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ESITYSLISTA
1. KOKOUKSEN AVAUS
Pj avannut kokouksen klo 12.10
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettu kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Esityslista hyväksytty työjärjestykseksi
4. ILMOITUSASIAT
 Käydään läpi kisakalenteri. Ajantasainen
kalenteri: https://www.ilmailuliitto.fi/ilmailuliitto/kilpaurheilu/sm-kilpailut/
Todettu että Siimaohjattavat F2B kisahakemuksia ei le tullut LeT:lle asti mutta ovat
kalenterissa.
 Käydään läpi liiton matkalaskukäytäntö sekä matkustussääntö
https://www.ilmailuliitto.fi/ilmailuliitto/materiaalipankki/matkat/
Käyty läpi toimikunnan uudelle jäsenelle.
 Lennokkitoimikunnan budjetti 2019. Esitetään LVLK päätökset.
Pj esittää LJVLK pöytäkirjan.
Käyty läpi sekä keskusteltu budjetista.
 SIL teemapäivät ja -tilaisuudet 2019.
- Avainhenkilöpäivät syksyllä
- AVHlöPv yhteydessä 100v gaalailta 30.11
- 100v Juhlalentonäytös 15-16.6 Turussa, Tiedustellaan lajiryhmien kautta, Jetit YYAsopimuksella
 LeT toimintasuunnitelman läpikäynti.
Käyty läpi.
5. TOIMIKUNNAN ESITTÄYTYMINEN
Jäsenien esittelyt
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Sovittu että tehdään esittelyt tiedotuskanavaille viimevuotiseen tapaan.
6. KOKOUSKÄYTÄNNÖISTÄ SOPIMINEN
Pääsääntöisesti kokoonnutaan sähköisesti etäisyyksien vuoksi. Vuonna 2018 toteutettu käytäntö on
todettu hyväksi.
7. LENNOKKITOIMIKUNNAN TIEDOTTAMINEN
Käydään läpi LeT käytössä olevat tiedotuskanavat
Virallinen kanava on SIL / Ilmailulehti / www-sivut. Lisäksi Lennokkitoimikunnan virallisina
kanavina toimivat kopterit.net, lennokit.net sekä multikopterit.net. Tämän lisäksi LeT käyttää
hyväkseen sosiaalisen median kanavaia kuten Facebook. Lennokkitoiminnan tiedottamiseen
kuuluu olennaisena osana myös pyydettäessä aiheesta tehdyt esittelyt/luennot eri
yhteistyötahoille.
8. SPIRIT OF JÄMI
LeT järjestää kaikkien lennokkilajien yhteisen tapahtuman Jämillä myös vuonna 2019.
Tapahtuman tarkoituksen on kohottaa eri lajien yhteishenkeä. Tapahtumaan osallistuu myös
dronetoimikunta. Tapahtumasta informoidaan myös ilmailuliiton kerho- ja jäsenkirjeessä.
Tapahtuman yhteydessä eri lajeja esitellään toisille harrastajille ja myös Jämillä vieraileville
ihmisille. Tapahtumaan kutsutaan Trafin edustaja ja pyritään järjestämään keskustelutilaisuus
koskien lennokkeja koskevien ilmailumääräyksiä.
Tapahtuman ohjelmassa on ensimmäisenä päivänä lajien esittelyä, mahdollinen
keskustelutilaisuus, yhteinen illanvietto ja lajien välinen haastekisa. Seuraavana päivänä on
Vapaan lennätyksen päivä. Toimikunnan tavoitteena on saada mahdollisimman laaja kattaus
lajeja esille.
Kokous: Tapahtuman päivämäärä on 10-11.8.2019 Jämillä. Pj tekee kyselyn edelliseen
tapahtumaan osallistuneille, mitä meni hyvin/huonosti, onko muutostarpeita. Ilta-aktiviteetti?
Lajien yhdistämisen syventäminen? Yhteenkuuluvuus? Let kokoontuu kyselun jälkeen (viim.
Helmikuun aikana) määrittelemään vuoden 2019 tapahtuman rungon ja tapahtumavaatimukset.
9. LENNOKKITOIMIKUNNAN MYÖNTÄMÄT KILPAILUTUET
LeT pyytää eri lajiryhmiltä kisatukihakemuksia tulevan vuoden EM- ja MM-kisoihin
maaliskuun loppuun mennessä. Tukien myöntämiseen esitetään urheilijasopimuksen
mukaisesti osallistumista PR tai vastaavaan tapahtumaan. LeT esittää, että vuoden 2019 tukien
myöntämiseen liittyy sitoutuminen oman lajin esittelyyn Spirit of Jämi tapahtumassa.
Esittelyn voi lajiryhmä sopia harrastajakunnastaan (ei tarvitse olla kilpailijoita).
Lajiryhmille lähetetään viesti tukien hakemisesta ja hakemukset käsitellään kootusti
myöhemmässä kokouksessa.
LeT muistuttaa kilpailijoita urheilijasopimuksen sähköisestä tekemisestä.
Vuoden 2019 hyvän rahoituksen vuoksi tutkitaan mahdollisuutta tukea myös FAI-ulkopuolisia
lajeja tarvittaessa LeT:n harkinnan mukaan.
2

