Hei hyppykurssilainen,
olet valinnut lajiksesi laskuvarjohypyn. Suomen Ilmailuliitto (SIL) toivottaa Sinut tervetulleeksi ilmailun pariin!

ILMAILULIITON JÄSENETUJA
ILMAILU-lehti
ILMAILU on Ilmailuliiton 8 kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti. Lehti käsittelee Ilmailuliiton piirissä
harrastettavia lajeja. Lehti on Suomen suurilevikkisin ilmailun yleisaikakauslehti. Nettilehti on jäsenten luettavissa osoitteessa: www.ilmailu.fi.

ilmailumääräyksiä. Hoitokorvaus on 15 000 € ja
omavastuu 100 € jokaista äkillistä tapahtumaa kohti
sekä haittakorvaus 30 000 €. Vakituisen asuinpaikan
on oltava Suomessa.

Kolmannen osapuolen vastuuvakuutus
Laskuvarjohyppääjän lisenssi
Oppilasaikasi jälkeen (vähintään 25 hyppyä) voit hakea Ilmailuliitosta laskuvarjohyppääjän A-lisenssiä.
Lisenssi kuuluu jäsenmaksuun. Ilmailuliitto myöntää
vuosittain yhteensä noin 700 laskuvarjohyppääjän
lisenssiä ja kouluttajakelpoisuutta.

Tapaturmavakuutus hyppääjille
Normaali vapaa-ajan tapaturmavakuutus ei yleensä
kata laskuvarjohyppytoimintaa. Ilmailuliiton jäsenenä saat ilmailijan tapaturmavakuutuksen (Sporttiturva 06-21893). Vakuutus on voimassa myös kilpailuissa ja korkeintaan 3 kk:n pituisilla ulkomaanmatkoilla maissa, jotka noudattavat kansainvälisiä

Vakuutus kattaa vastuun harrastus- ja kilpailutoiminnassa, kun korvausvastuu perustuu laskuvarjotoiminnassa aiheutettuun vahinkoon (Tuplaturva
16-385-954-5). Vakuutus on ns. toissijainen vakuutus.
Maksimikorvaussumma on miljoonaa euroa ja omavastuu 600 euroa. Vakuutus on voimassa Euroopassa.

Tarkemmat tiedot jäseneduista Ilmailuliiton
verkkosivuilta: www.ilmailuliitto.fi/jasenedut

SUOMEN ILMAILULIITTO
Helsinki-Malmin lentoasema, 00700 Helsinki
(09) 3509 340 | sil@ilmailuliitto.fi | www.ilmailuliitto.fi

NÄIN LIITYT JÄSENEKSI
Varmista ensin kouluttajaltasi, liittääkö kouluttava kerhosi sinut automaattisesti Ilmailuliiton jäseneksi. Jos kerho
ei liitä sinua jäseneksi, voit liittyä jäseneksi täyttämällä Ilmailuliiton verkkosivuilla oleva lomakkeen. Kun olet
täyttänyt ja lähettänyt lomakkeen, saat laskun suoraan sähköpostiisi. Maksettuasi laskun astuvat jäsenedut voimaan.
Linkki lomakkeeseen: www.ilmailuliitto.fi/jaseneksi

Uuden jäsenen jäsenmaksut vuonna 2018
Uuden jäsenen jäsenmaksu määräytyy liittymiskuukauden mukaan. Hinta koskee VAIN ensimmäistä liittymiskertaa.

Liittymisajankohta

Henkilöjäsen

Nuorisojäsen alle 18-vuotias (syntynyt Perhejäsen (asuu henvuonna 2000 tai myöhemmin)
kilöjäsenen kanssa samassa taloudessa)

tammi–maaliskuu

82 €

35 €

58 €

huhti–kesäkuu

74 €

30 €

58 €

heinä–syyskuu

67 €

25 €

58 €

loka–joulukuu

61 €

20 €

58 €

SUOMEN ILMAILULIITON LASKUVARJOTOIMIKUNTA
Laskuvarjokerhot käyttävät Ilmailuliiton Laskuvarjotoimikunnan laatimia koulutusohjelmia, oppaita sekä toiminnallisia ohjeita. Laskuvarjotoimikunta kehittää ja päivittää niitä toiminnan ja ympäristön muuttuessa. Laskuvarjotoimikunnan vastuualueita ovat kilpailu, koulutus, turvallisuus ja hyppylentotoiminta.
Tutustu lisää: www.laskuvarjotoimikunta.fi

Hyviä hyppyjä!
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