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Liikennelentäjäksi jopa kahdessa vuodessa.1 

Hae nyt!



Aloita unelmiesi työ
Liikennelentäjän työ on tarkkuutta ja hermoja vaativaa,

mutta koulutukseen päästäksesi et tarvitse haukankatsetta 
(silmälasit eivät välttämättä ole este) tai urheilijan fyysistä kuntoa 
(perusterveys useimmiten riittää2), vaan tarvitset lähinnä runsaasti 

innokkuutta ja tavoitteita tähdätä korkealle! Jos sinulta löytyy 
tahtoa olla parhaista paras, saatat olla etsimämme henkilö. 

Ainutlaatuinen Diamond Cadet -opintolinjamme on 
koulutusohjelma, joka on mukautettu sinun tarpeisiisi. 

Ammattitaitoiset lennonopettajamme ja huippumoderni 
kalustomme takaavat koulutuksen, jossa sinua valmennetaan 

nykyaikaisten lasiohjaamolla varustettujen lentokoneiden 
vaatimuksiin. 

Koulutukseen hakeminen
Hakuprosessi käynnistyy nettisivuillamme olevan hakulomakkeen 

kautta. Käsittelemme hakemukset saapumisjärjestyksessä. 

Hakuprosessi sisältää ammattilentäjien haastattelun, kyky- ja 
soveltuvuuskokeita sekä ilmailulääkärin tarkastuksen. Hyväksytyn 
hakuprosessin jälkeen allekirjoitamme koulutusopimuksen, jonka 

jälkeen matkasi lentäjäksi voi alkaa!
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Diamond Cadet -koulutusohjelma alkaa yksityislentäjän lupakirjaan tähtäävällä koulutusjaksolla, jonka aikana opit lentämisen 
perusteet osaavan opettajan johdolla turvallisesti. Jakson puolivälissä lennät ensimmäisen yksinlentosi, joka on monelle lentäjälle 

yksi mieleenpainuvimpia hetkiä koko uran aikana.

Noin 18–24 kuukautta myöhemmin1 liikennelentäjän koulutusohjelmasi huipentuu ohjaamoyhteistyökurssiin, joka suoritetaan 
modernin matkustajalentokoneen simulaattorissa. Koulutusohjelman suoritustahti on joustava1, mutta maksimikesto 

koulutusohjelman suorittamiseksi on 36 kuukautta.

Aeropole yrityksenä
Aeropole on Suomen modernein lentokoulu, joka on kouluttanut kymmenittäin liikennelentäjiä Euroopan taivaalle 2010-luvun 

alusta lukien. Meillä tavoitteena on tarjota sinulle erinomaista lentokoulutusta, jossa sinä olet keskiössä. Aeropolella on 
lentäjäkoulutukseen tuore lähestymistapa, johon kuuluvat pitkälle harkitut koulutusohjelmat ja tehokkaat laadun- ja 

turvallisuudenhallintajärjestelmät.

Pyrimme ensiluokkaiseen laatuun niin asiakaspalvelun, koulutuksen, lentokaluston kuin henkilöstön osaamisenkin suhteen.

Tämän esitteen tiedot ovat yleisluontoisia ja suuntaa antavia, ja ne annetaan sitoumuksetta. Oikeudet muutoksiin pidätetään. 
Koulutussopimuksen ehdot ovat ensisijaiset. ATPL-2022-01

1 Eteneminen on yksilöllistä, ja on opiskelijan vastuulla priorisoida opiskelua suoriutuakseen opinnoista omien tavoitteidensa ja määräaikojen puitteissa. 
2 Aeropole ei ota kantaa hakijan lääketieteelliseen kelpoisuuteen lentäjäksi. Suosittelemme vahvasti käymään ilmailulääkärin tarkastuksessa jo ennen
   koulutuksen aloittamista.


