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Timo Kokkonen

HISTORIAA: Kerhon tarkastus - Termiikki
n

Tämä ohje on ilmailumääräyksen OPS M6-1 tarkoittama hyväksytty
koulutusohje ja -ohjeisto. Ilmailuhallinto (IH) ja Suomen Ilmailuliitto ry
(SIL ry) ovat yhdessä vahvistaneet tämän ohjeen.
[vanha Laskuvarjohyppykoulutus]

– Liittyessään SIL ry:n koulutuslupaan koulutusorganisaatio sitoutuu
noudattamaan SIL ry:n antamia ohjeita ja suostuu sen suorittamiin
koulutusta koskeviin tarkastuksiin.
n

26.2.2016

Valvonta toteutettiin ”Termiikki-projektin” avulla
– Sopimus harrasteilmailun viranomaisvalvonnan avustamisesta (IH
- SIL ry)
– Aloitettu 1997 ja ”lopetettu” 2012 (käytettiin jo nimeä auditointi)
– 64 koulutus, 10 kalusto ja 12 yhdistettyä tarkastuskäyntiä
• yhteensä 86 käyntiä
– Opastaminen ja neuvonta sekä turvallisuus
• missä mennään?
• tieto & taito
• yhdenmukaisuus
– Mukana oli 13 koulutuspuolen ja 6 kalustopuolen (2008–2010)
tarkastajaa
– Viranomainen IH maksoi kustannukset
• Tarkastuskorvaus (OTK:n tuntitaksa 40 €, 4–5 h) sekä päiväraha
ja matkakorvaukset (verottajan tulkinnan mukaan)
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HISTORIAA: Kerhon tarkastus - Termiikki
n
n
n

n
n

n
n
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Koulutus- ja kalustotarkastus (v. 2008 alkaen n. pari vuotta)
Paikalla oltava ainakin koulutuspäällikkö ja kalustopäällikkö
Erittäin mielellään myös (valmistelulomake)
– apulaiskoulutuspäällikkö
– turvallisuuspäällikkö
– puheenjohtaja
Vei aikaa 4–5 tuntia (Termiikkikansion sisällysluettelo)
Käydään rinnakkain koulutustarkastuslomake ja
kalustotarkastuslomake läpi (kyselyt: oppilaat ja kelpparit)
– lähetetään etukäteen tutustumista varten kerholle
– mahdolliset puutteet yms. kirjataan ylös ja niille tehdään
aikataulutettu korjaussuunnitelma
SIL ry:n toimistosta lähetetään myöhemmin kysely em. asioiden
toteuttamisesta
ONGELMA: Sopimus harrasteilmailun viranomaisvalvonnan
avustamisesta lakkasi olemasta è EI ENÄÄ RAHOITUSTA è
Keksittävä jotakin uutta è
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HISTORIAA: Siipiseura-auditointi (suunnitelma) 2012
n

Auditoijien tavoite on asiantuntijoina avustaa SIL ry:n
jäsenyhteisöjä eli Siipiseuroja erityisesti niiden
koulutustoiminnassa sekä yleisesti että vuosittaisilla
auditointikäynneillä
– Käyntejä tehdään vuosittain 4-6 kerhoon tai muuhun
koulutusorganisaatioon

n

Auditoijien tavoite on auttaa kerho-organisaatiota
havaitsemaan mahdollisia puutteita toiminnassa, antaa
uusia ajatuksia toimintojen toteuttamiseen sekä varmistaa
vaadittavien asioiden oikeellisuus ja näin parantaa
hyppyturvallisuutta
– Kerho-organisaatio voi myös itse pyytää auditointivierailua
esimerkiksi silloin, kun kerhon organisaatio on suurelta osin
vaihtunut ja halutaan varmistaa asioiden oikeellisuus.

