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1. JOhdAnTO JA kUrSSIn ESITTELY

A. Mitä Suomen Ilmailuliiton vapaapudotuskouluttajaluokitus tar-
koittaa?

1. Ilmailuliiton vapaapudotuskouluttajaluokitus on ensimmäinen kolmesta liiton myöntä-
mästä kouluttajaluokituksesta. Muut luokitukset ovat hyppymestari ja hyppymestariek-
sa-minaattori.

2. Vapaapudotuskouluttaja (VPK) saa

a. toimia kouluttajana seuraavissa kaikille koulutusmenetelmille yhteisien osuuk-sien 
maakoulutuksissa

 - alkeiskurssin varusteisiin tutustuminen

 - laskuvarjon ohjailun perusteet

 - laskuvarjoon liittyvät hätätoimenpiteet

 - laskeutuminen ja siihen liittyvät vaaratilanteet (laskeutuminen erilaisiin paikkoihin)

 - hätätoimenpiteet koneessa

b. antaa maakoulutusta ryhmähyppyä varten ja toimia kouluttajana ryhmähypyillä 
oppilaan kanssa

c. tehdä kiinniuloshyppyjä oppilaiden kanssa ryhmähypyillä

e. kouluttaa ja valvoa oppilaita sen jälkeen, kun oppilas on siirtynyt perus- tai jatko-
koulutukseen.

3. Henkilö voi saada VPK-kelpoisuuden, kun kaikki seuraavat kohdat täyttyvät:

 - vähintään 18 vuoden ikä

 - vähintään Ilmailuliiton myöntämä C-lisenssi tai FAI:n vastaava

 - vähintään 200 itseaikaisuhyppyä

 - suoritettu Kouluttajakurssin koulutuskortti

 - hyväksytysti suoritettu Kouluttajakurssi

B. kouluttajakurssin tavoite ja pituus

1. Tavoite

Kouluttajakurssi opettaa tehokkaita koulutusmenetelmiä laskuvarjohyppäämistä varten. 
Kokelaat oppivat soveltamaan näitä menetelmiä Ilmailuliiton koulutusoh-jelman rajattuun 
osaan

 - alkeiskurssin kaikille menetelmille yhteiset osuudet 
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 - perus- ja jatkokoulutuksen oppilassuoritusten koulutus, valvonta ja arviointi.

2. Kurssin pituus on yleensä kolme täyttä päivää kokelaiden lukumäärästä riippumatta sil-
loin, kun kurssilla on yksi evaluaattori kolmea kokelasta kohden.

C. kurssin kulku

1. Ennen kurssille osallistumista valvova hyppymestari (KP) arvioi jokaisen VPK-kokelaan 
vapaapudotuskoulutus- ja kommunikaatiotaidot seuraamalla heidän suorituksiaan kou-
luttajana alkeiskurssilla ja muissa koulutuksissa. 

Koulutuksien pitäminen ja radiokouluttajan pätevyys on ehtona Kouluttajakurssille 
osallistumiseksi

Jokaisen kokelaan tulee saada vähintään 80% oikein ennen kurssille saapumista täytet-
tävässä kirjallisessa kokeessa, joka käsittää seuraavat aihealueet: (mikäli koe joudutaan 
tekemään tai uusimaan kurssin aikana, tuloksen on oltava 100%)

 - Ilmailulaki ja OPS M6-1

 - Toiminnalliset ohjeet ja kelpoisuusvaatimukset (uusin ohjeversio/SIL)

 - Laskuvarjohyppykoulutus  (uusin ohjeversio/SIL)

 - Kouluttajakurssin opas

 - Oppilaan Opas

 + hyppäämisen kaikille menetelmille yhteiset osuudet
 + perus – ja jatkokoulutuksen hyppyohjelmat
 + ryhmähyppyjen vapaapudotusosuudet.

2. Kurssin aikana kurssin johtaja ja evaluaattorit tarkkailevat VPK-kokelaiden antamia kou-
lutusnäytteitä. Aiheet on valittu asioista, jota heidän on koulutusohjelman mukaisesti 
lupa kouluttaa

- alkeiskurssin kaikille menetelmille yhteisten osuuksien harjoituk-set/opetustapahtumat

- lyhyiden vapaiden pudottaminen

- ryhmähyppyjen vapaapudotusosuudet

Kokelas pudottaa ja arvioi kurssilla vähintään neljä lyhyttä vapaata ja suorittaa 
hyväksyt-tävästi vähintään kaksi vapaapudotuskoulutusta sisältävää evaluointihyppyä. 
Kokelaat antavat hyppyjen ja pudotusten jälkeen palautteen pudottamilleen hyppääjille. 
Palautteen antamista harjoitellaan ja palautteenantotaidot arvioidaan.

Kurssin läpäisemisen jälkeen kokelaalle annetaan koulutustodistus, jonka perusteella 
SIL Ry myöntää VPK kelpoisuuden. 
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d. kouluttajakurssin haastaminen 

Hyppymestarin, joilla ei ole Ilmailuliiton VPK-luokitusta on

- suoritettava Kouluttajakurssin kirjallinen koe hyväksytysti

- tehtävä vähintään yksi hyväksytty Kouluttajakurssin evaluointihyppy sellaisen 
hyppymestarieksaminaattorin kanssa, joka on toiminut Kouluttajakurssin eva-
luaattorina

E. VPk-luokituksen pitäminen voimassa

1. Vapaapudotuskouluttajat voivat uusia luokituksensa vuosittain Ilmailuliiton jäsenyyden 
uusimisen yhteydessä toimittamalla tarvittava dokumentti, jonka on allekirjoittanut ker-
hon KP/AKP. Uusimiseen tulee käyttää seuraavia dokumentteja:

a. todiste siitä, että uusi luokitus on ansaittu edellisen 12 kuukauden aikana tai todiste 
siitä, että hän on suorittanut VPK-kokeen (voimassa 2 vuotta)

b. todiste siitä, että henkilö on suorittanut vähintään 10 oppilas-pudotusta tai kou-
lutushyppyä edellisen 12 kuukauden aikana. Näistä vähintään 5 tulee olla vapaa-
pudotuskoulutushyppyä oppilaan kanssa. 

c. todiste siitä, että henkilö on täyttänyt VPK-luokituksen uusimiseen asetetut ehdot.

2. Henkilö ei voi itse hyväksyä oman kouluttajaluokituksensa uusimista.

3. HM/HME luokituksen uusiminen uusii automaattisesti myös VPK-luokituksen.

2. SÄÄnnöT, VASTUUT JA ILMAILULIITOn kOULUTUShIErArkIA

A. Vapaapudotuskoulutuksen säännöt

1. Katso säännöt pilvistä ja näkyvyydestä (OPS M6-1)

2. Katso Ilmailuliiton Laskuvarjohyppääjän toiminnalliset ohjeet ja kelpoisuusvaati-
mukset -asiakirja keskittyen erityisesti seuraaviin asioihin:

- oppilas pysyy oppilaana niin kauan, kunnes hänellä on A-lisenssiin edellytettävä 
koulutustodistus, jonka perusteella hänelle voidaan myöntää Ilmailuliiton A-lisenssi. 
Ennen koulutustodistuksen saamista asianmukaisen luokituksen haltijan tulee valvoa 
hänen suorituksensa

- oppilashyppytoiminnan tulee loppua (oppilaat ovat laskeutuneet) auringonlaskuun 
mennessä

- hyppyoppilaiden tulee noudattaa tuulirajoituksia ennen lisenssin saamista

- hyppyoppilaiden varjojen tulee olla auki 1000 metriin mennessä 

- oppilaiden laskeutumisalueen tulee olla esteetön tuulen suunnassa 300 m pitkältä ja 
150 m leveältä alueelta 
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- oppilaskalustoon liittyvät säännöt ovat voimassa, kunnes oppilas saa A-lisenssin 

3. Katso Ilmailuliiton Laskuvarjohyppääjän toiminnalliset ohjeet ja kelpoisuusvaati-
mukset -asiakirjan oppilastoimintaan liittyviin lomakkeisiin

B. Vastuut

Ilmailuliiton Laskuvarjohyppääjän toiminnalliset ohjeet ja kelpoisuus-
vaatimukset -asiakirjan noudattamisen vastuut

1. Ilmailuliittoon kuuluva laskuvarjokerho on vastuullinen antamaan koulutusta  Lasku-
varjohyppääjän toiminnalliset ohjeet ja kelpoisuusvaatimukset –asiakirjan mukaisesti.

2. Ilmailuliiton luokituksen haltija on vastuullinen suorittamaan kaikki oppilashypyt Las-
kuvarjohyppääjän toiminnalliset ohjeet ja kelpoisuusvaatimukset -asiakirjan mukaisesti 
hyppyjen suorituspaikasta riippumatta.

3. Oppilaat ovat myös vastuullisia toimimaan Laskuvarjohyppääjän toiminnalliset ohjeet ja 
kelpoisuusvaatimukset -asiakirjan mukaisesti.

hyppytoiminnan ulkopuolinen toiminta

1. Suojele oppilaita koulutuksen ulkopuolelta tulevalta väärältä informaatiolta.

2. Selitä oppilaille, että koulutuksen ulkopuoliset keskustelut kokeneiden hyppääjien kans-
sa voivat sisältää epäluotettavaa tai harhaanjohtavaa tietoa, joka ei sovellu heille heidän 
senhetkinen koulutustasonsa huomioon ottaen.

Vastuukäsitteet 

Hyppääjät, kuten kaikki muutkin, ovat velvollisia toimimaan lain mukaan. Toisen 
ihmisen hyppyä valvottaessa on erityisen tärkeää, että jokainen hyppytapahtuman osa, 
kuten har-joittelu, koneessa toimiminen tai varjon pakkaus, noudattaa asiaan liittyviä 
ilmailumää-räyksiä ja toiminnallisia ohjeita.

Yhtä tärkeä asia on vastuukysymykset. Kouluttaja voi minimoida henkilökohtaiseen vas-
tuuseen joutumisen vaaran tutustumalla kaikkiin lakeihin ja laskuvarjohyppytoiminnan 
standardeihin, joista pääosa on mainittu toiminnalliset ohjeet asiakirjassa. Ilmailuliiton 
kouluttajaluokituksen haltijana sinun tulee ymmärtää mahdollisen vastuusi laajuus ja 
luonne, sekä miten voit pienentää vastuutasi.

Vastuuvelvollisuus

Ilmailumääräykset ovat kirjoitettuja lakeja. Kun lakia rikotaan, syytetty todetaan joko 
syyl-liseksi tai syyttömäksi. Vastuuvelvollisuuksia on kuitenkin vaikeampi määrittää.

Mitä vastuu tarkalleen ottaen on? Vastuu liittyy velvollisuuksien hoitamiseen. Jos henkilö 
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on velvollinen jonkin toiminnan suorittamisesta, hän on vastuussa seurauksista jos jokin 
menee vikaan. Aivan kuten velvollisuus, myös vastuu voi olla jaettu useamman henkilön 
kesken.

Toivottavinta olisi luonnollisesti pitää hypyn tehnyttä hyppääjää vastuullisena. 
Koulutta-jan näkökulmasta se tarkoittaa, että kouluttajan pitää varmistaa että jokainen 
lentokonees-ta hyppäävä henkilö on kykenevä huolehtimaan omasta turvallisuudestaan 
ja välttämään loukkaantumiset. Jokaisen hyppääjän tulisi olla viime kädessä vastuussa 
hyppynsä suo-rittamisesta.

NOVA-, IAD- ja pakkolaukaisuoppilaat on opetettu avaamaan päävarjo, varavarjon käyttö 
jos päävarjo ei lennä ja miten ohjata ja laskeutua laskuvarjolla. 

Useimmat laskuvarjo-onnettomuudet tapahtuvat laskeutuessa. Tämän takia oppilaille 
opetetaan laskuvarjon ohjailua, esteiden välttämistä ja toimenpiteet laskeutumiseen en-
nen ensimmäistä hyppyä. 

Ilmailuliiton Laskuvarjohyppääjän toiminnalliset ohjeet ja kelpoisuus-
vaatimukset sekä suositukset

Tärkein asia onnettomuuksien ja siten mahdollisen vastuuvelvollisuuden välttämiseksi 
on toimia laskuvarjohyppytoiminnan ohjeiden mukaan. Valtaosa hyppääjistä hyväksyy 
toimintatavat ja ohjeet. Hyvin harva esimerkiksi kiistää määritellyt avauskorkeudet tai, 
että oppilaan tulisi käyttää automaattista varavarjon avausjärjestelmää. Näitä pidetään 
lasku-varjohyppytoiminnan normeina. Ilmailuliiton Laskuvarjohyppääjän toiminnalliset 
ohjeet ja kelpoisuusvaatimukset –asiakirja sisältää perustavanlaatuiset normit 
hyppäämiseen ja hyppykoulutukseen. Siinä tapauksessa, että oppilaalle tapahtuvan 
onnettomuuden yh-teydessä on rikottu toiminnallisia ohjeita tai kelpoisuusvaatimuksia, 
huonon päätöksen tehnyt kouluttaja voi joutua vakaviin ongelmiin. Päinvastaisesti, 
toimiminen tarkalleen toiminnallisten ohjeiden ja kelpoisuusvaatimusten mukaan 
auttaa suojaamaan koulutta-jaa ja kerhon toimijoita onnettomuuden sattuessa.

riskien hallinta

Pitäytyminen laskuvarjohyppytoiminnan normeissa, hyvä kalusto, huolellinen koulutus-
ohjelmien valvonta, vastuuvapauslomakkeiden käyttö, oikeat toimintatavat onnettomuu-
den sattuessa sekä vakuutus – tai sen puute – ovat kaikki osa riskien hallintaa. Tavoit-
teena on ehkäistä onnettomuus ja minimoida onnettomuuden vaikutus kerhoon ja 
onnettomuuteen liittyvään kouluttajaan.

Yhteenvetona: jos olet huolellinen ja pitäydyt säännöissä, onnettomuudet – ja siten myös 
mahdollinen vastuu ovat epätodennäköisempiä.

kurinpitotoimet

Toiminta tai käytös, joka selvästi rikkoo Laskuvarjohyppääjän toiminnalliset ohjeet ja 
kel-poisuusvaatimukset –asiakirjaa tai muuten vaarantaa hyppytoiminnan, voi johtaa 
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Lasku-varjotoimikunnan tai Ilmailuliiton hallituksen kurinpitotoimenpiteisiin.

C. Ilmailuliiton koulutushierarkia

1. Vapaapudotuskouluttaja

a. kouluttaa perus- ja jatkokoulutuksen kaikille koulutusmuodoille yhteisiä suori-tuksia

b. on edellytys tulevia hyppymestarin luokituksen luokituskursseja ja evaluointeja 
varten.

2. Hyppymestari

a. Nopeutettu vapaapudotus (NOVA)

b. Hyppymestari-avusteinen avaus PL/Tumppu (IAD) 

d. Tandem

3. Eksaminaattori

a. VPK

b. NOVA

c. PL/IAD

d. TANDEM
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3. kUrSSIMATErIAALI

A. Laskuvarjohyppääjiä koskevat SIL:n asiakirjat 

1. Toiminnalliset ohjeet ja kelpoisuusvaatimukset- asiakirja sisältää tärkeää tietoa oppi-
laille ja Ilmailuliiton kouluttajille:

- Toimintaa koskevat ohjeet, kappaleet 1 – 2

- Laskuvarjohyppääjän yleiset kelpoisuusvaatimukset, kappale 3

- Oppilaiden kelpoisuusvaatimukset, kappale 4

- Lisenssihyppääjien vaatimukset, kappaleet 5-9

- Kouluttajien kelpoisuusvaatimukset , kappaleet 10 – 12

- Hyppypäiväkirja, koulutustodistukset, muut ohjeet, kappaleet 13 ja 15

2. Laskuvarjohyppykoulutus kokonaisuudessaan antaa kuvan koulutusympäristön or-
ganisoitumisesta ja koulutuksen periaatteista hallinnolliselta kannalta

3. Oppilaan Opas 1

Kokonaan (pois lukien PL hypyt ja NOVA tasot)

4. Oppilaan Opas 2

a.  (1) soolohyppäämisen varusteet

 (2) vapaapudotusasennot

 (3) päävarjon avaus (vain vapaapudotus)

 (4) laskuvarjon ohjailu

 (5) laskeutuminen

 (6) laskeutumiseen liittyvät ongelmat

 (7) varusteisiin liittyvät ongelmat

 (8) varusteisiin liittyvät hätätoimenpiteet

b. lyhyiden vapaiden vapaapudotuskoulutus ja perehdytys eri lentokoneisiin

c.  vapaapudotuskoulutus ja laskuvarjon ohjailukoulutus

5. Kaikki exitiin, vapaapudotukseen, laskuvarjoon ja hätätoimenpiteisiin liittyvät taidot tu-
lee opettaa oppilaalle ennen jokaisen suorituksen ensimmäistä hyppyä.

6. Alkeiskurssin ja perus/jatkokoulutuksen koulutusohjelma määrittelee, mitkä osiot VPK 
voi kouluttaa asianmukaisen hyppymestarin luokituksen haltijan valvonnassa.
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B. koulutusohjelma

1. Ilmailuliiton koulutusohjelma on kokonaisvaltainen ja yksityiskohtainen koulutusrunko 
oppilaiden koulutukseen alkeiskurssista A-lisenssiin.

2. Koulutusohjelma sisältää kaikki laskuvarjohyppäämisen koulutushaarat, erityisesti kou-
lutuksen alkuvaiheissa: NOVA, pakkolaukaisu/tumppu (IAD).

3. Ilmailuliiton koulutusohjelmaa tai vastaavaa käyttävät kerhot pystyvät helposti seuraa-
maan oppilaan etenemistä ja käyttämään eri koulutusmenetelmiä mahdollisimman te-
hokkaan koulutuksen tarjoamiseksi.

a. koulutusohjelma on jaettu alkeis- perus- ja jatkokoulutukseen

- alkeiskoulutus keskittyy perustason taitoihin, ja suorituksia valvotaan erittäin 
tarkasti

- peruskoulutuksen aikana oppilaista tulee itsenäisempiä ja vastuuta sekä oma-
aloitteisuutta vaaditaan oppilaalta enemmän

- jatkokoulutuksessa keskitytään ryhmähyppytaitoihin, ja ne valmistavat op-
pilasta hyppäämään ilman valvontaa ja saamaan A-lisenssin.

b. alkeiskurssi ja sitä seuraavat jaksot on kukin jaettu neljään taito- ja tieto-osioon:

- uloshyppy ja vapaapudotus
- laskuvarjo
- hätätoimenpiteiden kertaus
- laskeutuminen

c. kaikkien oppilaiden tulee suorittaa koulutus vapaapudotuksen, laskuvarjon ja 
hätätoimenpiteiden kertauksen osalta ennen kunkin vaiheen ensimmäisen hypyn 
suorittamista

- jotkin hyppysuoritukset edellyttävät vapaapudotus- ja hätätoimenpidekou-
lutuksen saamista sekä niiden kertausta, jotta oppilas voi tehdä suoritukset 
turvallisesti (esim selkästabiili)

- kelin mukainen varjolla lentäminen edellyttää laskuvarjon ohjailukoulutuk-sen 
saamista, jotta oppilas ymmärtää mitä hänen tulee harjoitella

- oppilasuran edistyessä oppilaasta tulee itsenäisempi ja valvontaa vähen-
netään, joten hän voi tarvita tietoa näistä osioista kohdatessaan uusia tilan-teita 
koulutusvaiheen hyppyjen aikana.

4. Jokaisen vaiheen jälkeen on kirjallinen koe.

a. koe voidaan tehdä vaiheen viimeisen hypyn jälkeen, tai se voi toimia kertaukse-na 
ennen seuraavan vaiheen koulutuksen antamista.

b. oppilaan koehyppyä valvova hyppymestari kertaa suullisesti hyppytoiminnan 
kokonaisuuteen liittyvät asiat koehypyn yhteydessä. Ennen A-lisenssin hakemista 
pidetään vielä kirjallinen koe.
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C. hypyn suunnittelu

Hyppysuunnitelman teettäminen auttaa oppilaita suunnittelemaan jokaisen hyppynsä ja 
vahvistamaan koulutuksen antamia taitoja käyttämällä suunnitelmaa hypyillään.

Hyppysuunnitelman läpikäyminen oppilaan kanssa kertoo VPK:lle ja hyppymestarille, 
että opetussuunnitelma ja hätätoimenpiteiden kertaus on tehty.

Peruskoulutusoppilaiden olisi hyvä tehdä kokonainen hyppysuunnitelma, sisältäen var-
jon avauspaikan laskeminen ja hyppylinjan määrittäminen.

4. PErUSTASOn kOULUTUSMEnETELMÄT

Oppimisen teoria

A. Yleistä

Tässä sekä seuraavassa kappaleessa opetellaan soveltamaan hyväksi koettuja opetta-
mis- ja harjoittamismenetelmiä laskuvarjohyppykoulutukseen.

B. Miksi ihmiset hyppäävät – motivaatio

Lienee selvää, että oppilaat ovat erittäin motivoituneita oppimaan:

- hyppääminen ja hyppykoulutus maksavat rahaa

- oppilaiden täytyy uhrata hyppäämiseen paljon aikaa 

- hyppytapahtumassa epäonnistuminen voi olla vaarallista. Sen tiedostami-nen motivoi 
oppilaita keskittymään ja oppimaan

- hyppääjien täytyy voittaa luontainen pelko hyppäämistä kohtaan. Oppilai-den täytyy 
siis olla hyvin sitoutuneita hypyn suorittamiseen.

Miksi sitten ihminen alkaa harrastaa laskuvarjourheilua?

- ryhmään kuuluminen - halu olla mukana sosiaalisessa tai hienoksi koetussa toiminnassa

- tuntemukset - hyppäämisen jännitys ja adrenaliiniannos

- onnistuminen - tunne saavutuksesta, erityisesti toiminnassa joka vaatii luonnol-listen 
pelkojen nujertamista

- itsensä toteuttaminen - kokemus henkilökohtaisesta täyttymyksen tunteesta.

Hyppykouluttaja käyttää oppilaiden korkeaa motivaatiotasoa hyödykseen tehok-
kaamman opetuksen antamiseksi.

C. hyvän kouluttajan tunnusmerkit

Hyvä kouluttaja opettajana:
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- arvioi jokaisen oppilaan senhetkiset kyvyt ja määrittää opetustapahtuman aloitus-
tason

- auttaa oppilaita asettamaan tavoitteita

- varmistaa, että oppimista tapahtuu

- vertaa oppilaan suorituksia asetettuihin tavoitteisiin.

Hyvä kouluttaja johtajana ja roolimallina:

- toimii hyvänä esikuvana

- säilyttää positiivisen asenteen

- toimii ammattimaisesti

- toimii motivaation antajana.

d. Urheilupsykologian soveltaminen

1. Oppilaan omakuva on erittäin tärkeää hänen oppimisensa kannalta

- Mitä on omakuva? (keskustelua)

- Miten omakuva vaikuttaa suorituksiin?

+ negatiivinen vs. positiivinen asenne suorituksen aikana
+ negatiivinen vs. positiivinen arvio suorituksesta

- Miten opettaja voi vaikuttaa oppilaan omakuvaan?

+ kehuminen (anna esimerkki)
+ pilkkaaminen (anna esimerkki)

2. Tavoitteiden asettaminen: 

- tavoite on selkeä: opetuksen tulisi olla helppoa ymmärtää ja suunniteltu siten, et-tä 
tavoitteet voidaan saavuttaa

- mitattava: oppilaan lyhyen ja pitkän aikavälin edistymistä pitäisi pystyä seuraa-maan 
tavoitekriteereiden täyttymisen arvioimiseksi

- mielekäs: mielekkäät tavoitteet helpottavat niiden saavuttamista ja vahvistavat 
oppilaan positiivista omakuvaa

+ lyhyen aikavälin tavoitteet: tarkkojen ja mitattavien tavoitteiden asettami-nen 
auttaa oppilasta tiedostamaan onnistumisensa ja etenemisensä pitkän aikavälin 
tavoitteita kohti mentäessä

+ pitkän aikavälin tavoitteet: seurattavat ja merkitykselliset tavoitteet auttavat 
oppilasta hahmottamaan oppilasuran vaiheet ja johdonmukaisen etenemisensä 



Ainoastaan Suomen ilmailuliitto RY:n Siipiseurojen käyttöön. Kopiointi ehdottomasti kielletty.

12

aikana saavutetut (tai saavuttamatta jäävät) tavoitteet
- johdonmukainen: koulutuksen tulisi keskittyä oppilaan lyhyen ja pitkän aikavälin 

tavoitteisiin edeten yksinkertaisesta monimutkaiseen

- aikaan sidottu: lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet tulee olla asetettu realistisen 
aikataulun mukaan, joka antaa tarpeeksi aikaa jokaisen tavoitteen saavuttamiseen, 
mutta pitää koulutuksen keskittyneenä kohti seuraavia tavoitteita.

3. Käytä ainoastaan oikeaa tietoa sisältäviä koulutusmateriaaleja.

Näytä suoritus täsmälleen oikein ja vaadi oppilasta alusta alkaen tekemään suoritukset  
oikealla tavalla.

Kerro, miten asiat tulee tehdä, älä tuhlaa aikaa kertoaksesi, miten niitä ei pidä teh-dä.

 4. Käytä avainsanoja harjoitusten aikana yhdistääksesi oppilaan kielellinen ymmärtämi-
nen lihasvasteeseen (esimerkiksi otteita ottaessa: ”suorista jalat, otteet, kyynärpäät ylös, 
korkeus”).

5. Korjaa suoritus neuvomalla oikea suoritus.

- esimerkiksi: ”Hyvä taivutus, nyt suorista vähän jalkoja.”

- vältä negatiivista ilmaisua: ”Ei, ei noin,…”.

6. Anna positiivinen palaute hypyn jälkeen.

E. Opettamisessa huomioitavia inhimillisiä tekijöitä

Opetustapahtuma kannattaa suunnitella siten, että siinä opitaan, eikä opetettuihin asioi-
hin tarvitse jatkuvasti palata uudelleen. Siksi on hyvä ymmärtää ihmisen omaksumiseen 
ja muistamiseen liittyviä lainalaisuuksia.

1. Tietäminen ja tekemisen välinen ero

- tietäminen: tiedon saaminen ja ymmärtäminen

- tekeminen: taitojen omaksuminen (motorinen oppiminen)

2. Asioiden esittämisjärjestyksellä on väliä

Oppilailla on taipumus muistaa opetustapahtuman kaksi ensimmäistä ja joitain 
viimeisiä asioita. 

Tätä voidaan soveltaa käytäntöön esimerkiksi seuraavasti:

 - laskuvarjon osat (alkeiskurssi)

- aloita opettamalla laskuvarjokaluston toimintakahvat  (tärkein)
- lopeta varusteisiin liittyvillä hätätoimenpiteillä (monimutkaisin ja toiminnan 

lopputuloksen kannalta merkityksellisin)



Ainoastaan Suomen ilmailuliitto RY:n Siipiseurojen käyttöön. Kopiointi ehdottomasti kielletty.

13

- varusteisiin liittyvien hätätoimenpiteiden harjoittelu

- aloita opettamalla varavarjon avaaminen (tärkein)
- lopeta kahden kuvun tilanteissa toimimisella (monimutkaisin)

3. Useimmat aikuiset pystyvät muistamaan seitsemän (+/- 2) erillistä opittua asiaa yhden 
opetustapahtuman sisällöstä.

Kokeile vierustoverin kanssa: Luettele rauhallisesti puhelinnumero (7 nu-meroa) 
ja pyydä häntä toistamaan se kymmenen sekuntia myöhemmin. Toista 11 luvun 
sarjanumerolla. Vertaa tuloksia.

4. Keskittymiskyky - 90:20:8 –sääntö:

- opetustapahtuma ei saisi kestää pidempään kuin 90 minuuttia

- paikkaa tai opetuksen tahtia tulisi vaihtaa vähintään 20 minuutin välein

- kouluttajan tulisi saada oppilaat osallistumaan opetukseen aktiivisesti vähintään 
8 minuutin välein (esimerkiksi vastaamalla kysymyksiin, lukemalla ääneen tai 
käyttämällä oppilasta esimerkkiä näyttäessä)

- jokaisen 20-minuuttisen opetustapahtuman ei pitäisi sisältää seitsemää erillistä 
opittavaa asiaa enempää

- opeta opittavat asiat ottamalla huomioon järkevä esittämisjärjestys

- käytä tarkkaavaisuuden herpaantumisvaiheita fyysisen harjoitteluun

- näiden periaatteiden tulee olla käytössä myös Ilmailuliiton kouluttajakoulutuskursseilla.

5. Kahden samantyyppisen asian opettaminen samaan aikaan vaikeuttaa kummankin asian 
oppimista, esimerkiksi:

- keskipisteen ympäri kääntyminen ja sivuttain liikkuminen

- toisiaan lähellä olevien päävarjon aukaisukahvan ja irtipäästökahvan vetäminen

- päävarjon tukahtuneiden reunatunneleiden avaus vetämällä ohjaus-punoksia alas ja 
sliderin ottaminen alas ohjauspunoksista pumppaamalla

6.Pidä opetustilanne lyhyenä, helposti ymmärrettävänä ja yksityiskohtaisena

7. Luennointi on kaikkein huonoin tapa opettaa motorisia taitoja: ihmiset muistavat vain 
20% kuulemistaan asioista, mutta 80% tekemistään asioista.

F. Fyysisten suoritusten oppimisen periaatteet

Ihmisen aivot ovat jakautuneet vastuualueisiin. Vasen puolisko hoitaa tietämiseen ja 
teo-reettiseen oppimiseen liittyvien asioiden käsittelyä kun taas oikea aivopuolisko 
soveltaa tietoa visuaaliseen hahmottamiseen ja fyysiseen toimintaan.
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Vasemman ja oikean aivopuoliskon tehtävät:

- vasen aivopuolisko: tiedon käsittely, analyyttisyys, kielelliset kyvyt

- oikea aivopuolisko: fyysinen toiminta,visuaalinen hahmottaminen 

1. Motoristen taitojen oppimisen kolme vaihetta:

 a. tiedollinen vaihe:

- ajatteluvaihe
- oppilasta on helppo ylikuormittaa tässä vaiheessa (=> on käytettävä pieniä 

oppimiskokonaisuuksia)
- asiat on selitettävä ja esitettävä hitaasti loogisessa järjestyksessä
- oppilaat ponnistelevat ymmärtääkseen toimintojen järjestyksen ja suoritukseen 

vaadittavat asiat
- oppilas käyttää pääsääntöisesti vasenta aivopuoliskoa tässä vaiheessa

b. harjoitteluvaihe (vasemman aivopuoliskon tuottamien käsitteiden muuntaminen 
oikean aivopuoliskon tuottamaksi toiminnaksi)

- oppilas aloittaa harjoittelun; opettaja on lähellä varmistaakseen oikeat 
toimintatavat (”kädestä pitäen”-koulutusta)

- kouluttajan palautteen tulisi vahvistaa oppilaan aisteja – älä pelkää ohjata 
oppilasta koskettamalla ja asettamalla häntä oikeaan asentoon

- korjauksien tulisi tapahtua välittömästi ja tarkasti, käyttäen pikemmin hyväksi 
oppilaan aistien tai tuntoaistin avulla oppimista kuin suullisten ohjeiden 
antamista

- kouluttajan positiivinen palaute ja avainsanat ohjaavat ja rohkaisevat oppilasta
c. itsenäinen vaihe

- itsenäinen vaihe, rutiinitaso, saavutetaan toistojen ja harjoitusten avulla
- tässä vaiheessa oppilas käyttää oikeaa aivopuoliskoaan
- koska vasen aivopuolisko on tässä vaiheessa verrattain joutilas, oppilas voi 

tulla yli-kriittiseksi itseään kohtaan. Kouluttajan tulee suunnata oppilaan 
keskittyminen tekemiseen, eikä omien suoritusten suulliseen arvi-ointiin ja 
arvostelemiseen/selittelemiseen 

- oppilaan tulisi reagoida kysymyksiin tai palautteeseen toiminnalla, ei 
puhumalla. Tämä osoittaa oikean aivopuoliskon aktivoitumisen

- harjoituta oppilasta teettämällä useita suorituksia vielä oikean suori-tustavan 
omaksumisen jälkeen rutiinin saavuttamiseksi.

G. Lyhyt- ja pitkäkestoinen muisti  

        1. Muistamisen/Muistiin palauttamisen tason arviointi
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a. muistaminen on parhainta silloin, kun VPK näyttää esimerkkiä, antaa  
harjoituksille merkityksen ja harjoituttaa oppilaita tarpeeksi

b. lyhytkestoiseen muistiin siirretty asia alkaa kadota 30 sekunnin jälkeen siitä, kun asiaa 
on viimeksi ajateltu ja sovellettu (esimerkiksi puhelinnumeron tois-taminen)

c. asian muistaminen tunti sen jälkeen kun asiaa on viimeksi ajateltu osoittaa, että  
asia on siirtynyt pitkäkestoiseen muistiin.

2. Harjoituksen toistaminen: taitoja tulee harjoitella toistuvin väliajoin, jotta ne siirtyvät pit-
käkestoiseen muistiin, ja jotta taidot muistuvat mieleen ja säilyvät korkealla tasolla (kat-
so kaavio harjoituksen toistamisesta).

Taulukko osoittaa toistuvan harjoittelun tärkeyden opitun asian siirtämiseksi pitkäkestoi-seen muistiin. Lähde: 
Madeline Hunter (1982), teoksessa Sousa, David A. How the Brain Learns (2001), s. 100. Thousand Oaks, 
California, Corwin Press, Inc

Laskuvarjohyppäämisen opettaminen

A. Opetustapahtuma

1. Opetustapahtuman valmistelu

a. mieti opetustapahtuman laajuus - kuinka oppilaille selitetään opittavat asiat. Arvioi 

  

G. Lyhyt- ja pitkäkestoinen muisti   
         
1. Muistamisen/Muistiin palauttamisen tason arviointi 
 
 a. muistaminen on parhainta silloin, kun VPK näyttää esimerkkiä, antaa  harjoi
 tuksille merkityksen ja harjoituttaa oppilaita tarpeeksi 
 

 b. lyhytkestoiseen muistiin siirretty asia alkaa kadota 30 sekunnin jälkeen siitä, kun 
asiaa on viimeksi ajateltu ja sovellettu (esimerkiksi  puhelinnumeron toistaminen) 
 

 c. asian muistaminen tunti sen jälkeen kun asiaa on viimeksi ajateltu osoittaa, että 
 asia on siirtynyt pitkäkestoiseen muistiin. 
 
