Suomen Urheiluilmailuopisto, tiedote 1/2015, 9.1.2015

1. Suomen Urheiluilmailuopistolle on myönnetty ATO-toimilupa FI.ATO.2021
Suomen Urheiluilmailuopistolle on myönnetty ATO-toimilupa 19.12.2014. Toimilupa sisältää tässä
vaiheessa PPL(A) ja LAPL(A) etäteoriakoulutuksen. Opisto aloittaa etäteorioiden kurssittamisen
lähitukevaisuudessa.

2. Alkeislennokkikurssit
Ilmailun tukisäätiö on myöntänyt avustuksen oppimateriaalin hankintaan alkeislennokkikursseille.
Lennokkikurssien perusajatus lyhyesti: Kurssilla koulutetaan kerralla noin 15 – 20 opettajaa, seurakunnan
työntekijää tai vastaavaa nuorison kanssa työskentelevää. Kurssilla koulutetaan erittäin edullisen
alkeislennokin rakentelua ja kurssien vetämistä. Kullekin osallistujalle annetaan mukaan ilmaiseksi 20 – 35
lennokin paketti, jolla voi vetää yhden kurssin lapsille.
Tarkoitus on laajentaa toimintaa niin että lennokkikurssien vetäjien on mahdollista saada edelleen
ilmaiseksi lisäpaketteja uusia lapsiryhmiä varten.
Toimintaan tarvitaan sponsoreita. Opisto toivoo vinkkejä mahdollisista sponsoreista, jotka voisivat lähteä
pienellä panoksella tukemaan kasvatustyötä!

3. Ultralätt internet-teorikurs för svenskspråkiga
Suomen Urheiluilmailuopisto tarjoaa helmikuusta lähtien ultrakevyt- ja moottoripurjelennon
verkkoteoriakurssia ruotsin kielellä. Kurssimateriaali, harjoitustehtävät ja teoriakokeet ovat ruotsiksi.
Lähijakso joudutaan pitämään enimmäkseen suomeksi, koska lähijaksolla opiskellaan suomenkielistä
ilmailuradioliikennettä.
Kurssin tarkoitus on parantaa lentoturvallisuutta sitä kautta että puhutaan oikeilla termeillä oppilaan
äidinkielellä. Täysin tai lähes täysin ruotsinkielisen on myös helpompi osallistua ruotsinkielisiin tentteihin –
oppilas ei kärsi kielellisten väärinymmärrysten takia, tai heikon vieraan kielen ilmaisun vuoksi.

4. Purjelentosimulaattori
Purjelentosimulaattoria on päivitetty raskailla työkaluilla. Valitettavasti hienoista mekaanisista ohjaimista
on jouduttu luopumaan ja simusta on tehty enemmän lelun omainen, mutta toisaalta laitetta on
kevennetty, sen kunnossapidosta on tehty helpompaa ja lisäksi sen on nyt tarkoitus kestää raskasta
nuorisokäyttöä. Se on myös helppokäyttöisempi esittelijälle.
Simulaattori on lainattavissa messuille ja muihin tapahtumiin.

5. Muu kurssitoiminta 2015
Kurssikalenteri löytyy Opiston nettisivuilta:
http://www.urheiluilmailuopisto.fi/koulutus.htm
Kevään ohjelma sisältää mm lentoturvallisuuseminaarin, ilmatilakoulutusta purjelentäjille ja liitäjille,
ultrakevyt- ja purjelennon opettajakurssit, huoltokursseja ja rakentelukursseja.
Opiston tarjontaan kuuluu myös verkkokurssit: purjelento, ultrakevyt ja mopu sekä radiopuhelimen hoitaja.

6. Selvitys Suomen Urheiluilmailuopiston tilanteesta
Suomen Ilmailuliitto päätti 15.10.2014 pyytää ulkopuolista henkilöä selvittämään Opiston tilanne ja
tulevaisuuden näkymät. Opiston osakkaat nimesivät 17.10.2014 Merja Bäckmanin (OKL, KTM) Opiston
hallitukseen. Opiston hallitus nimesi Bäckmanin hallituksen puheenjohtajaksi kokouksessaan 27.10.2014.
Opisto solmi Bäckmanin kanssa konsulttisopimuksen.
Bäckmanin konsulttisopimukseen liittyi neuvottelut OKM:n ja leasing-yhtiöiden kanssa, tilinpäätösten
aikaansaaminen sekä raportti Opiston tilanteesta.
Bäckman on luovuttanut 10.12.2014 raportin Opiston hallitukselle. Raportti jaettiin samana päivänä myös
Ilmailuliiton hallitukselle maininnoin ”tämä ei ole tarkoitettu jaettavaksi sosiaalisessa mediassa”. Raportti
vuoti julkisuuteen 16.12.2014.
Selvitys toteaa että Suomen Urheiluilmailuopiston normaali toiminta on kannattavaa, yritys kannattaa
pelastaa ja omistajien tulisi sijoittaa yhtiöön 40 000€ pääomaehtoista lainaa välittömän kassakriisin
laukaisemiseksi. Pääomaehtoinen laina on velkaa jonka opisto maksaa myöhemmin takaisin.
Selvityksen jälkeen Suomen ilmailuliitto on nimennyt Antti Joupin edustajakseen Urheiluilmailuopiston
hallitukseen. Opiston hallitus valitsi Antti Joupin hallituksen puheenjohtajaksi 30.12.2014.

