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1.

YLEISTÄ

Vuoden 2022 toimintasuunnitelmassa on pyritty ottamaan huomioon ympäristöluvan kaudelle 2021 voimaan tullut muutos sekä vielä jatkuvan koronapandemian tuomat epävarmuustekijät.
Henkilökunnan osalta vuoden 2022 suunnitelmana on yhden vakituisen työntekijän lisäksi jatkaa dz-koordinaattorin sijaisen työsopimusta hyppykauden 2022
loppuun asti. Näin ollen helmikuusta 2022 eteenpäin Dz-koordinaattorin palattua
äitiyslomalta, hyppykauden loppuun asti kerholla on kaksi työntekijää.
Tämän lisäksi palkattavien kausityöntekijöiden määrä pyritään päättämään joustavasti, sen vallitsevan tilanteen mukaan mikä ensi vuonna on kauden alkaessa.
Budjetti on laadittu normaalin toimintavuoden volyymeille huomioon ottaen lisääntyneen tandemtoiminnan ja yhden vakituisten työntekijöiden lisäksi budjetissa on varauduttu palkkaamaan aikaisempia vuosia enemmän kausityöntekijöitä, joiden työpanoksen avulla pyritään turvaamaan toiminnan sujuvuus kaikissa
olosuhteissa.
Puolustusvoimat on ilmoittanut, ettei käytä toista optiovuotta vaan sopimus menee uudelleen kilpailutukseen vuodelle 2022 ja siitä eteenpäin. Osallistutaan kilpailutukseen, kun se julkaistaan.
Yhdistys jatkaa hiilidioksidikompensaation tarjoamista jäsenistölle kauttaan.
Maksettavan kompensaation summa on valittavissa vapaasti. Yhdistys on päättänyt suunnata kauden 2022 kompensaation Ilmailuliiton tarjoamalle Taimitekotoiminnalle.
2. HALLINTO

Hallituksen ja kokopäiväisen palkatun henkilökunnan välinen työnjako perustuu
siihen, että henkilökunnan vastuulla on yhdistyksen päivittäiseen toimintaan liittyvien tehtävien hoito ja vapaaehtoisorganisaation koordinointi. Hallitus valvoo
toimintaa ja henkilökunta raportoi hallitukselle säännöllisesti.
Hallituksen vastuulla on päivittäisen toiminnan valvonnan lisäksi toiminnan pidemmän aikavälin suunnittelu ja kehittäminen. Hallituksen jäsenille määritellään
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edelleen vastuualueita, joita he seuraavat, ja joihin liittyvissä asioissa he toimivat
henkilökunnan sparraajina. Lisäksi hallitus nimeää tarvittavan määrän toimihenkilöitä. Vastuualueiden ja toimihenkilöiden nimeämisessä pyritään varmistamaan
toiminnan jatkuvuus ja hallittu vaihtuvuus.
3. KOULUTUSTOIMINTA JA KALUSTO

3.1. Kalusto
Oppilaskaluston määrä pidetään lähes samana kuin vuonna 2021.
Kaudella 2022 jatketaan oppilasvarjojen automaattilaukaisimien uusimisprojektia.
Kerhon omistamista Strong-tandemvarjokokonaisuudesta kaksi huolletaan käyttökuntoon kerhon omaan käyttöön kaudelle 2022. Lisäksi kerhon käyttöön vuokrataan Sigma-varjokokonaisuuksia.
Kaudelle 2022 tulee oppilaiden käyttöön uudet haalarit. Vanhoista haalareista
säästetään osa tandemorganisaation käyttöön, ja huonokuntoisimmat haalarit
kierrätetään.
3.2. Koulutus
Yhdistyksen palkattu henkilökunta hoitaa koulutusorganisaation avaintehtävistä
turvallisuuspäällikön tehtävät. Koulutuspäällikön tehtävät toteutetaan kaudella
2022 vapaaehtoisvoimin. Koulutus järjestetään SIL ry:n koulutusohjelmien mukaisesti.
Kesän aktiivikaudelle haetaan 1-2 palkattua hyppymestaria.
Laskuvarjohypyn alkeiskurssi varusmiehille pyritään pitämään keväällä NOVAkoulutusmuodossa.
Tandemhyppykurssien tavoite on 400. Aktiivikauden aikana on tarkoitus käyttää
palkattua tandemhyppymestaria, joka vastaa tandemtoiminnan resurssoinnista
ja koordinoinnista.
Oppilaille järjestetään tarvittava määrä kertaustilaisuuksia keväällä.
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3.3. Kouluttajakoulutus
Varaudutaan tarjoamaan VPK-koulutus kuudelle tulevaisuuden vapaapudotuskouluttajalle.
Kouluttajapalavereita pidetään vähintään kaksi, tarpeen mukaan enemmän.
Fasiliteetteja kaudella 2022 järjestettäville kouluttajakursseille tarjotaan Utissa
kysynnän ja mahdollisuuksien mukaan.
4. HYPPYTOIM INTA