2. Harjoituksen toistaminen: taitoja tulee harjoitella toistuvin väliajoin, jotta ne siirtyvät pit-
käkestoiseen muistiin, ja jotta taidot muistuvat mieleen ja säilyvät korkealla tasolla (katso 
kaavio harjoituksen toistamisesta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taulukko osoittaa toistuvan harjoittelun tärkeyden opitun asian siirtämiseksi pitkäkestoi-
seen muistiin. Lähde: Madeline Hunter (1982), teoksessa Sousa, David A. How the Brain 
Learns (2001), s. 100. Thousand Oaks, California, Corwin Press, Inc 
 
 
Laskuvarjohyppäämisen opettaminen 
 
A. Opetustapahtuma 
 
1. Opetustapahtuman valmistelu 
 

 a. mieti opetustapahtuman laajuus − kuinka oppilaille selitetään opittavat asiat. Ar-
vioi samalla, kuinka kauan opetustapahtuma kestää 
 

 b. pohdi opetustapahtuman tavoite ja tarkoitus − millä tavalla toteat  tavoitteen täyt
 tyneen? 
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samalla, kuinka kauan opetustapahtuma kestää

b. pohdi opetustapahtuman tavoite ja tarkoitus - millä tavalla toteat tavoitteen täyttyneen?

Huolehdi, että

- oppilaat tietävät mitä he tulevat oppimaan ja miten he tulevat osoit-tamaan oppimansa

- oppilaat tietävät, miksi heidän tulisi opetella materiaali, miten se aut-taa tavoitteiden 
saavuttamisessa ja miksi se on tärkeää

c. tee johdonmukainen opetussuunnitelma, jossa jokainen taidon osa opetetaan yksi kerral-
laan ja päädytään kokonaissuoritukseen

d. mieti ja valmistele opetustapahtuman organisointi

- tee aikataulu – varaa tarvittava aika kunnollisen opetuksen antamiseksi

- valitse opetuspaikaksi hallittu ympäristö

- varaa opetuksen apuvälineet

- hanki tarvittaessa avustaja ja pyydä tarvittaessa HM valvomaan

2. Mallisuorituksen näyttäminen

a. selitys - anna yleiskuva siitä, mitä taitoja ja miksi oppilaan odotetaan oppivan 
opetustapahtumassa. Kerro myös, miten testaat opitut taidot.

b. esimerkin näyttäminen - anna täydellinen mallisuoritus siitä, miten opittava asia tulee 
tehdä

3. Käytäntöön soveltaminen

a. tekemistä ja harjoitusta, jossa oppilas yrittää uuden taidon suorittamista. Opasta 
häntä alussa koko ajan oikeiden toimintatapojen varmistamiseksi ”kädestä pitäen”

b. käytä avainsanojen, jotta uusi taito siirtyy vasemman aivopuoliskon käsitteestä oikean 
aivopuoliskon toiminnaksi

c. teetä riittävä määrä toistoja

- vähintään 25 toistoa jokaista uutta taitoa kohti, jotta  suorituksesta tulee 
rutiinia (useampikin toisto on usein tarpeen)

- lepotauko ennen mahdollista harjoituksen toistamista
d. teetä keskeyttämätöntä harjoitusta sen jälkeen, kun taito osataan suorittaa oikein

- selitä kaikki käsitteet ymmärrettävästi ennen minkä tahansa harjoi-tuksen 
aloittamista

- jos lisäselitys on välttämätöntä, keskeytä opetustapahtuma, siirry toi-seen 
aiheeseen tai pidä tauko ja aloita opetustapahtuma myöhemmin alusta 
uudelleen.
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4. Oppimistavoitteen saavuttamisen arviointi

a. testaa, että oppilas on oppinut

- anna oppilaalle tilanne, johon hänen tulee reagoida suorittamalla tehtävä oikein, 
esimerkiksi:

”Heitit apuvarjon, mutta repusta ei ole tullut mitään ulos. Mitä teet?” (totaalisen 
vajaatoiminnon harjoitustilanne)

- tekemällä suullisia kysymyksiä, joihin oppilaan tulisi reagoida joko toiminnalla 
(suositeltu), tai antamalla lyhyt vastaus, ei mielellään vain ”kyllä”- tai ”ei”-
vastausta

- teettämällä kirjallinen koe
- tarkkojen suoritustavoitteiden avulla

b. laita oppilas suullisesti kertaamaan opetustapahtuma, mukaan lukien to-detut 
tavoitteet sekä oppilaan saavuttama suoritustaso

c. kirjaa opetustapahtuma ja edistyminen (hyppypäiväkirja ja  
koulu-tuskortti) seuraavaa VPK:ta tai hyppymestaria varten.

B. Esittämismenetelmät

1. Kokonaisuus-osa-kokonaisuus

- selitä ja näytä koko suoritus, jota opetustapahtumassa tullaan 
harjoittelemaan ja testaamaan (kokonaisuus)
- pilko opetustapahtuma seitsemään (+/- 2) helposti käsitettävään ja 
toisiinsa liittyvään osaan ja opeta osat erikseen (osa)
- yhdistä osat oikeaan järjestykseen ennen kokonaisen suorituksen
 harjoittelua (harjoittelu)
- harjoituta kunnes suorituksesta tulee rutiinia (kokonaisuus).

2. Kun taito on pilkottu erillisiin osiin, näiden osien esittämiseen on lukuisia mahdollisia 
menetelmiä. Tieto ja kyky käyttää näitä eri tekniikoita antaa sinulle mahdollisuuden 
opet-taa joustavasti, ja pystyt paremmin huomioimaan oppilaan tarpeet. Osien 
mahdollisia esit-tämisjärjestyksiä:

- Ketjutus eteenpäin ja taaksepäin. Osat opetetaan yksi kerrallaan joko 
järjestyksessä ensimmäisestä viimeiseen (ketjutus eteenpäin) tai  
käänteisessä järjestyksessä (ketjutus taaksepäin). Ketjutus taaksepäin  
alkaa suorituksen vii-meisestä osasta jatkuen järjestyksessä suorituksen 
ensimmäiseen osaan. Esi-merkki ketjutuksesta taaksepäin on 
laskeutumiskuvion opettaminen laskeutumi-sesta laskeutumiskuvion 300 
metrin aloituskohtaan.

- Taidon asteittainen rakentaminen. Taitoa opittaessa opetetaan ensin  
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yksinkertaistettu versio. Kun yksinkertaistettu versio on opittu,  lisätään 
vartalon liikettä tai yksityiskohtia. Hyvä esimerkki tästä on liu’un negatiivisen 
taivutuksen lisääminen ja lopuksi aerodynaamisempi ja kapeampi asento.  

- Yksinkertaisesta monimutkaiseen. Tätä kutsutaan myös rakennuspalik-
kamenetelmäksi. Ensin otetaan yksinkertainen osa, jonka jälkeen osaan lisätään 
koko ajan monimutkaisempia osia. Näin voidaan opettaa esimerkiksi tavalli-nen 
takaflutteri-exit ennen kuin liitetään siihen liukuminen ”ylämäkeen”

- Tutusta tuntemattomaan. Ennen kuin alat kouluttaa oppilasta, kysy hä-neltä 
mahdollisista muista aiemmista harrastuksista, joista voisi olla apua opetelta-
vasta asian oppimisessa. Pyydä myös oppilasta näyttämään, mitä hän jo tietää 
ope-teltavasta asiasta, jotta voit jatkaa asian opettamista siitä eteenpäin.

3. Esimerkki kokonaisuus-osa-kokonaisuus-, ketjutus- ja iskulausetekniikoiden käyttämi-
sestä on apuvarjonheitto-ohje hyppyoppilaille, jotka ovat jo oppineet perusvapaapudo-
tus-asennon:

a. kokonaisuus - näytä koko avaustapahtuma todellisella nopeudella käyttäen 
vihjesanoja ”taivuta, ojenna, tartu, heitä, tarkista!”

b. osa - pilko avaustapahtuma viiteen erilliseen osaan, ja selitä ja näytä koko tapahtuma 
hitaasti ja järjestyksessä (ketjutus eteenpäin).

c. Järjestele uudelleen tai korosta joitakin tapahtuman osia tärkeyden mukaan 
vahvistaaksesi muistamista. Voit esimerkiksi opettaa varjon avaustapahtuman 
seuraavasti:

(1) kahvan löytäminen ja apuvarjon heittäminen (vain oikea käsi, seisoen 
suorana, ei vielä taivutusta)

(2) vasemman käden samanaikainen liikerata (seisoen suorana, ei vielä 
taivutusta)

(3) kahvan löytäminen seisaaltaan oikeassa asennossa (aiemmin opittu 
taivutusasento)

(4) apuvarjon heittäminen seisaaltaan oikeassa asennossa(harjoituta kunnes 
suoritus menee oikein)

(5) varjon avautumisen tarkistaminen seisaaltaan
(6) ongelmat kahvan löytämisessä tai apuvarjon ulosvetämisessä (kadonnut 

kahva, apuvarjo juuttunut)
d. kokonaisuus - yhdistä osat uudelleen oikeaan järjestykseen  

aloittaaksesi koko suorituksen harjoittelu ensin seisaaltaan ja sitten laudan päällä maaten.

C. Opetuksen ja oppimisen apuvälineet

1. Aistien kautta annettu palaute

a. käytä kaikkia hyödynnettävissä olevia aisteja (näkö, tunto, kuulo)
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b. tunteet, erityisesti positiiviset tunteet yhdistettynä oppimiseen parantavat muistamista

- ilo
- huumori (liiallisena häiritsevää)
- ylpeys, kehumisen ja tunnustuksen seurauksena
- pelko (auttaa jonkin verran muistamisessa, mutta ei motivoi oppilasta 

palaamaan uudelleen kerholle)
2. Luo rentoutunut ja positiivinen oppimisympäristö

a. fyysinen ympäristö - huomioi äänet (taustamelu mukaan lukien),  
lämpötila miellyttävä, riittävä valaistus, yleinen mukavuus

b. kohtuullinen yksityisyys (vähentääksesi oppilaan häiriintymistä  
ulkopuo-lisista tekijöistä oppimis- ja harjoitustilanteissa)

c. huolehdi, että oma hygienia ja siisteys on kunnossa

d. ole positiivinen ja anna palaute rakentavasti

e. huolehdi, että oppilaan verensokeri ja nestetasapaino on kohdillaan

- oppimistilanteissa aivot käyttävät jopa 20% ruumiin kalorintarpeesta
- on tärkeää huolehtia riittävästä juomisesta.

3. Todentuntuiset harjoitustilanteet auttavat oppilasta suoriutumaan stressin alaisena, esi-
merkiksi lisätessä oppilaan hämmennystä varjon vajaatoimintaharjoituksen aikana.

4. Opetuksen apuvälineet (keskustelua)

Luettele laskuvarjohyppäämisen teoria/käytännön koulutuksessa käytettäviä apuvälineitä

+ hyödyt
- rajoitukset

d. Opetustapahtuman esimerkkiaiheet

1. Laskeutumisen opetusmenetelmä (oletus: kokelaat tuntevat laskeutumiskuvion opet-
tamisen alkeiskurssilla)

a. valmistelu

- etsi paikka, jossa voit kävellä simuloidun laskeutumiskuvion ja josta näet 
samalla sekä laskeutumisalueen että kerhoalueen maamerkit

- käytä kerhoalueen ilmakuvaa tai muuta visuaalista apuvälinettä näyttääk-sesi 
oppilaalle, miltä maa näyttää varjon varassa.

b. näyttäminen (käytä Oppilaan oppaan kuvia)

- selitä ja näytä kartasta arvioitu finaalin pituus sovitusta korkeudesta 
(esimerkiksi 100 metriä) oppilasvarjolla tyynenä päivänä

- näytä oppilaalle, miten se on suhteessa samanpituiseen perusosaan, joka 
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aloitetaan kaksi kertaa korkeammalta (tässä esimerkissä 200 metriä)
- näytä oppilaalle suunniteltu loppukuvion aloituskohta 300 metrissä suhteessa 

maalin sijaintiin
- selitä miten mukauttaa perusosaa, jos kääntymiskohta finaaliin saavutetaan liian 

korkealla tai liian matalalla.
- kävele simuloitu vasemman käden kuvio, mukaan lukien käsien ja pään liikkeet 

kääntymisiä tehtäessä.
c. käytäntöön soveltaminen

- pyydä oppilasta seuraamaan hyppymestaria loppukuviota kävellessä
- pyydä oppilasta kävelemään loppukuvio ilman apua

d. evaluointi

- pyydä oppilasta näyttämään vastakkaisen käden loppukuvio
- pyydä oppilasta näyttämään, miten toimia jos kääntymiskohta vastatuuleen 

saavutetaan liian matalalla tai liian korkealla.
2. Vajaatoimintojen opetustapahtuma

a. valmistelu

- valmistele harjoitusvaljaat
-  ota vajaatoimintokuvat tai muut visuaaliset apuvälineet esille
- vaimenna musiikki hiljaiselle jne

b. esittäminen (oletus: harjoitettava oppilas on opetettu perustason vajaatoi-
mintatilanteisiin, kuten punoskierre, ylösjäänyt slider,  
reunatunneleiden tukahtuminen jne.)

- selitä erilaiset vajaatoiminnot käyttäen visuaalisia apuvälineitä
- näytä oikeat varavarjotoimenpiteet erilaisia vajaatoimintoja varten

c. käytäntöön soveltaminen

- neuvo oppilaalle varavarjotoimenpiteiden suorittaminen
- anna oppilaan harjoitella, kunnes hän on ymmärtänyt oikeat suoritustavat

d. evaluointi - pyydä oppilasta reagoimaan eri vajaatoimintoihin edellä ku-vattuun 
tapaan visuaalisia apuvälineitä käyttäen.

5. ALkEISkUrSSI: kAIkILLE MEnETELMILLE YhTEISET OSUUdET

Alkeiskurssin menetelmät

käytä Ilmailuliiton koulutusohjelmaa 

1. Alkeiskoulutuksen koulutusohjelma sisältää koko alkeiskurssin koulutusrungon Ilmai-
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luliiton periaatteiden mukaisesti.

2. Alkeiskurssin kaikille menetelmille yhteisiä osuuksia kouluttavan ja hyppymestarin val-
vonnassa olevan VPK:n tulee noudattaa yksityiskohtaisesti Ilmailuliiton koulutusohjel-
maa.

3. Alkeiskurssin koulutusohjelma etenee siinä järjestyksessä, että VPK voi antaa ensin kou-
lutuksen kaikille menetelmille yhteisiin osioihin, jonka jälkeen hyppymestari voi jatkaa 
opettamista kunkin menetelmän koulutusohjelman mukaisesti.

4. Tandemhypyt suoritetaan laskuvarjohyppyyn orientoivana kurssina.

Alkeiskurssin oppitunnit

A. Varusteet

1. Oppilaiden tulisi tietää kaikkien sellaisten toimintakahvojen sijainti, joita hänen saattaa 
tarvita käyttää.

2. Hyppymestari/kouluttaja käyttää koko kurssin ajan oikeita termejä, joiden avulla hän se-
littää oppilaille laskuvarjon avaustapahtuman kolme merkittävää vaihetta. Nämä vaiheet 
määrittävät hyppääjän reaktiot.

a. veto (NOVA), laukaisu (PL/Tumppu)

- stabiilin avausasennon harjoittelu, kunnes se tapahtuu sujuvasti ja tarkasti
- avausasennon harjoittelu hypyllä käytettävät oppilasvaljaat päällä
- oikeassa laukaisukorkeudessa avaaminen on tärkeämpää kuin stabiilin 

avausasennon saavuttaminen
b. päävarjon avautuminen

c. päävarjon lopullinen avaaminen.

3. Oppilaan tulisi tietää, että hyppymestari on vastuussa varusteiden tarkastamisesta seu-
raavissa kolmessa vaiheessa:

a. oikean valjastyypin valitseminen ja sen säätäminen sopivaksi

b. varusteiden päälle pukeminen ja niiden säätäminen sopiviksi, sekä en-nen koneen 
lastausta tapahtuva täydellinen varustetarkastus

c. oppilaan varustetarkastus koneessa ennen oppilaan uloshyppyä (exit).

4. Oppilaan tulisi auttaa valjaiden toimintakahvojen suojaamisessa, mutta päävastuu on 
hyppymestarilla oppilaan ensimmäisellä hypyllä.

5. Oppilaan tulisi tietää muut varusteisiin liittyvät asiat, jotka hän voi tehdä itsenäisesti 
(henkilökohtaiset tavarat, varusteiden hakeminen ja palautus omille paikoilleen).

6. Oppilaan tulisi tietää, että vastuu hyppyvarusteista siirtyy hyppyuran myöhemmässä vai-
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heessa hyppymestarilta oppilaalle.

7. Keskustelua.

B. rentoutunut vapaapudotusasento (nOVA)

1. Perusvapaapudotusasento voidaan opettaa ensin koko ryhmälle yhtä aikaa, ja sen jäl-
keen jakaa ryhmä eri menetelmien exit-harjoittelua varten.

2. Opeta vapaapudotusasento, joka mahdollistaa rennon vapaapudotuksen ja korkeus-mit-
tarin näkemisen vaivatta. Keskity ensisijaisesti lantioon ja jalkojen asentoon.

3. Keskustelua.

C. Laskuvarjo

1. Tutustuta oppilas laskuvarjoon käyttämällä alusta asti sekä kurssilla että radiokomen-
noissa käytettäviä termejä.

2. Varjon ohjailukoulutuksen tulisi perustua tietyn ennalta suunnitellun laskeutumiskuvi-
on tekemiseen esteettömälle laskeutumisalueelle.

- tämä osuus on paras kouluttaa laskeutumisalueella ilmakuvan kanssa

- katso tätä opetustapahtumaa varten alkeiskurssin varjon ohjailukoulutuk-sen runko 
Ilmailuliiton koulutusohjelmasta.

3. Oppilaan tulisi tehdä suora finaali törmäysten välttämiseksi (vältä S-mutkia).

4. Oppilaan tulisi pysyä ennalta sovitulla alueella ylätuulen puolella laskeutumiskuvion 300 
metrin aloituskohtaan asti.

5. Jos oppilas ei pääse laskeutumisalueelle, hänen tulee päättää varalaskeutumisalueen 
käytöstä 600 metriin mennessä, ja käyttää laskeutumiskuviota varalaskeutumisalueelle 
laskeuduttaessa.

6. Oppilaille tulisi opettaa ilmatilan tarkistus ennen kääntymistä.

7. Keskustelua.

d. Laskeutuminen/maahantulo

1. Tämä osuus on paras opettaa tuolin päältä hypäten, joka simuloi oikeaa laskeutumisti-
lannetta.

2. Opeta oppilaalle sellainen maahantuloasento, josta on helppo tehdä kunnollinen kieräh-
dys.

3. Oppilaan tulisi oppia kaikki erityyppiset esteisiin laskeutumiset, painopisteenä sellaiset 
esteet joihin oppilas saattaisi törmätä kerhoalueella.

4. Oppilaiden, jotka ovat aiemmin hypänneet tandemin ja käyttäneet tandemin maahantu-
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loasentoa, tulee tietää että ko. asennot eivät sovellu yksinhyppäämiseen kovissa maa-
hantuloissa. Selitä ja opeta kierähdystekniikka.

5. Keskustelua.

E. Varusteisiin liittyvät hätätoimenpiteet

1. VPK:n tai korkeamman kouluttajaluokituksen haltijan tulisi avustaa ja antaa palautetta 
oppilaalle kaiken maakoulutuksen aikana.

2. Laskuvarjoon liittyvien hätätoimenpiteiden harjoittelussa voidaan käyttää rannekelloa 
tai harjoituskorkeusmittaria, jotta oppilaalle kehittyisi kyky hahmottaa ajan kulumista.

3. Harjoitusvaljaissa tulee olla laskuvarjon irtipäästöpampula ja varavarjon avauskahva, jot-
ka molemmat voidaan vetää irti oikeaoppisesti.

4. Opeta kaikki varusteisiin liittyvät hätätoimenpiteet, jotka oppilas saattaa joutua teke-
mään (seuraa alkeiskurssin hätätoimenpiteiden koulutusrunkoa).

5. Keskustelua.

Alkeiskurssin koulutusnormit

A. Arviointi käyttämällä tarkkoja tavoitteita

1. Alkeiskurssin kaiken maakoulutuksen tulee olla tarkasti suunniteltua ja päämääränä tu-
lee olla mitattavat tavoitteet.

2. Jokaisen oppilaan tulee täyttää asetetut tavoitteet ennen hypyn suorittamista.

3. Oppilaan tulee suorittaa maakoulutuksessa opitut taidot oikein ja yhdenmukaisesti las-
kuvarjohyppyynsä valmistautuessaan.

4. Tämä kappale tarjoaa esimerkkejä suoritusten arvosteluperusteista, joilla voidaan mää-
rittää oppilaan valmius alkeiskurssin hypylle.

B. Varustetietous

1. Oppilas löytää ja osaa käyttää päävarjon avauskahvaa (NOVA), päävarjon irtipäästö-pam-
pulaa sekä varavarjon avauskahvaa.

2. Oppilas ymmärtää korkeusmittarin käytön vapaassa (NOVA) ja varjon varassa.

3. Oppilas osaa odottaa kolmea täydellistä varustetarkastusta.

C. kykeneväisyys vapaapudotusasentoihin

1. Oppilas kykenee taivuttamaan riittävästi nostamalla olkapäät ja polvet irti lattiasta, ja pi-
tämällä asento toistuvasti 10 sekunnin ajan ilman vaikeuksia.

2. Oppilas kykenee taivutusharjoitusten aikana kontrolloimaan käsiään ja jalkojaan sym-
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metrisesti ja ojentamaan hieman jalkojaan.

3. NOVA: oppilas näyttää oikeat avaus- ja harjoitusavaustoimenpiteet symmetrisillä liik-
keillä ja vihjesanoja käyttäen (esimerkiksi ”taivuta, ojenna, tartu”).

d. Varjolla laskeutumisen ymmärtäminen

1. Oppilas ymmärtää laskuvarjolla laskeutumisen eri toimenpiteet tarpeeksi hyvin, jotta hän 
osaa ratkaista erilaisia kuvitteellisia laskeutumisongelmia avauksesta 300 metriin:

- oppilas on liian korkealla ajautunut liian lähelle laskeutumiskuvion  
aloituspistettä 

-> varjo vastatuuleen

- oppilas on tullut alas yli puolet laskeutumiskorkeudesta, mutta etäisyyttä 
laskeutumisalueelle on yli puolet etäisyydestä -> etsi  
varalaskeutumisalue

2. Oppilas osaa ratkaista kuvitteellisia laskeutumiskuvio-ongelmia (esimerkiksi Ilmailulii-
ton malli)

- liian korkealla 200 metrin kääntymiskohdassa -> pidennä perusosaa kaartamalla.

- liian matalalla 200 metrin kääntymiskohdassa -> käänny nopeammin perusosalta 
finaalin 100 metrin kohdalla.

3. Oppilas tietää laskeutumisen tärkeimmät asiat (kupu lentää suoraan, loppuveto, vaste-
tuuleen sekä esteetön laskeutumisalue).

E. Laskeutuminen ja laskeutumiseen liittyvät hätätoimenpiteet

1. Oppilas näyttää hyväksyttävän loppukierähdyksen ennen hyppyä

- jalat ja polvet yhteen

- loppuvedon jälkeinen asento kädet alhaalla edessä ja kiinni vartalossa ranne- ja 
käsivammojen estämiseksi

- leuka rinnassa niskavammojen ehkäisemiseksi

- anna jalkojen koskettaa maata ensimmäiseksi

- pidä kierähdysasento koko kierähdyksen ajan

- kun molemmat jalat koskettavat maata:

+ nojaa laskeutumissuuntaan, jotta kierähdys kulkisi vartalon  toista kylkeä pitkin
+ pohkeen sivu osuu maahan seuraavaksi
+ jatka kierähdystä reittä pitkin

- kierähdys jatkuu lonkkaa pitkin
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- jatka kierähdystä lonkasta selän kautta ristiin toisen puolen  
olkapäähän

- anna vartalon jatkaa kierähdystä ja imeä itseensä alastulon energia.

2. Oppilas näyttää oikean toimintatavan jokaiseen laskeutumisongelmaan laskeutumis-alu-
een lähellä tai laskeutumisalueella

- sähkölinjat

- vesi

- puut

- rakennukset

- muut laskeutumisaluekohtaiset vaarat.

F. Varusteongelmat ja niihin liittyvien hätätoimenpiteiden harjoittelu

1. Oppilas osaa vastata oikein kysymyksiin siitä, miten toimia lentokoneessa avoimen las-
kuvarjon kanssa ovi auki ja kiinni.

2. Oppilas näyttää seuraavat asiat harjoitusvaljaissa:

- reaktio kadonneeseen päävarjon avauskahvaan, apuvarjo juuttunut

- apuvarjon saaminen pois hinauksesta (pää- tai varavarjo)

- oikea reaktio viiden sekunnin sisällä erilaisiin osittaisiin tai totaalisiin va-jaatoimintoihin, 
sisältäen irtipäästö- ja varavarjonkahvaan katsomisen ennen vetoa

- oikea reaktio punoskierteeseen, sliderin ylösjäämiseen ja  
reunatunneleiden tukahtumiseen, ja ongelmien korjaaminen kyseisessä järjestyksessä 
(silloin jos ne tapahtuvat samaan aikaan)

- oikea reaktio kaikkiin kolmeen kahden kuvun tilanteisiin, joista on  
keskustelua alkeiskurssilla.

G. Apua koulutusongelmaan

Jos VPK kohtaa oppilaan, jolla on vaikeuksia läpäistä alkeiskurssin suoritustavoitteet hy-
väksyttävästi, hänen tulisi välittömästi ilmoittaa vaikeuksista valvovalle hyppymestarille.

h. keskustelua

1. Miten kouluttajakokelaan kotikerholla tapahtuva alkeiskurssikoulutus eroaa – tai vastaa 
– alkeiskurssin koulutusta Ilmailuliiton koulutusohjelmassa?

2. Miksi?
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käytännön harjoitukset ja evaluoinnit

A. harjoitukset

1. Kurssin kouluttajat näyttävät perustaitojen oikean harjoitusmenetelmän pitämällä ko-
konaisen opetustapahtuman. Vastaavanlaisia harjoituksia tullaan käyttämään maakou-
lu-tuksen evaluoinneissa:

a. alkeiskurssilaisten varusteet

b. rentoutunut vapaapudotusasento ja varjon avaus

c. varjon ohjailu aloittelijoille

d. laskeutuminen erilaisiin paikkoihin

e. varusteisiin liittyvät hätätoimenpiteet.

2. Kokelaat harjoittelevat opetustapahtumien pitämistä keskenään kurssin kouluttajien val-
vonnassa.

B. Evaluointi

1. Kokelaat opettavat toisilleen perustaitoja 15 minuutin opetustapahtumissa kurssin kou-
luttajien seuratessa ja antaessa palautetta

a. vapaapudotusasento ja tavanomainen laskuvarjon avaus (15min)

b. laskuvarjo (yksi 15min opetustapahtuma valiten jompikumpi seuraavista):

- laskeutuminen varjon avautumisesta loppukuvion alkuun asti, mu-kaan lukien 
päätös varalaskeutumisalueen valinnasta

- loppukuvion lentäminen
c. laskuvarjoon liittyvät hätätoimenpiteet (yksi 15min opetustapahtuma vali-ten 

jompikumpi seuraavista):

- vain osittaiset ja totaaliset vajaatoiminnot
- lentävä varjo, mutta sen tavanomaiset ongelmat ja niiden ratkaiseminen

d. maahantulokierähdys ja laskeutuminen erilaisiin paikkoihin.

2. Aikataulu

a. kokelaan odotetaan valmistelevan opetustapahtuma ja kaikki siihen tarvittavat 
apuvälineet ennen harjoituksen aloittamista

b. opetustapahtumat alkavat harjoittelukohteessa, kun evaluaattori sanoo ”aika alkaa”, ja 
loppuu kun evaluaattori sanoo ”aika” 15 minuuttia myöhemmin

c. opetustapahtuman tulee seurata mallisuorituksen, käytäntöön soveltami-sen ja 
evaluoinnin periaatteita annetun 15 minuutin aikana.
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6. rYhMÄhYPPYTAITOJEn OPETTAMInEn JA EVALUOInTI

koulutus ja suorituksen esittely

A. VPk:n velvollisuudet vapaapudotuskoulutuksessa 

1. Jatkokoulutusvaihe valmistaa oppilasta hyppäämään ryhmässä turvallisesti taitojaan 
hyödyntäen

- ryhmäuloshypyt

- ryhmälentotaidot

- purkutoimenpiteet.

2. Hyppyohjelman hyväksytysti suorittaneiden oppilaiden tulee olla valmiita

- koehypylle hyppymestarin kanssa A-lisenssiä varten

- itsenäiseen hyppäämiseen laskuvarjokerhoissa

- hyppäämään kentän ulkopuolelle sellaiselle alueelle, joka täyttää A-lisenssin 
laskeutumisaluetta koskevat määräykset (ei näytöshypyt).

B. Liuku ja lyhyt vapaa

1. Liuku

a. liu’un tavoitteena on saada mahdollisimman paljon vapaata ilmatilaa  
vaakatasossa muihin hyppääjiin nähden, menettäen samalla mahdollisimman vähän 
korkeutta.

b. tärkeysjärjestys:

1. suunta – suunnan kontrolloinnin tulisi olla tärkein asia korkeu-
dentarkkailun ohella

2. liukumiskulma – kulman loiventaminen ja korkeuden menetyksen 
vähentäminen on seuraavaksi tärkeintä

3. etäisyys/vauhti – liu’un säätäminen maksimaalisen etäisyyden ja vauhdin 
saavuttamiseksi on vähiten tärkeintä

4. ohjauskontrolli – jalkojen tulisi olla suorina ja leveällä suunnan oh-jaamiseksi 
ja stabiilin asennon säilyttämiseksi

5. liu’un pysäyttäminen – kädet tuodaan eteen ja niitä painetaan alaspäin, ja 
polvia pudotetaan hieman liu’un hidastamiseksi ennen päävarjon avaamista.

c. oppilaan tulisi jatkaa liukuasennon parantamista jokaisella hypyllä kapeamman 
asennon ja negatiivisemman taivutuksen löytämiseksi, jolloin saavute-taan 
maksimaalinen vauhti ja minimaalinen korkeudenmenetys

d. Tärkeimmät asiat suorituksen opetuksessa ja seuraamisessa:
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- ojenna jalat suoriksi, ota kiintopiste edestä, maasta
- pidä polvet samalla leveydellä kuin neutraalissa box-asennossa
- suorista vartaloa kevyeen negatiiviseen taivutukseen asti
- suorista alaselkä ja käännä lantiota kohti reisiä
- kierrä olkapäitä eteen ja alaspäin negatiiviseen taivutusasentoon
- levitä kädet delta-asentoon 
- paina kädet lantion alapuolelle

e. opetusmenetelmä

- VPK näyttää ensin liukuasennon oppilaalle
- sitten oppilas aloittaa harjoittelun neutraalista asennosta (jota kutsutaan myös 

box-asennoksi)
- liuku opetetaan kahdessa vaiheessa:

+ vaihe 1: aloita liuku neutraalista asennosta ojentamalla molemmat jalat 
suoriksi, ja vie sitten kädet hitaasti vartalon sivuille delta-asentoon

+ vaihe 2: suorista vartalo painamalla käsiä, kyynärpäitä, olkapäitä ja 
varpaita lattiaa vasten

+ rohkaise oppilasta ottamaan samalla pieni negatiivinen taivutus
- samalla kun oppilas harjoittelee liu’un liikesarjaa, VPK vahvistaa opetusta 

avainsanoilla
+ ensimmäinen komento on ”neutraali”. VPK seuraa käsien, jalkojen ja 

vartalon oikeat liikkeet
+ toinen komento on ”liu’u”. VPK seuraa, että oppilas painaa käsil-lään ja 

jaloillaan lattiaa vasten ja saa hieman negatiivista taivutusta vartaloon
+ oppilas pitää yllämainitun asennon viisi sekuntia, jonka jälkeen VPK 

komentaa ”neutraali” ja ”lepo”. Odota 10  sekuntia, ja tee ko-mentosarja 
uudelleen. Tämä toistetaan 10 kertaa, joista viisi ensim-mäistä kertaa silmät 
auki ja toiset viisi silmät kiinni

- VPK-kurssin eksaminaattori näyttää kokonaisen opetustapahtuman liu’usta 
kurssin kokelaille.

2. Lyhyet vapaat

Oppilaat oppivat tekemään onnistuneita lyhyitä vapaita, jotka simuloivat matalalla 
tehtäviä hyppyjä tai matalalta tehtävää hätähyppyä 

- käytä tuttua ja stabiilia exit-tekniikkaa
- korosta rintamasuunnan asettamista ilmavirtaan exitissä ja rintamasuunnan 

säilyttämistä varjon avauksessa
- ensimmäinen lyhyt vapaa (NOVA) tehdään 1800 metristä, ja kun suoritus on 

hyvä exit toistetaan 1100 metristä, PL-ohjelma etenee nousujohteisesti hyppy-
ohjelman mukaisesti lyhyistä pidempiin vapaisiin
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- VPK näyttää lyhyen vapaan suorituksen oppilaille
- oppilas harjoittelee exitiä, kunnes suoritus on sujuva ja varma
- VPK-kurssin eksaminaattori näyttää kokonaisen opetustapahtuman lyhyistä 

vapaista kurssin kokelaille.

C. ryhmähyppyjen exitit 

1. Ovelle kiipeäminen ja exit-asento

a. tarkoitus

- lyhentää ryhmän kiipeämis- ja ”set-up”-aikaa, jotta monta ryhmää pystyy 
hyppäämään samalta linjalta

- vähentää potentiaalisesti vaarallista varusteiden osumista oveen tai mui-hin 
hyppääjiin

- parantaa exitin stabiiliutta, mikä lisää työskentelyaikaa harjoitushypyillä
b. vaiheet jokaista exitiä varten

- ”set-up” tarkoittaa kiipeämistä ovelle ”valmis”-asentoon
- ”exit” tarkoittaa uloshyppyä ja rintamasuunnan kääntämistä ilmavirtaan
- ”alamäki” tarkoittaa heti uloshypyn jälkeistä aikaa, jolloin hyppääjä näkee 

koneen neutraalissa asennossa
c. tärkeimmät asiat kaikkien exit-tyylien opetuksessa

- ”tasapaino” tarkoittaa tasapainoa koneen ovella, mikä vaikuttaa stabiiliuteen
- ”tiiviys” tarkoittaa etäisyyttä VPK:hon ovella, mikä vaikuttaa  etäisyyteen va-

paassa
- ”ajoitus” tarkoittaa koko ryhmän yhtäaikaista exitiä, mikä vaikuttaa etäisyyteen 

vapaassa
- ”asento” tarkoittaa vartalon asettamista kohti ilmavirtaa, mikä vaikuttaa exitin 

stabiiliuteen
d. tärkeysjärjestys uloshypyssä

- Lentokoneen lentosuunta. Oppilaan tulisi pitää oikea vartalonasento 3-5 
sekuntia exitin jälkeen saavuttaakseen tasapainon ja ymmärryksen suunnasta 
en-nen liikkeiden aloittamista

- neutraali box-asento (katso D.1. jäljempänä)
- rentoutuminen
- VPK:hon katsominen. Kun oppilas on stabiilissa asennossa hyppylinjan 

suuntaisesti hänen tulisi katsoa VPK:hon, jonka tulisi sijaita oppilaan vieressä
e. opetusmenetelmä

- Suorita exit-harjoittelu loppuun asti ennen vapaapudotustaitojen harjoittelua.
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- Käytä kokonaisuus - osa - kokonaisuus-menetelmää uloshypyn opetta-miseksi 
pilkkomalla kokonaisuus asennon ottamiseen ovella,exitiin  ja alamäkeen.

