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SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA 
Helsinki-Malmin lentoasema 
00700 Helsinki 1.4.2012 
 
 

NOVAHYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS 
 
1 Koulutuksen yleisjärjestelyt 

Novahyppymestarikurssin koulutus tapahtuu Suomen Ilmailuliitto ry:n hyväksy-
män NHM-kurssikouluttajan järjestämänä. Suomen Ilmailuliitto ry pitää luetteloa 
hyväksymistään NHM-kurssikouluttajista. Kouluttajia kurssilla on oltava yksi jo-
kaista kolmea kurssilaista kohti. 
 

2 Koulutuksen tavoite 
 
Koulutuksen tavoitteena on novahyppymestarin tehtävien edellyttämän pedagogi-
sen ja käytännön koulutuksen antaminen siten, että koulutettava sen perusteella: 
 
a) täyttää novahyppymestarin kelpoisuudesta annetut vaatimukset 
b) pystyy novahyppymestarin kelpoisuuden saatuaan toimimaan hyppymestarina 
c) kykenee koulutusorganisaatiossaan osallistumaan koulutuksen suunnitteluun, 

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

tamaan siten, että alkeiskoulutuksessa saavutetaan vähintään koulutusohjel-
missa määritelty koulutustaso 

e) pystyy mittaamaan oppilaiden opintosaavutukset ja arvioimaan heitä ajanmu-
kaisin menetelmin 

f) kykenee opetuksellaan ja omalla esimerkillään ohjaamaan oppilaitaan pitkä-
jänteiseen ja vastuuntuntoiseen toimintaan ilmailun parissa 

 
3 Pääsyvaatimukset 

 
Kurssille hakijalla (hyppymestarikurssin alkaessa) on vähintään oltava: 
 
a) 18 vuoden ikä 
b) 200 itseaukaisuhyppyä 
c) C-lisenssi voimassa 
d) vapaapudotuskouluttajan kelpoisuus voimassa 
e) vähintään kuusi tuntia vapaapudotusaikaa 
f) muut novahyppymestarikurssilaiselle novahyppymestarikurssilla asetetut  

vaatimukset 
g) suoritettuna kerhoissa tehtävät erikseen määrätyt opintonäytteet 
 
Ennen kurssin alkua on tehtävä kirjallinen koe, joka tarkastetaan kurssin alussa. 
Kokeen vastaukset on oltava 80% oikein. Mikäli koetta ei ole tehty ennen kurssin 
alkua tai kokeessa ei saavuteta hyväksyttyä tulosta, koe uusitaan kurssin aikana. 
Uusintakokeessa vastausten on oltava 100% oikein. 
C-lisenssin omaavien kurssilaisten on toimittava 12kk vapaapudotuskouluttajana 
ennen kurssille pääsyä. 
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4 Novahyppymestarikurssi ja koulutusohjelma 

Koulutettavan on suoritettava hyväksytysti novahyppymestarikurssi. Kurssin on ol-
tava hyväksytyn ohjelman mukainen. Hyväksyttävänä koulutusohjelmana pide-
tään USPA:n voimassaolevan Accelerated Freefall Instructor Rating Coursen mu-
kaista ohjelmaa. Ohjelmaan voidaan kuitenkin tehdä pieniä Suomen Ilmailuliitto 
ry:n erikseen hyväksymiä muutoksia. Hyväksytyistä muutoksista on pidettävä ajan 
tasalla olevaa luetteloa. 
 
Mikäli kouluttajana toimii ulkomainen henkilö, on vastuullisen koulutusorganisaa-
tion varmistauduttava siitä, että koulutettavan kielitaito riittää kurssin hyväksyttä-
vään suoritukseen (esimerkiksi tulkkipalveluin) ja tarvittaessa käännettävä koulu-
tusaineisto suomeksi. 

 
5 Kurssitodistus 

 
Koulutuksen järjestäjä antaa hyväksytysti suoritetusta novahyppymestarikurssista 
koulutustodistuksen. 
 

  
 