Hyppymäärätavoite kaudelle 2022 on 14 000 hyppyä. Hyppymäärää pyritään
kasvattamaan uusien tapahtumien ja suurimpien tapahtumien uudistamisen
myötä. Aiempien kausien mukaisesti arkihyppytoimintaa järjestetään kesäelokuussa. Tapahtuvat ajoittuvat kesäaikaan arkiviikolle mutta tarpeen mukaan
voidaan pienimuotoisia tapahtumia järjestää viikonloppuina. Toiminta pyritään
järjestämään siten, että myös oppilas- ja tandemhyppyjä voidaan hypätä aina,
kun on hyppytoimintaa. Rajoitusaikana (15.6-15.8), käytetään 2021 aloitettua
retkipoka toimintamallia, siten että hypätään aamupokat Lappeenrantaan ja illalla sekä Lappeenrantaan että Selänpäähän.
Ylläpidetään käyttöönotettuja hyppytoiminnan tehostamistoimenpiteitä, ja pyritään entisestään tehostamaan toimintaa, etenkin rajoitusaikana, jotta saadaan
mahdollisimman paljon pokia taivaalle. Kuluneella kaudella kone ei joutunut juurikaan odottamaan tankkausta tai hyppääjiä eli toiminta oli hyvin tehokasta. Pokat siirtyivät myös aiempiin kausiin verrattuna yleensä hyvissä ajoin lastauspaikalle. Lastauspaikka siirrettiin 2021 lentokonehallin viereen, tarkoituksena estää
hiekan kulkeutumista koneeseen ja sen lisäksi tällä vältetään hyppääjien kulkeminen asematason yli kulkiessaan koneelle. Tämä sijoituspaikka toimi hyvin ja pidetään käytössä myös 2022.
Tulevan kauden tehostamistoimenpiteisiin kuuluu esimerkiksi koneen säännöllinen pesu, joka hoidetaan nakkilistan kautta. Koneen puhdistus pidentää käyttöikää, kun irtohiekka ei kuluta mittaristoa, ja puhtaat siivet lisäävät nousunopeutta.
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Hyppykausi pyritään aloittamaan maaliskuun aikana.
4.1. Tapahtumat
Vuoden 2022 tapahtumat pyritään julkaisemaan aikaisin, jotta osallistujat voivat
varata lomia ja suunnitella kesänsä tietäen haluamansa tapahtumien ajankohdat.
Pyritään saamaan joka lajille tapahtumia, siten että löytyy jotain sekä kokeneemmille että niille, jotka haluavat päästä kokeilemaan lajia. Kesäkauden tapahtumat ajoittuvat lähtökohtaisesti arkipäiville, mutta lyhyempiä viikonlopputapahtumia pyritään myös saamaan kalenteriin etenkin alku- ja loppukauden viikonloppuihin. OH-SIS:iä vuokrataan Saimaa Aviationilta leireille, joilla tiedetään olevan suuri osallistujamäärä, ja niihin tapahtumiin, joissa halutaan lentää kahden
koneen puljaa, yhteensä noin 3-5 arkiviikon verran.
Kaudelle 2022 suunnitellut tapahtumat (päivämäärät alustavia):
Maaliskuu
· Novamesukertaus / kouluttajapalaveri / oppilaskertaus
· Yhdistyksen kevätkokous. Helsinki
· Kauden avaus 25.-27.3. Utti
Huhtikuu
· Tandemmesukertaus
· Pääsiäinen 15.-18.4. Yhteisleiri Vesikselle
· Kevättalkoot ja vaunujen siirto 22.-24.4.
· Wappuboogie 29.4.-1.5.
Toukokuu
· Safety Day
· Kupukurssi
· Helaleiri 26.-29.5. Pikkuway, ja FS organisointia
Kesäkuu
· Arkihyppytoiminta alkaa viimeistään 30.5
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· Oppilasviikko 6.-10.6.
· Basic camp Flätsistä freeflyhin 6.-10.6
· Rajoitusboogie 15.-19.6 Utti-LPR-SLP
· Juhannusleiri 20.-26.6. Immola, yhteisleiri Skydive Karjalan kanssa
· Kupukarkelot 27.6.-2.7.
Heinäkuu
· Finflock
· Free viikko
· Utti Angle 25-29.7 (2 konetta)
Elokuu
· Jämileiri 1.-7.8
· Oppilasviikko vol 2 15.-20.8.
· Pikkuway vol 2 15.-20.6.
· WS-weekend
· Kupukurssi
Syyskuu
· Syyskisat
· Kelpparibileet
· Pikkuway vol 3
Lokakuu
· Vaunujen siirto 22-23.10
· Syystalkoot + Kaamoskierros
Tapahtumakalenteri kaudelle 2022 viimeistellään joulu-tammikuun aikana. Kalenteria pidetään yllä google-kalenterissa sekä tapahtumat julkaistaan kerhon facebookissa.
4.2. Kilpailut
Skydive Finland järjestää syyskisat Utissa.
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Syyskisojen tehtävä on jälleen toimia eritasoisia hyppääjiä yhdistävänä kevyenä
kisailuna, jossa matalan kynnyksen taivaslajeja (sään salliessa) yhdistetään erilaisiin maalajeihin. Turvallisuus, yhteishenki ja huumori jälleen etusijalla ryppyotsaisen suorittamisen sijaan. Kelpparibileet järjestetään syyskisojen yhteydessä, kisaja bileorganisaatioiden tukiessa toisiaan.
4.3. Lisenssihyppääjien jatkokoulutus
Kelpoisuushyppääjien jatkokoulutusta tehostetaan järjestämällä erityisesti basic
camp -tyyppisiä tapahtumia. Lisäksi tuoreille lisenssihyppääjille järjestetään
säännöllisesti eri vaativuustason kuvunkäsittelykoulutusta ja tarjotaan ryhmähyppykoulutusta.
Alkukaudesta järjestetään Safety Day, maahenkilökoulutus ja Finavian B-tason
maaliikennekoulutus. Niiden tarkoitus on opettaa kerhon lisenssihyppääjille turvallisia toimintatapoja hyppytoiminnassa ja kenttäalueella. Pienempiä turvallisuustietoiskuja järjestetään myös pitkin kautta.
4.4. Muu kerhotoiminta
Vuonna 2022 jatketaan kerho- ja vapaaehtoistoiminnan aktivoimista entisestään.
Asenneilmapiiri oli jo vuonna 2021 positiivinen ja pyritään pitämään ajatusmalli
sellaisena, että kerho on kivempi paikka, kun kaikki kantavat kortensa kekoon. Lisäksi tietyistä kerhotöistä, kuten tankkauksesta ja tuoreiden hyppääjien koutsauksesta, on tarjolla virvokkeita kerhon toimesta.
Matalan kynnyksen tapahtumia, talkoita ja illanviettoja järjestetään varsinkin niinä viikonloppuina, kun hyppytoiminta ei ole vilkkaimmillaan. Iltaisin ja tymäpäivinä järjestetään yhteisiä aktiviteetteja, kuten peli-iltoja, päiväretkiä ja ohjattuja
liikuntatuokioita.
5. LENTOTOIMINTA

