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VPK-kurssin vaatimukset

 Kerhoissa on ollut horjuvuutta kurssin pääsyvaatimuksissa

 VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -
KELPOISUUS / 9.4.2015:

 Kurssille hakijalla (kouluttajakurssin alkaessa) on oltava: 

a)  vähintään 18 vuoden ikä 

b)  vähintään 200 itseaukaisuhyppyä 

c)  vähintään  C-lisenssi  

d)  vähintään 2 vuotta voimassa ollut itsenäisen hyppääjän 
lisenssi 

e)  suoritettuna kerhoissa tehtävät, erikseen määrätyt tehtävät. 
Suoritukseton oltava merkittyinä suorituskorttiin (liite 1). 



VPK-kurssin vaatimukset

1. a) Osallistunut vähintään yhden alkeiskurssin koulutukseen 
maakouluttajana. 

____________________________________                          

KP/AKP                                       Pvm                          

1. b) Toiminut radiokouluttajana 

____________________________________             

KP/AKP                          Pvm             



VPK-kurssin vaatimukset

 Seurannut vähintään yhden alkeiskurssin kokonaisuudessaan.

 Lisäksi toiminut maakouluttajana vähintään seuraavissa 
aiheissa:

 Uloshyppyharjoitus

 Kaatumisharjoitus

 Vaaratilanteet lentokoneessa ja uloshypyssä = 
käytännössä = repun aukeaminen koneessa, 
hätähyppy ja pakkolasku.

 Radiokouluttajan kelpoisuus ja vähintään yksi itsenäinen radio-
ohjaus



LASKUVARJOKOULUTTAJAN OPAS



Taustaa

 ”Ohjeita hyppymestarille” 2000-luvun 
alkupuolelta

 Nykyisen oppaan osa II

 Osa I käännös USPA:n IRM:stä

 Ei vastaa suoraan suomalaista 
koulutusohjelmaa

 Paljon hyvää asiaa



Tavoite

 I vaiheessa uusitaan osa I oppikirjaksi 
kouluttajakursseille

 II vaiheessa päivitetään osa II vastaamaan  
koulutusohjelmaa

 Oppikirjaksi HM-kursseille

 HM:n ”käsikirjaksi”



Sisällys

 Kehitetään vastaamaan kouluttajakurssin 
rakennetta



Aikataulu

 Sisällysluettelo loppuvodesta 2017

 Talvella 2017 – 2018 uusitaan 
kouluttajakurssien koulutusaineisto

 Sisällön tuotto alkaa tämän yhteydessä

 Todennäköisesti ei vielä kevään 2018 kursseilla 
käytössä



KOULUTUSKORTIT



Koulutuskortit hyppykouluttajan 
avuksi? 

”Olemme kerhollamme noudattaneet ilmailuliiton toimittamia 
arvosteluperusteita oppilassuorituksille. Muissa kerhoissa 
vierailleet hyppääjät tai kerhollamme muualta vierailevat 
hyppääjät ovat kuitenkin kertoneet arvosteluperusteiden 
olevan täysin erit eri kerhoissa. Joissakin paikoissa 
suorituksia arvostellaan hyväksytyksi täysin leväperäisesti, 
toisaalla taas oppilailta vaaditaan kohtuuttoman hyviä 
suorituksia. Olisiko hyvä standardisoida 
arvosteluperusteita, tai ainakin velvoittaa kerhot kertomaan 
oppilailleen mikäli kerho on muuttanut arvosteluperusteita 
yleisesti sovituista?”



Koulutuskortit hyppykouluttajan 
avuksi?

 Ideointivaiheessa

 Tavoite: yhdenmukaistetaan koulutusta

 Jokaisesta suorituksesta oma koulutuskortti

 suoritus, koulutuksen avainkohdat, 
arviointiperusteet, hylkäysperusteet

 Muoto, toteutus ja aikataulu vielä auki

 Tarpeellisuus?

 Ideoita, ajatuksia, tekijöitä...


