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Suomen Ilmailuliitto ry 

Vuonna 1919 perustettu Urheilu- ja harrasteilmailun valtakunnallinen keskusjärjestö

Noin 200 jäsenkerhoa, noin 6 500 jäsentä. 

Toimistossa hyppääjiä palvelee:

- toimistosihteeri, jäsenliittymiset, jäsenrekisteri Sari Toikkanen

- laji-ja valmennuspäällikkö, toimikuntatyö, yhteiskuntavastuu, lisenssit Jari Lehti

- viestintäpäällikkö ja Ilmailu-lehden päätoimittaja, Kirsi Seppälä

- edunvalvontapäällikkö, ilmatila, viranoamaisyhteydet Mikke Hernetkoski

- koulutus- ja kehityspäällikkö,  Hanna Lýden

- toiminnanjohtaja, Timo Latikka 

Laskuvarjourheilu, (tunnelilentäminen) 

moottori-, purje-, ultrakevyt-, experimental-, ja kuumailmapallolentäminen, 

riippu-, ja varjoliito, ja miehittämätön ilmailu = drone- sekä lennokkitoiminta. 
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Ilmailuliitto hyppääjille ja tunnelilentäjille

Liitto valvoo omavalvontamenetelmin hyppäämisen turvallisuutta.  

Ei tarvita ilmailuviranomaisen yksityiskohtaisia määräyksiä. Noudatettavat säännöt ja ”lupakirjat” omia.  

Liiton Laskuvarjotoimikunta = osa liittoa

- enemmän hyppääjiä liitossa > toimikunnalla enemmän mahdollisuuksia

- työ koskettaa kaikkia, kerhoja, oppilaita, kelpparihyppääjiä, hyppylentotoimintaa…

- koko järjestelmä, koulutus, turvallisuus, laskuvarjotoimikunnan tekemää ja kehittämää

Uhkia lentokoneen käytöstä, hiilidioksidipäästöt, lentobensan hinta, ilmatila (kaupalliset dronet)… 

Ollaan SAMAA PERHETTÄ kasvetaan yhdessä!!  

12 kerhoa, kaksi tunnelia, noin 2 000 hyppääjää. Liitossa noin 1500 hyppääjäjäsentä. 

Vakuutusturva  isoin näkyvä syy miksi kuulua liittoon. 
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Ilmailuliitto hyppääjille ja tunnelilentäjille 

KAKSI VAKUUTUSKOKONAISUUTTA  

Sporttiturva, henkilövakuutus (vahinko itselleen) 

- Olympiakomitean neuvottelema, liitoilla omat erityispiirteet

- yli 80 lajiliittoa, yli 400 000 vakuutettua

- Tandemvakuutus, matkustajalle samat ehdot kuin sporttiturvassa. 
Liitto maksaa vakuutusyhtiölle, laskuttaa kerhoja.  

Tuplaturva, vastuuvakuutus (vahinko 3. osapuolelle) 

- henkilökohtainen vastuuvakuus laskuvarjo- ja tunnelilentoharrastuksessa 

- korvausvastuu 1milj euroon asti, 600e omavastuulla

- vakuutusyhtiö selvittää ja käräjöi vakuutetun puolesta ilman lisäkustannuksia

- vakuutettuina hyppykerhot ja henkilöjäsenet, (laskuvarjo, tunneli, lennokit, dronet, liitimet)

- voimassa Euroopassa

KERHON HYVINVOINNISTA HYÖTYY HYPPÄÄJÄT, HYPPÄÄJÄN HUONOSTA VAKUUTUKSESTA KÄRSII KERHO!

Esim. hyppääjä mällää moottorilentokonetta laskeutuessaan, kuka maksaa. Kerhon järjestämää toimintaa.  
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Ilmailuliitto hyppääjille ja tunnelilentäjille

Äkillinen tapahtuma, loukkaantuminen (Tapiola) 711,04€      Äkillinen tapahtuma, loukkaantuminen (IF) 244,72€ 

- Hoitokorvaus 10 000 € - Hoitokorvaus 50 000 €

- Omavastuu 150 € / äkillinen tapahtuma - Omavastuu 100 € / 1. kertaa/ vuosi

- Haittakorvaus 200 000€ - Haittakorvaus 100 000 €

- Kuolinkorvaus 20 000€ - Kuolinkorvaus 10 000 €

- Voimassa vain Suomessa - Voimassa vain Suomessa

* Vain tuulitunneli (listattu riskialttiiksi lajiksi) * Tuulitunneli (ei  noteerattu) 

+ muut urheilulajit, ei laskuvarjohyppy  

Äkillinen tapahtuma, loukkaantuminen (Ilmailuliitto) 89€ 

- Hoitokorvaus 15 000 €

- Omavastuu 100 € / äkillinen tapahtuma   (myös sisäiset äkilliset tapahtumat, venähdys, revähdys…) 

- Haittakorvaus 30 000 €

- Kuolinkorvaus 8 500 €

- Voimassa kaikkialla maailmassa

* Tuulitunneli + laskuvarjohyppääminen + kaikki harrasteilmailulajit (Drone, liitimet ja muu harrasteilmailu) 
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Vakuutukset, Sporttiturva  

Sporttiturva, henkilövakuutus 

Korvaa: 

- lääkärin tai terveydenhuoltoalan ammattihenkilön vastaanotolla suoritettu tutkimus, 
hoito ja leikkaus

- äkillinen tapahtuma, loukkaantuminen

- maksut apteekissa myytävistä lääkkeistä ja sidoksista

- ortopedinen tuki tai sidos, kyynär- tai kainalosauvojen vuokra

- matkakulut lähimpään hoitolaitokseen

- rasitusmurtuma tai sen esiaste

- maksut murtumasta tai leikkaus- taikka kipsaushoidosta toipumisen vaatimasta 
fysioterapiasta. 

- fysioterapia korvataan polven ja olkapään vammoissa, joissa fysioterapiaa annetaan 
leikkaustoimenpiteen sijaan.  

Jari Lehti Laji- ja Valmennuspäällikkö              Suomen Ilmailuliitto ry



Laskuvarjohyppylisenssit ”lupakirjat” ”kelpparit” 

Liitto myöntää reilu 700 kelpparia vuosittain 

Kalustomestari A, B ja C (KMA, KMB, KMC) –kelpoisuudet haetaan liitosta, myönnetyille 
kalustokelpoisuusilmoitus

HAE Laskuvarjolisenssien A, B, C, D uusintaa sähköisesti.  

Googlaten ”oma ilmailuliitto” suora linkki:  https://oma.ilmailuliitto.fi/app/

- Tulostettava jäsenkortti  * pdf:nä. 

- Muokkaa tietojasi   * Yhteystiedot. Harrastuslajit!! Varmista laji.

- Lisenssit näkyvissä  * myös lisenssihistoria

- Jäsenlaskun maksaminen   * näet myös maksetut laskut

- Ilmailulehtien nettiversio   * toimii hyvin myös puhelimilla
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Kiitos!
Suomen Ilmailuliitto ry

Helsinki-Malmin lentoasema
00700 Helsinki

www.ilmailuliitto.fi 

@ilmailuliitto@suomenilmailuliittory @ilmailuliitto
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