
MILK kerhopäivä 12.2.2022



Ohjelma

• Organisaatio

• Lentotoiminnan aloittaminen

• SMS  järjestelmän kertaus

• Tankkauksen kertaus

• Turvallisen lentämisen kertaus

• Vapaata keskustelua



Hallitus 2022 ja päävastuuhenkilöt

• Puheenjohtaja Tommi Saaristo

• Varapuheenjohtaja Tero Holländer

• Muut hallituksen jäsenet Ralf Liljestrand, Seppo Sirviö, Tapio 
Valminen, Merja Virta

• Koulutuspäällikkö Armin Züger

• Päälennonopettaja Teppo Miettinen

• Lentokelpoisuudesta vastaava Jorma Sucksdorff



Lentotoiminnan aloittaminen

• Lentokenttä aukeaa 1.3.2022

• Muistakaa maksaa kerhon jäsenmaksu

• Tilatkaa ja maksakaa EFNU päällikkömaksu 75€, muuten laskeutumismaksu on 10€ kerta

• Kausikortit tullaan tilaamaan Finavian kentille sekä Kiikalaan. Pilotin vastuulla on tarkistaa 
korttien voimassaolo ja maksaa laskeutumismaksut jos kortit eivät ole voimassa 
(Dokumentit ja koodit)

• Muistakaa tehdä joka lennosta PPR ilmoitus (efnu.fi)

• Muistakaa sopia kerhotarkkarista mielellään jo ennen 1.3 lennonopettajan kanssa 

• Kentän kunto 1.3 ei välttämättä mahdollista lentotoimintaa, lunta on tällä hetkellä rutkasti

• Kerratkaa EFNU toimintakäsikirja (efnu.fi)



Hyödyllisiä linkkejä

• Efnu.fi/info

• https://efnu.fi/paallikkomaksu/

• https://efnu.fi/toimintakasikirja/

• https://efnu.fi/atis/

• https://efnu.fi/efnu-webcam/

• https://www.ais.fi/fi

https://efnu.fi/toimintakasikirja/
https://efnu.fi/atis/
https://efnu.fi/efnu-webcam/
https://www.ais.fi/fi


Turvallisuuden hallintajärjestelmä (SMS)

• Turvallisuuden hallintajärjestelmä eli SMS (Safety Management System) on 
järjestäytynyt lähestymistapa turvallisuuden parantamiseen

• Kerho-SMS dokumentti löytyy intrasta

• SMS raporttien määrä viime kaudella oli alhainen. Toimiakseen järjestelmä tarvitsee 
riittävän määrän dataa

• Suosituksena lentokaudelle 2022 on tehdä SMS raportti matalalla kynnyksellä, myös 
huoltoon liittyvistä havainnoista

• Poikkeamailmoitukset käsitellään ”just culture” hengessä. Havaituista tahattomista 
turvallisuuteen vaikuttaneista tapahtumista ja seikoista ilmoitetaan ilman rankaisua 
tai sen pelkoa

• Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti



Turvallisuusvastaava – Jukka Korpi

Turvallisuusvastaavan tehtävät:

• Toteuttaa ja tekee kehittämisehdotuksia sekä vie turvallisuusryhmän 
toimenpide-ehdotukset hallitukselle

• Esittää hallitukselle muutokset turvallisuuden hallintajärjestelmään

• Käsittelee poikkeamailmoituksia jäsenistön luottamushenkilönä

• Kerää tietoa ja raportoi hallitukselle turvallisuuden tilasta sekä 
toiminnan riskeistä

• Suunnittelee ja hallinnoi turvallisuuskoulutuksia ja –viestintää

• Kutsuu koolle turvallisuusryhmän kokoukset. 



Turvallisuusryhmä

• Turvallisuusryhmä toimii turvallisuusvastaavan apuna turvallisen 
toiminnan kehittämisessä. Ryhmä kokoontuu 2 kertaa vuodessa sekä 
lisäksi tarvittaessa. 

• Turvallisuusryhmän puheenjohtajana toimii turvallisuusvastaava. Muita 
jäseniä ovat:

– Päälennonopettaja

– Lentokelpoisuudesta vastaava



Tankkaus 98E

• Päivitetty 2021-08-02

• 98E polttoaine nyt eri pouserista

• (’puukopissa’ on nyt 100 LL)



• Päivitetty 2021-08-02

Tankkaus 98E



• Päivitetty 2021-07-31

• Tankkaus suoritetaan EFNU tankkauspaikalla. Missään muualla ei 
koneita saa tankata. 

• Koneille tankataan ensisijaisesti 98E (oma pouseri) 

• Jos 98E säiliö on tyhjä, voidaan käyttää pienkonebensaa (ks. 
erilliset ohjeet), tai haetaan 98E kannuilla

• Tankkausavain sijaitsee sähkökaapin 
seinässä (tankkauspaikan reunalla) 

• Kysy tarvittaessa avainkaapin 
tunnusluku lennonopettajilta

Tankkaus 98E



Tankkaus 98E

• hanat säiliön päällä – varmista 
että ovat auki

• Pouserilla sähköt päälle- paina 
musta nappi sisään (ks kuva)



Tankkaus 98E

• Mittarin nollaus:

• kierrä myötäpäivään, ehkä 
paina hieman sisään) [kikkailu. 
Mittarin nollausta yritetään 
parantaa lähiaikoina]

• Aloita tankkaamisen

• (jos letkusta tulee 
polttoainetta, mutta mittari ei 
pyöri/liiku, nollaa mittari 
uudestaan)



• Avaimella avataan sähkökaappi (tankkauslistan tarkistus)

• Avaimella avataan pistoolin lukko

• Varmistus että hanat (säiliön päällä) ovat auki

• Kytketään koneeseen maadoitus

• Pouserille sähköt päälle (musta nappi, pouserin jalassa, vasemmalla) 

• Mittarin nollaus

• Tankkauspistooli koneen polttoainesäiliön aukkoon

• Tankataan

Tankkaus 98E



• Tankkauksen jälkeen: 

• koneen polttoainesäiliön korkki kiinni

• Tankkauspistooli paikoilleen

• Hanat säiliön päässä suljetaan(?)

• Pouserilta sähköt pois (punainen nappi, pouserin jalassa, vasemmalla)

• Tankkauspistooli lukkoon

• maajohto irti koneesta ja pois mittarin etupuolelta

• merkinnät tankkauslistaan (ml. säiliössä jäljellä oleva määrä)

• Avaimet paikalla

Tankkaus 98E


