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 Perustettu Oulussa marraskuussa 2011
 Liiton tarkoituksena on toimia yleishyödyllisenä 

etujärjestönä edistäen Suomen ilmailua, erityisesti 
harraste- ja yleis ilma-alusten käyttöä sekä toimia 
jäsentensä valtakunnallisena keskusjärjestönä.

 Tavoitteena on edistää ja kehittää harraste- ja 
yleisilmailua valvomalla sen etuja yhteiskunnassa

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



 IAOPA on voittoa tavoittelematon 76:n itsenäisen, 
hallituksista ja valtioista riippumattomien kansallisten 
harraste- ja yleisilmailujärjestöjen yhteisö

 IAOPA on edustanut kansainvälistä yleisilmailua 
melkein 50 vuoden ajan

 Jäsenjärjestöihin kuuluu yhteensä yli 470 000 lentäjää, 
jotka harrastavat yleisilmailua



 IAOPA Europe’lla on suora vaikutuskanava ja/tai 
edustus;

  
 EU-komissioon ja parlamenttiin

 EASA – Euroopan lentoturvallisuusvirasto 
 SESAR - ohjelma Euroopan ilmaliikenteen hallinnan modernisoimiseksi

 Eurocontrol – Euroopan lennonvarmistusjärjestö
 SES - yhtenäinen eurooppalainen ilmatila

 ICAO – Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö



SMLL vie viestisi suoraan päättäjille edustajamme välityksellä:
SMLL→IAOPA Europe→EASA



 Kansainvälinen yhteistyö
 IAOPA Europe
 IAOPA
 EASA
 ICAO

 Kotimainen yhteistyö ja toiminta
 SIL-yhteistyö
 Jäsentenvälinen yhteistyö
 Jäsenhankinta
 Varainhankinta
 Toimintasuunnitelman 

toteuttaminen tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja tarkoituksen 
toteuttamiseksi

 Viranomaisyhteistyö
 Trafi
 Finavia
 LVM, VM, YM

Kansallinen toiminta

SMLL ei toimi yhteiskunnan tuen varassa – toiminta 
rahoitetaan ainoastaan jäsenmaksutuloilla ja lahjoituksilla!



 Edunvalvonnan painopistealueet – jäsenet ja ilma-
alukset
 Taloudellinen ja turvallinen ilma-alusten käyttö harraste- ja 

yleisilmailussa sekä lentotyössä
 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



 Valtakunnallinen järjestö, 
jonka jäsenet vaikuttavat 
ympäri maata:
 Lappi
 Pohjois-Pohjanmaa/Kainuu
 Pohjanmaa/Keski-Suomi/Häme
 Savo-Karjala
 Satakunta/Varsinais-Suomi
 Uusimaa/Itä-Häme/Kymenlaakso



 Aktiivista toimintaa alusta asti;
 Lentoliikennestrategiaan osallistuminen
 Ilmatilauudistuksiin osallistuminen v. 2014 ja v. 2015
 Turvallisen Ilmailun Tulevaisuus -seminaari v. 2014
 Pilot Upgrade -seminaarikiertue ympäri maata v. 2014-2015
 EasyVFR-ilmailusovelluksen tarjoaminen jäsenetuna
 Helsinki-Malmi lentoaseman turvaaminen
 Harrasteilmailun turvallisuusprojektiin osallistuminen
 Harrasteilmailun turvallisuusseminaari Lentoon! 2015

 Kuopio, Oulu, Rovaniemi
 Harrasteilmailun turvallisuusseminaari Lentoon! 2016

 Kuopio, Oulu



Viimeaikaiset saavutukset;
 Yleis- ja harrasteilmailun poikkeamien ja vaaratilanteiden 

analysointityö jatkuu SMLL:n aktiivijäsenten voimin

 Turvallisen toiminnan mallin kehittäminen ilmailukerhoille
 

 Hyppylentotoiminnan ohjetyöryhmään osallistuminen
 

 Turvallisen Toiminnan Malli-kehitykseen osallistuminen
 

 Jäsenkortilla Finavian GA-porteista sisään
 

 Connecting Europe Facility – 8,33 kHz radioiden hankinta-
avustuksen organisointi Suomen harraste- ja yleisilma-aluksille



 Seuraa verkkosivuja osoitteessa www.smll.fi
 Edunvalvonta

 IAOPA Europe → EASA/ICAO
 Trafi
● Finavia/ANS Finland Oy

 Jäsenedut
 AOPA Pilot-lehti (jäsenetuhintaan)
 Siivet-lehti (jäsenetuhintaan)
 Ilma-alusvakuutukset (jäsenetuhintaan)
 EasyVFR FFM (jäsenetuhintaan)
 Koulutusyhteistyö – Suomen Ilmailupalvelut Oy
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