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 Perustettu Oulussa marraskuussa 2011
 Liiton tarkoituksena on toimia yleishyödyllisenä 

etujärjestönä edistäen Suomen yleisilmailua, erityisesti 
moottoroitujen ilma-alusten käyttöä sekä toimia 
jäsentensä valtakunnallisena keskusjärjestönä.

 Tavoitteena on edistää ja kehittää yleisilmailua ja 
erityisesti moottorilentoa valvomalla sen etuja 
yhteiskunnassa

 International Council of Aircraft Owners and Pilots 
Association’n (IAOPA) jäsen tammikuusta 2012 lähtien



 IAOPA on voittoa tavoittelematon 69 itsenäisten, 
hallituksista ja valtioista riippumattomien kansallisten 
yleisilmailujärjestöjen yhteisö

 IAOPA on edustanut kansainvälistä yleisilmailua 
melkein 50 vuoden ajan

 Jäsenjärjestöihin kuuluu yhteensä yli 470 000 lentäjää, 
jotka harrastavat yleisilmailua



 Kansainvälinen yhteistyö

 AOPA
 IAOPA
 EASA

 Kotimainen yhteistyö ja 
toiminta

 SIL-yhteistyö
 Jäsentenvälinen yhteistyö
 Jäsenhankinta
 Varainhankinta
 Toimintasuunnitelman 

toteuttaminen liiton 
tavoitteiden saavuttamiseksi 
ja tarkoituksen 
toteuttamiseksi

 Viranomaisyhteistyö

 TraFi
 Finavia
 LVM, VM, YM

AOPA FINLAND Toimintamuodot



 Edunvalvonnan painopistealueet – jäsenet ja ilma-
alukset
 Taloudellinen ja turvallinen moottoroitujen ilma-alusten 

käyttö yleisilmailussa sekä yleishyödyllisessä ilmailussa
 Lupakirjat, kelpoisuudet ja pätevyydet
 Ilma‐alusten hankintaan ja myymiseen liittyvät asiat
 Ilmailualan koulutus, seminaarit sekä tiedotteiden ja ohjeiden 

julkaisu
 Muut moottorikoneisiin ja moottorilentämiseen liittyvät asiat



 Edunvalvonnan painopistealueet – yhteiskunta ja 
ympäristö
 Suomen ilmatilan joustavan käytön edistäminen
 Lentokenttien ja -paikkojen tehokas ja järkevä käyttö
 Lennonjohto-, lennonvarmistus- ja lentosuunnistuspalvelujen 

kehittäminen ja hyödyntäminen
 Lentosääpalvelujen kehittäminen ja hyödyntäminen
 Ympäristövaikutusten ehkäiseminen ja meluntorjunta
 Yhteistyö kansainvälisten ja valtakunnallisten ilmailuun 

liittyvien järjestöjen kanssa
 Lentoturvallisuustyö yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa



 Edunvalvonnan painopistealueet - kustannustekijät
 Lupakirjat, kelpoisuudet ja pätevyydet
 Ilma-aluksiin, lupakirjoihin ja kelpuutuksiin kohdistuvat 

viranomaismaksut
 Ilma-alusten operointiin liittyvät asiat, määräykset ja 

vaatimukset, lentokelpoisuus ja huoltotoiminta,
 Ilmailuun käytettävät polttoaineet ja niiden hankinta
 Ilmailijoiden ja koneiden vakuutukset



 Hajautettu toimintaperiaate, 
maakunnalliset osastot:
 Lappi
 Pohjois-Pohjanmaa/Kainuu
 Pohjanmaa/Keski-Suomi/Häme
 Savo-Karjala
 Satakunta/Varsinais-Suomi
 Uusimaa/Itä-Häme/Kymenlaakso



 Hallinnon organisointi hajautetun toimintaperiaatteen 
mukaan;
 Hallituksen jäsenet maakuntien alaosastoista
 Hallituksen ja liiton kokoukset etäneuvotteluina
 Toimintasuunnitelman ja budjetin laadinta
 Toimintasuunnitelman ja budjetin toteutus- ja vetovastuu



 Tiedotustoiminta - nykyaikaisen verkkoteknologian 
keinoin

 Verkkosivut
 Verkkolehti
 Sähköpostiuutiset
 Pikaviestit
 RSS-syötteet
 Kuukausitiedotteet
 Viikkotiedotteet



 Varainhankinta, koulutuksen ja tiedotuksen rahoitus
 Jäsenmaksut
 Lahjoitukset
 Avustukset
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