Suomen Urheiluilmailuopisto, tiedote 3/2015, 24.3.2015

1. Suomen Ilmailuliitto on osoittanut tukensa Urheiluilmailuopistolle
Suomen Urheiluilmailuopistolle on myönnetty pääomalaina Suomen Ilmailuliiton vuosikokouksessa
21.3.2015. Pääomalaina myönnettiin kassan vahvistamiseksi ja taseen parantamiseksi.
Kyse on isommasta asiasta kuin pelkästä lainasta. Ilmailuliiton jäsenyhdistykset osoittavat hyvin laajaa
tukea Opiston toiminnalle ja toivoivat sen jatkuvan ja kehittyvän.
Kokouksen puheenvuoroissa tuotiin esille, että Opiston tulisi tarjota koulutustoimintaa mahdollisimman
laajasti eri lajeille.
Opiston muut osakkaat, jotka ovat Räyskälä-Säätiö, Lopen kunta ja Jämi-Säätiö, ovat myöntäneet
omistusosuuksiensa suhteen vastaavan lainan.
Kiitämme saamastamme tuesta!

2. Alkeislennokkikurssit
Opiston alkeislennokkikurssit starttasivat Raumalla. Ensimmäisellä kurssilla oli 18 käsityönopettajaa ja 10
opiskelijaa. Opettajat olivat aiheesta innoissaan. Huomioita:
 Lennokin rakentamisen voi toteuttaa tavallisessa luokassa, teknisen työn tila ei ole tarpeen
 Luokanopettajat mukaan kohderyhmäksi
 Lennokki on hyvä koska sen rakentelu onnistuu kahdella kaksoistunnilla
 Opettajien koukuttaminen 35 lennokin pakkauksella on hyvä konsti
 Koulutusta pidettiin laadukkaana ja osallistujat pitivät kokemuksesta (työpäivän jälkeen)
 Yhdestä koulupaketista riittää kolmelle teknisen työn opetusryhmälle lennokkeja
 Käyttötarkoituksia oli lukuisia, sekä opetuksessa että koulujen kerhotoiminnassa
Seuraava kurssi on Malmilla Ilmailuliiton talossa huhtikuussa.
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. Kurssin kustannukset katetaan sponsoritoiminnalla.
Sponsoreita haetaan! Yhden kurssin kustannus on 2 500€. Jos sponsoroi vähintään kahta kurssia, saa
haluamansa logon lennokkiin.

3. LAPL(A)- ja PPL-verkkoteoriakurssit
Ensimmäinen LAPL(A)/PPL –verkkoteoriakurssi on käynnistynyt. Kurssi on Opiston ATO-koulutusluvan
alainen.
Kurssin voi yhdistää minkä tahansa (suomalaisen) kouluttajan joko kansallisen antamaan
lentokoulutukseen, joka voi olla joko kansallisen luvan tai ATO-luvan puitteissa annettua.
MGPL-lupakirjan ja tietyn kokemuksen omaaville on tarjolla kevennetty LAPL(A) verkkoteoria.
Seuraavat kurssit alkavat pikapuoliin.
4. Muu kurssitoiminta 2015
Kurssikalenteri löytyy Opiston nettisivuilta:
http://www.urheiluilmailuopisto.fi/koulutus.htm
Opiston tarjontaan kuuluvat myös muut verkkokurssit: purjelento, ultrakevyt ja mopu sekä radiopuhelimen
hoitaja.
5. Duo Discus
Opiston Duo Discus ”007” on myytävänä. Kiinnostuneita on ollut runsaasti. Kone on nyt Espanjassa ja siirtyy
viikon sisällä Slovakiaan.
6. Muuta
Virike- ja muilla liikuntaseteleillä ei enää saa Opiston palveluita. Olemme pahoillamme tästä palvelun
heikkenemisestä. Syyt ovat toiminnasta aiheutuneet tappiot ja pienet volyymit.
Opistolla on käytettävissä purjekone LS-4, OH-684 ”TK”. Kone on vuokrattavissa, mieluiten koko kesäksi
yhdelle vuokraajalle.
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