Kerhon pääasiallisena hyppykoneena on OH-DZF, jonka huolloista vastaa Joen
Service Oy. OH-SISiä tullaan vuokraamaan Saimaa Aviationilta suurimpiin tapahtumiin.
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Lentotoiminnassa noudatetaan Finavian antamaa ohjetta hyppytoiminnasta Utin
lentoasemalla. Ohjeessa määrättyjen lentoreittien noudattamista seurataan GPSloggerein.
Finavialle raportoidaan aktiivikauden aikana viikoittain sektoripoikkeamat yhteystyösopimuksen mukaisesti.
Jatketaan yhteistyötä PV:n kanssa siinä tapauksessa, että kerho voittaa kilpailutuksen. OH-DZF:ään on asennettu 2021 Utin Lennon lahjoittama pakkolaukaisuteline, jota tarvitaan tähän toimintaan.
Asennetaan FLARM-hälytysjärjestelmän DZF:ään. FLARM ilmoittaa muista koneista ilmatilassa ja parantaa siten lento- ja hyppytoiminnan turvallisuutta.
DZF:n lattiapinnoite uusitaan 2022 talven aikana ja etsitään uusi yhteistyökumppani tulevaisuuden huoltoja varten.
Aktiivinen arkitoiminta korostaa tarvetta riittävälle määrälle lentäjiä, ja talousarviossa on varauduttu kahden uuden lentäjän kouluttamiseen. Lentotoiminta pyritään ensisijaisesti järjestämään vapaaehtoisvoimin, jota koordinoi lentäjäkoordinaattori.
6. TOIMITILAT