2. Takaflutteri-exit (ovi vasemmalla puolella) – tärkeimmät asiat suorituksen opetuksessa 
ja seuraamisessa:

a. kiipeä oven ulkopuolelle oven takaosaan

b. käännä vartalo suoraan kohti lentosuuntaa

c. päästä etummainen jalka ilmavirtaan

d. kyykisty menettämättä tasapainoa (jottei asento tunnu raskaalta)

e. pudottaudu alas exitissä (laiska exit)

f. Neutraali box-asento ala

mäessä. Pidä vartalo kohti lentosuuntaa, pidä box-asento ja rentoudu, katso kouluttajaa

g. avainsanat: ”ready, set, drop”.

3. Etuflutteri-exit (ovi vasemmalla puolella) – tärkeimmät asiat suorituksen opetuksessa ja 
seuraamisessa:

a. kiipeä oven ulkopuolelle oven etuosaan

b. käännä vartalo suoraan kohti lentosuuntaa

c. päästä etummainen jalka ilmavirtaan

d. exit on dynaamisempi ja voimakkaampi

e. exit tapahtuu ylös ja irti koneen rungosta

f. neutraali box-asento alamäessä. Pidä vartalo kohti lentosuuntaa, pidä box-asento ja 
rentoudu, katso kouluttajaa.

4. Sukellus-exit (ovi vasemmalla puolella) – tärkeimmät asiat suorituksen opetuksessa ja 
seuraamisessa:

a. vasemmalla puolella olevaa ovea varten, laita vasen jalka eteen oven reunalle

b. kumarru jalan etupuolelle paino edessä

c. pidä oikea jalka takana antamassa tasapainoa

d. laita vasen kyynärpää/käsivarsi vasemman polven päälle

e. nosta oikea kyynärpää/käsivarsi pään yläpuolelle

f. pudottaudu ulos vasemman jalan yli tekemällä erittäin laiska exit

g. pidä rintakehä ja lantio samansuuntaisina kohti ilmavirtaa

h. Vie jalat neutraaliin box-asentoon alamäessä. Käänny koneen  
lento-suuntaan, ota box-asento ja rentoudu, katso kouluttajaa. Exit on aivan samanlai-
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nen kuin takaflutteri-exit, mutta suunta on 90 astetta pois lentosuunnasta (poikittain 
ilmavirtaan nähden)

i. exit on passiivinen ja ovesta pudottaudutaan ulos (tämä estää oppilasta tekemäs-tä 360 
asteen käännöstä alamäessä).

5. Cessna-exitit

a. jos kerho käyttää ensisijaisesti Cessna 182 tai 206 –konetta, oppilaan tulisi olla 
koulutettu kaikkiin koneen oppilasexit-asentoihin

b. set-up, exit, ja alamäki -vaiheet sivuovisesta koneesta pätevät myös streeva-exitiin

6. Kouluttajakurssin eksaminaattori pitää kokonaisen opetustapahtuman jokaisesta exitis-
tä.

d. Eteenpäin ja taaksepäin liikkuminen sekä otteiden ottaminen 

1. Neutraali asento:

a. kaikki ryhmähypyillä tarvittavat liikkeet aloitetaan neutraalista perusvartalon-
asennosta. Perusasentoa täytyy vahvistaa harjoittelemalla oppilaan etenemiseksi 
ohjelmassa

b. tärkeimmät asiat suorituksen opetuksessa ja seuraamisessa:

- rentoutunut asento ja rennot kädet
- vartalossa kevyt taivutus
- pää/leuka mahdollisimman ylhäällä
- polvet hartioiden levyisinä tai hieman leveämmällä
- jalat ojennettuina hieman yli 90 asteen
- kyynärpäät samassa tasossa olkapäiden kanssa

c. opetusmenetelmä:

- näytä neutraali perusasento laudan tai pöydän päällä, ja pyydä sen jälkeen 
oppilas laudalle tai pöydälle

- sano”neutraali” tai ”perus”, seuraa suorituksen tärkeät asiat ja korjaa asentoa 
tarpeen mukaan

- pyydä oppilasta pitämään asento 10 sekunnin ajan, sen jälkeen 10 sekunnin lepo
- oppilas tekee 10 toistoa, joista viisi toistoa silmät auki ja viisi silmät kiinni
- Vältä puhumasta toistojen aikana. Korjaa asentoa liikuttamalla oppi-laan 

vartaloa oikeaan asentoon asennon pitämisen aikana
- kaiken suullisen ohjauksen tulisi tapahtua lepotauon aikana.

2. Eteenpäin liikkuminen

a. Tavoitteena on kyky aloittaa ja pysäyttää eteenpäin liikkuminen  
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pehme-ästi kuvien muodostamiseksi ryhmässä. Liikettä taaksepäin  
käytetään ensisijai-sesti pysäyttämään eteenpäin tapahtuva liike

b. tärkeimmät asiat suorituksen opetuksessa ja seuraamisessa:

- aloita perusasennosta
- jalat liikkuvat vain polvesta alaspäin
- polvien tulee pysyä paikallaan perusasennon leveydellä
- suorista jalat suoriksi lukiten polvet harjoituksen aikana

c. opetusmenetelmä:

- näytä eteenpäin liikkumisen suoritus
- jalkoja tulisi ojentaa ja koukistaa sulavalla liikkeellä
- polvien tulee pysyä perusasennon leveydellä jalkoja ojennettaessa eteenpäin 

liikkumista varten
- mitä leveämpi jalkojen asento, sitä parempi suunnan kontrollointi
- pidä huoli käsien ja jalkojen toisistaan riippumattomista liikkeistä (toisin 

sanoen, kädet pysyvät perusasennossa jalkoja ojennettaessa)
- selitä, että jalkoja ei välttämättä tarvitse ojentaa suoriksi asti loppulähestymistä 

tehtäessä
- laita oppilas laudan päälle seuraavaa harjoitusta varten
- sano ”neutraali”, sitten ”eteenpäin”. Seuraa suorituksen tärkeät kohdat ja korjaa 

asentoa tarpeen mukaan
- pyydä oppilasta pitämään ”eteenpäin”-asento 10 sekunnin ajan, sit-ten 

”neutraali” ja ”rentoudu” 10 sekunnin lepoa varten
- on tärkeää, että oppilas aloittaa ja lopettaa suorituksen perusasentoon
- oppilas tekee 10 toistoa, viisi toistoa silmät auki ja viisi silmät kiinni
- Vältä puhumasta toistojen aikana. Korjaa liikuttamalla oppilaan var-taloa 

oikeaan asentoon asennon pitämisen aikana
- kaiken suullisen ohjauksen tulisi tapahtua lepotauon aikana.

3. Taaksepäin liikkuminen

a. Tärkeimmät asiat suorituksen opetuksessa ja seuraamisessa:

- aloita perusasennosta oppilaan maatessa laudalla
- aloita taaksepäin liikkumisen opettaminen kaksivaiheisena

1. ensimmäiseksi, ojenna kädet suoriksi eteen pitäen perusasennon   
käsien leveys

2. toiseksi, tee negatiivinen taivutus ylävartalolla kiertämällä olkapäitä 
alaspäin

3. käsien tulisi olla 45 asteen kulmassa yläviistoon kyynärpäistä kämmeniin
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b. opetusmenetelmä:

- Sano ”neutraali” tai ”perus”, sitten ”taaksepäin”. Seuraa suorituksen tärkeät 
kohdat ja kaksivaiheinen toteutus

- pyydä oppilasta pitämään ”taaksepäin”-asento 10 sekunnin ajan, sit-ten 
”neutraali” tai ”perus”, ja ”rentoudu” 10 sekunnin lepoa varten

- on tärkeää, että oppilas aloittaa ja lopettaa jokaisen suorituksen neutraaliin 
perusasentoon

- oppilas tekee 10 toistoa, joista viisi toistoa silmät auki ja viisi silmät kiinni
- Vältä puhumasta toistojen aikana. Korjaa asentoa liikuttamalla oppi-laan 

vartaloa oikeaan asentoon asennon pitämisen aikana. Kaiken suullisen 
ohjauksen tulisi tapahtua lepotauon aikana

- käsien tai jalkojen maksimaalisen liikeradan hyödyntämistä ei vält-tämättä 
tarvita tehokkaan taaksepäin liikkumisen suorittamiseksi

c. kouluttaja kontrolloi kaikkia putoamisnopeuden muutoksia hypyillä, joilla harjoitellaan 
eteenpäin ja taaksepäin liikkumista.

4. Otteiden ottaminen

a. tärkeimmät asiat suorituksen opetuksessa ja seuraamisessa:

- aloita ottamalla ote, peukalo ranteen alapuolella ja muut sormet ran-teen 
yläpuolella

- tarkista, että olkapäät ovat neutraalissa perusasennossa
- ojenna jalkoja hieman positiivisen paineen luomiseksi kohti keskustaa
- avaa kädet, kun tunnet painetta kohti keskustaa

b. opetusmenetelmä:

- näytä otteiden ottaminen kävelemällä eteenpäin pari metriä oppilaan luokse, ja 
otteita ottaessa sano ”otteet, kyynärpäät, jalat, kämmenet”

- anna oppilaan tuntea paine kohti keskustaa
- anna oppilaan harjoitella tätä viisi kertaa. Eteenpäin käveleminen simuloi 

keskimääräistä lähestymisnopeutta vapaapudotuksessa
+ varmista, että otteiden ottamisen jälkeen oppilas on perusasennos-sa, jotta 

hän putoaa suoraan alaspäin vapaapudotuksessa.
+ oppilas saattaa ottaa otteet jossain muussa asennossa kuin perusasennossa 

lähestymisnopeudesta  riippuen, tai jos hän on joutunut tekemään 
jarrutusliikkeen tai taaksepäin-liikkeen eteenpäin liikkumisen  
pysäyttämiseksi

+ käytä vihjesanoja ”otteet, kyynärpäät, jalat, kämmenet” varmistaaksesi, että 
oppilas palaa neutraaliin asentoon otteiden ottamisen jälkeen

- pyydä oppilas laudalle oppilaat jalat tukevaa pintaa vasten (esimerkiksi seinä), 
jotta harjoitus olisi todenmukaisempi
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- liiku laudalla eteenpäin ja tarjoa ranneotteet oppilaalle
- mahdollista oppilaan oikea suoritus käyttämällä ”otteet, kyynärpäät, jalat, 

kämmenet”-komentoja
- pyydä oppilasta painamaan jalkojaan kevyesti seinää vasten ”jalat”- 

vihjesanan kohdalla
- jalkojen painaminen seinää vasten antaa positiivisen paineen kohti keskustaa 

(huomioi: VPK:n tulisi olla sellaisessa asennossa, jossa oppilaan luoma paine ei 
liikuta häntä).

5. Aloitus, liikkuminen, pysäytys (ALP) – portaittainen lähestyminen

a. tärkeimmät asiat eteenpäin liikkumisen opetuksessa ja seuraamisessa:

- selitä ALP:n jokainen vaihe
- selitä, että liikkuminen-vaihetta käytetään etenemisen arvioimiseen
- opeta ensin staattiset asennot oikeiden vartalonasentojen oppimiseksi
- reagoi oppilaan suorituksiin fyysisillä vastareaktioilla (käytä voimaa) 

suorituksen havainnollistamiseen laudoilla
- seuraa ajoituksen oikeellisuus perusasennosta pysäyttämisasentoon
- selitä, että hyvin ajoitettu liikkuminen-vaihe ei välttämättä vaadi enää 

pysäyttämisliikettä
b. opetusmenetelmä:

- pyydä oppilasta aloittamaan laudalla perusasennosta, anna komento ”aloitus” 
(eteenpäin liikkuminen), ”liikkumien” (neutraali asento), sitten ”pysäytys” 
(taaksepäin-liike)

- oppilas tekee viisi toistoa pitäen kutakin osasuorituksen asentoa 3 sekunnin 
ajan

- 10 sekunnin lepotauot toistojen välissä
- Liikuta oppilas laudalla kohteeseen (seinä tai toinen lauta).  Liikuta oppilasta 

eteenpäin, kun hän ojentaa jalkojaan
- Reagoi vain oppilaan oikeaan toimintaan (jos oppilas ei tarjoa jalkoja 

ilmavirtaan, hän ei liiku eteenpäin)
- Seuraa kaikki ALP-vaiheet. Jos toisella laudalla oleva VPK on liik-kumisen 

kohteena, seuraa pysäytysvaihe ja otteiden ottaminen(otteet, kyynärpäät, jalat, 
kämmenet)

- harjoituta, kunnes oppilas suorittaa liikkeen ennakoiden ja sujuvasti.
6. Eksaminaattori näyttää kokonaisen opetustapahtuman eteenpäin ja taaksepäin liikku-

misesta, otteiden ottamisesta ja ALP:stä.

E. Putoamisnopeuden säätely ylös- ja alaspäin liikkumista varten 

1. Tarkoitus: Saavuttaa kyky päästä muun muodostelman kanssa samalle tasalle ennen ot-



Ainoastaan Suomen ilmailuliitto RY:n Siipiseurojen käyttöön. Kopiointi ehdottomasti kielletty.

35

teiden ottamista. Tasalle pääseminen estää törmäykset ylä- ja alapuolelta lähestyvien 
hyppääjien kanssa.

2. Ylöspäin liikkuminen – tärkeimmät asiat suorituksen opetuksessa ja seuraamisessa:

a. aloita liike alaselästä

b. paina polvia alaspäin ja levennä jalkojen asentoa

c. kyynärpäät painuvat alaspäin samalla kun olkapäiden kiertäminen alas-päin 
muodostaa negatiivisen taivutuksen rintakehään

d. ojenna käsiä eteenpäin, vastaavasti kuten taaksepäin liikkumisessa

e. vartalon tulisi nousta lattiasta

f. jalat pysyvät neutraaleina tai hieman ojennettuina

g. käsiä ojennetaan hieman eteenpäin ja painetaan alaspäin

h. pää pysyy ylhäällä.

3. ylöspäin liikkumisen opetusmenetelmä:

a. negatiivinen taivutus tulisi tehdä kahdessa vaiheessa:

ensin oppilaan ollessa polvillaan

- sitten oppilaan maatessa mahallaan
b. pyydä ensin oppilasta suoristamaan selkäranka ja aloittamaan negatiivinen taivutus 

köyristämällä alaselkä

c. alaselän negatiivinen taivutus saavutetaan helpoiten kääntämällä lantiota kohti reisiä 
(tai painamalla napaa kohti selkärankaa)

d. Olkapäiden ja lantion tulisi olla samalla korkeudella. Pään tulisi pysyä  
ylhäällä, koska tämä ylöspäin liikkuminen tehdään otteita lähestyttäessä (ei ole matala 
”kupita Veikkolasta”- asento)

e. jalkojen tulisi pysyä neutraalissa perusasennossa, tai vain hieman ojennettuina

f. käsien tulisi olla myös hieman ojennettuina mahdollisen eteenpäin liikkumisen 
estämiseksi

- käsien asento ei ole täysin todenmukainen makuuasennossa harjoiteltaessa
- käsien asentoa tulisi hioa leveämmäksi ja enemmän eteenpäin ojentu-neiksi 

pystyasennossa harjoiteltaessa
g.tämä harjoitus tulisi aina aloittaa ja lopettaa neutraaliin perusasentoon

h. oppilaan tulisi tehdä viisi toistoa pystyasennossa pitämällä asentoa 10 sekunnin ajan 
ja lepäämällä 10 sekuntia

i. viisi toistoa tehdään myös makuuasennossa, pitämällä asentoa viisi se-kuntia ja 
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lepäämällä 10 sekuntia

j. avainsanoja ovat ”negatiivinen” ja ”selkäranka”.

4. Alaspäin liikkuminen – tärkeimmät asiat suorituksen opetuksessa ja seuraamisessa:

a. paina lantiota eteenpäin

b. aloita neutraalista asennosta

c. rentouta selkä taivuttavaan asentoon

d. muista hengittää syvään

5. alaspäin liikkumisen opetusmenetelmä:

a. oppilas harjoittelee voimakasta taivutusta polvillaan

b. VPK:n tulisi tukea oppilaan alaselkää

c. polvistu oppilaan taakse tai laita käsi oppilaan alaselälle, ja pyydä häntä  
nojaamaan taaksepäin tukea vasten ja rentoutumaan täyteen taivutusasentoon

d. rohkaise oppilasta katsomaan ylöspäin taivutuksen aikana, jotta  
oppilas löytää kiintopisteen nähdäkseen suorituksensa tehokkuuden

e. Mitä enemmän oppilas luottaa VPK:hon, sitä rentoutuneempi hän on. Oppilaan 
huojuminen on merkki siitä, että hänen tulee rentoutua enemmän, antaen VPK:n ottaa 
hänen painonsa vastaan

f. Oppilaan pitäisi tehdä 10 toistoa, viisi toistoa silmät auki ja viisi silmät kiinni. Asentoa 
ei tulisi pitää yli 5 sekuntia kerrallaan.

6. ALP ylöspäin ja alaspäin liikkuessa – tärkeimmät asiat suorituksen opetuksessa ja seu-
raamisessa:

a. opeta ja harjoituta ALP:tä varten vain negatiivinen asento, neutraali asento ja voimakas 
taivutus

b. tavoitteena on pysäyttää liike samalle tasolle kuvan tai VPK:n kanssa

c. pidä kovaa taivutusta vain puoli sekuntia

d. harjoituta korotetulla harjoittelulaudalla tai pöydällä, ja oppilaan tulee odottaa 
aloitusmerkkiä (kun VPK on oppilaan yläpuolella, hän antaa oppilaalle aloitusmerkin 
näyttämällä peukkua).

7. ALP–opetusmenetelmä:

a. Kertaa ALP:n periaatteet oppilaan kanssa

b. suorita sekä staattiset että aistiharjoitukset samassa opetustapahtumassa

c. staattinen harjoitus tehdään joko lattialla tai laudalla:
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- pyydä oppilasta siirtymään asennosta toiseen (pitämään sekä negatiivinen 
asento että liikkuminen-asento 3 sekunnin ajan, ja kova taivutus puolen 
sekunnin ajan

- kerro jokaisessa vaiheessa oppilaalle kun asennot menevät oikein
- suorita viisi toistoa 10 sekunnin lepoajoin

d. aistiharjoitus tehdään pöydän päällä:

- kouluttaja laittaa kätensä niin korkealle päänsä päälle kuin pystyy 
simuloidakseen sijaintiaan oppilaan yläpuolella vapaapudotuksessa

- opettaja näyttää peukkua antaakseen oppilaalle luvan aloittaa (negatiivinen 
asento)

- kun oppilas näyttää oikean negatiivisen asennon, ala tuomaan kät-täsi alaspäin 
ja lopeta samalle tasolle oppilaan kanssa siinä vaiheessa, kun oppilas pysäyttää 
liikkeen

- Seuraa kaikki kolme ALP-vaihetta. Pysäytyksen (kova taivutus) tulisi tapahtua 
tarkalleen sillä hetkellä, kun kätesi laskee silmiesi tasolle

- opettajan ja oppilaan tulisi olla n. viiden metrin päässä toisistaan
- muistuta oppilasta, että harjoiteltava hyppy on hyvin  visuaalinen
- tavoitteena on pitää viiden metrin etäisyys vapaapudotuksen ajan
- sekä  oppilaan että opettajan tulisi liikkua ylös ja alas omissa sektoreissaan
- kaikki vahingossa tapahtuva eteenpäin tai taaksepäin liikkuminen ylös- ja  

alaspäin liikkumisen aikana tulisi korjata
+ jos oppilas näkee liikkuvansa eteenpäin liikkuessaan ylös, hän voi ojentaa 

käsiään eteenpäin pysäyttääkseen eteenpäin liikkumisen
+ jos oppilas näkee liikkuvansa taaksepäin liikkuessaan alas, hän voi tuoda 

jalkansa neutraaliin asentoon pysäyttääkseen taaksepäin liikkumisen
+ jos oppilas ei korjaa vaakatasossa olevaa etäisyyttä, kouluttajan  tu-lee 

tehdä korjaus ja muistaa mainita siitä palautteen aikana.
8. VPK-kokelaiden eksaminaattori näyttää kokonaisen opetustapahtuman ylöspäin ja ala-

päin liikkumisesta käyttäen ALP-vaiheita.

F:  Syöksy  (swooping)

1. Tärkeimmät asiat suorituksen opetuksessa ja seuraamisessa:

a. jalat suorina

b. polvet perusasennon leveydellä

c. pää ylhäällä

d. vartalo taivutuksessa

e. kädet vietyinä takaviistoon delta-asentoon
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f. kämmenet aivan lantion yläpuolella vaakatasossa.

2. Opetusmenetelmä:

a. pyydä oppilasta makaamaan laudalle tai lattialle

- aloita neutraalista perusasennosta
- sano ”delta”, ja katso että jalat suoristuvat ensin täysin ja vartalon taivutus säilyy, 

ja sitten kädet viedään takaviistoon
- Jalkojen tulisi liikkua ennen käsiä. Pitele oppilaan jalkoja, ja anna jalkoihin 

painetta kun hän painaa niitä suoriksi
- leveä syöksyasento auttaa pitämään tasapainon ja lähestymään suoraan
- jos oppilaalla on vaikeuksia sukeltaa suoraan, hänen täytyy leventää jalkojen 

asentoa ja leventää käsiä lähemmäs 90 asteen kulmaa vartaloon nähden
b. aloitus, liikkuminen, pysäytys – portaittainen lähestyminen:

- tämä on aloitusten ja etenemisten sarja, jota käytetään hallinnan säilyttämiseksi 
kuvaa lähestyttäessä

- muista, että liikkuminen-vaihe on arviointivaihe. Oppilaan tulee aloittaa 
deltasta, arvioida sitten sekä vertikaalista että horisontaalista etäi-syyttään 
kuvasta, ja aloittaa sitten uudelleen

- oppilas tekee monta aloitusta ja liikkumista, kunnes hän on samalla tasolla 
kuvion kanssa 2-6 metrin päässä

- sen jälkeen oppilas liikkuu eteenpäin kuroakseen etäisyyden kiinni ja ottaakseen 
otteen

c. syöksyn pysäytys:

- tämä on yhdistelmä voimakasta negatiivista taivutusta alaspäin me-nevän 
liikkeen pysäyttämiseksi sekä voimakasta  taaksepäin tapahtuvaa lii-kettä 
eteenpäin liikkumisen pysäyttämiseksi

- pysäytyksen aloittamiseksi työnnä käsivarsia eteenpäin samalla ne-gatiivisesti 
taivuttaen ja polvia pudottaen

- mitä pidempi liikkuminen-vaihe, sitä pienempi pysäytysliike
- tämä auttaa myös päätymään samalle tasolle kuvan kanssa lähes-tymisen 

lopuksi
d.oppilas käyttää aikaisemmin oppimiaan taitoja tullakseen 2-6 metrin etäisyydelle 

kuvasta

e. jos oppilas huomaa lähestymisen liikkuminen-vaiheessa olevansa lähel-lä mutta liian 
ylhäällä, hänet on koulutettu käyttämään alaspäin liikettä päästäk-seen tasolle

f. jos oppilas huomaa olevansa tasolla mutta kaukana, hänen tulisi olla kou-lutettu 
liukumaan kuroakseen etäisyys kiinni samalla putoamisvauhtia hidastaen.

4. Turvallisuusseikkoja:
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a. oppilaan tulisi aina pitää sekä kuva että lähestymisreitti näkyvissään syöksyn aikana

b. oppilaan tulisi aina varautua kääntymään pois kuvasta ja jäämään kuvan sivulle kuvaan 
törmäämisen välttämiseksi

c. isompia kuvia lähestyttäessä on muistettava, että kuvan lähestyminen kohti tiet-tyä 
kohtaa voi häiritä toisen hyppääjän lähestymistä.

5. VPK-kurssin eksaminaattori näyttää kokonaisen opetustapahtuman syöksystä.

G. Purkusekvenssi

1. Oppilaiden tulee oppia tekemään purkutoimenpiteet, joka varmistaa avauksen vapaas-sa 
ilmatilassa ja oikealla korkeudella.

2. Purku – tärkeimmät asiat suorituksen opetuksessa ja seuraamisessa:

a. oppilas osoittaa purun aloituksen heiluttamalla käsiään

b. oppilas kääntyy 180 astetta kuvan keskipisteestä poispäin

c. liuku

d. pysäytys

e. yksi iso ja selkeä käsien liike pään edessä kertomaan avauksesta

f. varjon avaus annetussa korkeudessa.

3. Purun opetusmenetelmä:

a. yksi tehokas menetelmä on ”kahdeksaan laskeminen”:

- oppilas alkaa laskemaan kahdeksaan sekunnin väliajoin siinä vai-heessa, kun 
hän kääntyy liu’un aloittamiseksi

- oppilas laskee ”kaksi, kolme, neljä” liukuessaan
- liuku pysäytetään pysäytystekniikalla viidennen sekunnin kohdalla
- avausmerkki näytetään laskettaessa kuuteen
- avausliike tehdään laskettaessa seitsemään, ja varjo alkaa avautua 

kahdeksannella sekunnilla
- harjoittele purkutoimenpiteitä, kunnes suoritus onnistuu sujuvasti

b. selitä oppilaalle, että kahdeksaan laskemista ei ikinä lopeteta, mutta edistyessään 
hyppyurallaan oppilas tulee tehokkaammaksi liukujaksi, jolloin hän etenee pidemmälle 
menettäen vähemmän korkeutta kahdeksan sekunnin aikana

c. kahdeksaan laskeminen vaatii purkutoimenpiteiden aloittamista vähintään 500 metriä 
suunnitellun avauskorkeuden yläpuolella

d. oppilaiden tulee purkaa tarpeeksi korkealla, jotta heillä on aikaa harjoitella liukua, 
ja onnistuakseen ensimmäisillä ryhmähypyillään 25 metrin ja seuraavissa 50 metrin 



Ainoastaan Suomen ilmailuliitto RY:n Siipiseurojen käyttöön. Kopiointi ehdottomasti kielletty.

40

liukutavoitteessa 

e. suositeltu avauskorkeus on 1100 metriä.

4. Freeflying-ryhmät tarvitsevat korkeamman purkukorkeuden:

a. freeflying-hyppääjien nopeammat putoamisvauhdit tarkoittavat suurempaa 
korkeudenmenetystä purkutoimenpiteiden aikana

b. nopeasti putoavien hyppääjien tulee ensin liukua poispäin jyrkässä kulmassa 
erkaantuakseen yläpuolella olevista hyppääjistä, ja aloittaa sitten tehokas vaakaliuku 
hitaammalla putoamisnopeudella

c. oppilaan tulisi kerrata freefly-hyppyjen purkutoimenpiteet (Oppilaan Opas)

5. Eksaminaattori näyttää kokonaisen opetustapahtuman purkutoimenpiteistä.

harjoittelu ja evaluointi

A. harjoittelu

1. Ennen evaluointeja kurssin eksaminaattori ja kouluttajat näyttävät, miten oppilaiden 
opetus- ja hyppytapahtumat suoritetaan. Kokelaat arvostellaan näiden koulutustapahtu-
mien perusteella.

2. Kokelaat voivat harjoitella tarvittavia taitoja kurssin kouluttajien valvonnassa, pitäen 
mielessä että aika kuluu ja evaluoinnit täytyy aloittaa pian.

1. Kokelaat ja evaluaattorit tulisi ohjeistaa yhdessä, jonka jälkeen käydään läpi tämän kurs-
sin Kokelaiden evaluointi –kappaleen soveltuvat kohdat.

2. Kokelaat pitävät harjoituksen kaikista seuraavista:

- soolo:

+ liuku
+ lyhyt vapaa

- ryhmähyppy 1

+ flutteri-exit (edestä, keskeltä ja takaa)
+ eteenpäin ja taaksepäin liikkuminen
+ otteiden ottaminen
+ putoamisnopeus
+ purku
+ liu’un kertaus

- ryhmähyppy 2

+ sukellus-exit
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+ syöksy
+ ilmatilan- ja korkeudentarkkailu liu’un aikana.

3. Evaluoinnit alkavat kun evaluaattori sanoo ”aika alkaa”, ja loppuu kun kokelas ilmoittaa 
harjoituksen loppuneen.

4. Hyväksytysti suoritetut opetustapahtumat kuitataan Kouluttajakurssin koulutuskorttiin.

5.Ryhmävapaapudotustaitojen koulutusevaluoinnit voidaan suorittaa erikseen, tai yhdis-
tää ilmassa tapahtuvaan seuraamis- ja valvontaevaluointeihin tämän kurssin lopuksi.

 7. VArUSTEET

A. Vapaapudotuskouluttajan varusteisiin liittyvät vastuut

1. Ryhmähyppyihin mennessä oppilaan tulee olla itsenäisesti vastuussa varusteidensa valit-
semisesta ja turvallisesta varusteiden päälle pukemisesta

- oppilaat saattavat kuitenkin tarvita apua

- VPK:n tulee tarvittaessa opastaa oppilasta 

2. VPK:n tulee tehdä oppilaalle varustetarkastukset ennen jokaista hyppyä, ja antaa myös 
oppilaan tehdä varustetarkastus VPK:lle.

3.Oikeaoppiset varustetarkastukset lisäävät jokaisen hypyn turvallisuutta.

4. Ilmailuliiton kouluttajaluokituksen haltijoiden on suositeltavaa käyttää automaattilau-
kaisinta ja äänikorkeusmittaria oppilaiden kanssa hypättäessä.

B. Varustetarkastukset

1. Tee varustetarkastukset järjestelmällisesti ja säännönmukaisesti virheiden välttämisek-
si:

- ylhäältä alas ja takaa eteen, tai muussa loogisessa järjestyksessä

- liikuta käsiäsi tarkastuskohteesta toiseen ja seuraa käsiäsi katseellasi.

2. Varmista, että oppilas tekee varustetarkastuksen ennen päälle pukemista.

3. Tee oppilaalle täydellinen varustetarkastus ennen koneelle menoa.

4. Tee oppilaalle kolmas varustetarkastus ennen exitiä.

5. Tarkistettavat asiat ennen pukemista:

- oppilaan henkilökohtainen varustus soveltuu hyppyyn ja on valmiina

- valjaiden koko sekä pää- ja varavarjo on oikea oppilaan painoon ja kokemustasoon 
nähden

- varavarjon pakkaus on voimassa ja sinetti on paikallaan
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- kolmirengasolkalukko on asennettu oikein

- valjaiden hihnojen Ja metalliosien kunto

- valjaiden reppuosan kunto, mukaan lukien pinni, kantohihnojen suojukset ja 
kiinnitysläppien kovikkeet

- automaattisen painelaukaisimen kunto ja kalibrointi sekä  
huoltoajankohta

- varavarjon pakkolaukaisuhihnan (RSL) kulku ja kiinnitys

- varavarjon pinnin ja kahvan tarkistus sekä kaapelin liikkuvuus

- päävarjon laukaisujärjestelmä

- henkilökohtaisten tavaroiden tarkistus :

+ kypärä
+ suojalasit
+ korkeusmittari nollattu
+ käsineet
+ kengät: nauhat kiinni, ei koukkuja

6. Tarkistettavat asiat ennen koneelle menoa:

- etupuolella:

+ kolmirengasolkalukko (ja RSL)
+ apuvarjon kahva, päävarjon irtipäästöpampula ja varavarjon avauskahva
+ rintahihna ja jalkahihnat oikein laitettu, hyvällä kireydellä ja ilman kierteitä, ja 

hihnojen päät kumilenkkien alla tai jalkahihnojen taskuissa
- takapuolella pinnien tarkistus, ylhäältä alas:

+ AAD (FXC/CYPRES)
+RSL
+ varavarjokahvan kaapeli
+ sinetti
+ varavarjon pinni
+ päävarjon pinni ja vaijeri
+ apuvarjon yhdyspunoksen kulku ja apuvarjon viritysvärin näkyvyys (viritettävä 

apuvarjo)
+ apuvarjon kahva

- Tarkasta henkilökohtainen varustus uudelleen.
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7. Tarkistettavat asiat ennen exitiä:

- jalkahihnat ja rintahihna

- AAD

- RSL

- varavarjokahvan kaapeli

- varavarjon pinni

- päävarjon pinni tai kaapeli

-  apuvarjon yhdyspunoksen kulku ja apuvarjon viritysvärin näkyvyys (viritettävä 
apuvarjo)

- apuvarjon kahva

- kypärän lukko kiinni ja hihna kireällä

- korkeusmittari toimii

- suojalasit paikallaan ja kireällä

- hanskat kädessä 

C. harjoittelu

Kokelaat pukevat varusteet päälleen ja harjoittelevat varustetarkastuksia toisillaan 
käyttä-en kerhon oikeita oppilasvarusteita.

8. VAPAAPUdOTUSkOULUTUShYPYn TEkEMInEn

Vapaapudotuskouluttajan toimintatavat

A. Valmistelu

1. Esittely

a. VPK etsii oppilaan ja esittelee itsensä

b. useimmat oppilaat haluavat kuulla hieman VPK:nsa hyppyhistoriasta osana esittelyä.

2. Keskustele oppilaan kanssa

a. varmistaaksesi, että oppilas on valmistautunut vapaapudotuskoulutukseen ja hyppyyn:

- varjon käsittelykoulutus on tehty
- hätätoimenpiteiden kertaus on tehty

b. selvittääksesi, millainen koulutus on tarpeellista seuraavalle hypylle.
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- edellinen suoritus (tarkasta hyppypäiväkirja)
- tulevan hypyn tarkoitus, onko koulutus annettu?

3. Selvitä oppilaan fyysinen valmius hypylle:

a. viimeaikaiset aktiviteetit (sukeltaminen, juhlinta, liikunta jne)

b. terveys:

- flunssa, ontelot tukossa
- lääkitys
- loukkaantumiset
- ravinto ja nesteytys.

