
PURJELENNON PERUSKOULUTUS

• Koulutus koostuu teoriasta ja lento-osasta. Teoriaosuus koostuu noin 45 tunnin opetusjaksosta, joka on mahdollista 
suorittaa  talviaikaan iltaisin Porissa. Teoria on myös mahdollista suorittaa internet pohjaisena etäopetuksena.

https://urheiluilmailuopisto.fi/
 
• Lentokoulutuksen voi aloittaa sinä vuonna kun täyttää 15 vuotta. Ilmailulääkärin todistus on pakollinen. Mutta 

vaatimukset eivät ole tiukat, esimerkiksi silmälasit eivät ole este.

• Lentokoulutuksen voi aloittaa ns. tutustumiskurssina, jolloin lääkärintodistus tarvitaan vasta yksinlennoilla opettajan 
kanssa lennetyn vähintään 30 koululennon jälkeen. Lupakirjan saaminen edellyttää vähintään 50 lentoa, joista 10 
yksin. Lentoaikaa kertyy näillä lennoilla yli 10 tuntia.  Lennot lennetään Piikajärven lentokeskuksessa Kokemäellä. 

https://lentopaikat.fi/piikajarvi-efpi/

• Lentokoulutuksessa käytetään kaksipaikkaista Puchacz koulukonetta, jossa opettaja istuu takana ja oppilas edessä. 
Purjelennonopettajalla on käytössään omat hallintalaitteet. Purjekone hinataan ilmaan moottorikoneen perässä. 
Hinauskoneena on PIK-15 Hinu.

• Koulutuksen päätteeksi lennetään tarkastuslentäjän kanssa lentokoe. Sen perusteella ilmailuviranomainen voi 
myöntää purjelentäjän lentolupakirjan, kuitenkin vähintään 16-vuotiaalle. Tätä nuorempi  purjelento-oppilas voi 
lentää yksinlentoja  opettajan valvonnassa. 

https://urheiluilmailuopisto.fi/
https://lentopaikat.fi/piikajarvi-efpi/


      PURJELENNON TEORIAKOULUTUS

Porin Ilmailukerhon oma teoriakoulutus:

28.2.2019 alkaen tiistai ja torstai iltaisin klo 18-21

 

Paikka Porin Ilmailukerho, Ilmailuopistontie 112 Pori

Kurssin hinta 80,- Sisältää oppimateriaalin lisäksi myös yhden 
tutustumislennon lennonopettajan kanssa.

porinilmailukerho.fi

       Teoriakoulutus internetissä:

       Suomen Urheiluilmailuopiston 
verkkokoulutus.

Kurssin hinta 450€. Porin 
Ilmailukerhon /SIL:n jäsenille 400€. 
Tammikuu 2019 tarjous 290€.

        urheiluilmailuopisto.fi

 Kaksi vaihtoehtoa:

Ensimmäinen yksinlento 
suoritettu

KURSSI-INFO / AVOIMET OVET 24.2  KLO 11-15 ILMAILUKERHOLLA
Mahdollisuus tutustua kerhon tiloihin ja lentokalustoon. Kurssi-info kello 12

Vapaa pääsy. TERVETULOA!



       PURJELENNON TEORIAKURSSI

      Teoria-aineet:
• Ohjausoppi  

• Aerodynamiikka  

• Ilmailumääräykset

• Sääoppi

• Mittarioppi

• Rakenteet

• Lentosuunnistus

• Purjekoneen käyttö ja hoito

• Ilmailufysiologia

• Radiotekniikka

• Ilmailuviestiliikenne

       Paikka ja aika:    

       Porin Ilmailukerhon luokka,

      Ilmailuopistontie 112, portti 15, Pori

       Kurssi alkaa 28.2.2019. Oppitunnit 
tiistai- ja torstai iltaisin klo 18-21.

        Hinta 80€ sisältää oppimateriaalin

 sekä tutustumislennon.

    

   Teoriakurssi on tarkoitettu ensisijaisesti henkilöille, joilla ei ole  minkäänlaista 
lentolupakirjaa. Kurssilla käydään läpi purjelentäjän lupakirjaan vaadittava teoria sekä 
pidetään tarvittavat kokeet. 

      Teoriakurssin hyväksytysti suorittaneille annetaan teoriatodistus, joka on voimassa kaksi 
vuotta. Kurssin jälkeen halukkaat voivat jatkaa lupakirjakurssin lento-osalla.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:  porinilmailukerho.fi
                                                        purjelentokoulutus@porinilmailukerho.fi
Porin Ilmailukerho ry. vuodesta 1928. Ilmailuviranomaisen hyväksymä koulutusorganisaatio



      LENTOKOULUTUS PURJELENTÄJÄN LUPAKIRJAAN

       

Paikka, aika ja hinnat:

• Piikajärven lentokeskus, Kokemäki

• ”Oma” lennonopettaja

• Aikataulu sovitaan oppilaan kanssa yksilöllisesti. 
Lennot voidaan aloittaa 1.5 jälkeen. Tarvittaessa 
voidaan jatkaa seuraavana kesänä. Lennot eivät 
”vanhene”.

• Lupakirjan vähimmäisvaatimuksena on 50 lentoa. 

• Koululennot laskutetaan myöhemmin.  Koululennon 
hinta 55€ kpl.

Pääsyvaatimukset lentokoulutukseen:

• Jäsenyys Porin Ilmailukerhossa

• Ikä vähintään 15 vuotta vuoden 2019 aikana

• Hyväksytysti suoritettu, tai meneillään oleva 
teoriakoulutus.

• Lääketieteellinen kelpoisuustodistus  vaaditaan 
yksinlentoihin.  

• Aikaisempaa lentokokemusta ei tarvita

 Lisätiedot ja ilmoittautumiset:

porinilmailukerho.fi tai            
purjelentokoulutus@porinilmailukerho.fi



PURJELENNON  ESITTELYLENNOT

        Esittelykurssille ovat kaikki tervetulleita. Ei tarvitse olla 
aikaisempaa kokemusta lentokoneista. Lääkärintodistusta ei tarvita, ei 
myöskään  kerhon jäsenyyttä. Riittää että pystyy hoitamaan lento-
oppilaan tehtävän lentoturvallisuutta vaarantamatta.

Esittelykurssilta saa osallistumistodistuksen.  Kurssin voi myös 
ostaa kaverille lahjaksi. 

Esittelykurssin hinta on 120,- /henkilö. Teoriaosuuteen ja 
maaesittelyyn osallistuminen on ilmaista. 

Esittelykurssit järjestetään Piikajärven lentokeskuksessa  
Kokemäellä 1.5 – 30.9 välisenä aikana tarpeen mukaan (säävaraus). 
Esittelykursseja on mahdollista räätälöidä yritysten ja yhteisöjen 
tarpeiden mukaisesti. Kysy lisää, tai varaa lento porinilmailukerho.fi

        Parhaiten purjelentoon pääsee tutustumaan purjelennon 
esittelykursseilla. Kurssille osallistuminen ei velvoita  
myöhemmin osallistumaan mihinkään.

Esittelykurssiin kuuluu pari tuntia teoriaa purjelennon 
perusteista, vakuutuksista ja purjelentoharrastuksesta yleensä.

Teorian ja maaesittelyn jälkeen lennetään esittelylento 
kaksipaikkaisella Puchacz tai Janus CT purjelentokoneella 
kokeneen lennonopettajan kanssa. 

Lennon pituus on säästä riippuen noin puoli tuntia, jonka 
aikana oppilas pääsee itsekin ohjaamaan purjelentokonetta. 

 

Janus CT lähdössä esittelylennolle
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