26.2.2016
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HISTORIAA: Siipiseura-auditointi (suunnitelma) 2012
n

n
n

n

Vastaavasti auditoijat keräävät kaikista
koulutusorganisaatioista niiden omia, hyviksi havaittuja
toimintamalleja, ohjeita ja aineistoa eteenpäin
tiedotettaviksi
Auditoinnin vaikutuksen toivotaan olevan nimenomaan
kahdensuuntaista
Kerhoon tulee tavallisesti kahden hengen auditointityöpari,
joka tapaa yleensä ennakolta sovitusti kerhon
koulutuspäällikön, puheenjohtajan ja muita vastuullisissa
tehtävissä toimivia kerholaisia
ONGELMA: Ei ollut rahoitusta ja kuulosti ehkä hiukan
liian ”mahtipontiselta” (oli koristeltu Termiikki) è
kuivui ns. kasaan è Keksittävä jotakin uutta è
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Turvallisuusseminaari 1.- 2.11.2014
n
n
n
n

Tarvitaanko kerhon ulkopuolista
valvontaa/ohjaamista/tms?
Jos tarvitaan, niin missä muodossa ja kenen toimesta?
Kuka maksaa kustannukset ja minkälaiset kustannukset
maksettaisiin?
Miten omavalvonta toimisi?
– Ihan ”itsekseen” vai ”käskystä”?
– Joku raporttini jollakin välillä ja tavalla esim. SIL:lle tai
KTK:lle tai ”Termiikille”?
– Kerhon oma valvontaraportointi?
• Kuka tekee, kuka vastaa?

– Apumateriaalit (tarkastuslistat), kuka tekee, kuka päivittää,
kuka vastaa oikeellisuudesta?
– Yms. jne. tms. J
26.2.2016
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Workshopit #5 ja #6
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Omavalvonta 2015 - Lähtökohdat
n

n
n

Omavalvonnan tueksi päätettiin (Turvallisuusseminaarissa 1.- 2.11.2014) kehittää kerhoille käyttöön
omavalvontakansio, joka sisältää tarvittavia lomakkeita ja
ohjeita omavalvonnan suorittamiseen
Kuusi kerhoa (SDF, OLK, KLU, SatLu, JLK, AIK) lupautui
toimimaan testikerhoina vuoden 2015 aikana
Turpaboogeissa 31.1.2015 heille jaettiin materiaali
– Kerhokäsikirja-kansio, jossa paperikopiot lomakkeista ja
hyvin tilaa täydentää omilla jutuilla
– Muistitikulla sähköisesti (pdf- ja Word-versio)
• Koulutuslomake ja Kalustolomake

n

26.2.2016

n

Aikaa palauttaa lomake on kuukausi kauden aloituksesta,
kuitenkin viimeistän 30.4.2015
Kokonaisvastuu sovittiin olevan puheenjohtajalla
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Omavalvonta 2015 - Lähtökohdat
n

n

Omavalvonnan ideana on toteuttaa kerhoissa vähintään
kerran vuodessa katselmus, jossa valmiin lomakkeen
avulla käydään esim. kerhon koulutuskirjanpito ja sen SIL
ry:n ohjeiden mukainen toteutus läpi
Lomake on jaoteltu siten, että ainakin koulutuspäällikölle,
kalustopäällikölle, turvallisuuspäällikölle, tandemtiimille ovat
omat osa-alueensa
– Lomakkeen kohdat Vastuuhenkilö ja Osallistuvat ohjeistaa
tähän

n
n
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Tarkastettavat asiat on luokiteltu myös niiden pakottavuuden
mukaan (lomakkeessa Tärkeys-merkintä)
Sisältää myös erittäin kattavan oheistuksen ja perusteluja:
– Selitys ja viite -kohta selittävät kyseisen tarkastuskohdan
tarkoitusta sekä mistä siitä määräävä tai ohjeistava teksti löytyy
– Linkitys-kohta kertoo missä (ohjaavissa tai avustavissa) KP:n
kansion tai vastaavan materiaaleissa asia on mainittu tai
huomioitu
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Omavalvonta 2016 – Jatkosuunnitelma-ajatuksia
(Turvallisuusseminaari 1.11.2015)
n