4. Käy oppilaan kanssa läpi harjoitus ja hyppytapahtuma kertoen sen vaiheet:

a. hypylle valmistautuminen ja harjoittelu

b. hyppyvarusteet

c. hyppykorkeuteen nousu ja hyppytapahtuma

d. hypyn jälkeen.

B. hypylle soveltuvuus ja valmistelu

1. Katso, että oppilaalla on oikeat varusteet kyseistä hyppyä varten

a. laskuvarjo

b. Kypärä, suojalasit, korkeusmittari, käsineet, kengät

c. hyppyyn soveltuva hyppyhaalari

- yleisesti ottaen oppilaan tulisi käyttää ihonmyötäistä haalaria, ellei ole ilmeistä 
syytä hidastaa oppilaan putoamisvauhtia

 - kouluttajan tulisi käyttää hyppyhaalaria, joka soveltuu oppilaan 
putoamisvauhtiin.

2. Katso, että oppilas tietää sääennusteen, tuuliolosuhteet ja uloshyppypaikan (hyppy-
suunnitelma). Kouluta tarvittaessa.

C. hypyn suunnittelu ja harjoittelu

1. VPK voi antaa koulutuksen seuraavalle hypylle.

2. Suunnittele exit.

3. Opeta ja harjoituta liikkeet, joita tarvitaan exitissä ja vapaapudotuksessa.

4. Suunnittele purkutapahtuma

a. oppilas valitsee sellaisen purkukorkeuden, joka on riittävä vaatimusten  
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mukaisen liu’un suorittamiseksi

b. VPK neuvoo, soveltuuko oppilaan valitsema purkukorkeus hypylle.

5. Kertaa laskeutumiskuviosuunnitelma.

6. Lautaile kaikki hyppytapahtuman vaiheet realistisella nopeudella, kunnes oppilaan suo-
ritus on sujuva ja täsmällinen.

d. Videokuvaus ja kamera

1. Hypyn videointi on tehokas koulutus- ja markkinointiapuväline, mutta VPK:n on annet-
tava kuvaajalle selkeä ohjeistus.

2. Ilmakuvaajan vähimmäisvaatimukset:

a. 300 ryhmähyppyä

b. 50 ilmakuvaushyppyä kokeneiden hyppääjien kanssa.

3. Ohjeista ilmakuvaaja niin, että hän ei ole missään vaiheessa hyppääjien tiellä ja että saat 
hypystä parhaan mahdollisen videon, jonka avulla on helppo briefata hypyn kulku

E. Manifestaus, koneen lastaus ja hyppytapahtuma

1. Anna manifestille hyppytapahtuman oikeat tiedot, mutta ota myös oppilas mukaan ma-
nifestaukseen.

2. Tee oppilaalle täydellinen varustetarkastus ennen koneelle menoa.

3. Suunnittele lastaus siten, että oppilas pystyy spottaamaan kouluttajan valvonnassa.

4. Kertaa hyppysuunnitelma 1300 metriä ennen exitiä.

5. Tee varustetarkastus ennen exitiä.

F. Spottaus, exit ja vapaapudotus

1. Varmista ennen koneelle menoa, että oppilas tietää oikean uloshyppypaikan.

2. Jos tarpeellista, muistuta oppilasta ottamaan huomioon koneen painorajat ovelle kiipeä-
misen aikana.

3. Pidä huoli, että oppilas ottaa oikean spottausasennon nähdäkseen ulos ovesta. Neuvo jos 
tarpeellista.

4. Katso, että oppilas aloittaa kiipeämisen oikeassa kohdalla ja ryhmien suunniteltua aika- 
tai etäisyysvälejä noudattaen.

5. VPK avustaa kiipeämisessä ja exitissä.

6. VPK johtaa hyppytapahtumaa ja seuraa oppilasta vapaapudotuksen aikana.
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7. VPK seuraa, että oppilas purkaa ja lähtee liukumaan ilman VPK:n purkumerkkiä (ellei 
tarpeellista) hyppysuunnitelman mukaan.

8. VPK seuraa oppilaan laskeutumiskuvion ja laskeutumisen jos mahdollista.

G. Laskeutumiskuvio ja laskeutuminen

1. Katso purkumerkki ja varjon avaus. Oppilaan tulisi katsoa ylöspäin purkumerkkiä anta-
essaan.

2. Seuraa oppilaan laskeutumiskuvio, finaali ja etäisyys maalista

a. avustamaton laskeutuminen 20 metrin sisään suunnitellusta maalista voidaan katsoa 
riittäväksi suoritukseksi.

b. vähintään viiden laskeutumisen osuminen kouluttajan määräämälle alu-eelle on 
edellytys peruskoulutusvaiheen vaatimuksien täyttämiseksi ja viisi 20 metrin sisään 
laskeutumista A-lisenssin saamiseksi.

h. hypyn jälkeen

1. Varmista, että oppilas on laskeutunut turvallisesti ja palannut kerhotiloihin

a. kaikki varusteet ovat tallella ja laitettu paikoilleen

b. oppilas tietää palautteenannon ajankohdan.

2. Valvo hypyn jälkeinen palautteenanto ja koulutus

a. anna ensin oppilaan näyttää liikkuen ja puhuen hänen havaintonsa hypyn kulusta

b. selitä, miten hyppy meni VPK:n näkökulmasta

- huomiot vapaapudotuksessa
- huomiot laskeutumiskuviosta ja laskeutumistarkkuudesta
- positiivisten asioiden korostaminen
- keskustele parannettavista asioista

c. katso video, jos sellainen on

d. anna korjaava koulutus jos tarpeen

e. anna koulutus seuraavalle hypylle, tai yleiskäsitys hypystä

f. kirjaa hyppy

- oppilaan hyppypäiväkirjaan
- koulutuskorttiin

3. Kun kaikki kyseiseen vaiheeseen kuuluvat edistymiskriteerit on täytetty, VPK ohjaa op-
pilaan hyppymestarille seuraavaa vaihetta varten (vaiheen kirjallinen koe ja siirtyminen 
jatkokoulutukseen tai koehyppy A-lisenssiä varten).
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hypyn kirjaaminen 

Jotkut hyppymestarit muistavat jokaisen oppilaan nimen ja suoritetut hypyt. Toisilla on 
niin paljon tekemistä, etteivät he edes muista kahta hyppyä aikaisempia suorituksia. Oppi-
laan muistikuvat hyppytapahtumasta ovat usein hajanaisia, varsinkin ensimmäisistä 
hy-pyistä.. Yksi työsi kouluttajaluokituksen haltijana on pitää riittävää kirjaa oppilaasi 
edistymisestä.

Menetelmät vaihtelevat kerhoittain, mutta tavoite on sama: Hyppypäiväkirjan kirjausten 
tulee tarjota seuraavalle VPK:lle tai hyppymestarille riittävästi tietoa siitä, mistä kohtaa 
koulutusta hän jatkaa oppilaan kanssa. Tietoa tulisi olla kattavasti ja sen tulisi olla tark-
kaa, selkeällä käsialalla kirjoitettua ja positiivista.

Mitä kirjata

Oppilaasi luottavat siihen, että sinä et anna tärkeiden tietojen sekoittua epäolennaisem-
pien tietojen kanssa. Varsinkin oppilaan varhaisen hyppykoulutuksen aikana sinun tulee 
kirjata suoritukset ylös laajasti ja yksityiskohtaisesti. Kirjaa tärkeät asiat järjestelmällisesti, 
aloittaen mahdollisesti ennen hyppyä tapahtuneesta kaluston käsittelystä ja sitten 
hyppy-korkeuteen nousemisesta, spottauksesta, exitistä, vapaapudotustapahtumista ja 
asioiden havaitsemisesta, varjon avauksesta, laskeutumiskuvioista ja laskeutumisesta. 
Mieti, mitä asioita seuraavan VPK:n tai hyppymestarin tulee tietää kerratakseen oppilaan 
kanssa esimerkiksi ovelle kiipeäminen.

Kirjaa kaikki epätavalliset tapahtumat, kuten nopea tai hidas putoamisvauhti tai tarve 
eri-tyisen hyppyvarusteen käyttöön, jotta seuraava VPK ei joudu yllättymään. Merkinnät 
hie-man heikosta, tai erittäin hyvästä, suorituksesta auttavat seuraavaa VPK:ta tietämään, 
mi-ten paljon antaa haasteita oppilaalle seuraavalla hypyllä.

Lisenssivaatimusten täyttämiseksi hyppypäiväkirjassa tulee olla seuraavat merkinnät: 
hy-pyn numero, päivämäärä, paikka, uloshyppykorkeus, vapaapudotuksen pituus (aika), 
hy-pyn tyyppi, laskeutumisetäisyys maalista, käytetty kalusto ja VPK:n ja hyppymestarin 
alle-kirjoitus. Hyppyjen kirjausten tulee olla suoritusjärjestyksessä ja kirjoitettu 
oppilaalle hy-väksyttyyn hyppypäiväkirjaan lisenssin anomiseksi. Useimmissa 
myynnissä olevissa hyppypäiväkirjoissa on valmiit kohdat kaikkia tarvittavia tietoja 
varten, vaikkakin joistakin puuttuu tilaa riittävän tarkkojen merkintöjen tekemiseksi.

Ole tarkka ja positiivinen

Kaikkein parhaimmillakin oppilailla on parantamisen varaa seuraavalle hypyllä, ja hyppy-
päiväkirjan tulee näyttää missä asiassa on korjaamisen varaa. Pidä hyppytapahtuman 
huomiot ja korjaukset – sekä suulliset että kirjaan kirjatut – positiivisena, jotta oppilaasi 
koulutus olisi tehokasta.

Esimerkkinä oppilas, joka teki exitin taivuttamalla hyvin, mutta jonka jalkojen ja pään 
asento kaipaa parantamista. Hyppypäiväkirjamerkintä voisi olla jompikumpi seuraavista:
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1. ”Taivutus ok, pää alhaalla ja jalat liian koukussa”

tai

2. ”Hyvä taivutus! Ojenna jalkoja ja katso konetta.”

Molemmat merkinnät selostavat oikein oppilaan suorituksen seuraavalle VPK:lle, mutta 
kumpi tekee oppilaasta tyytyväisemmän? Kumpi antaa oppilaalle selkeitä korjausohjeita? 
Useimmat oppilaat hyppäävät parantaakseen omakuvaansa tavalla tai toisella. Positiivi-
nen merkintä auttaa oppilaitasi saavuttamaan tuo tavoite.

Tee merkinnöistäsi selkeitä ja luettavia, jotta myös oppilas hyötyy niistä. Parhaat 
merkin-nät on kirjoitettu pienillä kirjaimilla ja helposti luettavalla käsialalla, ja jossa on 
vältetty lyhenteitä ja paraslangisanoja. Käytä lyhyitä, mutta täydellisiä lauseita, jotka on 
kirjoitettu selkokielisesti. Vertaa kahta seuraavaa merkintää:

1. ”Kiip. ovelle O.K., hidas. Hyvä kats. sisään-ulos ja lasku. Korkeuden tark. vain 1-NOVA-
hyppymest. puolelle. Harj.vedot liian nopeita, ei löyt. kahvaa. Hyvä korkeuden tark. #2 
5-5 myöhässä, hyppymest. avust. avaus, ohj. hyvä, jaloilleen.”

ja

2. ”Hyvä kiipeäminen ovelle, harjoittele nopeutta. Hyvät exit-huudot. Tee harjoitusvedoista 
rauhallisia ja täsmällisiä. Hienoa edistymistä toisessa korkeudentarkkailussa. Valmistau-
du avauskorkeuteen. Avaus oli hyppymestariavusteinen. Hyvää työtä varjon ohjailussa. 
Laskeutui jaloilleen!”

Sekä oppilas että hyppymestari saavat selvää jälkimmäisestä esimerkistä, mutta merkin-
nät sisältävät myös selkeät ja tarkat ohjeet ongelmien korjaamisesta. (Ensimmäinen 
huolimaton korkeudentarkistus korjaantui seuraavalla yrityksellä – miksi mainita 
ensimmäi-sestä?).

Ensimmäinen esimerkkimerkintä antaa myös kuvan, että hyppymestari pelasti tumpeloi-
van oppilaan avauskorkeudessa. Jälkimmäisessä esimerkissä oppilas suoriutuu riittävän 
hyvin auttaakseen hyppymestaria avauksessa. Kummin tahansa, seuraava hyppymestari 
tietää, kenen oli tarkoitus avata varjo ja kuka sen käytännössä teki. Eikö esimerkki 2 tee-
kin vähemmän kolhuja oppilaan itsetuntoon?

kuka kuittaa oppilaan hypyn?

Yleensä VPK tai hyppymestari kirjaa jokaisen hypyn oppilaan hyppypäiväkirjaan välittö-
mästi hypyn jälkeen. 

henkilökohtainen kirjanpito

Sinulla tulee olla kirjanpito oppilashypyistä uusiaksesi kouluttajaluokituksesi joka vuosi. 
Voit antaa uusintaan tarvittavat tiedot joko KP/AKP:lle tai  hyppymestarieksaminaattorille 
. Jotkut hyppääjät haluavat kirjata ylös enemmän kuin toiset. Kouluttajaluokituksen 
haltijana se on osa tehtäviäsi.
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9. SUOrITUkSEn SEUrAAMIS- JA PALAUTTEEn AnTAMISMEnE-
TELMÄT

Taitoanalyysi

A. Esittely ja tarkoitus

1. VPK jakaa opittavan taidon pieniin, helposti hahmotettaviin osiin ja analysoi suorituksen 
osien summana (kokonaisuus - osa - kokonaisuus)

a. tunnista tärkeimmät suorituksen parantamiskohdat

b. selitä oppilaalle selkeästi, miten parantaa suoritusta.

2. Tässä kappaleessa kurssin eksaminaattori selittää, miten soveltaa motoristen taitojen 
seuraamismenetelmiä hyppysuorituksiin, ja miten pitää palautteenanto oppilaan kanssa 
tehokkaasti.

3. Jos mahdollista, Kouluttajakurssin kokelaiden tulisi katsoa koulutushyppyjä videolta so-
veltaakseen käytäntöön sen, mitä he ovat oppineet tässä kappaleessa.

B. Taitoanalyysi

1. Taidon tavoite

2. Taidon vaiheet: aloitus, välivaiheet, lopetus. Esimerkiksi opetettaessa syöksymistä käyt-
täen vaiheita syöksy, neutraali ja pysäytys.

3. Jokaisen vaiheen elementit: fyysinen liike ja siihen liittyvät tehtävät (korkeudentarkkai-
lu, hengitys jne).

C. Perustason biomekaniikka

1. Vartalon (torson) keskipiste on tärkein.

2. Ilmavirrassa tehokkainta on vartalon liikuttaminen.

3. Raajat seuraavat tärkeydessä ja tehokkuudessa.

d. Seuraamissuunnitelma

1. Seuraa taidon suorittaminen kuten opetettu.

2. Tunnista taito vartalon keskustasta ulospäin.

3. Seuraa suorituksen tehokkuus.

E. Lentotaidot 

1. Ovelle kiipeäminen ja exit:
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a. varmista, että oppilas laittaa kädet, jalat ja vartalon set-up -asentoon kuten harjoiteltu. 
Ohjeista kiipeämisen aikana jos tarpeellista

b. seuraa, että oppilas hengittää tietoisesti ja rentoutuu ennen exitiä. Ohjeista set-up 
-asennossa jos tarpeellista

c. seuraa oppilaan lantiota nähdäksesi todellinen exit-hetki oppilaan laskus-ta huolimatta

d. katso, kääntääkö oppilas vartalonsa oikein kohti ilmavirtaa:

- katso ensin lantio, sitten käsien ja jalkojen kontrolli
- oppilas on kohti lentosuunnan ilmavirtaa, kunnes tasapaino löytyy (yleensä 2-3 

sekuntia)
- jalat leveällä lisäkontrollin saamiseksi
- tietoinen hengittäminen exitin jälkeen auttaa rentoutumaan. 
Ohjeista jos tarpeellista (NOVA:n ”rentoudu”-käsimerkki).

2. Eteenpäin liikkuminen otteiden ottamista varten

a. oppilaan tulisi aloittaa eteenpäin liikkuminen ja säilyttää suunta jalkoja käyttäen

b. Otteiden ottamisten tulisi olla positiivisia. Hyppymestari kontrolloi  
etäisyyttä ja painetta kohti keskustaa

c. kun otteet on otettu, oppilaan tulisi vähentää vetoa suoristamalla  
jalkoja ja nostamalla kyynärpäitä ylävartalon taivutuksen lisäämiseksi.

3. Putoamisnopeuden säätely

a. hitaan putoamisvauhdin saavuttamiseksi, seuraa että oppilaan asento muuttuu vain 
kahdessa kohdassa vartaloa

- rintalasta (olkapäät) on negatiivisessa taivutuksessa
- jalkoja on hieman ojennettu

b. nopean putoamisvauhdin saavuttamiseksi, seuraa että

- vatsa on työnnetty mahdollisimman eteen (selkä voimakkaasti kaarella)
- kaikki raajat on rentoutettu (kädet ja jalat voivat olla hieman ojennettuina).

5. Syöksyminen 

a. seuraa, että oppilas käyttää hitaan putoamisvauhdin asentoa kohti ilmavirtaa heti 
exitin jälkeen minimoidakseen lentokoneen liikkeen aiheuttama eteenpäin heittävä 
voima

b. Seuraa, että oppilas tiedostaa sijaintinsa korkeussuunnassa kuvaan verrattuna, ja osaa 
säädellä putoamisnopeuttaan syöksylähestymisen aikana. Näiden taitojen hallinta 
näkyy tasaisena lähestymisenä

c. arvioi putoamisnopeus kuvaa lähestyttäessä oppilaan ollessa 3-6 metrin etäisyydellä 
ja samalla tasolla
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d. arvioi syöksy ja kuvaan tuleminen käyttämällä aloitus ja pysäytys  -periaatteita

e. seuraa, että tekniikat kuvaan tulemiseksi ja otteiden ottamiseksi  
sujuvat, kuten edellisillä hypyillä on harjoiteltu.

6. Purku ja liuku

a. arvioi oppilaan 180 asteen kääntymisen tarkkuus ennen delta-asennon ottamista

b. seuraa, että oppilaan jalat ovat suorina ja polvet lukittu ja oppilas pysyy  
liuku-suunnassa (10 asteen marginaalilla), ennen kuin hän vie molemmat kädet taka-
viistoon

c. Seuraa, että oppilaan vartalo on suorana tai vatsa koverana. Tällöin oppilas liukuu 
korkeutta säästäen

d. seuraa oppilaan käsien asento, joiden tulisi olla lantion kanssa samalla tasolla tai 
vähän sen alapuolella

e. katso olkapäiden kiertyminen (vaikea nähdä)

f. pysy paikallasi nähdäksesi oppilaan liu’un pituus ennen avausta.

F. koulutushyppyjen (ryhmähypyt) videointien kertaus (jos mahdol-
lista)

1. Kurssin kouluttavat näyttävät taitoanalyysin tekemisen käyttäen videoita oppilassuori-
tuksista (valinnainen).

2. Kokelaat harjoittelevat taitoanalyysin tekemistä käyttäen videoita oppilassuorituksista 
(valinnainen).

Palautteenanto

1. Kertaa, mitkä olivat suorituksen tavoitteet.

2. Pyydä oppilasta kertomaan hänen yksityiskohtainen näkemyksensä hypyn kulusta ennen 
kuin VPK kertoo oman versionsa.

3. Kertaa kaikki hypyn positiiviset asiat.

4. Keskustele kohdista, joissa on parantamisen varaa.

5. Käytä kokonaisuus - osa - kokonaisuus-menetelmää.:

a. pilko hyppytapahtuma erillisiin suoritusosiin, esimerkiksi

- spottaus
- ovelle kiipeäminen ja laskeminen
- exit ja alamäki
- otteiden ottaminen
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- purku ja tietoisuus korkeudesta
- liuku
- laskeutumiskuvio ja laskeutuminen 

b. järjestä osat tärkeysjärjestykseen, esimerkiksi:

- purku ja tietoisuus korkeudesta
- laskeutumiskuvio ja laskeutuminen
- liuku
- otteiden ottaminen
- exit

c. organisoi palautteenanto tärkeimpiä asioita korostavaksi.

B. Toimintamenetelmät palautteen antamiseen

1. Anna oppilaan osallistua parannettavien asioiden tunnistamiseen, ja keskittykää kaik-
kein tärkeimpiin asioihin, yleensä kahteen.

2. Anna uusia päämääriä seuraavaa hyppyä varten.

3. Selitä, näytä, harjoituta ja arvioi tavoitteena olevat taidot.

4. Käytä johdonmukaisesti positiivista ilmaisua

a. mieluummin ”aseta lantio ilmavirran suuntaisesti”, kuin ”älä käänny kohti lentokoneen 
perää lähtiessäsi ulos ovesta”

b. mieluummin ”jos saavut 300 metrin loppukuvion aloituskohtaan liian ylhäällä, käänny 
vastatuuleen ja palaa kohtaan oikeassa korkeudessa”, kuin ”älä aloita loppukuviota 
noin korkealla seuraavalla kerralla”

c. vakuuta oppilaalle, että virheiden tekeminen on hyväksyttävää ja  
normaa-lia.

harjoittelu ja evaluointi

A. harjoittelu

Kurssin kouluttajat näyttävät oikean palautteenantotekniikan oppilaan kuvitteellisen 
suo-rituksen jälkeen.

B. Arviointi (kuvitteellinen suoritus)

1. Kukin kokelas suorittaa onnistuneen palautteenannon kuvitteellisesta oppilassuori-tuk-
sesta.

2. Hyväksytyt palautteenannot merkitään kokelaan koulutuskorttiin
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C. Evaluointi (todellinen suoritus)

1. Aikataulu (jompikumpi allaolevista)

a. Evaluaattori antaa kokelaalle kuvitteellisen oppilassuoritustilanteen,  
jonka pohjalta kokelas valmistelee ja pitää palautteenannon. Aikaraja on 15 min

b. Kokelas käyttää evaluaattorin suoritusta ilmassa tapahtuvasta  
seuraamisen ja valvonnan evaluoinnista valmistellakseen ja pitääkseen palautteenan-
non. Aikaraja on 15 min.

2.  Hyväksytyt palautteenannot merkitään kokelaan koulutuskorttiin. 

10. OnGELMIEn SELVITTÄMInEn

A. Spottaus

1. Jos oppilas maassa valmistautuessaan valitsee uloshyppypaikan alatuulen puolelta:

a. oppilas on saattanut ymmärtää tuulitiedot väärin, tai luulla että  
tuulipussi osoit-taa sen mihin suuntaan tuulee, eikä sitä mistä suunnasta tuulee

b. Käytä käytännön havainnointimenetelmiä auttaaksesi oppilasta ymmärtämään 
prosessi helpommin. Esimerkiksi, seiso ulkona ja tunne tuuli kasvoissasi, ja katso 
sitten tuulipussia.

2. Jos oppilas vaikuttaa tarkkaamattomalta linjan ajossa:

a. selitä, että on parempi havaita ongelma linjan ajon alussa eikä vasta juuri ennen 
kiipeämistä

b. muistuta oppilasta katselemaan ympärilleen muiden lentokoneiden varalta.

3. Jos oppilas alkaa kiipeämään ovelle liian aikaisin, valmistaudu estämään oppilasta ja 
näyttämään sijainti osoittamalla suoraan alas jos aikaa on vielä jäljellä.

4. Jos oppilas myöhästyy kiipeämiskohdasta, valmistaudu kiirehtimään oppilasta ovelle vii-
meisen mahdollisen kiipeämispisteen kohdalla, jotta oppilaalla on mahdollisuus oppia 
pienestä spottausvirheestä.

B. korkeudentarkkailu

1. Vastuut

a. kouluttaja on vastuussa riittävästä etäisyydestä turvallisen avauksen tekemiseksi

b. oppilaan tulee avata määrätyssä korkeudessa kouluttajan toimista huolimatta.

2. Oppilaan tulee katsoa korkeusmittaria

a. 4-5 sekunnin välein

b. jokaisen liikkeen jälkeen
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c. aina jos liikkeen tekemisessä on ongelmia.

3. Oppilas tekee purun sovitussa korkeudessa

a. Opeta oppilaalle, että jos kouluttaja heiluttaa käsiään päänsä edessä, oppilaan tulee 
purkaa ja liukua sovittuun korkeuteen asti. Jos kouluttaja  avaa varjonsa, oppilaan 
tulisi myös avata varjonsa

b. jos oppilas ei pura sovitussa korkeudessa, anna purkumerkki mutta jää paikallesi 
seuraamaan oppilaan liuku

c. jos oppilas ei käänny ja liu’u purkumerkin jälkeen, kouluttajan tulee kääntyä ja liukua 
riittävän etäisyyden saamiseksi, sekä avata 1200 metriin mennessä

d. Kouluttaja ei saa missään tilanteessa auttaa oppilasta avaamaan.

C. Palautteenanto

1. Jos oppilaalla on negatiivinen asenne palautteenannossa, pyydä oppilasta sanomaan edes 
yksi positiivinen asia suorituksestaan ja luo positiivisuutta siitä onnistumisesta.

2. Jos oppilaan tarvitsee parantaa suoritustaan monin tavoin, keskity silti vain kaikkein tär-
keimpiin parannettaviin asioihin jos turvallisuus ei vaarannu, ja keskity harjoituttamaan 
vain näitä kahta tai kolmea asiaa seuraavaa hyppyä varten.

3. Jos oppilaalla on liian monia tai erittäin vakavia turvallisuuteen vaikuttavia ongelmia hy-
pyssään, pyydä hyppymestari mukaan palautteenantoon.

11. kOkELAIdEn EVALUOInTI

A. Esittely

1. Kurssin tämä kappale selitetään kokelaille kaikkien kurssin evaluaattorien ollessa pai-
kalla seuraavista syistä:

a. evaluaattorit saavat samalla ohjeistuksen

b. kokelaat saavat varmuuden siitä, että he saavat tietoonsa kaikki  
evaluointikriteerit ja ohjeistukset

c. kokelaiden ja evaluaattorien välille hyvä yhteys ja yhteisymmärrys ennen testien 
aloitusta.

2. Kouluttajakurssi sisältää neljä käytännön evaluointiosuutta:

a. alkeiskurssin kaikille menetelmille yhteiset osuudet

b. ryhmähyppytaidot

c. kokelaiden ilmassa tapahtuva seuraaminen ja valvonta

d. palautteenanto
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e. kohdat b, c ja d voidaan suorittaa erikseen tai samaan hyppyyn  
yhdistettynä.

3. Kurssi sisältää myös kirjallisen kokeen:

a. lähteet käytettävissä –käytäntö

b. täytyy suorittaa ennen kurssin alkua

c. vähintään 80% oikein

d. jos koe täytyy antaa suoritettavaksi vasta kurssin aikana, kaikkiin vastauksiin täytyy 
vastata oikein.

B. Yleistä

1. Yhdenmukaisten toimintatapojen varmistamiseksi jokainen evaluointi tulisi suorittaa 
yleisesti ottaen samalla tavalla ja samoja suoritusvaatimuksia käyttäen.

2. Opetustapahtumien evaluointien ryhmät

a. Kurssin eksaminaattori jakaa kokelaat pareiksi alkeiskurssin ja  
ryhmähyppytai-tojen opetustapahtumien evaluointeja varten. Evaluaattori valvoo pareja

b. Parien tulisi pysyä samoina opetustapahtumien evaluointien aikana, ja parien tulisi 
vuorotella oppilaan ja VPK:n rooleissa.

3. Evaluaattorit esittävät hypyille osallistuvia oppilaita ainoastaan ilmassa tapahtuvan seu-
raamisen ja valvonnan evaluointien aikana.

C. Evaluoitavat osa-alueet

Maakoulutus

1. Alkeiskurssin kaikille menetelmille yhteisien osuuksien opetustapahtumien evaluointi 
koulutustaitojen arvioimiseksi on esitetty kappaleessa 5: Alkeiskurssi: Kaikille menetel-
mil-le yhteiset osuudet: Käytännön harjoitukset ja evaluoinnit.

2. Ryhmähyppytaitojen opetustapahtumien evaluointi koulutustaitojen arvioimiseksi on 
esitetty kappaleessa 6: Ryhmähyppytaitojen opettaminen ja arviointi: Harjoittelu ja eva-
lu-ointi.

3. Palautteenannon evaluointi on selitetty kappaleessa 9: Menetelmät suorituksen seu-raa-
miseen ja palautteen antamiseen.

Ilmassa tapahtuva seuraaminen ja valvonta

1. Tässä kappaleessa VPK-kurssin kokelas osoittaa kykynsä seurata, arvioida ja korjata 
yleisiä ongelmia, joita oppilasta esittävä evaluaattori tekee ryhmähyppytaitohyppyjen 
ai-kana.
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2. Evaluaattori tekee oppilaana joitakin tai kaikki seuraavista virheistä, jotka kokelaan tuli-
si korjata välittömästi:

a. spottaus:

- (ennen lastausta) oppilas suunnittelee varjon avautumiskohdan alatuulen 
puolelle (johtuen tuulitietojen tai tuulipussin virheellisestä tulkit-semisesta)

- oppilas yrittää ajaa linjaa katsomatta ulos ovesta
- oppilas on tarkkaamaton koneen etenemisestä linjalla
- oppilas yrittää kiivetä ovelle liian aikaisin tai myöhään

b. kiipeäminen ovelle: 

- evaluaattori yrittää kiivetä ovelle sovitusta poikkeavaan asentoon, jonka 
kokelaan tulee korjata (evaluaattorin yhteistoiminnalla).

3. Evaluaattori tekee oppilaana joitakin tai kaikki seuraavista virheistä, jotka kokelaan tuli-
si huomata, tunnistaa ja korjata myöhemmin palautteenannon yhteydessä:

a. exit ja vapaapudotus:

- ennenaikainen tai myöhäinen exit
- asettautuminen väärin ilmavirtaan, josta seurauksena hetkellinen tasapainon 

menetys (korkeintaan 3 sekuntia)
- VPK:hon katsominen liian aikaisin, seurauksena hetkellinen  tasapainon 

menetys (korkeintaan 3 sekuntia)
- jalat koukussa
- syöksy-exitissä oppilas lopettaa syöksymisen kohti pohjaa ja alkaa pudota 

hitaasti
b. otteiden ottaminen:

- huono tai negatiivinen taivutus ylävartalossa (kyynärpäät ovat alhaalla)
- jalat koukussa

c. putoamisvauhdin säätely:

- nopea putoamisvauhti: kädet tai jalat koukussa, polvet roikkuvat, jalat 
ojennettuina samalla kun kädet ovat sisäänvedettyinä

- hidas putoamisvauhti: kädet tai jalat ovat liian suorassa, pää takana ja katse 
ylhäällä, taivuttaminen vyötäröstä (ei rintalastasta)

d. purku: purkukorkeuden tai VPK:n purkumerkin huomiotta jättäminen

e. liuku:

- liu’un aloittaminen viemällä kädet takaviistoon jalkoja  suoris-tamatta (joka voi 
lisäksi aiheuttaa epävakaan suunnassa pysymiseen ja hitaan etenemisvauhdin)

- vartalossa positiivinen taivutus (joka voi lisäksi aiheuttaa riittämät-tömän liu’un 
pituuden)
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- kädet lantion yläpuolella (joka voi lisäksi aiheuttaa riittämättömän liu’un 
pituuden)

- yritys aloittaa liuku ennen oikeassa suunnassa olemista (joka aiheuttaa yli 10 
asteen poikkeamisen liukusuunnasta tai  epävakaan suun-nassa pysymisen)

- jos evaluaattori tekee purkutoimenpiteet, hän liukuu (virheittä tai virheiden 
kanssa) ja avaa tai jättää varjonsa avaamatta sovitussa korkeu-dessa

f. kuvunkäsittelytaidot:

- S-mutkien teko finaalissa
- väärä tai tekemättä jäänyt loppukuvio
- laskeutuminen selvästi 20 metriä kauemmas maalista.

d. Maakoulutuksen säännöt

1.  Ennen jokaista evaluointitapahtumaa evaluaattori antaa kokelaalle ohjeistuksen kai-kis-
ta evaluointitapahtuman asioista, sisältäen:

a. lyhyt kertaus evaluointitapahtumasta

b. kattava ja yksityiskohtainen selitys pisteytyskriteereistä

c. kokelaan odotettu suoritustaso

d. erityiset muistutukset turvallisuudesta ja pisteytyksestä

e. varusteiden valinta ilmataitojen evaluointia varten kyseisen evaluaattorin kanssa, 
sisältäen ohjeet olla välittämättä tietyistä evaluaattorin mukana olevista va-rusteista, 
joita oppilailla ei normaalisti ole.

f. kokelaat saavat kysyä hyppytapahtumasta ja evaluoinnista.

2. Jokaisen kokelaan odotetaan noudattavan Ilmailuliiton koulutusohjelmaa hyppyä har-
joitellessa, ja sisällyttävän kaikki VPK:n maakoulutusevaluoinnin tarkistuslistan kohdat. 

3. Kokelas toimii parina mieluiten kurssin toisen kokelaan kanssa, ja kouluttaa häntä eva-
luaattorin tehdessä muistiinpanoja.

4. Evaluaattori voi sanoa ”aikalisä” milloin tahansa maassa tai ilmassa tapahtuvan evalu-
oinnin aikana, mutta kokelaat eivät, ellei kyseessä ole turvallisuuteen vaikuttava asia

a. evaluaattorin tulisi käyttää aikalisää vain tarvittaessa

b. evaluaattori antaa kokelaalle aikaa valmistautua evaluoinnin jatkamiseen aikalisän 
jälkeen.

E. hyppysuunnitelmat

1. Evaluointihyppy 1: käytä peruskoulutushyppyä Ilmailuliiton koulutusohjelmasta.

2. Evaluointihyppy 2: käytä jatkokoulutushyppyä Ilmailuliiton koulutusohjelmasta.
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F. Ilmassa tapahtuva seuraaminen ja valvonta, evaluointihypyn toi-
mintatavat

1. 20 minuuttia ennen koneen lastausta kokelas ja hänen oppilastaan esittävä evaluaat-tori 
ovat täysissä varusteissa ja valmiina hyppyyn. Evaluaattori voi kuitenkin tehdä tavalli-
sia virheitä varusteisiinsa, jotka kokelaan tulee huomata maassa tapahtuvassa varuste-
tarkastuksessa.

2. Evaluaattorin varusteet

a. evaluaattorit käyttävät oppilasvarusteita, mukaan lukien suojalasit tai visiiri, kengät 
ja kova kypärä

b. kaikki varustevirheet tulee löytää ja selvittää maassa tapahtuvassa varus-
tetarkastuksessa

c. evaluaattori ei saa missään tilanteessa yrittää mennä koneeseen virheel-lisessä 
varustuksessa, tai hypätä koneesta tarkoituksella tehdyn varustevirheen kanssa

d. kokelaan ennen exitiä tekemää varustetarkastusta varten evaluaattori voi tehdä 
kokelaan huomattavaksi sellaisia virheitä varusteisiinsa, jotka eivät vaaranna tur-
vallisuutta.