10. RPAS-TYÖRYHMÄN TULEVAISUUS
Keskustellaan RPAS-työryhmän roolista ja tarpeesta. Puheenjohtaja esittää
toimintamallimuutoksen.
- PJ ehdottaa RPAS-työryhmän lakkauttamista.
- Perustetaan LeT:n alainen ”Edunvalvonta- ja määräystyöryhmä”, lähtökohtaisesti sama
kokoonpano lisättynä LeT edustuksella
- Yhteistyö Traficomin, SIL edunvalvojan sekä LeT:n suuntaan
- LeT:n tulee antaa työryhmälle selkeät tavoitteet:
- Esim ”Lennokimääräysten tavoite-tilaohjelman määritys”
- Esim ”Tulevien määräysten toimeenpano SIL/LeT:n kannalta”
- Esim ”Tahtotilan esitys mm. Traficomille tulevien määräysten osalta”
- Työryhmän kokoontumisista pöytäkirjat LeT:lle
- Toimintakertomus vuoden päätteeksi
Let Hyväksyy toimintamallimuutoksen. Pj informoi RPAS-työryhmää kokouskutsulla.
11. SM-ENNÄTYSKELPOISUUDEN VAATIMUKSET
Käydään läpi esille tullut tarve tarkentaa sekä kirjata koko lennokkilajille yhteisesti kirjattu
SM-ennätysten kelpoisuusvaatimukset
-

Let toimittaa lajiryhmille kysymksen SM-ennätysvaatimusten kelpoisuuksista
Esim ”SIL-jäsenyys?”
Esim: ”Kansalaisuus?”
Esim ”Tekopaikka?”

Lajiryhmät esittävät oman kantansa oman alalajinsa toiminnan perusteella, tämän jälkeen Let
tekee lennokkilajeille yhteisen vaatimusmäärittelyn.
12. ”ILMIANNA KERHOTILAISUUTESI”-ohjelma
- Tapahtumille mahdollisuus kutsua LeT paikalle vapaamuotoisesti
- LeT edustaja paikalle keskustelemaan, olemaan mukana
- Avoin kutsu tiedotuskanavilla
13. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Puheenjohtaja antaa väliaikainfon Turvallisuustoimikunnan työstä
- Vaarailmoitusjärjestelmän perusesittely
- SMS-järjestelmä
Muut asiat
- ANS Finland ilmoitusmenettelysta keskusteltu. Mikäli asiassa ei tapahdu edistymistä
tammikuun loppuun mennessä näkee LeT että liiton tulee toimia asiassa uudestaan
painottaen tilanteen ongelmallisuutta.
14. LENNOKKITOIMIKUNNAN SEURAAVA KOKOUS
- LeT kokoontuu Työryhmä-asiassa kun kokousajankohta on saatu sovittua työryhmän
jäsenten kanssa.
- LeT seuraava kokous helmikuun aikana.
3

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Pj päätti kokouksen 14.40

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN JAKELU:
- Lajitoimikunnan jäsenet
- Lajipäällikkö Jari Lehti
- Toiminnanjohtaja Timo Latikka
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