Looginen jatko olisi kehittää lomaketta saadun palautteen
perusteella:
– Sähköinen versio, johon helposti pystyisi täydentämään
vuosittaisen (tai useamminkin) tehtävän tarkastuksen merkinnät ja
josta löytyisi edellisten historia
– Pitäisi pystyä lisäksi myös muuttamaan lomaketta tarvittaessa
ilman, että sotkee koko hommaa
– SIL:lle lähetettäisiin vain ”yhden sivun” raportti, jossa kerättynä
”puutteet yms.”, niiden korjaussuunnitelma ja palaute

n
n

Miten omavalvontatyö nivoutuu yhteen Trafin ja SIL:n
hyppylentämisen turvallisuusohjeistuksen kanssa?
Pitäisikö SIL-kerhon tehdä se ”pakotettuna/kannustettuna”
vähintään kerran vuodessa?
– Miten kontrolloidaan?

n
n
n

Turpaboogeissa 2016 koulutus ja materiaali kaikille kerhoille?
Kuka tekee ja onko rahaa?
Muuta?

26.2.2016
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Jatkosuunnitelma (Turvallisuusseminaari 1.11.2015)
n

n

Sovittiin, että omavalvontalomakkeiden tämänhetkiset
versiot laitetaan LT:n sivuille yhdessä tämän kalvosetin
kanssa
Lomakkeen nettiversiota ryhdytään aktiivisesti
kehittämään Tommi Savikon johdolla
– Perustetaan tiimi, joka tulisi vastaamaan myös muista
sähköisistä LT:n järjestelmistä

n

Tavoitteena on, että Turpaboogeissa 2016 voidaan
omavalvonnan nettiversio esitellä (”käyttökouluttaa”) ja
kerhojen ottaa käyttöön

26.2.2016
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TILANNE (Turpaboogiet 26.-28.2.2012, Pori)
n

Omavalvontalomakkeet (Koulutus ja Kalusto) ovat
asiapäivitetty vastamaan nykypäivää (24.2.2016)
– Molemmat lomakkeet noudattavat logiikkaa, että ensin
kysymykset ja sitten erillinen selitysosio
– Linkit toimivat sähköisissä versiossa

n

LT:n sivuille on tehty kohta ”Omavalvonta”
– Materiaali laitetaan sinne

n

Lomakkeen nettiversio on alkutekijöissään, kun ei ole
tekijöitä
– Tahtotila saada lomakkeet nettipohjaiseksi on kuitenkin
olemassa
– Osittain varmaankin kiinni myös rahoituksesta

26.2.2016
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JATKO (Turpaboogiet 26.-28.2.2012, Pori)
n
n
n

Nyt Turpaboogeissa 2016 asiaa esitellään lyhyesti erikseen
kerhopomoille ja kouluttajille
Omavalvonta on jokaiselle SIL-sateenvarjon alla olevalle
kerholle kuuluva asia ja kuuluu kerhojen velvollisuuksiin
Omavalvonnan ideana siis on:
– Auttaa kerho-organisaatiota havaitsemaan mahdollisia puutteita
omassa toiminnassaan
– Luoda ”ryhtiä” kerhon toimintaan
– Esitellä kehitettyä materiaalia sekä sen käyttöä ja toimintatapoja
– Antaa uusia ajatuksia toimintojen toteuttamiseen
– Varmistaa vaadittavien asioiden oikeellisuus
– Parantaa hyppy- ja hyppylentoturvallisuutta
– Kerätä hyviksi havaittuja toimintamalleja, ohjeita ja aineistoa
eteenpäin tiedotettaviksi
– Antaa palautetta LT:lle ja SIL:lle
– Laskuvarjokerhon laatujärjestelmä
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