3. Evaluointitilanteen tapahtumat kehitetään tavallisen kerhoympäristön mukaan, ottaen 
huomioon että vapaapudotustaitoja harjoittelevan oppilaan odotetaan olevan vastuus-
sa seuraavista asioista (joista VPK saattaa kuitenkin joutua muistuttamaan tai avusta-
maan):

a. varusteiden valinta ja niiden tarkastaminen ennen pukemista

b. lentokoneessa toiminta, sisältäen vyöt, istuinjärjestys ja koneen  
painopisteohjeiden mukaan toimiminen linjalla

c. spottaus, jolloin VPK toimii pokan vanhimpana

d. itsenäinen exit ja vapaapudotuksen stabiloiminen (evaluaattorin tulisi pitää 
kohtuullinen asentokontrolli)

e. varjon avaus

f. varjon ohjailu

g. hypyn jälkeinen varusteiden käsittely.

4. Evaluaattorien tulisi tehdä evaluointitilanteista sekä haastavia että opettavaisia koke-
laille

a. evaluaattoreiden haasteet tarjoavat kokelaille mahdollisuuksia havaita ongelmia  
vapaapudotuksessa hypyn jälkeistä palautteenantoa ja lisäharjoittelua varten

b. evaluaattori ei välttämättä korjaa tai avusta kokelaita evaluointien aikana, lukuun 
ottamatta sellaisia epäjohdonmukaisuuksia, jotka saattavat aiheuttaa vaaratilanteen 
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hypyllä.

5. Oppilaan spottauksen seuraaminen ja siinä avustaminen kuuluvat vapaapudotushyp-
pyjen käytännön (lentokoneessa tapahtuvaan) evaluointiin.

6. Evaluoinnin aikana kokelas saattaa joutua tilanteeseen, jossa oppilas unohtaa tarkkail-la 
korkeuttaan. Silloin kokelas saattaa joutua näyttämään oppilaalle purkumerkki, liuku-
maan pois ja avaamaan varjo 1200 metrin korkeudessa.

7. Ilmassa tapahtuvan seuraamisen ja valvonnan evaluointi alkaa 20 minuuttia ennen ko-
neelle menoa, jatkuu koko hyppytapahtuman ajan (koneen lastaus, ovelle kiipeämi-nen, 
hyppy, varjon ohjailu ja alastulo, oppilaan tulo kerhotiloihin) ja loppuu:

a. siihen hetkeen

b. palautteenannon jälkeen, eli kun kokelas on antanut oppilaana toimineen evaluaattorin 
palautteen.

8. Jokaisen evaluoinnin jälkeen evaluaattori antaa kokelaalle palautteen suorituksesta

a. kokelaan vahvuuksien korostaminen

b. mahdollisen ohjauksen tarjoaminen kokelaalle puutteiden korjaamiseksi, mukaan 
lukien korjausten näyttäminen ja harjoittelu

c. seuraava evaluointitapahtuma ja tarvittavat selitykset seuraavan  
evalu-oinnin pisteytyksestä.

G. VPk-evaluoinnin pisteytys

Maakoulutus

1. Jokaisen kokelaan tulee saada vähintään tyydyttävät pisteet vähintään seuraavista maa-
koulutustapahtumista:

a. kaksi opetustapahtumaa alkeiskurssin aihealueista

b. kaikki ryhmähyppytaitojen opetustapahtumien aihealueet

c. palautteenanto.

2. Maakoulutustapahtumat evaluoidaan tämän kurssin Perustason koulutusmenetelmät –
kappaleen asioiden oikeaa soveltamista arvioimalla, ja evaluoinnit kirjataan Ilmailuliiton 
Kouluttajakurssin koulutuskorttiin.

a. opetustapahtuman valmistelu

(1) opetustapahtuman pilkkominen selkeisiin ja toisiinsa liittyviin osiin
(2) osien yhdistäminen mielekkääksi opetustapahtumaksi

b. selkeä ja oikea opetustapahtuman selittäminen

c. oikein tehty mallisuoritus
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d. riittävä valvonta, jotta oppilaat harjoittelevat oikein

e. oikea arvio oppilaan taitotasosta opetustapahtuman jälkeen.

3. Puutteet, joista hylätään automaattisesti:

a. epäonnistuminen opetustapahtuman pitämisessä valmistelu, mallisuoritus, käyttöön 
sovellus ja arviointi –menetelmää käyttäen

b. riittämätön toistojen teettäminen opetustapahtuman aikana

c. riittämätön korjaaminen ja positiivisen palautteen antaminen taitojen oppimiseksi.

Oppilaan valvonta

1. Jokainen kokelas on vastuussa oppilaansa valvonnasta

a. luokassa opetusvälineiden kanssa toimiessa

b. laskeutumisalueiden, rullausteiden, kiitoteiden ja muiden mahdollisesti vaaral-listen 
lentokenttäalueiden lähellä

c. sopivia hyppyvarusteita valitessa

d. varmistaessaan, että oppilaan varusteet ovat hyvässä kunnossa ja säädetty oppilaalle 
sopiviksi

e. lentokonetta lähestyttäessä ja kuormatessa

f. nousun aikana, ovelle kiipeämisessä, exitissä ja vapaapudotuksessa

g. laskeutumisen jälkeen siihen asti, kunnes oppilas on tullut kerhotiloihin ja riisunut ja 
vienyt varusteensa paikoilleen.

2. Valvonnan pisteytystä ei oteta huomioon evaluoinnin vapaapudotusosuudessa.

3. Jokaisen kokelaan tulee saada tyydyttävät pisteet oppilaan valvonnasta jokaisella eva-
luointihypyllä.

4. Jos pisteet jäävät vajaaksi missä tahansa osa-alueessa, kokelaan tulee täyttää ko. osa-alu-
een osaamiskriteerit seuraavalla evaluointihypyllä.

5. Jos kokelas on suorittanut ilmassa tapahtuvat evaluoinnit, mutta hänen täytyy täyttää 
osaamiskriteerit oppilaan valvonnassa, kurssin kouluttajat käyttävät keinotekoista oppi-
las-tilannetta kokelaan testaamiseen.

6. Puutteet, joista hylätään automaattisesti:

a. epäonnistuminen oppilaan turvallisessa valvonnassa missä tahansa  
vaiheessa maakoulutusta, koneen lastausta, hyppykorkeuteen nousua tai kerholle palaa-
misen aikana

b. simuloitujen oppilaan varusteiden tarkastamatta jättäminen ennen koneelle menoa 
tai exitiä
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c. Vakavien varustevirheiden huomaamatta jääminen, mukaan lukien seuraavat (tai 
muut vakavat virheet):

- ei korkeusmittaria tai suojalaseja
- väärin asennettu kolmirengaslukko tai väärin pujotettu RSL (riippuen 

vakavuudesta)
- väärin pujotetut tai kierteellä olevat rintahihna tai jalkahihnat
- oppilaalle soveltumattomat valjaat
- korkeusmittaria ei ole nollattu.

Ilmassa tapahtuva seuraaminen ja valvonta

1. Jokaisen kokelaan tulee saada tyydyttävät pisteet kahdesta ilmataitojen evaluointihy-
pystä.

2. Kokelaan tulee havaita vähintään puolet evaluaattorin luomista virheistä jokaisessa seu-
raavassa hypyn osa-alueessa:

a. varustetarkastus ennen lastausta

b. valvonta koneessa ja linjan ajon aikana

c. varustetarkastus ennen exitiä

d. exit ja ovelle kiipeäminen

e. ryhmähyppytaidot

f. purku

g. liuku

h. varjon ohjailukuviot ja laskeutuminen.

3. Vaarallinen suoritus

a. evaluaattorin tulee ilmoittaa kurssin eksaminaattorille mistä tahansa sellaisesta 
toiminnasta, josta evaluaattorin mielestä aiheutuu vaaraa evaluointihypyllä

b. kurssin eksaminaattori voi suositella kokelaalle lisäkoulutusta, tai että kokelas ei tässä 
vaiheessa jatkaisi kurssin ilmassa tapahtuvia evaluointeja.

4. Puutteet, joista hylätään automaattisesti:

a. huonosti valittu exit-kohta, josta oppilas ei pääse turvallisesti takaisin las-
keutumisalueelle

b. hyppääminen OPS M6-1 pilvirajoja rikkovaan keliin

c. purku:

- automaattinen hylkäys tulee, jos kokelas ei huomaa purku-korkeutta ja näyttää 
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evaluaattorille purkumerkkiä myöhemmin kuin 150 metriä purkukorkeuden 
jälkeen

- kokelaan tulee antaa purkumerkki 150 metrin sisällä purku-korkeudesta, ja 
hänen tulee olla turvallisella etäisyydellä ja avata varjo 1200 metriin mennessä, 
jos evaluaattori ei lähde liukumaan

d. kokelas ei reagoi evaluaattorin jähmettymiseen purussa, eikä ota turvallista etäisyyttä 
ja avaa 1200 metriin mennessä

e. evaluaattorin kanssa törmääminen

f. muu

Huomaa: ”muu” ei tarkoita avointa tai laajaa tulkintaa mahdollisista syistä saada hylätty. 
Se on pikemmin varattu ennalta arvaamattomille tilanteille, jotka kurssin evaluaattorin 
ja eksaminaattorin mielestä aiheuttaisivat vaaraa evaluaattorille tai oikealle 
ryhmähyppytaito-ja opettelevalle oppilaalle.

5. Ryhmähypyn jälkeisen palautteenannon taidot

a. kokelaan tulee saada tyydyttävät pisteet vähintään yhdestä palautteenannosta

b. kokelasta arvioidaan seuraavissa taitokategorioissa:

- hypyn tavoitteiden uudelleen asettaminen
- hyvin suoritettujen taitojen vahvistaminen
- evaluaattorin virheiden tunnistaminen
- virheiden korjaaminen tämän kurssin seuraamismenetelmien mukaan
- uudelleenkoulutus oikein rakennetun opetustapahtuman avulla (valmistelu, 

mallisuoritus, käyttöön soveltaminen, arviointi)
- suulliset taidot: positiivisen lähestymistavan käyttö.

h. Uudelleentestaus

1. Kokelaiden tulee onnistua seuraavissa evaluoinneissa:

a. neljä alkeiskurssin maakoulutusta 

b. neljä maakoulutusta ryhmähyppytaidoista.

c. neljä ilmassa tapahtuvan seuraamisen ja valvonnan evaluointihyppyä.

d. neljä evaluointia palautteenannosta.

2. Jos kokelas saa automaattisen hylätyn varustetarkastuksesta ennen koneelle menoa,  hä-
nen hyppysuorituksensa evaluointia voidaan silti jatkaa ja hänet voidaan testata varus-
tetarkastuksen osalta myöhemmin uudelleen.

3. Jos kokelas ei saa tyydyttävää arvosanaa kaikista osa-alueista, hänen tulee suorittaa loput 
osa-alueet seuraavalla VPK-kurssilla.
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4. Evaluoinnit palautteenannosta voidaan suorittaa kuvitteellisen hypyn jälkeen sellais-
ten kokelaiden kanssa, jotka ovat suorittaneet sekä ilmassa tapahtuvan seuraamisen ja 
valvonnan evaluoinnit hyväksytysti, mutta eivät ole läpäisseet palautteenannon evalu-
ointia.

5. Kirjallisen kokeen uusiminen

a. jokaisella kokelaalla on mahdollisuus tehdä koe uudelleen kurssin aikana

b. jos kokelas ei saa 100% vastauksista oikein toisella yrityksellä, hänen tulee opiskella, 
käydä teoriaosuudet uudelleen seuraavalla Kouluttajakurssilla ja läpäistä sen 
kirjallinen koe.

6. Uudelleentestauksen maksu: kaikki uusitun testauksen ja evaluoinnin maksut ovat kurs-
sin eksaminaattorin päätettävissä.

7. Kaikkien osa-alueiden uusitut testaukset tulee läpäistä 12 kuukauden sisällä hylätyn 
kurssin jälkeen, tai kokelaan tulee käydä koko kurssi uudelleen.

OSA 2 

Suomen Ilmailuliiton koulutusohjelma II – ohjeita kouluttajalle

Alkeiskurssin jälkeinen oppilaiden koulutus tapahtuu perus- ja jatkokoulutusohjelman 
mukaan. Siihen kuuluu neljä osaa:

a) Koulutusohjelma II, joka sisältää alkeis-, perus- ja jatkokoulutuksessa tehtävät suori-
tukset sekä teoriat pakkolaukaisu- ja novajärjestelmässä.

b) Oppilaan Opas II, joka sisältää tiivistelmät eri koulutuksen vaiheissa tarvittavista teo-
riatiedoista.

c) Hyppypäiväkirjassa olevat koulutuskortit, joihin merkitään hyväksytyt suoritukset, 
teoria- ja käytännönkokeiden hyväksymispäivämäärät, Perus- ja jatkokoulutusjakson hy-
väksymisnumerot ja myöntämispäivämäärät sekä A-lisenssin kelpoisuuden täytty-misen 
toteaminen.

d) Tämä ohje, jossa määritellään koulutusohjelman käyttö.

Koulutuskortin lisäksi oppilaan on pidettävä hyppypäiväkirjaa, johon merkitään kaikki 
hypyt. Kouluttaja varmentaa jokaisen hypyn nimikirjoituksellaan.

Koulutusohjelman lisäksi hyppytoiminnasta määrätään ilmailumääräyksissä ja SIL ry:n 
ohjeissa. Koulutusohjelmien tai vastaavien ja määräysten ollessa ristiriidassa on määräys 
aina se asiakirja, jota noudatetaan. Kerhoilla on oikeus tiukentaa annettuja ohjeita ja 
määräyksiä omaa toimintaansa varten.

Koulutusohjelmassa määritellään hyppysuoritukset juoksevalla numeroinnilla 1–31 (1–
25 nova-alkeiskurssin jälkeisessä koulutuksessa, merkitään tästä eteenpäin lyhenteellä 
nova). Teoriaosuudet määritellään t:llä alkavin numeroin t2–t21 (t5*–t23 nova). Teoria-
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osuuksien numerointi vastaa Oppilaan Opas II:n kappalenumerointia. Teoriaosuudet si-
sältävät oppitunnin (O) ja suurimmassa osassa myös harjoituksen (H).

Teoriaosuuksien koulutustapahtumat nivotaan hyppyjen yhteyteen tai niistä pidetään 
erilliset oppitunnit ja harjoitukset. Kussakin koulutusjaksossa opetetaan aina seuraavas-
sa jaksossa tarvittavat asiat ensin teoriassa, sen jälkeen harjoitellaan maassa ja vasta sit-
ten taivaalla. Oppilaille on jäätävä aikaa tutustua ja kerrata asioita, ennen kuin ne tulevat 
käytännössä vastaan.

Koulutuksesta vastaava kouluttaja kuittaa teorian sekä hyväksytyt hyppysuoritukset 
aina koulutuskorttiin. Vasta kuittauksen jälkeen voi oppilas jatkaa eteenpäin. Kouluttajan 
teh-täviin kuuluu tarkastaa, että ennen kutakin hyppysuoritusta oppilas hallitsee asiaan 
liitty-vän teorian ja on riittävästi harjoitellut uutta asiaa käytännössä.

Hypyt on hypättävä alkeis- ja peruskoulutuksessa koulutusohjelman mukaisessa 
järjes-tyksessä. Hyppyjen suoritusjärjestys on jatkokoulutuksessa vapaa, kuitenkin 
aina hyppy-mestarin päätettävissä. FS-, freestyle- ja kuvunkäsittelyhypyillä hypätään 
hyppyohjelmien mukaisia hyppyjä ohjelman määräämässä järjestyksessä.

Tähdellä (*) merkitty teoria riippuu käytettävästä kalustosta. Jos esimerkiksi 
kädestäpääs-tettävä apuvarjo (HD) otetaan käyttöön vasta jatkokoulutusvaiheessa, niin 
tätä teoriaa ei tarvitse opettaa A-luokkaan vaadittavissa teorioissa.

Ellei muuta erikseen mainita, tarkoitetaan pakkolaukaisujärjestelmän mukaisia suoritus-
numeroita.

1 kOULUTUSJAkSOJEn VAATIMUkSET JA TAVOITTEET

Kurssimuotoisen alkeiskurssin jälkeen oppilaan ura jakautuu seuraaviin jaksoihin:

• Alkeiskoulutus: Koulutus sisältää kolme PL-hyppyä (radio pakollinen), t2 (Harjoitus-
veto), kolme PL-harjoitusvetohyppyä, t3 (Itseaukaisu ja vapaan pudotuksen perusteet) 
ja t5* (Kädestäpäästettävä apuvarjo) sekä kaksi itseaukaisuhyppyä eli yhteensä mini-
missään 8 hyväksyttyä hyppysuoritusta. Novakoulutuksessa hypätään tasohypyt 1–8. 
Peruskoulutusluokkaan vaaditaan lisäksi kirjallinen teoriakoe koulutusohjelmassa mai-
nituista teoriakokonaisuuksista (t4, t5*–t9) sekä vaaratilanteet ja varavarjotoimenpi-
teet (kertaus alkeiskurssilta) tai novaohjelmassa teoriakokonaisuuksista (t5*, t6, t8 ja 
t9) sekä vaaratilanteet ja varavarjotoimenpiteet (kertaus alkeiskurssilta).

Oppilaan tavoitteena koulutusjakson jälkeen on osata avata varjo itse, ohjata laskuvar-joa 
ja laskeutua itsenäisesti. Novaoppilaan tavoitteena on vapaapudotustaitojen op-piminen 
novakoulutusohjelman mukaisesti.

• Peruskoulutus:  Hyväksyttyjä hyppysuorituksia on minimissään 11 kpl ja novassa 7 kpl. 
Teoriat t5* (Kädestäpäästettävä apuvarjo), t10 (Varusteiden tarkastus) ja t14 (Vaati-vat 
kuvut ja erilaiset varusteet) sisältävät harjoitusosuuksissa näytteet, jotka hyppymes-
tarin on kuitattava. Hyppyjen ohessa on suoritettava vähintään 5 hyväksyttyä itsenäis-
tä paikanmääritystä (PM), joilla on laskeuduttava hyppymestarin määräämälle alueelle 
(Novassa 6 kpl). Jatkokoulutusvaiheeseen pääsemiseen vaaditaan lisäksi kirjallinen teo-
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riakoe koulutusohjelmassa mainituista teoriakokonaisuuksista (t5*, t10*–t14 ja t2–t9 
kertaus) sekä vaaratilanteet ja varavarjotoimenpiteet (kertaus alkeiskurssilta) ja nova-
ohjelmassa teoriakokonaisuuksista (t5*, t10*–t16 ja t6–t9 kertaus) sekä vaaratilanteet 
ja varavarjotoimenpiteet (kertaus alkeiskurssilta). Myös varusteiden tarkastamisesta on 
suoritettava käytännön koe.

Oppilaan tavoitteena koulutusjakson jälkeen on osata itsenäisen hyppäämisen alkeet:

• hyppyvarusteiden pukeminen ja tarkastaminen itsenäisesti

• toiminta ilma-aluksessa ilman hyppymestaria

• uloshyppypaikan määrittäminen

• eri uloshyppytyylit

• vapaapudotuksen perusteet.

• Jatkokoulutus: Hyväksyttyjä hyppysuorituksia on minimissään 13 kpl ja novassa 6 kpl. 
Hyppyjen ohessa on suoritettava 5 kpl paikanmäärityksiä, joilla on laskeuduttava enin-
tään 20 m etäisyydelle maalista (novassa 4 kpl), sekä 5 hyppyä HD-varjolla, jos sellaista 
ei ole aikaisemmin käytetty. Ensimmäisellä HD-hypyllä ei saa tehdä muuta suoritusta. 
Lisäksi novassa on suoritettava vähintään 4 hyväksyttyä itsenäistä pai-kanmääritystä, 
joilla on laskeuduttava HM:n määräämälle alueelle. A-lisenssiin vaadi-taan lisäksi kirjal-
linen teoriakoe koulutusohjelmassa mainituista teoriakokonaisuuk-sista (t14–t21 ja t2–
t14 kertaus) sekä vaaratilanteet ja varavarjotoimenpiteet (kertaus alkeiskurssilta) ja no-
vaohjelmassa teoriakokonaisuuksista (t17–t23 ja t5*–t16 kertaus) sekä vaaratilanteet ja 
varavarjotoimenpiteet (kertaus alkeiskurssilta). Myös oppilas-päävarjon pakkaamisesta 
ja pakkaustarkastuksesta on suoritettava käytännön koe se-kä saatava hyppymestarin 
suositus LASKUVARJOLISENSSI- JA KOULUTTAJAKEL-POISUUSHAKEMUS. Nämä oikeut-
tavat A-lisenssin hakemiseen Suomen Ilmailuliitto ry:ltä.

Oppilaan tavoitteena koulutusjakson jälkeen on osata itsenäisessä hyppytoiminnassa 
tarvittavat tiedot ja taidot, eli

• osata itsenäinen laskuvarjohyppytoiminta

• hallita liikkuminen vapaassa pudotuksessa

• tuntea erilaiset hyppyvarusteet, varjot ja hyppylajit 

• tuntea hyppytoimintaa koskevat lait, määräykset ja ohjeet

• tuntea hyppäämiseen liittyvät fysiologiset seikat, hyppäämisen riskitekijät sekä toi-
minta onnettomuustilanteessa.

Koulutusohjelma II on liitteenä 1 ja Koulutusohjelma II: Novakoulutus liitteenä 2.

2 kOkEET, nÄYTTEET JA LUOkkIEn MYönTÄMInEn

Alemman koulutusjakson hyväksytty suorittaminen on seuraavan jakson aloittamisen 



Ainoastaan Suomen ilmailuliitto RY:n Siipiseurojen käyttöön. Kopiointi ehdottomasti kielletty.

66

edellytys. Käytännössä kokeet voidaan suorittaa, vaikka jakson viimeisiä hyppyjä ei 
olisi-kaan hyväksytysti suoritettu. Näin menetellen oppilas ei joudu tarpeettomasti 
odottamaan koetilaisuutta ennen seuraavan jakson hyppyjen aloittamista.

Koulutusjaksojen sekä A-lisenssin kirjalliset ja käytännön kokeet ottaa vastaan hyppy-
mestari. Kaikki teoriakokeet on tehtävä kirjallisesti ja vähintään 70 prosenttiin koekysy-
myksistä on vastattava hyväksytysti. Käytännön kokeissa hyppymestari arvioi, mikä on 
kuhunkin koulutukseen riittävä osaamisen taso.

Hyppymestari allekirjoittaa hyppypäiväkirjaan alkeisoppilaan kelpoisuuden ennen oppi-
laan ensimmäistä hyppyä. Tämä oikeuttaa oppilaan osallistumaan hyppykoulutukseen. 
Perus- jatkokoulutusjakson kelpoisuuden voi myöntää myös hyppymestari. A-lisenssin 
myöntää Suomen Ilmailuliitto ry, Lisenssi on voimassa, kun hyppääjällä on esittää SIL 
ry:n myöntämä laskuvarjohyppääjän kelpoisuustodistus.

Myönnettäessä koulutusjaksojen kelpoisuuksia tai suositeltaessa oppilaalle lisenssiä on 
tarkastettava, että oppilas on hyväksytysti tehnyt kaikki kyseessä olevaan koulutusjak-
soon kuuluvat suoritukset, kokeet ja näytteet (hyväksymispäivämäärät ja hyväksyneiden 
hyppymestarien nimikirjoitukset).

Läpäisty jakso kuitataan oppilaan koulutuskorttiin ja hyppypäiväkirjaan (sekä mahdolli-
seen kerhon omaan kirjanpitoon, katso liite 4). Myönnetyt kelpoisuudet numeroidaan 
kerhokohtaisesti jatkuvalla numeroinnilla. Myöntämisen jälkeen koulutuskortti arkistoi-
daan, jolloin se muodostaa oppilasta koskevan koulutuskirjanpidon. Läpäistyn koulutus-
jakson jälkeen numero siirretään seuraavaan koulutuskorttiin, jolloin kortti on avattu ja 
oppilas voi siirtyä hyppäämään kortissa olevia suorituksia.

3 ErI kOULUTUSJAkSOSSA OLEVIEn hYPPÄÄJIEn OIkEUdET

Alkeiskoulutuksessa oleva  oppilas saa osallistua hyppykoulutukseen sekä suorittaa 
koulutusohjelman mukaisia hyppyjä hyppymestarin valvonnassa. Hyppymestarin on 
olta-va mukana ilma-aluksessa hyppylennolla. Oppilaalla on oikeus pakata laskuvarjo 
A,B,C- tai D-lisenssin omaavan laskuvarjohyppääjän valvonnassa.

Peruskoulutuksessa oleva oppilas saa osallistua hyppykoulutukseen sekä suorittaa 
koulutusohjelman mukaisia hyppyjä hyppymestarin tai vapaapudotuskouluttajan 
valvon-nassa. Kouluttajan on oltava mukana ilma-aluksessa hyppylennolla. Oppilaalla 
on oi-keus pakata laskuvarjo A,B,C- tai D-lisenssin omaavan laskuvarjohyppääjän 
valvonnas-sa.

Jatkokoulutuksessa oppilas saa edellä mainittujen lisäksi toimia ilma-aluksessa ilman 
kouluttajaa tämän valvoessa suoritusta maasta tai ilmasta. Jatkokoulutusoppilas ei saa 
vielä toimia koneessa yksin, koska hän ei voi olla pokanvanhin. Kouluttaja valmentaa 
oppilaan suoritukseen ennen hyppyä, tarkastaa hänen varusteensa ennen koneeseen 
asettumista sekä arvioi hypyn ja määrää seuraavan suorituksen. 

Jatkokoulutusoppilas saa käyttää koulutuspäällikön tai apulaiskoulutuspäällikön hyväk-
symiä omia hyppyvarusteitaan suoritettuaan hyväksyttävästi jatkokoulutusjaksoon 



Ainoastaan Suomen ilmailuliitto RY:n Siipiseurojen käyttöön. Kopiointi ehdottomasti kielletty.

67

vaadit-tavien tietojen lisäksi kohdan t17 (kaluston tarkastus ja huolto). Koulutuspäällikön 
tai apulaiskoulutuspäällikön on merkittävä omien varusteiden käyttöoikeus oppilaan 
hyppy-päiväkirjaan niin, että käy ilmi, mitä varusteita (päävarjo ja valjaat) oikeus koskee. 

Edellä mainittujen suoritusten lisäksi oppilaan on suoritettava varavarjon käyttönäyte 
hyppymestarille 2 kk:n välein. Näytteen viimeinen voimassaolopäivä kuitataan 
oppilaan hyppypäiväkirjaan. Muut alkeis-, perus- ja jatkokoulutusjakson näytteet ja 
kirjalliset kokeet ovat voimassa yhden vuoden suorituspäivästä.

hYPPYPÄIVÄkIrJAn JA kOULUTUSkOrTTIEn kÄYTTö

Hyppypäiväkirjan ensimmäiselle sivulle tulevat oppilaan henkilötiedot, kouluttanut 
kerho, alkeiskurssin ajankohta, hyppykalusto (valjaat), PL-järjestelmä (PL-hihna, JAD vai 
tump-pu) / NOVA ja hyppykoneen tyyppi, johon on saanut koulutuksen (esimerkiksi UH, 
hätä-hyppy, pakkolasku). 

Ensimmäiselle sivulle merkitään myös koulutusjaksot, oikeudet ja rajoitukset. Alkeisoppi-
laan sekä perus- ja jatkokoulutusjakson kelpoisuuden myöntämispäivämäärille ja 
myöntä-jien allekirjoituksille on varattu tilat. SIL ry:n lähettämässä laskuvarjohyppääjän 
lisenssis-sä oleva viimeinen voimassaolopäivä voidaan myös merkitä toiselle sivulle. 

Jatkokoulutusoppilaalle myönnetty oman varjokaluston käyttöoikeus (päävarjo, valjaat 
ja myöntämispäivä) merkitään myös ensimmäiselle sivulle. Sinne merkitään lisäksi 
oppilaan mahdolliset rajoitukset (käytettävä silmälaseja/piilolaseja hypätessä -rajoitusta 
varten on valmiiksi paikka, johon laitetaan rasti ja asian todenneen HM:n kuittaus) sekä 
tiedot kah-desta henkilöstä, joihin voidaan ottaa yhteyttä onnettomuustilanteessa.

Toiselle sivulle merkitään terveydentilavakuutuksen/lääkärintodistuksen viimeinen 
voi-massaolopäivä (kulloinkin voimassa olevien toiminnallisten ohjeiden mukaisesti). 
Vara-varjon käyttönäytteen, uloshyppynäytteen ja kaatumistaidon näytteen viimeinen 
voimas-saolopäivä tulee myös toiselle sivulle. Sinne ympyröidään lisäksi hyväksytyn 
kokeen kou-lutusluokka ja kokeen viimeinen voimassaolopäivämäärä (yksi vuosi 
kokeen suorituspäi-vämäärästä). Uloshyppynäytteen ja kaatumistaidon näytteen toinen 
kuittauspaikka on tarkoitettu lähinnä kertaamaan tulevan, taukoa pitäneen oppilaan 
kertaussuoritusten kuit-taukseen.

Seuraavalla sivulla on esitelty para-kieli, jonka lyhenteitä voi käyttää arvioinnissa. Saman 
sivun alaosassa on tyhjä tila, joka on varattu kerhokohtaisille merkinnöille (esimerkiksi 
kerho voi halutessaan liimata tarran, jossa on kerhokohtaisia kuittauskohteita). Tämän 
sivun kääntöpuolella on tyhjä sivu kurssimuistoille yms.

Hyppyjä varten on omat sivunsa. PL/IA-hyppy voidaan merkitä yksinkertaisesti vain rasti-
malla oikea vaihtoehto. Hypyn arvioinnille on varattu runsaasti tilaa sekä laskuvarjon 
käsittelyn arvioinnin tärkeyttä jokaisella hypyllä on painotettu laittamalla jo 
valmiiksi merkintä ”Kuvunkäsittely”. Siihen on syytä kirjoittaa radiokouluttajan 
tai maahenkilön antamia kommentteja varjon ohjaamisesta, laskeutumisesta yms. 
Hypyn arvioinnille varat-tuun tilaan on myös kirjattava kaikki poikkeamat normaalista 
toiminnasta (esimerkiksi, jos on käytetty varavarjoa, on sattunut loukkaantuminen tai 
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turvallisuutta vaarantanut ta-paus). Kouluttajan kuittauksen jälkeen on tilaa oppilaan 
omille kommenteille, joiden kirjoittamista on hyvä kannustaa. Kirjoittaessaan omia 
havaintojaan yms. oppilas kertaa pa-remmin suorittamaansa hyppyä.

Hyppypäiväkirja sisältää irtileikattavat koulutuskortit (koulutustodistukset). 
Todistuksen ylälaidassa on tila oppilaan nimelle ja saavutetun koulutusjakson numerolle. 
Hyväksytyn suorituksen päivämäärä ja kouluttajan kuittaus tulevat niille varatuille 
paikoille. Teoriakohdille t2 ja t3 on varattu omat korostetut kuittauspaikat. Lisäksi myös 
teoriakohdille t5** ja t10* on merkitty korostettu kuittauspaikka, sillä nämä teoriat 
sisältävät harjoituksen, jossa annetaan näyte hyppymestarille seuraavista asioissa:

• t5* ⇨ HD-apuvarjon käyttö + toiminta mahdollisissa vaaratilanteissa ja HD:n pakkaus

• t10 ⇨ varusteiden tarkastus

Nämä edellä mainitut teoriat sisältävät sellaisia turvallisuuden kannalta kriittisiä asioita, 
jotka vaativat huolellista koulutusta ja harjoittelua (maassa ja valjaissa). Tästä syystä nii-
hin kuuluu pakollinen hyppymestarin kuittaus suoritetusta koulutuksesta. Oppilaan an-
tamalla näytteellä mitataan onko opetus omaksuttu.

Myös muissa teoriakohdissa ovat viivat kuittauksia varten. Niiden täyttäminen on 
suositel-tavaa mutta ei pakollista, koska niiden vaatima osaamistaso voidaan riittävissä 
määrin mi-tata teoriakokeella. Näiden teorioiden kuittaukset voidaan tehdä joko yksittäin 
tai useampi kohta yhdellä kertaa, katso jatkokoulutusjärjestelmien koulutustuokioiden 
rakenne sivulta 9. Jatkokoulutusjärjestelmät löytyvät liitteistä 6 A–D. On kuitenkin 
syytä muistaa, että t11 (FS-hyppy) opetetaan ennen ensimmäistä ryhmähyppyä ja t12 
(Freestyle) ennen ensim-mäistä freestylehyppyä sekä t16 (Kaluston tarkastus ja huolto) 
on syytä opettaa heti, jos oppilas alkaa käyttää omia varusteitaan, ja t19 (Käytännön 
hyppytoiminta) on opetettava ennen koehyppyä.

Alkeiskoulutuskortin alalaitaan tulee teoriakokeen hyväksymispäivämäärä ja kokeen 
tar-kastaneen hyppymestarin allekirjoitus sekä peruskoulutusjakson kelpoisuuden 
numero, myöntämispäivämäärä ja myöntäneen hyppymestarin allekirjoitus. Myönnetty 
numero siir-retään peruskoulutusjakson korttiin.

 Peruskoulutuskortti on kaksipuoleinen. Kortin kääntöpuolella on tilaa 10 hyväksytylle 
it-senäiselle paikanmääritykselle. Jos HD-varusteet otetaan käyttöön hypyltä 11 alkaen 
(tai myöhemmin peruskoulutuksessa), kuitataan kohtaan HD-totuttelu ensimmäinen 
tällai-nen hyppy. Vaaditut 5 HD-hyppyä täyttyvät tällöin automaattisesti ja niistä ei 
tarvitse tehdä muita merkintöjä. Jos HD-varjoa ei oteta käyttöön tällä kortilla, jää tämä 
kohta tyhjäksi. Sivun alalaidassa ovat tilat hyväksymis- ja myöntämispäivämäärille 
sekä kuittauksille seu-raavista asioista: varusteiden tarkastuskoe, kirjallinen teoriakoe 
ja jatkokoulutusjakson kelpoisuus, sekä paikka jatkokoulutusjakson kelpoisuuden 
numerolle. Myönnetty numero siirretään jatkokoulutuskorttiin. 

