


YHTEISIÄ TEKIJÖITÄ v 2017 
ONNETTOMUUKSILLE

• Hyppymestarit kokeneita ja rutinoituneita – liiallinen usko omiin kykyihin 
ref tandemin vaativuus?

• Käsikamera -> kehnot exitit, epäolennaiseen (=kuvaamiseen) 
keskittyminen?

• tarkastusten laiminlyöminen -> kahvojen käyttäminen väärässä 
järjestyksessä -> kupujen sekaantuminen -> onnettomuus

• THM:ien liian pieni itsetunto -> näyttämisen tarve = on oltava COOL, hypyn 
TÄHTI ja vedettävä suuren maailman malliin sen sijaan, että keskitytään 
tekemään työ mahdollisimman virheettömästi ja turvallisesti

• Mukana hypänneiden virheet: lentäminen kielletyllä alueella-> 
törmääminen tandempariin 



MITÄ PJ:N JA KP:N PITÄÄ TIETÄÄ 
TANDEMHYPPÄÄMISESTÄ

??



TANDEMHYPPY ON LASKUVARJOHYPPYYN 
TUTUSTUTTAVAA KOULUTUSTOIMINTAA

EI
HUVIPUISTOAJELUA KULJETTAMAAN KOULUTETUN 

KLOVNIN KYYDISSÄ



1. KOSKA TANDEMHYPPÄÄMINEN ON KOULUTUSTOIMINTAA, 
KP:n tulee olla selvillä, mitä THM:n tulisi tehdä

2. TANDEMHYPPYMESTARIN TO-DO lista =HYPYN VAIHEET:
• Asettautuminen ovelle

• Stabiili EXIT suhteelliseen ilmavirtaan aktiivisesti lentäen

• Irtautuminen koneesta (fly away) = vapaa 3-5 s 

• Droguen heitto stabiilista, maha maata kohti asennosta

• Droguen tarkastus (katseella)

• Kahvojen tarkastus hätätoimenpidejärjestyksessä

• Tandemvapaa avaukseen saakka



SIISPÄ:

• Katselkaa kerhonne tandemhyppymestareiden touhuja, erityisesti 
tandemvideoita. Toteutuuko em asiat? Jos ei, muistuttakaa!!

• Tandemkaluston valmistajat ovat asettaneet erityistarkkailun aiheiksi
• Exitit

• Kahvatarkastukset (MYÖS käsikameraa käyttävillä THM:illa)

• Maadoittamisiakin on edellä mainittujen jatkuvan puuttumisen takia jaettu



LOPUKSI TANDEMISTA:

• Suomessa tandemhyppääminen on ollut ja edelleen on erittäin 
hyvällä ja ammattitaitoisella tasolla

• Positiivisella asioihin puuttumisella ja THM:iden tukemisella 
kerhoissa/kaupallisissa yrityksissä se saadaan säilymään hyvänä

• Pienet kuviomme eivät tarvitse yhtään suru-uutista sen enempää 
tandemhypyiltä kuin muutenkaan



POLTTARIHYPPY KUOLEMAAN
Kokenut tandemhyppymestari ja kyydissä ollut oppilas kuoli torstai-iltana 
sattuneessa laskuvarjohyppyonnettomuudessa.
Poliisi ja onnettomuustutkintakeskus on aloittanut tutkinnan. Toistaiseksi 
hyppyjen järjestäjää ei epäillä rikoksesta. Hyppymestari oli hypännyt ennen 
turmahyppyä aiemmin päivällä kuusi tandemhyppyä. Hän oli tunnettu vapaan 
pudotuksen aikana tekemistään  hauskoista tempuista, joiden nyt arvellaan 
olevan osasyy onnettomuuteen.



Pari havaintoa v 2017 VPK kursseilta

•Kurssille valmistautuminen ei kaikilta osin mennyt 
hyvin. 2 kokelasta jouduttiin lähettämään kotiin, koska 
mitään etukäteen ilmoitetuista tehtävistä ei oltu tehty. 
Syyksi tekemättömyyteen ilmoitettiin, että eikös tämä 
nyt meille tunnettuina hyppääjinä ole lähinnä 
muodollisuus. 



Vapaapudotuslentotaidot eivät ole kaikilla riittävät. VPK koulutetaan 
hyppäämään turvallisesti oppilaan kanssa ryhmähyppyjä = 
flätsihyppyjä. 

Nämä taidot myös evaluoidaan kurssilla. Evaluointihypyillä läpäisyyn 
tarvitaan flätsin peruslentämisen osaaminen. Liikkuminen 
eteen/taakse/sivulle/ylös/alas, jotta pystyy komppaamaan oppilaan 
tahattomat ja välillä yllättävätkin suunnan ja vauhdin muutokset.

Samalla pitää pystyä seuraamaan oppilaan tekemisiä ja korkeutta sekä 
antamaan oikea arviointi oppilaan hyppysuorituksesta. 

Ei varmasti onnistu, jos ei ole kertaakaan lentänyt  mahallaan A-
lisenssin saamisen jälkeen.



Askarruttaa mieltä, miten kerhoissa, joissa ei ”harrasteta lainkaan” FS 
hyppäämistä, ylipäänsä pystytään suoriutumaan oppilaan 
ryhmähyppyjen kouluttamisesta 

– vai hyväksytäänkö kaikki ne hypyt, joilla oppilas selviää hengissä 
maalialueelle

Mahallaan lentäminen on kuitenkin se perustus, jolle muut lajit 
rakentuvat. 