7. Oikaisuja julkisuudessa olleisiin väittämiin
Hämeen Sanomat on kirjoittanut 20.12.2014 että Suomen Ilmailuliitto on puheenjohtaja Tarman aloitteesta
kehottanut Opistoa käynnistämään sisäisen selvityksen talousasioista. Väite ei pidä paikkaansa.
Selvitys Opistolla aloitettiin tammikuussa 2014 hpj Joupin kuultua poliisilta että edellistä toimitusjohtajaa
on kuultu epäiltynä Fici-Copy –vyyhdessä. Tällöin Jouppi löysi kirjanpidon ulkopuolella olleet kuitit, joiden
mukaan Opiston tilille oli ensin tullut ja sitten lähtenyt Kraateri Oy:lle 75 000€ tammikuussa 2011. Tästä
tapahtumasta lähti liikkeelle ketju joka johti edellisen toimitusjohtajan sopimuksen purkamiseen
helmikuussa 2014. Myöhemmät havainnot epäselvyyksistä tehtiin erityistilintarkastuksessa, jonka opiston
hallitus tilasi, ja vuoden 2013 SUIO Oy:n kirjanpitoa laadittaessa, jolloin paljastui merkittävä leasing-kulujen
piilottelu SUIO Oy:n taseeseen. Viimeisin tapahtui 2014 lokakuussa.

Selvitystyö ja erityistilintarkastus on aloitettu oma-aloitteisesti opiston hallituksen toimesta ennen Petteri
Tarman valintaa Suomen Ilmailuliiton puheenjohtajaksi.
Opistolla on ollut myös Peter Tähtisen johtama sisäisen tarkastuksen yksikkö, mutta se ei ole toiminut
käytännössä lainkaan. Sisäisen tarkastuksen yksikkö on allekirjoittanut salassapitosopimuksen koskien
Opiston asioita.
Julkisuudessa on esitetty väitteitä joiden mukaan Ilmailuliiton hallituksen hajoaminen estäisi
Urheiluilmailuopiston asioiden hoitoa, lähinnä vuoden 2009 Opiston hallituksen vastuiden selvittämistä. Se
ei pidä paikkaansa. Opiston hallitus on täysin toimintakykyinen.
Ilmailuliiton hallitus päätti 10.12.2014 ottaa ulkopuoliselta juristilta lausunnon siitä, tulisiko Suomen
Ilmailuliiton velvoittaa Suomen Urheiluilmailuopisto hakemaan korvausta opiston vuoden 2009 hallitukselta
vai ei. Ilmailuliiton hallitus valtuutti toiminnanjohtajan hoitamaan asiaa eteenpäin sen mukaisesti, mitä
ulkopuolinen juristi suosittaa. Asian tuli olla hoidettu ennen vuoden 2014 päättymistä.
Ilmailuliiton toiminnanjohtaja tilasi lausunnon niin että lausunto saatiin 22.12.2014. Lausunnossa
suositeltiin että Opiston hallitus tekee päätöksen siitä, esittääkö se vahingonkorvausvaatimuksen. Opiston
hallitus käsitteli asiaa ja toimitti vastauksen Ilmailuliiton toiminnanjohtajalle 30.12.2014.

8. Suomen Urheiluilmailuopiston jatko
Suomen Urheiluilmailuopiston toiminta jatkuu toistaiseksi normaalisti ja uutta toimintaa kehitetään
jatkuvasti. Opisto toivoo kaikilta ilmailuliiton jäseniltä ideoita ja toiveita toiminnan kehittämiseksi.
Selvitystyötä epäiltyjen rikosten osalta jatketaan normaalin toiminnan ohessa. Mahdollisista jatkotoimista
tullaan päättämään kun viranomaiset ovat edenneet omassa työssään.
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