Jatkokoulutuskortissa hyppymestarin on kuitattava suoritus 31 (koehyppy). 
Sivulla on kolme paikkaa kuvunkäsittelyhyppyjä varten. Kuvunkäsittelyhypyillä ei 
tehdä vapaapudo-tussuorituksia. Kortin kääntöpuolella on 5 kohtaa hyväksytyille 
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tarkkuushypyille. Jos HD-varjo otetaan käyttöön tässä kortissa, niin ensimmäinen hyppy 
kuitataan kohtaan HD-totuttelu (ei muuta suoritusta). Muut neljä HD-hyppyä kuitataan 
kohtiin HD-varjolla (voi-daan tehdä muiden suoritusten ohella), jolloin vaadittavasta 
5 HD-hypystä löytyvät mer-kinnät. Alalaidassa on tilat hyväksymispäivämäärille ja 
hyppymestarin allekirjoituksille seuraavista asioista: oppilaspäävarjon pakkaus- ja 
tarkastuskoe, kirjallinen teoriakoe sekä A-lisenssin kelpoisuuden täyttyminen todettu. 
Lisäksi A-lisenssin kelpoisuustodistusta haettaessa kannattaa oppilaalla täytättää uusi 
terveydentilavakuutus, jonka viimeinen voimassaolopäivä yhdessä hyppymäärien 
(viimeisten 12 kk aikana ja kokonaismäärä) kanssa merkitään myös koulutuskorttiin.

kOULUTTAMInEn JA kOULUTTAJAn VASTUU

Koulutusohjelman (alkeis-, perus- ja jatkokoulutus) tarkoituksena on antaa oppilaalle 
kaikki ne tiedot ja taidot, joita hän tarvitsee itsenäisenä hyppääjänä tai kilpailijana. Ohjel-
man aikana hän tutustuu alustavasti hyppäämisen eri lajeihin (paitsi turvallisuussyistä 
lajeihin, joissa on korkeampia luokka-, väline- tai kokemusrajoja). Koulutuksen aikana 
hän käy myös läpi kaikki suuremmat kalustolliset muutokset, joiden eteen hän hyppyural-
laan joutuu. Hänen vastuunsa lisääntyy asteittain koulutuksen edetessä.

Kunkin koulutusjakson aikana oppilas tutustuu seuraavan jakson teoriaan, jolloin asiat 
ehtivät tulla tutuiksi ja jolloin itse hyppytoimintatilannetta rasitetaan mahdollisimman vä-
hällä teorialla. Tällöin voidaan hyppykoulutuksessa keskittyä käytännön toimintamallien 
hiomiseen. Oppilaan Opas II:sta ja on syytä käydä huolellisesti läpi hyppymestarin 
johdol-la sekä katsoa mallisuorituksia Oppilaan Opas II -videolta, jotta teoriasta saadaan 
suurin hyöty ennen taivaalle siirtymistä.

On selvää, että pelkkä teoriaan tutustuminen ei anna oppilaalle riittäviä valmiuksia suori-
tusten tekemiseen käytännössä. Jokaiseen hyppyyn liittyy tietenkin valmennusosa, jossa 
tuleva suoritus harjoitellaan käytännössä. On tärkeää huomioida oppilaankin mielipide 
koulutuksen edistyessä. Se, tunteeko oppilas olevansa valmis siirtymään uuteen suori-
tukseen, on aivan yhtä olennaista kuin se, että hän on siihen hyppyteknisesti valmis.

Hyppymestarien ja kouluttajien tehtävänä on kouluttaa oppilaasta tarvittavat tiedot ja tai-
dot omaava hyppääjä, joka ei ole vaaraksi itselleen eikä muille. Koulutuksen tavoitteena 
on saada kerhoon entistä itsenäisempiä, oma-aloitteisempia ja turvallisempia hyppääjiä. 
Hyppykulttuurin ja -välineistön muutosten myötä on oppilaan omaksuttava ja osattava 
tai-dollisesti ja ennen kaikkea tiedollisesti enemmän kuin esimerkiksi 15 vuotta sitten 
saa-dakseen A-lisenssin. Tähän päästään kehittämällä myös koulutusta. Esimerkiksi 
videoin-tia kannattaa käyttää koulutushypyillä mahdollisimman paljon. Videon merkitys 
korostuu erityisesti FS-hypyillä ja muilla ryhmähypyillä. Kuva kertoo enemmän kuin 
tuhat sanaa.

A-lisenssin voi teoriassa saavuttaa jopa 31 (nova 25) hypyllä, mutta tämä onnistuu vain 
kaikkein lahjakkaimmilta oppilailta. Keskiverto-oppilas joutuu hyppäämään useimpia 
suo-rituksia monta kertaa. Kaikkia hypyltä vaadittavia osatekijöitä ei kannata edes vaatia 
en-simmäiseltä suoritukselta, vaan jakaa ne ensin osiin. Esimerkiksi, jos oppilaalla on 
hyppy, jossa tulee mittarin katsominen ja paikanmääritys, niin voi olla viisasta määrätä 
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ensin yksi hyppy pelkkää mittarin katsomista ja vasta sitten molemmat yhdisteltynä.

Suhteellisen vaativalla hyppyohjelmalla, jossa ei ole toistoja, mahdollistetaan lahjakkai-
den ja luontaisesti hyppäämään oppivien oppilaiden motivoitunut eteneminen hyppyural-
la. Toisaalta se asettaa kouluttajan arviointikyvyn isomman haasteen eteen, sillä hänen 
on osattava lisätä hyppyjä tarpeen vaatiessa. Lisäksi vaikka hyppytaidot kehittyisivät 
erit-täin nopeasti, on myös huolehdittava, että teoria pysyy samassa tahdissa. 

Oppilasta ei saa päästää mistään suorituksesta läpi ennen kuin se on hallinnassa, koska 
useimpia suorituksia on ohjelmassa vain yksi. Tämä on pidettävä mielessä suorituksia 
arvioitaessa, eikä oppilasta tule päästää omien kykyjensä edelle. Välinpitämättömällä 
ar-vioinnilla tehdään oppilaalle vain ”karhunpalvelus”. Kouluttajan hyvyyttä ei mitata 
läpi-menneiden suoritusten lukumäärällä, vaan tasapuolisella ja riittävän kriittisellä 
arvioinnil-la. Jos oppilaalle ei osaa opettaa oikeaa suoritustekniikkaa, niin tilanteessa 
ei saa oikais-ta hyväksymällä puutteellinen suoritus. Useamman tällaisen tuleminen 
peräkkäin saattaa johtaa tilanteeseen, jossa oppilas lähtee tekemään hyppyä, johon ei ole 
taidollisesti lähel-lekään valmis. Seuraukset tällaisesta voivat olla kohtalokkaat.

JATkOkOULUTUSJÄrJESTELMÄ

Teoriakokonaisuudet on tarkoituksenmukaisinta opettaa oppilaille ennen ko. 
aihepiireistä pidettävää koetta. Tyypillisesti oppilas lukee itsenäisesti oppaassa olevat 
teoriat ja tenttii ne sitten kirjallisen kokeen muodossa. Varsinainen asioiden opetus tulee 
kokeen läpikäymisen yhteydessä tai pahimmassa tapauksessa vasta koneelle käveltäessä. 
Tällaisesta ”nurinkurisuudesta” pääsee helposti eroon ottamalla käyttöön alkeis- perus- 
ja jatko-koulutuksen aikana pidettävät koulutustuokiot, joissa käydään seuraavassa 
kokeessa tentittäviä asioita läpi. Nämä eivät tietenkään poista kertaamista ja 
harjoittelua juuri ennen hyppysuoritusta, mutta nopeuttavat hyppytoiminnan 
läpivientiä, koska opetuk-seen ennen pokalle menoa ei tarvitse käyttää niin paljon aikaa. 
Oppitunnit voidaan myös pitää useammalle suunnilleen samassa koulutusvaiheessa 
olevalle oppilaalle yhtä ai-kaa, jolloin voidaan säästää, varsinkin isoissa kerhoissa, 
huomattavasti aikaa ja hyppy-mestarien työtä. Tällaiset selkeät välitavoitteet lisäävät 
myös oppilaiden kiinnostusta hyp-päämisen jatkamiseen. Lisäksi oppaan teorioissa on 
(t12, t19 ja t20 lukuun ottamatta) op-pitunnin lisäksi myös harjoitus (ja osassa näitä 
on myös koulutuskorttiin kuitattava näyte). Näiden läpikäyminen suunnitellulla tavalla 
on hankalaa ilman etukäteen suunniteltuja koulutustilaisuuksia. Asioiden opiskelun 
jättäminen pelkästään oppilaan aktiivisuuden varaan on vastuun pakenemista eikä se 
ole kenenkään etu.

Liitteissä 6 A–D esitetään esimerkit jatkokoulutusjärjestelmistä, jossa teoriakokonaisuudet 
ovat omina oppitunteinaan ja harjoituksinaan ennen ko. aihepiirien koetta. Esimerkkejä 
on neljä erilaista riippuen siitä, missä vaiheessa HD-varjo otetaan käyttöön. Opetus on 
näissä jaettu yhdeksään tilaisuuteen, joista kolme on perinteisiä koetilaisuuksia. Lisäksi 
luonnollisesti kerrataan ja harjoitellaan juuri ennen hyppyä.

Teoriaosat voidaan opettaa jokaiselle oppilaalle myös erikseen hyppytoiminnan lomassa 
ja tehdä vaadittavat harjoitukset ennen ko. asiapiiriin kuuluvien tietojen tarvitsemista 
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hy-pyllä. Tällä tavalla menetellessä pitää varmistaa, että oppilas on tehnyt Oppaan 
harjoitus-tehtävät ajallaan ja että teoriaa on käyty riittävästi läpi.

4 kOULUTUSOhJELMAn TEOrIAT, hYPYT JA hYPPYJEn ArVIOIn-
TIPErIAATTEET

Seuraavassa esitellään koulutusohjelman teoriat ja hypyt sekä hyppyjen arviointiperiaat-
teet koulutusohjelman mukaisessa järjestyksessä. Katso myös Oppilaan Opas II eri hyp-
pyjen suoritustavoista, teorioista ja harjoituksista sekä muista huomioitavista seikoista.

Koulutuksen ja varsinkin jatkokoulutuksen perusperiaate on oppilaan mahdollisimman 
suuri itsenäisyys. Kouluttajien tehtävänä on mahdollistaa se ottaen kuitenkin huomioon 
oppilaiden erilaiset kyvyt. Turvallisuudesta ei saa tinkiä suoritusten teon nimissä.

Liitteistä 5 A–D löytyvät koulutusohjelman tiivistelmämallit.

A) kOULUTUSOhJELMA II / PAkkOLAUkAISUJÄrJESTELMÄ

ALkEISkOULUTUS

Hypyt on suoritettava koulutusohjelman mukaisessa järjestyksessä.

nrO:

1–3 Pakkolaukaisuhyppyjä. Uloshyppy, asento (X tai delta, taivutus) ja laskeminen ovat 
arvioitavia asioita. Asennon on pysyttävä stabiilina ja oppilaan on nähtävä hypyn aikana 
joko kone tai hyppymestari. Oppilaan tavoitteena on oppia stabiili il-ma-asento ja 
laskeminen, jotta harjoitusvedot voidaan aloittaa. Harjoitusvedolle pääseminen vaatii 
kolme hyväksyttyä pakkolaukaisuhyppyä. Hyppyjen aikana kiinnitetään huomioita 
myös laskuvarjon ohjaamiseen ja alastuloon. Vähintään kolmella ensimmäisellä hypyllä 
on oltava radio (katso myös Radiokouluttajan Opas). Jos oppilas ei osaa ohjata ilman 
radiota, niin häntä ei kannata päästää te-kemään harjoitusvetoa.

Suoritus on hyväksytty, kun

- uloshyppy lähtee ilmavirtaan oikein
- asento on symmetrinen X tai delta, ja taivutus säilyy
- oppilas pystyy arvioimaan ajan kulun laskemalla (3. hyppy)
- hän on nähnyt hypyn aikana joko hyppymestarin tai koneen (3. hyppy), jol-loin 

kaikki aivokapasiteetti ei ole pelkässä hyppysuorituksessa ja lisäele-menttejä 
(HV) hypylle voidaan ottaa mukaan.

Suoritus on hylätty esimerkiksi, jos

- oppilas ei onnistu uloshypyssä: putoaa tai ei lähde oikein ilmavirtaan
- taivutus on negatiivinen ja raajat epäsymmetrisesti
- laskeminen ei onnistu (3. hyppy)
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- oppilas ei pysty havaitsemaan ympäristöään, jolloin resurssit eivät vielä riitä 
uusien asioiden käsittelemiseen (3. hyppy).

HUOM.! Ensimmäisen hypyn arvioinnissa on syytä käyttää kannustussyistä löy-sempiä 
kriteerejä. Ensimmäinen suoritus on hyväksyttävissä siis lähes poikkeuk-setta (virheet 
pitää luonnollisesti tuoda esille ja harjoituttaa oikeaa suoritusta en-nen seuraavaa 
hyppyä).

HYPPYKORKEUS 1000 m / VAPAA --- s / Koulutuskorttiin ei merkitä näitä hyppyjä.

t2 Harjoitusveto (O + H). Harjoitusvedon teoria. Tavoitteena on, että oppilas osaa 
suorittaa harjoitusvedon ja tulevan itseaukaisun laskun mukaan siten, että asento 
ennen aukaisua, aukaisun aikana ja sen jälkeen säilyy stabiilina. Oppilaalle ope-tetaan 
HV:n suoritus ja HV-kahvan käsittely ”LENTÄÄ” ja ”EI LENNÄ” -päätöksien jälkeen sekä 
vaaratilanteet ja niiden estäminen. Opetus tapahtuu Oppaan mukai-sesti. Huomaa 
laskemisen aloittaminen alusta harjoitusvetoliikkeen jälkeen (tähtää jo itseaukaisuun). 
Koulutukseen sisältyy oppitunnin lisäksi myös harjoituksia maassa ja valjaissa 
(Opas kohta 2.4).

 Korostetaan suorituksessa seuraavia asioita:

- oikeaa rytmiä laskemisessa (vaikka PL-hypyillä varjo avautuukin nopeam-min 
kuin IA-hypyillä, on se ainut tapa oppia kyseinen liikesarja) 

- vetoa 103:lla
- stabiilia asentoa ja hyvää taivutusta (ennen vetoa ja vedon jälkeen)
- yhtenäistä liikesarjaa.

NÄYTE HYPPYMESTARILLE JA KUITTAUS KOULUTUSKORTTIIN.

4–6 PL-harjoitusvetohyppyjä. Oppilaan tavoitteena on stabiili ilma-asento, laskemi-nen, 
kahvan paikallistaminen ja stabiili vetoasento oikealla ajoituksella (suorituk-sen on 
oltava kuin ensimmäinen itseaukaisu eli veto 103) sekä palautus perus-asentoon 
vedon jälkeen. HV-hypyillä varjo avautuu nopeammin kuin IA-hypyillä PL:n takia, mutta 
se ei saa vaikuttaa liikesarjan nopeuteen eikä sen arviointiin. Eri-tyisesti ”kovassa” 
pakkolaukaisujärjestelmässä on varottava suoritusten hylkäämis-tä perusteella: ”Varjo 
ehti jo aueta”.

 Suoritus on hyväksytty, kun

- uloshyppy lähtee ilmavirtaan oikein
- asento on symmetrinen X tai delta, ja taivutus säilyy koko suorituksen ajan
- oppilas pystyy arvioimaan ajan kulun laskemalla
- hän vie vasemman käden vartalon jatkeelle ja oikean kahvalle yhtä aikaa
- HV-kahva lähtee taskustaan ja kädet palautetaan symmetrisesti UH-asentoon 
- veto tehdään noin 2–4 sekunnin sisällä uloshypystä (hypystä löytyy selkeä 

”taivutusvaihe” ennen vetoa kahvasta).
 Suoritus on hylätty esimerkiksi, jos
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- asento ei pysy stabiilina (esimerkiksi negatiivinen taivutus) tai on 
epäsymmetrinen

- vasen käsi jää suoraksi / menee VV:n kahvalle
- vedetään väärästä paikasta / ei vetoa
- asentoa ei palauteta symmetriseksi vedon jälkeen
- veto on liian nopea (ei ole taivutusvaihetta, vaan ”pelkkä veto”)
- veto tulee liian hitaasti
- oppilas pudottaa/heittää kahvan pois ilman syytä (aivojen kapasiteetti ei vielä 

riitä keskittymään kaikkeen).
HUOM.! Ensimmäisen HV-hypyn arvioinnissa on syytä käyttää kannustussyistä hiukan 
löysempiä kriteerejä (virheet pitää luonnollisesti tuoda esille ja harjoituttaa oikeaa 
suoritusta ennen seuraavaa hyppyä). Toisaalta oppilasta ei turvallisuus-syistä saa päästää 
IA:lle liian aikaisin, vaan HV on osattava erittäin hyvin. Vii-meinen HV ja ensimmäinen 
IA on hypättävä samana tai seuraavana kalenterivuo-rokautena. 

HYPPYKORKEUS 1000 m / VAPAA --- s / KUITTAUS KOULUTUSKORTTIIN.

t3 Itseaukaisu ja vapaan pudotuksen perusteet (O + H). Opetetaan itseaukaisuhy-
pyn ja vapaan pudotuksen perusteiden teoria. Tavoitteena on, että oppilas osaa 
avata laskuvarjon itse, tuntee vapaan pudotuksen perusteet, osaa poistaa apuvar-
jon turbulenssista ja osaa pakata itseaukaisuvarjon. Oppilaalle opetetaan vapaa-
pudotuskäsite, IA:n suorittaminen, apuvarjo turbulenssissa, vaaratilanteet ja niiden 
estäminen sekä tarvittaessa jousiapuvarjon rakenne ja pakkaus. Koulutukseen si-sältyy 
oppitunnin lisäksi myös harjoituksia maassa ja valjaissa (Opas kohta 3.7). Opetus 
tapahtuu Oppaan mukaisesti.

 Korostetaan suorituksessa seuraavia asioita:

- oikeaa rytmiä, stabiilia asentoa, kunnon otetta kahvasta ja yhtenäistä liike-sarjaa
- turbulenssin esiintymisen mahdollisuutta ja vilkaisua olkapään yli, jos hy-pyllä 

105:ssä ei varjo ole avautunut (lasku aloitetaan uudestaan avausve-dosta)
- hallitsemattomassa tilanteessa välitön varjon aukaisu asennosta riippumatta
- jos apuvarjo tarttuu kiinni, sitä voi yrittää irrottaa kerran, jos varmuudella 

nähdään ongelman aiheuttaja
• jos irrotus ei onnistu tai ongelman aiheuttajaa ei nähdä ⇨ tehdään VV-

toimet heti
- jos punoksia tarttuu kiinni, niin yritetään irrottaa ne ja tarvittaessa käytetään 

koukkupuukkoa
• varavarjotoimenpiteet tehdään viimeistään 600 metrin korkeudessa

- pitemmillä vapailla (mittari) avaus tehdään aina viimeistään 1 000 metrin 
korkeudessa

- alle 800 metrin korkeudessa tehdyistä avauksista pitää ilmoittaa kouluttajalle.
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HUOM.! Jos ensimmäinen IA tehdään HD-varusteilla, opetetaan myös t5* tässä kohtaa 
(otettava huomioon myös teorian t2 opetuksessa).

NÄYTE HYPPYMESTARILLE JA KUITTAUS KOULUTUSKORTTIIN.

t5* Kädestäpäästettävä apuvarjo (HD) (O + H). Tämä teoria käydään läpi nyt, jos HD-
apuvarjo otetaan käyttöön heti ensimmäisestä itseaukaisusta lähtien. Koulutuksen 
jälkeen oppilaan on osattava HD-apuvarjon heittäminen vapaaseen ilmatilaan 
hyppääjän aiheuttamien pyörteiden ulkopuolelle, toiminta vaaratilanteissa ja HD-
apuvarjon käsikirjan mukainen pakkaus. HD-apuvarjon heittoa on harjoiteltava 
valjaissa ja varusteet päällä vaaratilanteet mukana (Opas kohta 5.6).

 Korostetaan seuraavia asioita:

- asennon on oltava stabiili ennen avausta, avauksen aikana ja sen jälkeen
- ”jouseton” apuvarjo ei toimi, jos sitä ei viedä vartalon turbulenssin ulkopuo-lelle
- avausvedon jälkeen aloitetaan laskeminen eikä vilkuilla olan yli ennen 105:ttä.

HUOM.! Vähintään ensimmäisellä HD-hypyllä ei saa tehdä muita suorituksia eli 
käytännössä hypyllä 11 oleva paikanmääritysharjoitus siirtyy seuraavalle hypylle.

NÄYTE HYPPYMESTARILLE JA KUITTAUS KOULUTUSKORTTIIN.

7 3”  Stabiili, lasku. Oppilaan tavoitteena hypyllä on tehdä harjoiteltujen HV-hyppyjen 
mukainen suoritus. Veto tapahtuu harjoitetulla sekunnilla (103). Arvioin-nin 
päähuomio kiinnitetään stabiiliin asentoon, myös vedon jälkeen. Hyppy arvioi-daan 
nimenomaan ensimmäisenä itseaukaisuna, eikä aika ole oleellinen, kunhan se ei ylitä 5” 
eikä ole ”streevalla- tai ovella-aukaisu”. Oppilaan tavoitteena on silti hypätä tarkalleen 
harjoiteltu 3”.

Suoritus on hyväksytty, kun

- asento ennen aukaisua, aukaisun aikana ja sen jälkeen säilyy stabiilina
- oppilas pystyy arvioimaan ajan kulun laskemalla
- veto tehdään 1–5 sekunnin sisällä UH:stä.

Suoritus on hylätty esimerkiksi, jos

- asento ei pysy stabiilina (esimerkiksi negatiivinen taivutus) tai on epäsym-
metrinen, ts. avataan selällään (KA SE) tai kyljellään (KA KY)

- vedetään väärästä paikasta / ei vetoa, ts. käytetään varavarjoa tai automaatti-
laukaisin toimii

- asentoa ei palauteta symmetriseksi vedon jälkeen
- varjo avataan heti tai yli 5 sekuntia UH:stä.

HUOM.! Viimeinen HV ja ensimmäinen IA hypätään samana tai seuraavana 
kalenterivuorokautena.

HYPPYKORKEUS 1100 m / VAPAA 3 s / KUITTAUS KOULUTUSKORTTIIN.
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t4 Korkeusmittarin käyttö vapaassa (O + H). Oppilas tutustutetaan mittarin toimin-
taperiaatteeseen, erilaisiin mittareihin, mittarin käyttöön ja erilaisiin virhemahdolli-
suuksiin. Lisäksi tutustutaan kerhosta löytyviin erilaisiin visuaalisiin korkeusmitta-
reihin ja äänikorkeusmittareihin sekä harjoitellaan äänikorkeusmittarien käyttöä ja 
mittariasetuksia, kun lähtö- ja alastulopaikat ovat eri korkeuksilla. Hypyillä mittarin 
käyttöä harjoitellaan 5” vapaapudotushypystä lähtien.

Korostetaan seuraavia asioita:

- visuaalista, metriasteikolla varustettua mittaria käytetään kaikilla oppilashy-
pyillä

- mittari on nollattava ennen jokaista hyppyä maassa
- asennon on säilyttävä mittaria katsottaessa (pään kääntäminen)
- lukeminen vertaamalla punaisen alkuun, ei numeroihin tuijottamalla
- mittarin jumiutuessa avataan varjo heti, mutta huomioidaan kuitenkin muut 

hyppääjät
- mittari on mekaaninen laite eikä siihen pidä luottaa liikaa
- käsimittaria suositellaan käytettäväksi, mutta myös rintamittarin käyttö on 

sallittu
- käytettäessä integraalikypärää suositellaan vain käsimittaria.

HUOM.! Opeteltaessa erilaisten varusteiden käyttöä (käsimittari, integraalikypärä) ei 
hypylle kannata ottaa muita suorituksia tai useampaa uutta varustetta kerralla.

t6 Uloshyppytyylit (O + H). Uloshyppy on aina arvioitava suoritus ja sen tärkeimmät 
tekijät ovat ilmavirran suunnan huomioiminen sekä ponnistuksen suunta. Koulu-
tuksen tavoitteena on, että oppilas hallitsee kaikki UH-tyylit rutiinitasolla ja muistaa 
hyppysuorituksen uloshypystä maahantuloon asti. Lisäksi oppilaan kanssa katso-taan 
eri uloshyppytyylejä videolta (Oppilaan Opas II -video), harjoitellaan hyppyko-neella/
konemallilla eri uloshyppytyylejä kouluttajan mallisuorituksen mukaan.

Korostetaan seuraavia asioita:

- eri uloshyppytyylien ongelmia ja oikeaa suoritusta
- ilmavirta on huomioitava jokaisessa koneessa ja UH-tyylissä erikseen
- kolmivaiheinen suoritus: kohottautuminen – kääntyminen – ponnistus
- ryhmä UH:ssa kuluu enemmän aikaa sekä merkinanto: READY – SET – GO
- streevalla ei saa istua.

Ennen erilaiselle uloshypylle lähtöä oppilas harjoittelee vielä omatoimisesti ja antaa 
näytteet hyppymestarille.

t7 Perusliikkeet vapaassa (O + H). Koulutetaan oppilaalle Oppaan mukaan perus-
asento, käännös, selkästabiili, takavoltti, liuku, FS-liuku ja vaaratilanteet (lattakierre). 
Lisäksi oppilaan kanssa katsotaan eri perusliikkeitä videolta, harjoitellaan maassa 
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liike kerrallaan kouluttajan mallisuorituksen mukaisesti sekä oppilas tekee liikkeiden 
harjoituksia vapaapudotusvaljaissa tai laudalla.

Korostetaan seuraavia asioita:

- rauhallinen ja rento asento yhdessä taivutuksen kanssa minimoi ongelmat
- jos ongelma ei poistu korjaamalla ⇨ varjo auki heti
- liikkeen tekeminen aloitetaan 8 sekuntia UH:n jälkeen
- kaikki liikkeet aloitetaan perusasennosta ja korkeuden tarkastuksesta
- jatkuvaa korkeuden tarkkailua ensimmäisillä kerroilla
- liikesarjoissa uusi liike aloitetaan vasta, kun vanha on pysäytetty ja korkeus 

tarkastettu
- liikkeiden harjoittelu lopetetaan viimeistään 1 400 metrin korkeudessa ja 

keskitytään avaukseen
- lattakierteessä asento- ja ajantaju menetetään ⇨ jos vastaliike ei auta, varjo auki 

heti
- selkästabiilissa ei rintahihnassa oleva mittari välttämättä näytä oikein
- liuku on osattava hyvin.
Ennen hypyille lähtöä oppilas harjoittelee vielä omatoimisesti ja antaa näytteet 

hyppymestarille.

t8 Sääoppi (O + H). Sääopin tarkoituksena on opettaa oppilaalle hyppysäähän vai-
kuttavat tekijät, jotka on otettava huomioon hyppypäätöstä tehtäessä. Nämä tekijät 
ovat: tuuli, pilvet, termiikki, turbulenssi ja lämpötila. Sään tutkiminen ja oppiminen 
jatkuu koko koulutusajan. Tavoitteena on paikallisten olosuhteiden tunteminen niin, 
että hyppääjällä on edellytykset hyppypäätöksen tekoon.

Korostetaan seuraavia asioita:

- asteluku kertoo suunnan, josta tuulee
- 1 solmu ≈ 0,5 m/s
- oppilaan tuulirajat löytyvät SIL ry:n ohjeista
- pintatuuli on tuuli, joka vaikuttaa maanpinnassa (maatuuli)
- ylätuulet vaikuttavat hyppykorkeuksissa
- vaikka maassa olisi tyyntä, heti pinnan yläpuolella voi tuulla rajusti
- ukkosrintama aiheuttaa tuulen äkillisen voimistumisen
- alasimen mallinen ukkospilvi on tunnettava ja sitä on varottava
- toimintaa, jos varjo on auki pilvessä (puolijarrut, oikea kaarto, huomion he-

rättäminen huutamalla ja ilmatilan erityisen huolellinen tarkkailu)
- todetaan turbulenttiset paikat kentällä ja turvalliset alueet laskeutumiselle myös 

tuulen ollessa voimakas 
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- kolmen kilometrin korkeudessa on yleensä pakkasta ⇨ sormikkaat.
Lisäksi harjoitellaan tutustumalla teksti-TV:n ilmailusääsivuihin Ylen sivuilta ja 
mahdollisuuksien mukaan internetin sääsivuihin. Oppilas etsii maastokartalta 
kenttäalueen ympäriltä pyörteitä ja nostavia ilmavirtauksia aiheuttavia kohteita. 
Kerrotaan oppilaalle kentän nyrkkisäännöistä tuulen ja pilvien lukemiseksi ilman 
mittareita. Oppilas selvittää ja merkitsee lähimmän lentosääaseman numeron sekä 
laskuvarjohyppääjien tuulirajat oppaaseensa.

t9 Uloshyppypaikan määritys (PM) (O + H). Oppilaalle opetetaan Oppaan mukaan 
seuraavat asiat: UHP:n määrittämisen periaatteet, streamerin tekeminen ja käyttö, 
koneen heitto eteenpäin ja ajautuminen vapaassa sekä UHP:n määrääminen käy-
tännössä (linjalle ajo, ohjeet lentäjälle sekä paikan katsominen ennen uloshyppyä ja 
uloshyppy).

Korostetaan seuraavia asioita:

- UHP määritetään aina toiminnan alkaessa ja jos olosuhteet ovat muuttuneet
- UHP määritetään pallovaravarjoa silmälläpitäen ja niin, että jokainen pääsee 

turvallisesti kentälle tai varalaskupaikalle
- UHP:n tai linjan katsoja vastaa myös perässä hyppäävistä
- hyppääjien/ryhmien välillä on pidettävä riittävästi taukoa
- ohjeet lentäjälle ja briefaus ennen lentoa
- ylätuulet vaikuttavat hyppykorkeuksissa
- vaikka maassa olisi tyyntä, heti pinnan yläpuolella voi tuulla rajusti
- hyppyluvan varmistaminen 
- muun ilmaliikenteen näkeminen ja huomioiminen.

Oppilas harjoittelee uloshyppypaikan määrittämistä tuulitietojen perusteella, teke-
mään kerhossa mahdollisesti käytössä olevia streamerejä, lentäjän ohjeistamista päivän 
ensimmäiselle pokalle sekä koneella linjan ajoa ja UHP:n katsomista. 

PErUSkOULUTUS

Hypyt on suoritettava koulutusohjelman mukaisessa järjestyksessä. Kouluttajana ja pu-
dottajana voi toimia vapaapudotuskouluttaja tai hyppymestari.

nrO:

8 5”  Stabiili, lasku. Arvioinnissa päähuomio kiinnitetään edelleen stabiiliin asen-
toon, myös vedon jälkeen, mutta ajantajun on säilyttävä paremmin. Veto tapahtuu 
harjoitetulla sekunnilla (105), eli oppilas harjoittelee hyppäävänsä 5”, mutta koulut-
tajan ”hyväksymisväli” on 4–7 sekunnin mittainen vapaa.

Suoritus on hyväksytty, kun
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- asento ennen aukaisua, aukaisun aikana ja sen jälkeen säilyy stabiilina
- oppilas pystyy arvioimaan ajan kulun laskemalla
- veto tehdään 4–7 sekunnin sisällä UH:stä.

Suoritus on hylätty esimerkiksi, jos

- asento ei pysy stabiilina (esimerkiksi negatiivinen taivutus) tai on epäsym-
metrinen, ts. avataan selällään (KA SE) tai kyljellään (KA KY),

- vedetään väärästä paikasta / ei vetoa, ts. käytetään varavarjoa tai automaatti-
laukaisin toimii

- asentoa ei palauteta symmetriseksi vedon jälkeen
- varjo avataan alle 4 tai yli 7 sekuntia UH:stä.

HYPPYKORKEUS 1100 m / VAPAA 5 s / KUITTAUS KOULUTUSKORTTIIN.

9 10”  Stabiili, mittari (lasku). Korostetaan stabiilin säilyttämistä ennen vetoa, vedon 
aikana ja sen jälkeen. Asentoa on alettava rentouttaa ja 3–5 sekunnin vapaapudo-tuksen 
jälkeen otetaan rauhallisesti perusasento. Oppilaan on kiinnitettävä huo-miota myös 
suunnan säilymiseen (kiintopisteen ottaminen). Tarvittaessa käänty-minen estetään 
vastaliikkeellä. Hyppy pitää pystyä suorittamaan niin, että korkeusmittarista voidaan 
määrittää varjon avauskorkeus (1 000 metriä). Laskeminen on ainoastaan tukena, eli 
varjo avataan mittarin mukaan tai viimeistään, kun oppi-las on päässyt laskussaan 
10:een (eli kymmenen sekunnin kuluttua uloshypystä).

Suoritus on hyväksytty, kun

- asento ennen aukaisua, aukaisun aikana ja sen jälkeen säilyy stabiilina sekä 
suunta hypyllä pysyy (180° asteen kääntyminen sallitaan, jos oppilas saa 
asennon hallintaan)

- oppilas pystyy arvioimaan avauskorkeuden mittarista oikein
- UH-asennosta on siirrytty hypyn aikana perusasentoon.

Suoritus on hylätty esimerkiksi, jos

- asento ei pysy stabiilina (esimerkiksi negatiivinen taivutus) tai on epäsym-
metrinen, ts. avataan selällään (KA SE) tai kyljellään (KA KY)

- asentoa ei palauteta perusasentoon, vaan se on jäykkä X tai delta
- oppilas on jatkuvassa käännöksessä tai kääntyy yli 180°
- oppilas ei ole pystynyt katsomaan mittarista avauskorkeutta
- varjo avataan alle 9 tai yli 12 sekuntia UH:stä (otettava huomioon myös hyp-

pykorkeus, jos mittari on nähty!).
HYPPYKORKEUS 1400 m / VAPAA 10 s / KUITTAUS KOULUTUSKORTTIIN.

t5* Kädestäpäästettävä apuvarjo (HD) (O + H). Tämä teoria käydään läpi nyt, jos 
HD-apuvarjo otetaan käyttöön hypyllä nro 10 tai myöhemmin peruskoulutuksessa. 
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Koulutuksen jälkeen oppilaan on osattava HD-apuvarjon heittäminen vapaaseen 
ilmatilaan hyppääjän aiheuttamien pyörteiden ulkopuolelle, toiminta vaaratilan-teissa 
ja HD-apuvarjon käsikirjan mukainen pakkaus. HD-apuvarjon heittoa on harjoiteltava 
valjaissa ja varusteet päällä vaaratilanteet mukana (Opas kohta 5.6).