Kerhotalon pihapiirin kehittämistä jatketaan. Varaston rakentamista valmistellaan vanhan majoitusrakennuksen paikalle. Toimitilan jäähdytystä suunnitellaan.
Buffetin laitteita ja kalusteita päivitetään. Pakkaushallin remonttia suunnitellaan.
Kerho pyrkii vuokraamaan Finavialta asuntovaunualueen aiempien vuosien tapaan. Järjestetään kevät- ja syystalkoot.
7. TALOUS

Kahdesta vajaasta kaudesta huolimatta kerhon talous on vakaalla pohjalla ja
kaudelle 2021 ei ole odotettavissa merkittäviä talouteen liittyviä tapahtumia.
Suurempia investointeja ei ole odotettavissa. Pienempinä hankintoina on varauduttu 7 oppilascypressin hankintaan.
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Kassatilanteen mahdollistaessa kerhon Nordean lainalle voidaan tehdä ylimääräisiä lyhennyksiä tasaten vuonna 2020 Korona-tilanteen vuoksi haettuja lyhennysvapaita.
Moottorin osalta kerho jatkaa edelleen ESP-järjestelmän piirissä. Kaudella 2022
kerholla on myös käytettävissä OH-SIS vuokrasopimus erityisesti tapahtumiin.
8. HENKILÖSTÖ

Kaudella 2022 kerholla on kaksi palkattua työntekijää: kaudella 2021 sijaisena
toiminut DZ koordinaattori (jatkaa hyppykauden 2022 loppuun asti) sekä äitiyslomalta palaava DZ koordinaattori (osa-aikainen).
Aktiivikauden aikana heitä tukevat eri rooleissa kausityöntekijät. Tällaisia ovat jo
perinteiset kesämanifestit, tandemtoiminnan vastaava, maahenkilöt sekä kesämesut. Tämän lisäksi on varauduttu maksamaan erillistä työkorvausta lentotoiminnan organisaattorille, koska se nähdään keskeisenä tehtävänä varmistamassa
lentotoiminnan jatkuvuus kesän läpi.
9. TIEDOTUS JA MARKKIN OINTI

Kaudella 2022 ajankohtaisista asioista ja hyppytoiminnasta tiedotetaan aktiivisesti kerhon verkkosivuilla sekä Facebook- ja Instagram sivulla. Myös Paramailia
käytetään ajankohtaisista asioista tiedottamiseen. Tapahtumakalenteria pidetään yllä Google-kalenterissa, joka on näkyvissä kerhon verkkosivuilla. Hallituksen
kokousten päätöksistä tiedotetaan kerhon verkkosivujen ajankohtaisosiossa.
Kauden 2021 sosiaalisen median aktiivisuus on saanut hyvää palautetta, joten sitä jatketaan myös kaudella 2022. Markkinoinnissa keskitytään erityisesti aktiiviseen digimarkkinointiin (tandem- ja alkeiskurssit).
Hyppytapahtumia markkinoidaan edellisen vuoden tapaan sosiaalisen median
kanavilla ja nettisivuilla. Eri kerhojen välistä yhteistoimintaa ylläpidetään kolmella leirillä. (Hämeen Laskuvarjourheilijat, Skydive Karjala ja Tampereen Laskuvarjokerho)
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10. IT-JÄRJESTELMÄT

Tandem-organisaation

kuvaajille

ja

käsikameraa

käyttäville

Tandem-

hyppymestareille on vuonna 2022 pyydettäessä saatavilla kerhon Google Drive tili, jota voidaan käyttää videoiden tallentamiseen ja jakamiseen.
Kaudella 2022 tulemme siirtymään uuteen manifestiohjelmistoon. Uusi manifestiohjelmisto tullaan pilotoimaan ennen käyttöönottoa.
Kotisivujen hakukoneoptimointia jatketaan, mutta kerho ei enää jatka maksullisia
mainospaikkoja Googlessa huonon pilotointimenestyksen johdosta.

