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KUVUNKÄSITTELYKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS 

 
KUVUNKÄSITTELYKOULUTTAJAKURSSI 
 
1 Koulutuksen yleisjärjestelyt 
 
Kuvunkäsittelykouluttajakoulutus tapahtuu Suomen Ilmailuliitto ry:n hyväksymän 
Kuvunkäsittelykouluttajakouluttajan järjestämänä. Suomen Ilmailuliitto ry pitää 
luetteloa hyväksymistään kuvunkäsittelykouluttajakouluttajista. 
 
 
2 Koulutuksen tavoite 
 
Koulutuksen tavoitteena on kuvunkäsittelykouluttajan tehtävien edellyttämän 
pedagogisen ja käytännön koulutuksen antaminen siten, että koulutettava sen 
perusteella: 
 

a) täyttää kuvunkäsittelykouluttajan kelpoisuudesta annetut vaatimukset 
b) pystyy kuvunkäsittelykouluttajan kelpoisuuden saatuaan toimimaan 

kuvunkäsittelykouluttajana 
c) kykenee koulutusorganisaatiossaan osallistumaan koulutuksen 

suunnitteluun, toteutukseen ja valvontaan sekä arvioimaan omaa työtään 
d) pystyy tehokkaasti nykyaikaisia opetusmenetelmiä ja -välineitä käyttäen 

opettamaan siten, että kuvunkäsittelykoulutuksessa saavutetaan 
vähintään koulutusohjelmissamääritelty koulutustaso  

e) pystyy mittaamaan koulutettavien opintosaavutukset ja arvioimaan heitä 
ajanmukaisin menetelmin 

f) kykenee opetuksellaan ja omalla esimerkillään ohjaamaan koulutettavia 
pitkäjänteiseen ja vastuuntuntoiseen toimintaan ilmailun parissa. 

 
 
3 Pääsyvaatimukset 
 
Kurssille hakijalla (kouluttajakurssin alkaessa) on oltava: 
 

a) vähintään 18 vuoden ikä 
b) vähintään D-lisenssi 
c) vähintään vapaapudotuskouluttajan kelpoisuus. 

 
Ennen kurssin alkua on tehtävä kirjallinen koe, joka tarkastetaan kurssin 
alussa. Kokeen vastauksista on oltava 80 % oikein. Mikäli koetta ei ole tehty 
ennen kurssin alkua tai kokeessa ei saavuteta hyväksyttyä tulosta, koe 
uusitaan kurssin aikana.  
 
Uusintakokeessa vastauksista on oltava 100 % oikein. Kirjallinen koe sisältää 
kysymyksiä, joihin vastaukset löytyvät Laskuvarjohyppääjän opas / 
Kuvunkäsittelyopas. 
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4 Tietopuolinen opetus  
 
Tietopuoliseen opetukseen sisältyvät seuraavat aiheet: 
 

a) kurssin yleisjärjestelyt 
b) oppiminen ja opettaminen 
c) kuvaaminen ja arviointi 
d) hyppyturvallisuus. 

 
 
5 Harjoitukset 
 
Kurssin aikana suoritetaan harjoituksia seuraavista aiheista: 
 

a) kurssin avaus, kurssikirjanpito, teoriakokeen läpikäynti 
b) oppitunnin ja harjoituksen valmistelut ja pitäminen  
c) hypylle ohjeistaminen ja kuvaaminen 
d) hypyn arviointi ja palautteen antaminen. 

 
6 Tuntierittely 
 
Tuntimäärät on laskettu 1–4 kuvunkäsittelykouluttajan kurssin mukaan. 
Tuntierittelyn aiheotsikot ja kestot ovat ohjeellisia ja niitä voidaan muuttaa 
tarvittaessa. 
 
Aihe Oppitunti Harjoitus Hyppytoiminta 

Kurssin avaus  0,5   

Kirjallinen koe 0,5 0,5  

Oppitunnin pitäminen 0,5 0,5  

Hypylle ohjeistaminen 0,5 0,5  

Hypyn arviointi 1 0,5  

Yhteensä 3 2  

 
 
7 Kurssitodistus 
 
Koulutuksen järjestäjä antaa hyväksytysti suoritetusta kuvunkäsittelykouluttajan 
koulutuksesta todistuksen. 