Korostetaan seuraavia asioita:

- asennon on oltava stabiili ennen avausta, avauksen aikana ja sen jälkeen
- ”jouseton” apuvarjo ei toimi, jos sitä ei viedä vartalon turbulenssin ulkopuo-lelle
- avausvedon jälkeen aloitetaan laskeminen eikä vilkuilla olan yli ennen 105:ttä.

HUOM.! Vähintään ensimmäisellä HD-hypyllä ei saa tehdä muita suorituksia eli 
käytännössä hypyllä 11 oleva paikanmääritysharjoitus siirtyy seuraavalle hypylle.

NÄYTE HYPPYMESTARILLE JA KUITTAUS KOULUTUSKORTTIIN.

10 15”  Stabiili, mittari, PM, HD*. Stabiili, rentoutus ja suunnan säilyminen ovat kes-keisiä 
asioita kuten edellisessäkin suorituksessa. Avaus on tapahduttava mittarin perusteella, 
sillä näin pitkää vapaata on vaikea laskea tarkasti ja oikea lähtökor-keus vaihtelisi eri 
tilanteissa. Tällä hypyllä tulee ensimmäinen UHP:n määrityshar-joitus kouluttajan 
johdolla. Jos HD-apuvarjo* otetaan käyttöön tällä hypyllä, niin ensimmäinen UHP-
harjoitus tulee vasta seuraavalla hypyllä, koska ensimmäisellä HD-varjolla tehdyllä 
hypyllä ei saa olla muita suorituksia.

Suoritus on hyväksytty, kun

- asento hypyllä säilyy stabiilina ja suunta pysyy (360° asteen kääntyminen 
sallitaan, jos oppilas saa kääntymisen pysäytettyä)

- HD-apuvarjo* on heitetty oikein ilmavirtaan erittäin hyvässä stabiilissa 
- asentona 3–5 sekunnin jälkeen on rento perusasento.

Suoritus on hylätty esimerkiksi, jos

- asento ei pysy stabiilina
- asentoa ei palauteta perusasentoon, vaan se on jäykkä X tai delta
- oppilas on jatkuvassa käännöksessä tai kääntyy yli 360°
- HD-apuvarjon* heitto on epäonnistunut (turbulenssi/takertuminen).

HUOM.! PM:stä ei vielä merkintää, koska kyseessä ei ollut itsenäinen suoritus. HD-
totutteluun* kuittaus hypyn kuittauksen lisäksi.

HYPPYKORKEUS 1600 m / VAPAA 15 s / KUITTAUS KOULUTUSKORTTIIN.

11 20”  Suora UH, PM. Suorituksena on uloshyppy ilman tähänastista ovelle asettau-
tumista tai kiipeilyä. Hypyn suoritustapa vaihtelee konetyypin mukaan. Tällä hypyl-lä 
oppilaalle tulee UHP:n määritysharjoitus kouluttajan avustamana, eli oppilas te-kee jo 
suurimman osan työstä.
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Suoritus on hyväksytty, kun

- uloshyppy lähtee ilmavirtaan nähden oikeaan suuntaan
- asento hypyllä säilyy stabiilina ja suunta pysyy (360° asteen kääntyminen 

sallitaan, jos oppilas saa kääntymisen pysäytettyä)
- asentona 3–5 sekunnin jälkeen on rento perusasento.

Suoritus on hylätty esimerkiksi, jos

- uloshypyssä tulee ns. vintelit
- asento ei pysy stabiilina
- asentoa ei palauteta perusasentoon, vaan se on jäykkä X tai delta
- oppilas on jatkuvassa käännöksessä tai kääntyy yli 360°.

HUOM.! PM:stä ei vielä merkintää, koska kyseessä ei ollut itsenäinen suoritus.

HYPPYKORKEUS 1900 m / VAPAA 20 s / KUITTAUS KOULUTUSKORTTIIN.

12 30”  Sukellus UH, PM. Sukellus uloshyppy tehdään koneen perän suuntaan. Hypyn 
suoritustapa vaihtelee konetyypin mukaan. Uloshypyn jälkeen oppilaan on keskityttävä 
suunnan säilyttämiseen. Tästä hypystä alkaen oppilaalle tulee tarjota mahdollisimman 
usein tilaisuus itsenäiseen paikanmääritykseen ja asteittain vaikeuttaa niitä, jotta 
hän jatkokoulutukseen edettyään todella pystyy tässäkin suhteessa toimimaan 
lentokoneessa ilman kouluttajaa. Itsenäinen PM.

Suoritus on hyväksytty, kun

- uloshyppy lähtee ilmavirtaan nähden oikeaan suuntaan
- asento hypyllä säilyy stabiilina ja suunta pysyy (360° asteen kääntyminen 

exitissä sallitaan, jos oppilas saa pyörimisen hallintaan 5 sekunnin kulues-sa ja 
hyppy säilyy exitin jälkeen suunnassa)

- asentona sukelluksen jälkeen on rento perusasento.
Suoritus on hylätty esimerkiksi, jos

- uloshypyssä tulee ns. vintelit
- asento ei pysy stabiilina
- asentoa ei palauteta perusasentoon, vaan se on jäykkä X tai delta
- oppilas on jatkuvassa käännöksessä tai kääntyy yli 360°.

HUOM.! UH-paikan ollessa vaarallisen väärä, kouluttajan on estettävä hyppy. 
Koulutuskorttiin merkitään 10 hyväksyttyä itsenäistä PM:stä, joilla on laskeu-
duttava kouluttajan määräämälle alueelle. Alue kannattaa ensimmäisillä kerroilla 
pitää suurena ja asteittain pienentää kohti jatkokoulutuksessa vaadittavaa 20 met-
rin halkaisijaa. Tästä suorituksesta lähtien kannattaa vuorotella suoraa uloshyppyä ja 
sukellus uloshyppyä, kunnes ne molemmat sujuvat rutiininomaisesti.

HYPPYKORKEUS 2400 m / VAPAA 30 s / KUITTAUS KOULUTUSKORTTIIN.
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13 30-60”  360° käännös, PM. Käännös tehdään joko oikealle tai vasemmalle. Uloshypyn 
jälkeen otetaan ensin 8 sekuntia ”vauhtia”, sitten kiintopiste, käännös ja pysäytys. Jos 
korkeutta on riittävästi, niin oppilas voi sopimuksen mukaan tehdä toisen käännöksen. 
Itsenäinen PM.

Suoritus on hyväksytty, kun

- asento hypyllä säilyy stabiilina ja suunta pysyy (180° asteen kääntyminen UH:n 
jälkeen sallitaan, jos oppilas saa asennon hallintaan)

- ennen käännöstä on selvä pysäytys
- käännös tehdään sovittuun suuntaan noin 360° ja se pysäytetään.

Suoritus on hylätty esimerkiksi, jos

- asento ei pysy stabiilina
- asentoa ei palauteta perusasentoon, vaan se on jäykkä X tai delta
- oppilas kääntyy UH:n jälkeen yli 180° (ei pysäytystä) tai kääntyy käännöksen 

enemmän kuin 90° yli tai alle tarkoitetun 360°.
HYPPYKORKEUS 2400 - 4000 m / VAPAA 30-60 s / KUITTAUS KOULUTUS-KORTTIIN.

14 30-60”  Selkästabiili, PM. Hyvästä perusasennosta tehdään hallittu selkästabiili 
muuttamalla taivutus negatiiviseksi. Selällään lennetään muutama sekunti, esi-merkiksi 
4 sekuntia, ja palautetaan stabiili perusasento. Suorituksen tarkoituksena on totuttaa 
oppilas tähänastisesta täysin poikkeavaan lentoasentoon ja oppilas saa varmuutta, kun 
tietää pystyvänsä palaamaan perusasentoon. Itsenäinen PM.

Suoritus on hyväksytty, kun

- perusasennosta päästään selkälentoon ilman ylimääräisiä käännöksiä tai 
voltteja

- oppilas pysyy selällään sovitun ajan eikä ole lattakierteessä (pieni käänty-minen 
ei haittaa)

- kääntymisen jälkeen perusasento ei lähde pyörimään.
Suoritus on hylätty esimerkiksi, jos

- selälleen menossa tehdään ns. vintelit
- oppilas pyörii selällään voimakkaasti
- selällään vain käydään tai ei saada asentoa takaisin mahalleen 
- ei saada asentoa hallintaan mahalleen kääntymisen jälkeen.

HUOM.! Oppilaan on tiedettävä, että rintahihnassa oleva korkeusmittari voi näyttää 
väärin selällään oltaessa ja vapaapudotusvauhti kasvaa. Oppilaan varjosta on tar-
kistettava luupin ja apuvarjon taskun tiukkuus erityisen tarkasti.

HYPPYKORKEUS 2400 - 4000 m / VAPAA 30-60 s / KUITTAUS KOULUTUS-KORTTIIN.
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15 30-60”  Liuku, PM. Tehdään hallittu liuku ensin deltaliukuasennossa (normaali 
taivutus), josta taivutus painetaan hieman negatiiviseksi. Suunnan on säilyttävä liu’un 
aikana, ja oppilaan on liikuttava eteenpäin, ei tikattava. Itsenäinen PM.

Suoritus on hyväksytty, kun

- oppilas liukuu sovittuun suuntaan ja pysyy suunnassa
- liuku liikkuu eteenpäin
- liuku ei nyöki.

Suoritus on hylätty esimerkiksi, jos:

- oppilas ei liu’u sovittuun suuntaan
- liuku ei pysy suunnassa (mutkia)
- oppilas syöksyy 
- liukuasento nyökkii.

HUOM.! On varmistettava vapaa ilmatila liu’un suuntaa määrättäessä. 

LIUKU ON OSATTAVA HYVIN!

HYPPYKORKEUS 2400 – 4000 m / VAPAA 30-60 s / KUITTAUS KOULUTUS-KORTTIIN.

16 40-60”  FS-liuku, PM. Oppilaan tavoitteena on oppia käytännön FS-hypyillä (ja mil-
lä tahansa ”ryhmähypyillä”) tarvittava liuku ja siihen liittyvä toiminta. Hän näyttää 
purkumerkin, kääntyy 180°, liukuu muutaman sekunnin (esimerkiksi 4 sekuntia), 
pysäyttää liu’un, tarkastaa ilmatilan, antaa avausmerkin ja tekee ”harjoitusvedon”. Tätä 
toistetaan korkeuden salliessa. Itsenäinen PM.

Suoritus on hyväksytty, kun:

- oppilas tekee FS-liukuun kuuluvat kaikki merkit ja tarkastukset
- oppilas saa liu’un nopeasti eteenpäin vieväksi (FS-hypyilläkin pitää liuku 

”lähteä” heti)
- käännös on 180° ja liuku pysyy suunnassaan.

Suoritus on hylätty esimerkiksi, jos

- merkit tai tarkastukset jäävät tekemättä
- liukuasennon ”kasaamiseen” menee yli 3 sekuntia
- oppilas ei liu’u sovittuun suuntaan
- liuku ei pysy suunnassa (mutkia)
- oppilas syöksyy
- liukuasento nyökkii.

HUOM.! Tämä on erittäin vaativa suoritus, ja sen oppiminen yhdellä hypyllä voi olla 
melkeinpä mahdotonta! Kyseessä on kuitenkin tulevien hyppyjen turvallisuuden 
kannalta todella tärkeä taito. Hyppyä kannattaa harjoitella paljon maassa. Lisäksi on 
painotettava avauksen jälkeisiä toimia (kädet takimmaisille kantohihnoille vasta, kun 
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kupu on täysin auki sekä ilmatilan tarkastus ja vasta sitten puolijarrut auki)

HYPPYKORKEUS 3000 - 4000 m / VAPAA 40-60 s / KUITTAUS KOULUTUS-KORTTIIN.

17 40-60”  Tynnyri ja takavoltti, PM. Hyvästä perusasennosta tehdään hallittu tynny-
ri ja sen jälkeen takavoltti. Jos korkeutta on riittävästi, niin oppilas voi sopimuksen 
mukaan tehdä lisää tynnyreitä ja voltteja. Itsenäinen PM.

Suoritus on hyväksytty, kun

- tynnyri pyörähtää pituusakselin ympäri 
- voltin jälkeen suunta säilyy ± 90° kiintopisteestä.

Suoritus on hylätty esimerkiksi, jos

- jomman kumman aikana jäädään selälleen
- liikkeitä tulee useampi samalla kertaa
- asentoa ei saada hallintaan liikkeen jälkeen 

HYPPYKORKEUS 3000-4000 m / VAPAA 40 - 60 s / KUITTAUS KOULUTUS-KORTTIIN.

18 40- 60”  Ryhmähyppy, PM. Ryhmähyppy tehdään 2-way-suorituksena. Tavoittee-na 
on korjata oppilaan mahdolliset asentovirheet (jo ilmassa käsimerkein, katso Opas 
luku 12.2). Hyppy on pidettävä mahdollisimman helppona. Oppilaan on seurattava 
huolellisesti korkeutta, näytettävä purkumerkki vähintään 1 800 metrissä, käännyttävä 
vapaaseen suuntaan, liu’uttava, tarkastettava ilmatila ja näytettävä avausmerkki sekä 
avattava normaalissa korkeudessa. Itsenäinen PM.

Suoritus on hyväksytty, kun:

- oppilas näyttää purkumerkin sovitussa korkeudessa
- oppilas saa liu’un nopeasti eteenpäin vieväksi ja liukuu oikein ja tehokkaas-ti
- käännös on vapaaseen ilmatilaan ja liuku pysyy suunnassaan.

Suoritus on hylätty esimerkiksi, jos:

- korkeudentarkkailu unohtuu
- liukuasennon ”kasaamiseen” menee yli 3 sekuntia
- oppilas ei liu’u sovittuun suuntaan
- liuku ei pysy suunnassa (mutkia).

HUOM.! Ryhmähypylle ei kannata ottaa lisäelementtejä (käännöksiä yms.), vaan keskittyä 
pelkästään oppilaan asennon kouluttamiseen. Hyvä asento on kaiken FS-hyppäämisen 
perusta. Ennen hyppyä on maassa harjoiteltava runsaasti pys-tyssä, laudoilla ja 
konemallilla/koneella (kuivat). Lisäksi oppilaan on tutustuttava t12 (Kuviohyppy) 
tarvittavilta osin.

HYPPYKORKEUS 3000-4000 m / VAPAA 40-50 s / KUITTAUS KOULUTUS-KORTTIIN.

t10 Varusteiden tarkastus (O + H). Tavoitteena on, että oppilas osaa itse tarkastaa omat 
välineensä nelivaiheisesti: varusteita varattaessa (I vaihe), ennen koneeseen nousua 
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(II vaihe), ennen uloshyppyä (III vaihe) ja varjon avauduttua (IV vaihe). Harjoituksessa 
suoritetaan tarkastukset opetuksen yhteydessä vaiheittain. Harjoitellaan lisäksi 
valjaissa IV tarkastusvaiheen tarkastuksia sekä toimintamalleja eri-laisissa tilanteissa. 
Tutustutaan lisäksi koneesta mahdollisesti löytyviin paikkoihin, joihin hyppyvarusteet 
voivat takertua.

Korostetaan seuraavia asioita:

- varusteet on tarkastettava aina ennen hypylle lähtöä ja uloshyppyä
- oppilaiden varusteet tarkastaa hyppymestari (pois lukien vaihe IV)
- B-luokan oppilaan tarkastaa HM ennen koneeseen nousua, mutta oppilas vastaa 

itse tarkastuksesta ennen uloshyppyä
- IV vaiheen tarkastukset on tehtävä joka kerta varjon avautumisen jälkeen tästä 

eteen¬päin
- tutut ja kunnossa olevat varusteet tuovat hypylle varmuutta 
- kannattaa tarkkailla myös hyppykavereiden varusteita.

HUOM.! Varusteiden itsenäinen tarkastus vaaditaan oppilaalta jokaisella hypyllä tämän 
koulutuksen jälkeen. HM vastaa kuitenkin oppilaasta koko jatkokoulutuksen ajan.

NÄYTE HYPPYMESTARILLE JA KUITTAUS KOULUTUSKORTTIIN.

t11 Kuviohyppy (FS) (O + H). Kuviohypyn teoriassa käydään läpi ja harjoitellaan maassa 
käsimerkit, liikkuminen vaakatasossa, ylös- ja alaspäin, käännökset, liik-kuminen 
sivuttain, otteiden ottaminen ja kuviossa lentäminen sekä turvallisuus. Lisäksi 
Oppaassa on yhdeksän valmiiksi suunnitellun hypyn ohjelma (luku 12.9), jota 
käytetään FS-koulutushypyillä. Hyppyohjelma löytyy myös liitteestä 8. Ohjelman 
hyppyjä voi alustavasti käydä läpi ja vetää valmiiksi ns. lautakuivat.

t12 Freestyle (O + H). Freestylehyppyjen teoriassa käydään läpi ja harjoitellaan maas-sa 
sittis-asento, stand up, recovery position, tynnyri ja turvallisuus. Lisäksi Oppaassa 
on seitsemän valmiiksi suunnitellun hypyn ohjelma (luku 13.8), jota käytetään 
freestylekoulutushypyillä. Hyppyohjelma löytyy myös liitteestä 7. Ohjel-man hyppyjä 
voi alustavasti käydä läpi ja harjoitella.

Korostetaan seuraavia asioita:

- maaharjoittelun tärkeyttä
- turvallisuutta (erityisesti korkeuden tarkkailu)
- kiinnitetään erityisesti huomiota avausjärjestelmän kuntoon (apuvarjon tas-kun 

ja luupin tiukkuus)
- hyppyjen pitämistä riittävän yksinkertaisina kunnes perusteet ovat hallin-nassa
- liikkeiden harjoittelu lopetetaan viimeistään 1 500 metrissä ja palautetaan 

perusasento
- pää alaspäin lentäminen on oppilasvarusteilla kielletty
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- videosta on erinomainen apu, mutta ei toki välttämättömyys.
HUOM.! Tämä teoria on käytävä läpi ennen ensimmäistä freestylehyppyä (22). Kat-so 
myös lisätietoja SIL ry:n Freeflyoppaasta.

t13 Tarkkuushyppy (O). Tarkkuushypyn teoriassa esitellään tarkkuushyppy oppilas-
suorituksena.

Korostetaan seuraavia asioita:

- varjon ohjaaminen haluamaansa paikkaan on taito, jota ei voi harjoitella liikaa
- aina ei pääse maalialueelle, vaan voi joutua laskeutumaan tiukkaankin paikkaan 

jarruja käyttäen 
- varjolla ei voi peruuttaa; jos hyppy menee yli, niin se menee yli!
- varjon sakkaamisesta tai rajusta käännöksestä matalalla voi olla kohtalokkaat 

seuraukset.
t14 Vaativat kuvut ja erilaiset varusteet (O + H). Teoriassa käydään läpi laskuvarjoja 

koskevat kokemusrajat, lentosäännöt ja toiminta, oikeaoppinen loppuveto, lasku-
varjon aerodynamiikka, ilmakehän vaikutus laskuvarjon lentämiseen, hyppyohjel-
ma sekä muut varusteet. Harjoitusosuus pitää sisällään tutustumisen Kuvunkäsit-
telyoppaaseen ja aiheeseen liittyviin Turvallisuustiedotteisiin ja varjolistoihin, 
sopi-van siipikuorman arvioinnin ja sopivien varustevalintojen pohtimisen, vaaratilan-
neharjoituksen sekä ohjelman mukaisilla hypyillä tehtävien suoritusten harjoittelua ja 
kertausta. Punokset aiheuttavat törmäämistilanteissa nykyaikaisella varjokalus-tolla 
saavutettavilla lentonopeuksilla hyvin suuria vammoja osuessaan ja takertu-essaan 
hyppääjään. Törmättäessä varjon varassa on suositeltava toimintamalli ”palloksi” 
käpertyminen, millä koetetaan välttää punoksiin takertuminen ja päästä mahdollisesti 
punoksien välistä. Oppilas antaa hyppymestarille näytteen varjon avautumisen 
jälkeisistä toimenpiteistä ja toiminnasta törmäämistilanteessa. 

Korostetaan seuraavia asioita:

- omien hyppyvarusteiden valintaan vaikuttavia tekijöitä (paino, kokemus, tai-
dot, hyppylaji ja ikä sekä SIL ry:n ja kerhokohtaiset rajoitukset)

- varjon valmistajien antamia siipikuormasuosituksia on todella syytä noudat-taa
- katsekontakti 10 % maahan ja 90 % ympärille
- hyvän avaamisasennon vajaatoimintoja estävää merkitystä hypättäessä no-

pealla kuvulla
- vajaatoimintatilanteessa G-voimat voivat kasvaa nopeasti suuriksi
- oppilasaikana on myös omasta varjosta pidettävä pakkauskirjanpitoa (tarkas-

tusmerkintöineen)
- varjolla, jossa on FXC tai oppilas-CYPRES ei saa porata alle 600 metrin kor-

keudessa
- palloksi käpertymistä törmäämistilanteessa
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- reppu-valjasyhdistelmä ei saa olla kooltaan liian suuri, jotta käpertyessä ei olisi 
mahdollista pudota valjaiden läpi

- reppu-valjasyhdistelmässä kannattaa olla reisihihnojen välissä haaran kohdalla 
kumilenkki 

- oikeaoppisen loppuvedon suoritustekniikkaa
- suurella vaakavauhdilla laskeutuminen (esimerkiksi sivutuuleen tai myötä-

tuuleen) on vaarallista, MUTTA KÄÄNNÖS MATALALLA VOI OLLA TAPPAVA!
NÄYTE HYPPYMESTARILLE JA KUITTAUS KOULUTUSKORTTIIN.

t2–t9 Kertaus. 

Vaaratilanteiden kertaus ja varavarjon käyttöharjoitus 

JATkOkOULUTUS

Hyppyjen suoritusjärjestys on jatkokoulutuksessa vapaa, kuitenkin aina kouluttajan pää-
tettävissä. FS-, freestyle- ja kuvunkäsittelyhypyillä käydään hyppyohjelmien mukaisia 
hyppyjä läpi ohjelmien määräämässä järjestyksessä. Vaikeampaa hyppyä ei ole syytä hy-
pätä ennen kuin edellinen on hyväksytty. Suorituksissa 26–28 voidaan vapaasti valita 
kahdesta eri hyppylajista (FS/Freestyle). Vapaapudotusajat ovat vähimmäisaikoja. Olo-
suhteiden pakosta voidaan hypyt nro 25–37 tehdä vähintään 2 500 metrin korkeudesta. 
Tätä ei kuitenkaan suositella, sillä kaikille oppilaille olisi taattava samanlaiset oppimis-
mahdollisuudet. Lisäksi oppilaan on määriteltävä UHP mahdollisimman usein.

19 40-50”  Freestyle, PM. Freehyppyjen tarkoituksena on perehtyä erilaisissa asen-
noissa lentämisen alkeisiin. Harjoitushyppyjä ei saa ottaa liian vakavasti. Ensim-
mäinen vaihe free-lentämisen harjoittelussa on vatsallaan pysyminen. Sitten kun tämä 
hallitaan, voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen, joka on esimerkiksi sittis. Oppaassa 
on seitsemän hypyn hyppyohjelma, jota käytetään koulutuksessa ja edetään riippuen 
siitä, kuinka monta freestylehyppyä oppilas haluaa hypätä (2–7) ja miten suoritukset 
menevät. Hyppyohjelman hypyt 1–5 hypätään numerojärjes-tyksessä. Hypyt 6 ja 7 
voidaan hypätä vapaavalintaisessa kohdassa freestylehyp-pyjä (siis myös esimerkiksi 
ensimmäisenä freestylehyppynä tai sittishyppyjen (hy-pyt 1–5) välissä). Suoritetun 
hypyn numero (1–7) merkitään hyppypäiväkirjaan. Ei kannata siirtyä eteenpäin 
ennen kuin oppilas hallitsee edellisen harjoitushypyn kohtalaisesti. Esimerkkinä 
hyppyohjelmasta on puhdas sittisharjoitus, jonka tavoit-teena on opetella istuvaa 
perusasentoa.

Suoritus on hyväksytty, kun

- oppilas käy sittisasennon tapaisessa.
Suoritus on hylätty esimerkiksi, jos

- hän menettää stabiilin hallinnan pitkäksi aikaa hypyn aikana (yli 5 sekun-tia).
Muiden hyppyjen suoritukset löytyvät Freestylehyppyohjelmasta liitteestä 7 sekä 
Oppaasta luvusta 13.8. Arviointiperusteissa noudatetaan edellä olevaa linjaa.
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HUOM.! Löysistä arviointiperusteista huolimatta hyppyä on harjoiteltava huolelli-sesti 
maassa ja oppilaalle on painotettava korkeuden tarkkailua (suurempi putoamisnopeus). 
Lisäksi oppilaan pitää tutustua t13 (freestyle) ennen hyppyä. Pää alaspäin lentäminen on 
oppilasvarusteilla kielletty! 

HYPPYKORKEUS 3000-4000 m / VAPAA 40-50 s / KUITTAUS KOULUTUS-KORTTIIN.

20 40-50” FS/freestyle, PM

21 40-50” FS/freestyle, PM

22 40-50” FS/freestyle, PM

Oppilas voi valita (kouluttajan harkinnan mukaan). Arviointikriteerit ovat samat  
kuin kyseisillä hypyillä edellä, ja hyppyjä on harjoiteltava maassa hyvin. 

Tarkoitus on opettaa oppilaalle FS:n perusasiat: hyvä vapaapudotusasento, paikal-
laan pysyminen, käsimerkit, liikkuminen vaakatasossa, ylös- ja alaspäin, käännök-set, 
liikkuminen sivuttain, otteiden ottaminen, kuviossa lentäminen, purku, liuku, avaus ja 
turvallisuus. Painopiste on turvallisuusasioissa. Ensimmäisillä kahdella FS- ja freestyle-
hypyillä purun tulee tapahtua vähintään 1800 metrin ja sitä seu-raavilla vähintään 1600 
metrin korkeudessa. Hypyt tehdään Oppaan hyppyohjel-man mukaan edeten riippuen 
oppilaan taidoista ja edellisistä hypyistä. Ei kannata siirtyä eteenpäin ennen kuin oppilas 
hallitsee edellisen harjoitushypyn kohtalaisesti. Hypätyn hyppyohjelmahypyn numero 
merkitään hyppypäiväkirjaan, jotta myös seuraava kouluttaja tietää, missä ollaan 
menossa. FS-hyppyjen arviointikriteerit ovat kuten ryhmähypyllä, mutta painotetaan 
myös hyppysuunnitelman onnis-tumista. Kouluttajan taidot on myös huomioitava; vika 
ei nimittäin aina ole oppilaan.

Jos valitaan freestylehyppyjä, oppilaan taitojen mukaan edetään Oppaan hyppyoh-
jelmassa. Suoritetun hypyn numero merkitään hyppypäiväkirjaan. 

HYPPYKORKEUS 3000-4000 m / VAPAA 40-60 s / KUITTAUS KOULUTUSKORTTIIN.

23-27 40-50” FS, PM Hypätään kuten edellä, mutta hypyillä voidaan hypätä oppilaan ja 
muiden hyppääjien taidot huomioiden myös 3–4 way-FS:ää. Oppilaita näillä hy-pyillä 
voi olla vain yksi mukana.

HUOM.! Kaikkia Oppaan ohjelman mukaisia hyppyjä ei tarvitse suorittaa.

Korostetaan seuraavia asioita:

- turvallisuutta (esimerkiksi purku riittävän ylhäällä)
- hyppyjen pitämistä riittävän yksinkertaisina, kunnes perusteet ovat hallinnassa
- ei kasata liikaa asioita oppilaalle (UHP, laskeminen, vaikea exit), sillä keskit-

tyminen olennaiseen ei enää välttämättä riitä
- maaharjoittelun ja jälkikuivien merkitystä
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- video on erinomainen apu, mutta ei toki välttämättömyys.
HUOM.! Osia tästä teoriasta on käytävä läpi ennen ensimmäistä ryhmähyppyä (18). 
Lisätietoja kuviohyppäämisestä löytyy mm. SIL ry:n FS-alkeisoppaasta.

HYPPYKORKEUS 3000-4000m / VAPAA 40-50 s / KUITTAUS KOULUTUS-KORTTIIN.

28-30 8-10”  Kuvunkäsittely (hyppykorkeus 2000m) Oppaassa on kolmen valmiiksi 

suunnitellun hypyn kuvunkäsittelyohjelma (Oppaassa luku 16.7), joka on hy-
pättävä läpi, jos oppilas saa jatkokoulutuksessa luvan käyttää omia varusteita tai 
käyttää päävarjoa, jota ei ole hyväksytty käytettäväksi alkeis- ja peruskoulutuksessa 
(eli jos kerholla on koulutuskäytössä ”nopeampia kupuja”). Nämä hypyt hypätään siis 
ennen muita vapaapudotussuorituksia, kun em. varusteet otetaan käyttöön. Ohjelman 
mukaisten hyppyjen hyppäämisen tarkoitus on totuttaa oppilaat nope-ampaan varjoon 
kouluttajien ohjaamana. Hypyt kuitataan jatkokoulutuskorttiin, ja arviointi kirjataan 
normaalisti hyppypäiväkirjaan. Hyppyohjelma on liitteenä 9.

Kouluttaja voi hypätä oppilaan mukana (ei kuitenkaan ensimmäisellä kuvunkäsit-
telyhypyllä), jolloin oppilas tottuu kontrolloidussa ympäristössä toisen kuvun lähei-
syyteen. Kouluttajan pitää varmistaa turvallisuus pitämällä varjojen välimatka riittä-
vänä koko hypyn ajan. Kouluttajan on myös syytä varmistaa UHP tarkasti. Hyppy-jen 
arvioinnissa kiinnitetään huomioita hypyn kaikkiin vaiheisiin, erityisesti finaa-liin 
ja laskeutumiseen. Arviointi kirjoitetaan hyppypäiväkirjaan ja hyväksytty suori-tus 
kuitataan jatkokoulutuskorttiin. 

HUOM.! Nopeita kupuja käsitellään SIL ry:n Kuvunkäsittelyoppaassa, johon myös 
kouluttajien kannattaa tutustua.

HYPPYKORKEUS 2000 m / VAPAA 8–10 s / KUITTAUS KOULUTUSKORTTIIN.

31 Koehyppy KP:n, AKP:n tai koulutuspäällikön valtuuttaman HM:n kanssa

Oppilaan on osoitettava hallitsevansa itsenäisesti koko laskuvarjohyppytilanne normaa-
lia hyppyä tehtäessä, eli t18:ssä (Käytännön hyppytoiminta) määritellyt asiat. Tämä teo-
ria on siis käytävä läpi ennen koehyppyä. Hän myös valitsee ja suunnittelee halua-
mansa hyppylajin hypyn vallitsevat olosuhteet (esimerkiksi sää) huomioon ottaen. 
Hy-pyn ja varjon ohjailun on sujuttava turvallisesti.

Arviointi:

- Tämän hypyn jälkeen oppilaan on oltava valmis itsenäiseksi hyppääjäksi, jo-ten 
sen arviointi on tehtävä huolella.

- Koehyppy on hylätty, jos KP/AKP/HM joutuu puuttumaan hypyn (tai valmis-
telun) aikana johonkin.

- Arvioinnin helpottamiseksi on liitteessä 10 malliesimerkki koehypyn arvioin-
tilomakkeesta, jota voidaan halutessa käyttää.

HUOM.! Koehypyn vastaanottaa koulutuspäällikkö, apulaiskoulutuspäällikkö tai KP:n 
valtuuttama hyppymestari.
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HYPPYKORKEUS tilanteen mukaan / VAPAA tilanteen mukaan / KUITTAUS 
KOULUTUSKORTTIIN.

Jatkokoulutushyppyjen ohessa tehdään 5 tarkkuushyppyä, joista jokaisella on laskeudut-
tava valvotusti enintään 20 metrin etäisyydelle maalista. 

KUITTAUS KOULUTUSKORTTIIN.

Lisäksi on hypättävä 5 hyppyä varjolla, jossa on kädestäpäästettävä apuvarjo (HD), jos 
sellaisella ei ole vielä hypätty. Ensimmäisellä HD-hypyllä ei tehdä muita suorituksia. En-
simmäinen HD-hyppy voi olla esimerkiksi 20 sekunnin vapaa, ja vapaan aikana tehdään 
”avausharjoituksia”. Kalusto ja oppilaan taidot huomioon ottaen voi kouluttaja halutes-
saan määrätä pelkästään HD-varjon aukaisuun keskittyviä suorituksia enemmänkin. 
KOULUTUSKORTTIIN KUITATAAN 5 HD-hyppyä, joista siis 4 viimeistä voidaan tehdä 
muiden suoritusten ohessa. Jos HD:llä varustettu varjo on otettu käyttöön jo alkeis- tai 
pe-ruskoulutusvaiheessa, ei tähän tarvitse enää kuitata HD-totuttelua tai HD-varjolla 
-kohtia, vaan hyppymäärät HD-varjolla ovat täyttyneet automaattisesti.

Ylimääräisillä, koulutusohjelman ulkopuolisilla hypyillä (joita voivat aiheuttaa 
esimerkiksi sää tai oppilaan oma toive) voidaan kouluttajan harkinnan mukaan hypätä 
jotain muuta (esimerkiksi lyhyt vapaa), mutta ne eivät korvaa ohjelman suorituksia.

t15 Kaluston tarkastus ja huolto (O + H). Tämä teoria käsittelee asioita, joita pitää ot-
taa huomioon hyppyvarusteita hankittaessa ja omia varusteita huollettaessa. Har-
joituksena on tutustuminen varjokirjoihin ja laitekortteihin sekä oppilas suorittaa 
varjon ja reppu-valjasyhdistelmän kuntotarkastuksen ja päivittäisen huollon pak-
kauksen yhteydessä.

Korostetaan seuraavia asioita:

- kun kalusto on kunnossa, voidaan hypätä turvallisesti
- kalusto huolletaan itse päivittäin ja toimitetaan kalustohenkilölle heti, jos siinä 

epäillään vähäistäkin kulumista tai vikaa
- tarkastamattomalla ja huoltamattomalla kalustolla ei saa hypätä. 

t16 Pakkaustarkastus (O + H). Teoriassa käydään läpi pystypakkauksen kaksi vaihet-ta 
ja niissä tehtävät tarkastukset. Harjoituksena on tarkastaa oppilaspäävarjo jokai-sella 
pakkauskerralla tämän koulutuksen jälkeen huomioiden myös välineiden muuttuminen 
eri koulutusvaiheissa.

Korostetaan seuraavia asioita:

- ennen pakkausta varusteet (mittari, kypärä jne.) on palautettava paikoilleen
- viallista varjoa ei saa pakata
- vastuu pakkauksesta on sekä pakkaajalla että pakkaustarkastajalla 
- pakkaustarkastus on aina opetus- ja oppimistapahtuma.

t17 Määräykset, lait ja ohjeet (O + H). Tutustutaan asiakirjoihin, jotka on osattava kel-
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poisuushyppytoimintaa koskevilta osin ennen A-lisenssin täyttymisen toteamista. 
Harjoituksena tarkastetaan lueteltujen kohtien päivämäärien oikeellisuus ja teh-
dään tarvittavat korjaukset sekä tutustutaan mahdollisuuksien mukaan Koulutus- ja 
turvallisuuskomitean nettisivuihin.

