvakuutus OP vakuutukselta, aiemmin Colemont ja Howden eri 
ehdoin. Aiemmin (-2016) oli vain invaliditeetti ja kuolinkorvaus. 
Tandemhyppykurssilaisella on sama vakuutusturva kuin muilla:

* hoitokorvaus 15 000e, haittakorvaus 30 000e, 
kuolinkorvaus 8 500e

Kerhot maksavat 5e/hyppy, laskutetaan kauden päätteeksi.
OP vakuutukselle menevä summa kestää huonosti vakuutuksen käyttöä. 
Ollut 2017 lähtien. 
Aiemmasta vakuutuksesta on tilinpäätös kerhoihin päin tekemättä. Maksu 
perustui edellisvuoden + - saldoon, omaan arvioon sekä toteutuneisiin. 

* osa kerhoista saa takaisin
* osa kerhoista joutuu maksamaan jotain, jos hyppymäärä oli 
isompi kuin maksuun perustuva arviointi. 



Kiitos!
Suomen Ilmailuliitto ry

Helsinki-Malmin lentoasema
00700 Helsinki

www.ilmailuliitto.fi 

@ilmailuliitto@suomenilmailuliittory @ilmailuliitto
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