Korostetaan seuraavia asioita:

- asiakirjoja päivitetään jatkuvasti, mutta kerholta löytyvät viimeisimmät versiot 
määräyskansiosta ja/tai turvallisuuspäällikön kansioista

- määräys on aina se asiakirja, joka pätee ristiriitatilanteessa, mutta tiukennus ei 
ole ristiriita

- kerholla on oikeus tiukentaa ohjeita ja määräyksiä omaa toimintaansa varten. 

T18 Käytännön hyppytoiminta (O + H). Esittelee sitä teoriaa, jota tarvitaan käytännön 
hyppytoiminnan läpiviemisessä. Harjoituksessa kirjoitetaan Oppaaseen hyppytoi-
minnan kannalta tärkeitä puhelinnumeroita ja omalla kerholla käytössä olevat tär-
keimmät erityistoimenpiteet sekä harjoitellaan hyppytoiminnan pyörittämisen eri 
vaiheita.

Korostetaan seuraavia asioita:

- painotetaan pokanvanhimman vastuuta
- sovitut ja määrätyt asiat on tehtävä, vaikka kyseessä olisi ”yksi nopea poka”
- kerrotaan ja painotetaan kerhon omia erityispiirteitä ja -toimenpiteitä.

HUOM.! Tämä teoria on käytävä läpi ennen koehyppyä.

T19 Erikoishypyt (O). Esitellään erilaisia hyppäämisen muotoja, kuten yöhypyt, vesi-hypyt, 
näytöshypyt, boogiehypyt ja kilpailut sekä eri hyppylajit.

Korostetaan seuraavia asioita:

- erikoishypyt ovat usein erittäin vaativia, joten niihin ei pidä lähteä ”omin päin”, 
vaan keskustella ensin kokeneempien kanssa

- joillakin hypyillä on vaadittavan lisenssin lisäksi hyppy- ja kokemusrajoja
- SIL ry on julkaissut eri lajien oppaita, jotka on suunniteltu erityisesti tuoreelle 

kelpoisuustodistushyppääjälle
- kerhosta löytyvää eri lajien erikoisosaamista. 

t20 Fysiologia (O). Teoriassa käsitellään hyppääjän terveydellisiä vaatimuksia, fyysi-siä 
seikkoja, lääkkeiden, alkoholin ja tupakan vaikutuksia sekä olosuhteita ja voi-mia.

Korostetaan seuraavia asioita:

- hyppääminen on aina joukkuelaji (lentäjä + hyppääjät), ja muutkin on otetta-va 
huomioon

- lääkkeet (myös kolmiottomat) vaikuttavat jokaiseen hyppääjään yksilöllisesti
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- fyysisen kunnon ylläpito luo edellytykset harrastaa laskuvarjourheilua
- hyvästä kunnosta on hyötyä kaikilla hypyillä, sillä silloin jaksaa keskittyä se-kä 

kestää psyykkistä rasitusta ja painetta paremmin.

t21 Riskitekijät, toiminta onnettomuustilanteissa ja ensiapu (O + H). Teoriassa esi-
tellään vaaratilanneilmoituksen täyttö, laskuvarjohyppäämiseen liittyvät riskitekijät, 
toiminta onnettomuustapauksessa ja ensiapu (hätäensiapu ja jatkotoimet). Harjoi-
tuksissa tutustutaan vaaratilanneilmoitukseen ja sen täyttöön (esimerkiksi Koulu-
tus- ja turvallisuuskomitean nettisivuilta löytyy sähköisesti täytettävä versio), SIL 
ry:n ohjeeseen Toiminta onnettomuustilanteessa, kerhon omiin ohjeisiin toimin-
nasta vaara- ja onnettomuustilanteessa, julkaistuihin tutkintaselostuksiin laskuvar-
johyppyonnettomuuksista sekä Turvallisuuspäällikön kansioon. Lisäksi tutustutaan 
kerholta löytyviin ensiapuvälineisiin sekä -ohjeisiin ja niiden käyttöön ja täytetään 
Oppaaseen kohdasta 23.3 puuttuvat puhelinnumerot.

Korostetaan seuraavia asioita:

- kaikilla hypyillä on syytä käyttää reppu-valjasyhdistelmää, jossa on va-
ravarjon automaattilaukaisin

- omaan taito- ja kokemustasoon soveltuvan varjokaluston valinnan tärkeyttä
- vaaratilanneilmoitusten tarkoituksena on estää samanlaisten tilanteiden tai 

onnettomuuksien synty, ei hakea syyllistä
- jokaisen hyppääjän on hallittava ensiavun perusteet, koska jokainen voi olla 

onnettomuuspaikalla ensimmäisenä.

t2-14 Kertaus  

B) kOULUTUSOhJELMA II / nOVAJÄrJESTELMÄ

ALkEISkOULUTUS

nrO:

1 Tottuminen vapaaseen pudotukseen

Suoritus on hyväksytty, kun:

- taivutus on riittävä 10 s ennen avauskorkeutta
- avaustoimenpiteet on aloitettu (ja suoritettu) 1600m (±300m toleranssi)

HYPPYKORKEUS 2700-4000 m / KUITTAUS KOULUTUSKORTTIIN

2 Asennon hallinta

Suoritus on hyväksytty, kun:

- taivutus on riittävä viimeistään 10 s uloshypyn jälkeen
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- stabiili vapaapudotusasento säilyy sen jälkeen koko hypyn ajan (taivutuksen 
lisäksi vaaditaan myös jalkojen hallintaa)

- avaustoimenpiteet on aloitettu (ja suoritettu) 1600m (±150m toleranssi)
HYPPYKORKEUS 2700-4000 m / KUITTAUS KOULUTUSKORTTIIN

3 Stabiili vapaapudotus

Suoritus on hyväksytty, kun:

- oppilas tarkistaa alapuolisen ilmatilan (muu ilmaliikenne, pilvet, edellinen 
ryhmä) ennen uloshyppyä

- taivutus on riittävä viimeistään 5 s uloshypyn jälkeen
- oppilas saa tarkoituksettomat käännökset ysäytettyä
- oppilas avaa itsenäisesti ilman hyppymestarin otetta oppilaasta
- avaustoimenpiteet on aloitettu (ja suoritettu) 1600m (±150m toleranssi)

HYPPYKORKEUS 2700-4000 m / KUITTAUS KOULUTUSKORTTIIN

4 Käännökset 90°

Suoritus on hyväksytty, kun:

- oppilas tarkistaa alapuolisen ilmatilan (muu ilmaliikenne, pilvet, edellinen ryh-
mä) ennen uloshyppyä

- oppilas on tehnyt vapaassa vähintään kaksi hallittua 90º käännöstä (20º tole-
ranssi)

- avaustoimenpiteet on aloitettu (ja suoritettu) 1500m (±150m toleranssi)
HYPPYKORKEUS 2700-4000 m / KUITTAUS KOULUTUSKORTTIIN

5 Käännökset 360 °

Suoritus on hyväksytty, kun:

- oppilas tarkistaa alapuolisen ilmatilan (muu ilmaliikenne, pilvet, edellinen ryh-
mä) ennen uloshyppyä

- oppilas on tehnyt vapaassa vähintään kaksi hallittua 360º käännöstä (45º tole-
ranssi)

- avaustoimenpiteet on aloitettu (ja suoritettu) 1500m (±150m toleranssi)
- oppilas on tehnyt varjon varassa 90º käännöksiä takimmaisista kantohihnoista 

puolijarrut kiinni sekä avattuina
HYPPYKORKEUS 2700-4000 m / KUITTAUS KOULUTUSKORTTIIN

6 Irtiuloshyppy

Suoritus on hyväksytty, kun:

- oppilas tarkistaa alapuolisen ilmatilan (muu ilmaliikenne, pilvet, edellinen ryh-
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mä) ennen uloshyppyä
- oppilas saa asennon stabiloitua epästabiilista viidessä sekunnissa
- avaustoimenpiteet on aloitettu (ja suoritettu) 1300m (±150m toleranssi)

HYPPYKORKEUS 2700-4000 m / KUITTAUS KOULUTUSKORTTIIN

7 Puolisarja

Suoritus on hyväksytty, kun:

- oppilas tarkistaa alapuolisen ilmatilan (muu ilmaliikenne, pilvet, edellinen ryh-
mä) ennen uloshyppyä

- oppilas saa asennon stabiloitua epästabiilista viidessä sekunnissa
- avaustoimenpiteet on aloitettu (ja suoritettu) 1300m (±150m toleranssi)

HYPPYKORKEUS 2700-4000 m / KUITTAUS KOULUTUSKORTTIIN

8 15”  Stabiili, PM. Tavoitteena on totuttaa oppilas aiempaa matalampaan hyppykor-
keuteen ja hallittuun uloshyppyyn yksin. Oppilas avaa mittarin mukaan 1200 m.

Suoritus on hyväksytty, kun

- asento ennen aukaisua, aukaisun aikana ja sen jälkeen säilyy stabiilina
Suoritus on hylätty, kun:

- oppilas avaa selällään tai kyljellään
- vedetään väärästä paikasta / ei vetoa, ts. käytetään varavarjoa tai automaatti-

laukaisin toimii
HYPPYKORKEUS 1800 – 2500 m / VAPAA 15 s/ KUITTAUS KOULUTUS-KORTTIIN

t6 Uloshyppytyylit

t8 Sääoppi

t9 Uloshyppypaikan määritys (PM)

t10 Varusteiden tarkastus

Vaaratilanteet ja varavarjotoimenpiteet (kertaus)

Pakkaustaidonnäyte

kIrJALLInEn TEOrIAkOE

PErUSkOULUTUS

Hyppyjen 9-11 järjestys on hypystä vastaavan HM:n päätettävissä.

nrO:

9 8”  Stabiili, mittari ja lasku, PM. Tavoitteena on totuttaa oppilas aiempaa matalam-
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paan hyppykorkeuteen ja hallittuun uloshyppyyn yksin. Tällä hypyllä tulee ensim-
mäinen UHP:n määritysharjoitus kouluttajan johdolla. Oppilas avaa mittarin mu-kaan 
1200 m.

Suoritus on hyväksytty, kun

- asento ennen aukaisua, aukaisun aikana ja sen jälkeen säilyy stabiilina 
- veto tehdään 7–10 sekunnin sisällä UH:stä.

Suoritus on hylätty esimerkiksi, jos

- oppilas avaa selällään tai kyljellään
- vedetään väärästä paikasta / ei vetoa, ts. käytetään varavarjoa tai automaatti-

laukaisin toimii
- oppilas ei ole pystynyt lukemaan mittaria
- varjo avataan alle 7 tai yli 10 sekuntia UH:stä.

HYPPYKORKEUS 1500 m / VAPAA 8 s / KUITTAUS KOULUTUSKORTTIIN.

10-11 5”  Stabiili, mittari ja lasku, PM. Tavoitteena on totuttaa oppilas aiempaa matalam-
paan hyppykorkeuteen ja hallittuun uloshyppyyn yksin. Oppilas laskee, mutta kat-soo 
myös mittaria. Itsenäinen PM.

Suoritus on hyväksytty, kun

- asento ennen aukaisua, aukaisun aikana ja sen jälkeen säilyy stabiilina
- veto tehdään 4–7 sekunnin sisällä UH:stä.

Suoritus on hylätty esimerkiksi, jos

- oppilas avaa selällään tai kyljellään
- vedetään väärästä paikasta / ei vetoa, ts. käytetään varavarjoa tai automaatti-

laukaisin toimii
- varjo avataan alle 4 tai yli 7 sekuntia UH:stä.

HYPPYKORKEUS 1300 m / VAPAA 5 s / KUITTAUS KOULUTUSKORTTIIN.

12 30”  Suora UH, selkästabiili, PM. Hyvästä perusasennosta tehdään hallittu selkä-
stabiili muuttamalla taivutus negatiiviseksi. Selällään lennetään muutama sekunti, 
esimerkiksi 4 sekuntia, ja palautetaan stabiili perusasento. Suorituksen tarkoituksena 
on totuttaa oppilas tähänastisesta täysin poikkeavaan lentoasentoon ja oppi-las saa 
varmuutta, kun tietää pystyvänsä palaamaan perusasentoon. Itsenäinen PM.

Suoritus on hyväksytty, kun

- perusasennosta päästään selkälentoon ilman ylimääräisiä käännöksiä tai 
voltteja

- oppilas pysyy selällään sovitun ajan eikä ole lattakierteessä (pieni käänty-minen 
ei haittaa)

- kääntymisen jälkeen perusasento ei lähde pyörimään.
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Suoritus on hylätty esimerkiksi, jos

- selälleen menossa tehdään ns. vintelit
- oppilas pyörii selällään voimakkaasti
- selällään vain käydään tai ei saada asentoa takaisin mahalleen 
- ei saada asentoa hallintaan mahalleen kääntymisen jälkeen.

HUOM.! Oppilaan on tiedettävä, että rintahihnassa oleva korkeusmittari voi näyttää 
väärin selällään oltaessa ja vapaapudotusvauhti kasvaa. Oppilaan varjosta on tar-
kistettava luupin ja apuvarjon taskun tiukkuus erityisen tarkasti.

HYPPYKORKEUS 2400 - 4000 m / VAPAA 30-60 s / KUITTAUS KOULUTUS-KORTTIIN.

13 40”  FS-liuku, PM. Oppilaan tavoitteena on oppia käytännön FS-hypyillä (ja millä 
tahansa ”ryhmähypyillä”) tarvittava liuku ja siihen liittyvä toiminta. Hän näyttää pur-
kumerkin, kääntyy 180°, liukuu muutaman sekunnin (esimerkiksi 4 sekuntia), py-
säyttää liu’un, tarkastaa ilmatilan, antaa avausmerkin ja tekee ”harjoitusvedon”. Tä-tä 
toistetaan korkeuden salliessa. Itsenäinen PM.

Suoritus on hyväksytty, kun:

- oppilas tekee FS-liukuun kuuluvat kaikki merkit ja tarkastukset
- oppilas saa liu’un nopeasti eteenpäin vieväksi (FS-hypyilläkin pitää liuku 

”lähteä” heti)
- käännös on 180° ja liuku pysyy suunnassaan.

Suoritus on hylätty esimerkiksi, jos

- merkit tai tarkastukset jäävät tekemättä
- liukuasennon ”kasaamiseen” menee yli 3 sekuntia
- oppilas ei liu’u sovittuun suuntaan
- liuku ei pysy suunnassa (mutkia)
- oppilas syöksyy
- liukuasento nyökkii.

HUOM.! Lisäksi on painotettava avauksen jälkeisiä toimia (kädet takimmaisille kan-
tohihnoille vasta, kun kupu on täysin auki sekä ilmatilan tarkastus ja vasta sitten 
puolijarrut auki)

HYPPYKORKEUS 3000 - 4000 m / VAPAA 40 - 60 s / KUITTAUS KOULUTUS-
KORTTIIN.

14 30–40”  Valinnainen, PM. Tehdään kuten suoritus 12 tai 13.

HYPPYKORKEUS 2400 m - 4000 m / VAPAA 30 - 50 s / KUITTAUS KOULUTUS-
KORTTIIN.

8–14 Suoritusten ohessa tehdään vähintään viisi hyväksyttyä itsenäistä paikanmääritystä 
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(PM), joilla laskeutuminen kouluttajan määräämälle alueelle.

t11 Kuviohyppy (FS)

t12 Freestyle

t13 Tarkkuushyppy

t14 Vaativat kuvut ja erilaiset varusteet

t6-10 Kertaus

Vaaratilanteiden kertaus ja varavarjon käyttöharjoitus 

kIrJALLInEn TEOrIAkOE

JATkOkOULUTUS

Hyppyjen 15-24 järjestys on hypystä vastaavan kouluttajan päätettävissä, kuvunkäsittely-
hypyt hypätään kuitenkin peräkkäin. FS-, freestyle- ja kuvunkäsittelyhypyillä käydään 
hyppyohjelmien mukaisia hyppyjä läpi ohjelmien määräämässä järjestyksessä. Vaikeam-
paa hyppyä ei ole syytä hypätä ennen kuin edellinen on hyväksytty. Suorituksessa 16 
voidaan vapaasti valita FS tai Freestyle. Vapaapudotusajat ovat vähimmäisaikoja. Lisäksi 
oppilaan on tehtävä hyväksytty itsenäinen PM ainakin 5 hypyllä kuten peruskoulutuk-
sessa.

nrO:

15 40-60”  Freestyle, PM. Freehyppyjen tarkoituksena on perehtyä erilaisissa asen-
noissa lentämisen alkeisiin. Harjoitushyppyjä ei saa ottaa liian vakavasti. Ensim-
mäinen vaihe free-lentämisen harjoittelussa on vatsallaan pysyminen. Sitten kun tämä 
hallitaan, voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen, joka on esimerkiksi sittis. Oppaassa 
on seitsemän hypyn hyppyohjelma, jota käytetään koulutuksessa ja edetään riippuen 
siitä, kuinka monta freestylehyppyä oppilas haluaa hypätä (2–7) ja miten suoritukset 
menevät. Hyppyohjelman hypyt 1–5 hypätään numerojärjes-tyksessä. Hypyt 6 ja 7 
voidaan hypätä vapaavalintaisessa kohdassa freestylehyp-pyjä (siis myös esimerkiksi 
ensimmäisenä freestylehyppynä tai sittishyppyjen (hy-pyt 1–5) välissä). Suoritetun 
hypyn numero (1–7) merkitään hyppypäiväkirjaan. Ei kannata siirtyä eteenpäin 
ennen kuin oppilas hallitsee edellisen harjoitushypyn kohtalaisesti. Esimerkkinä 
hyppyohjelmasta on puhdas sittisharjoitus, jonka tavoit-teena on opetella istuvaa 
perusasentoa.

Suoritus on hyväksytty, kun

- oppilas käy sittisasennon tapaisessa.
Suoritus on hylätty esimerkiksi, jos

- hän menettää stabiilin hallinnan pitkäksi aikaa hypyn aikana (yli 5 sekun-tia).
Muiden hyppyjen suoritukset löytyvät Freestylehyppyohjelmasta liitteestä 7 sekä 
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Oppaasta luvusta 13.8. Arviointiperusteissa noudatetaan edellä olevaa linjaa.

HUOM.! Löysistä arviointiperusteista huolimatta hyppyä on harjoiteltava huolelli-sesti 
maassa ja oppilaalle on painotettava korkeuden tarkkailua (suurempi pu-toamisnopeus). 
Lisäksi oppilaan pitää tutustua t13 (freestyle) ennen hyppyä. Pää alaspäin lentäminen on 
oppilasvarusteilla kielletty! 

HYPPYKORKEUS 3000-4000 m / VAPAA 40-60 s / KUITTAUS KOULUTUS-KORTTIIN.

16 30 - 60”  FS/Freestyle, PM. Oppilas voi valita (kouluttajan harkinnan mu-kaan). 
Arviointikriteerit ovat samat kuin kyseisillä hypyillä edellä, ja hyppyjä on 
harjoiteltava maassa hyvin. 

Tarkoitus on opettaa oppilaalle FS:n perusasiat: hyvä vapaapudotusasento, paikal-
laan pysyminen, käsimerkit, liikkuminen vaakatasossa, ylös- ja alaspäin, käännökset, 
liikkuminen sivuttain, otteiden ottaminen, kuviossa lentäminen, purku, liuku, avaus ja 
turvallisuus. Painopiste on turvallisuusasioissa. Ensimmäisillä kahdella FS- ja freestyle-
hypyillä purun tulee tapahtua vähintään 1800 metrin ja sitä seu-raavilla vähintään 1600 
metrin korkeudessa. Hypyt tehdään Oppaan hyppyohjel-man mukaan edeten riippuen 
oppilaan taidoista ja edellisistä hypyistä. Ei kannata siirtyä eteenpäin ennen kuin oppilas 
hallitsee edellisen harjoitushypyn kohtalaisesti. Hypätyn hyppyohjelmahypyn numero 
merkitään hyppypäiväkirjaan, jotta myös seuraava kouluttaja tietää, missä ollaan 
menossa. FS-hyppyjen arvioinnissa painotetaan myös hyppysuunnitelman onnistumista. 
Kouluttajan taidot on myös huomioitava; vika ei nimittäin aina ole oppilaan.

Jos valitaan freestylehyppyjä, oppilaan taitojen mukaan edetään Oppaan hyppyoh-
jelmassa. Suoritetun hypyn numero merkitään hyppypäiväkirjaan. 

HYPPYKORKEUS 3000-4000 m / VAPAA 40-60 s / KUITTAUS KOULU-TUSKORTTIIN.

17-19 40-60”  FS-koulutus, 2–4-FS, PM. Hypätään kuten edellä, mutta hypyillä voidaan 
hypätä oppilaan ja muiden hyppääjien taidot huomioiden myös 3–4 way-FS:ää. 
Oppilaita näillä hypyillä voi olla vain yksi mukana.

HUOM.! Kaikkia Oppaan ohjelman mukaisia hyppyjä ei tarvitse suorittaa.

Korostetaan seuraavia asioita:

- turvallisuutta (esimerkiksi purku riittävän ylhäällä)
- hyppyjen pitämistä riittävän yksinkertaisina, kunnes perusteet ovat hallinnassa
- ei kasata liikaa asioita oppilaalle (UHP, laskeminen, vaikea exit), sillä keskit-

tyminen olennaiseen ei enää välttämättä riitä
- maaharjoittelun ja jälkikuivien merkitystä
- video on erinomainen apu, mutta ei toki välttämättömyys.

HUOM.! Osia tästä teoriasta on käytävä läpi ennen ensimmäistä ryhmähyppyä (18). 
Lisätietoja kuviohyppäämisestä löytyy mm. SIL ry:n FS-alkeisoppaasta.

HYPPYKORKEUS 3000-4000m / VAPAA 40-50 s / KUITTAUS KOULUTUS-KORTTIIN.
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20-21 40-60” FS/Freekoul., PM

22-24 8-10”  Kuvunkäsittely (hyppykorkeus 2000m) Oppaassa on kolmen valmiiksi 
suunnitellun hypyn kuvunkäsittelyohjelma (Oppaassa luku 16.7), joka on hypät-
tävä läpi, jos oppilas saa jatkokoulutuksessa luvan käyttää omia varusteita tai käyttää 
päävarjoa, jota ei ole hyväksytty käytettäväksi alkeis- ja peruskoulutuksessa (eli jos ker-
holla on koulutuskäytössä ”nopeampia kupuja”). Nämä hypyt hypätään siis ennen mui-
ta vapaapudotussuorituksia, kun em. varusteet otetaan käyttöön. Ohjelman mukaisten 
hyppyjen hyppäämisen tarkoitus on totuttaa oppilaat nope-ampaan varjoon kouluttajien 
ohjaamana. Hypyt kuitataan jatkokoulutuskorttiin, ja arviointi kirjataan normaalisti hyp-
pypäiväkirjaan. Hyppyohjelma on liitteenä 9.

Kouluttaja voi hypätä oppilaan mukana (ei kuitenkaan ensimmäisellä kuvunkäsit-
telyhypyllä), jolloin oppilas tottuu kontrolloidussa ympäristössä toisen kuvun lähei-
syyteen. Kouluttajan pitää varmistaa turvallisuus pitämällä varjojen välimatka riittä-
vänä koko hypyn ajan. Kouluttajan on myös syytä varmistaa UHP tarkasti. Hyppy-jen 
arvioinnissa kiinnitetään huomioita hypyn kaikkiin vaiheisiin, erityisesti finaa-liin 
ja laskeutumiseen. Arviointi kirjoitetaan hyppypäiväkirjaan ja hyväksytty suori-tus 
kuitataan jatkokoulutuskorttiin. 

HUOM.! Nopeita kupuja käsitellään SIL ry:n Kuvunkäsittelyoppaassa, johon myös 
kouluttajien kannattaa tutustua.

HYPPYKORKEUS 2000 m / VAPAA 8–10 s / KUITTAUS KOULUTUSKORTTIIN.

25 Koehyppy KP:n, AKP:n tai koulutuspäällikön valtuuttaman HM:n kanssa

Oppilaan on osoitettava hallitsevansa itsenäisesti koko laskuvarjohyppytilanne 
normaalia hyppyä tehtäessä, eli t18:ssä (Käytännön hyppytoiminta) määritellyt asi-at. 
Tämä teoria on siis käytävä läpi ennen koehyppyä. Hän myös valitsee ja suunnittelee 
haluamansa hyppylajin hypyn vallitsevat olosuhteet (esimerkiksi sää) huomioon ottaen. 
Hypyn ja varjon ohjailun on sujuttava turvallisesti.

Arviointi:

- Tämän hypyn jälkeen oppilaan on oltava valmis itsenäiseksi hyppääjäksi, jo-ten 
sen arviointi on tehtävä huolella.

- Koehyppy on hylätty, jos KP/AKP/HM joutuu puuttumaan hypyn (tai 
valmistelun) aikana johonkin.

- Arvioinnin helpottamiseksi on liitteessä 10 malliesimerkki koehypyn 
arviointilomakkeesta, jota voidaan halutessa käyttää.

HUOM.! Koehypyn vastaanottaa koulutuspäällikkö, apulaiskoulutuspäällikkö tai KP:n 
valtuuttama hyppymestari.

HYPPYKORKEUS tilanteen mukaan / VAPAA tilanteen mukaan / KUITTAUS 
KOULUTUSKORTTIIN.

Suoritusten ohessa  tehdään 5 paikanmääritystä ja 5 tarkkuushyppyä, joista jokaisella 
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laskeutuminen 20m säteelle kouluttajan määräämästä pisteestä. KUITTAUS 
KOULUTUSKORTTIIN.

Ylimääräisillä, koulutusohjelman ulkopuolisilla, hypyillä (joita voivat aiheuttaa 
esimerkiksi sää, FS-kouluttajan puute, tai oppilaan oma toive) voidaan hyppymestarin 
harkinnan mu-kaan hypätä jotain muuta (esimerkiksi lyhyt vapaa), mutta ne eivät korvaa 
ohjelman suori-tuksia.

t15 Kaluston tarkastus ja huolto. Tämä teoria käsittelee asioita, joita pitää ottaa huo-
mioon hyppyvarusteita hankittaessa ja omia varusteita huollettaessa. Harjoitukse-na 
on tutustuminen varjokirjoihin ja laitekortteihin sekä oppilas suorittaa varjon ja reppu-
valjasyhdistelmän kuntotarkastuksen ja päivittäisen huollon pakkauksen yh-teydessä.

Korostetaan seuraavia asioita:

- kun kalusto on kunnossa, voidaan hypätä turvallisesti
- kalusto huolletaan itse päivittäin ja toimitetaan kalustohenkilölle heti, jos siinä 

epäillään vähäistäkin kulumista tai vikaa
- tarkastamattomalla ja huoltamattomalla kalustolla ei saa hypätä. 

t16 Pakkaustarkastus. Teoriassa käydään läpi pystypakkauksen kaksi vaihetta ja 
niissä tehtävät tarkastukset. Harjoituksena on tarkastaa oppilaspäävarjo jokaisella 
pakkauskerralla tämän koulutuksen jälkeen huomioiden myös välineiden muuttu-
minen eri koulutusvaiheissa.

Korostetaan seuraavia asioita:

- ennen pakkausta varusteet (mittari, kypärä jne.) on palautettava paikoilleen
- viallista varjoa ei saa pakata
- vastuu pakkauksesta on sekä pakkaajalla että pakkaustarkastajalla 
- pakkaustarkastus on aina opetus- ja oppimistapahtuma.

t17 Määräykset, lait ja ohjeet. Tutustutaan asiakirjoihin, jotka on osattava kelpoisuus-
hyppytoimintaa koskevilta osin ennen A-lisenssin täyttymisen toteamista. Harjoi-
tuksena tarkastetaan lueteltujen kohtien päivämäärien oikeellisuus ja tehdään 
tar-vittavat korjaukset sekä tutustutaan mahdollisuuksien mukaan Koulutus- ja turval-
lisuuskomitean nettisivuihin.

Korostetaan seuraavia asioita:

- asiakirjoja päivitetään jatkuvasti, mutta kerholta löytyvät viimeisimmät versiot 
määräyskansiosta ja/tai turvallisuuspäällikön kansioista

- määräys on aina se asiakirja, joka pätee ristiriitatilanteessa, mutta tiukennus ei 
ole ristiriita

- kerholla on oikeus tiukentaa ohjeita ja määräyksiä omaa toimintaansa var-ten. 
t18 Käytännön hyppytoiminta. Esittelee sitä teoriaa, jota tarvitaan käytännön hyppy-

toiminnan läpiviemisessä. Harjoituksessa kirjoitetaan Oppaaseen hyppytoiminnan 
kannalta tärkeitä puhelinnumeroita ja omalla kerholla käytössä olevat tärkeimmät 
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erityistoimenpiteet sekä harjoitellaan hyppytoiminnan pyörittämisen eri vaiheita.

Korostetaan seuraavia asioita:

- painotetaan pokanvanhimman vastuuta
- sovitut ja määrätyt asiat on tehtävä, vaikka kyseessä olisi ”yksi nopea poka”
- kerrotaan ja painotetaan kerhon omia erityispiirteitä ja -toimenpiteitä.

HUOM.! Tämä teoria on käytävä läpi ennen koehyppyä.

t19 Erikoishypyt. Esitellään erilaisia hyppäämisen muotoja, kuten yöhypyt, vesihypyt, 
näytöshypyt, boogiehypyt ja kilpailut sekä eri hyppylajit.

Korostetaan seuraavia asioita:

- erikoishypyt ovat usein erittäin vaativia, joten niihin ei pidä lähteä ”omin päin”, 
vaan keskustella ensin kokeneempien kanssa

- joillakin hypyillä on vaadittavan lisenssin lisäksi hyppy- ja kokemusrajoja
- SIL ry on julkaissut eri lajien oppaita, jotka on suunniteltu erityisesti tuoreel-le 

kelpoisuustodistushyppääjälle
- kerhosta löytyvää eri lajien erikoisosaamista. 

t20 Fysiologia. Teoriassa käsitellään hyppääjän terveydellisiä vaatimuksia, fyysisiä 
seikkoja, lääkkeiden, alkoholin ja tupakan vaikutuksia sekä olosuhteita ja voimia.

Korostetaan seuraavia asioita:

- hyppääminen on aina joukkuelaji (lentäjä + hyppääjät), ja muutkin on otetta-va 
huomioon

- lääkkeet (myös kolmiottomat) vaikuttavat jokaiseen hyppääjään yksilöllisesti
- fyysisen kunnon ylläpito luo edellytykset harrastaa laskuvarjourheilua
- hyvästä kunnosta on hyötyä kaikilla hypyillä, sillä silloin jaksaa keskittyä se-kä 

kestää psyykkistä rasitusta ja painetta paremmin.
t21 Riskitekijät, toiminta onnettomuustilanteissa ja ensiapu. Teoriassa esitellään 

vaaratilanneilmoituksen täyttö, laskuvarjohyppäämiseen liittyvät riskitekijät, toimin-
ta onnettomuustapauksessa ja ensiapu (hätäensiapu ja jatkotoimet). Harjoituksissa 
tutustutaan vaaratilanneilmoitukseen ja sen täyttöön (esimerkiksi Koulutus- ja 
tur-vallisuuskomitean nettisivuilta löytyy sähköisesti täytettävä versio), SIL ry:n 
ohjee-seen Toiminta onnettomuustilanteessa, kerhon omiin ohjeisiin toiminnasta 
vaara- ja onnettomuustilanteessa, julkaistuihin tutkintaselostuksiin laskuvarjohyppyon-
nettomuuksista sekä Turvallisuuspäällikön kansioon. Lisäksi tutustutaan kerholta 
löytyviin ensiapuvälineisiin sekä -ohjeisiin ja niiden käyttöön ja täytetään Oppaa-seen 
kohdasta 23.3 puuttuvat puhelinnumerot.

Korostetaan seuraavia asioita:

- kaikilla hypyillä on syytä käyttää reppu-valjasyhdistelmää, jossa on va-
ravarjon automaattilaukaisin
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- omaan taito- ja kokemustasoon soveltuvan varjokaluston valinnan tärkeyttä
- vaaratilanneilmoitusten tarkoituksena on estää samanlaisten tilanteiden tai 

onnettomuuksien synty, ei hakea syyllistä
- jokaisen hyppääjän on hallittava ensiavun perusteet, koska jokainen voi olla 

onnettomuuspaikalla ensimmäisenä.
t6-14 Kertaus

Vaaratilanteiden kertaus ja varavarjon käyttöharjoitus 

kIrJALLInEn TEOrIAkOE

kÄYTÄnnön kOE OPPILASPÄÄVArJOn PAkkAAMISESTA JA TArkASTUkSES-
TA

5 MUUT OhJEET

nOVA-hypyn ulkopuolinen kuvaaminen

NOVA-tasohypylle voi ottaa erillisen kuvaajan. Kuvaajan ottamisesta päättää vastaava 
hyppymestari. NOVA-hypyn ulkopuoliselle kuvaajalle on laadittu seuraavat suositukset 
auttamaan päätöksen tekemistä. Hyppymestarien, oppilaan ja kuvaajan tulee olla täysin 
tietoisia hyppysuunnitelmasta.

Kuvaajan kokemustasoksi suositellaan seuraavaa:

- Vähintään 50 kuvaushyppyä kokeneiden hyppääjien kanssa
- Vähintään 300 ryhmähyppyä

Lähtiessään kuvaamaan NOVA-oppilasta, kuvaajan pitää ottaa huomioon:

• Kuvaaja ei saa häiritä oppilasta tai hyppymestareita hypyn aikana
• Kuvaaja ei saa lentää suoraan oppilaan ylä- tai alapuolella

o Oppilas tai hyppymestari voi avata varjon yllättäen
o Turbulenssin aiheuttaminen oppilaalle voi vaikuttaa hypyn turvallisuuteen

• Uloshypyssä huomioitavaa
o Kuvaajalla ei saa olla kontaktia oppilaaseen tai hyppymestareihin
o Oppilaan hyppylaskenta saattaa olla epätarkka

• Kuvaajan pitää muistaa oma korkeudentarkkailunsa
• Kuvaajan pitää purkaa itsensä kuvasta turvallisessa korkeudessa, vaikka oppilas 

ei olisi vielä purkanut tai avannut varjoaan
• Tason kulun ja etukäteen sovitun mahdollisuuden mukaan, kuvaaja voi käydä 

kuvaamassa oppilasta lähempää ”kameralle peukut” -tyylisesti
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