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Yhteiset 
- Turvallisuusasioiden kertaaminen 

- Hyppytoiminnan turvallinen pyörittäminen 
- Vaaratilanteista ilmoittaminen 

- Turvallisuusilmoitus, ajatusmalli (poikkeama ilmoitetaan myös), 
sähköisen lomakkeen toiminta (hyppääjät/hyppylentäjät) 

- Kriisiviestintä ja toiminta onnettomuustilanteissa sekä Toiminta vakavassa 
onnettomuustilanteessa (sisältää ohjeet A, B ja C; vain puhelinnumerot 
tarvitsee säilyttää suljetussa kirjekuoressa). 

- Mistä löytyy paikalliset ohjeet (uusimmat malliversio ladattavissa 
laskuvarjotoimikunnan sivuilta) 

- Läpikäynti 
- Harjoitella kannattaa myös 

- Paikalliset ohjeet 
- HTO ja waiver 

- NCO:n vaatimukset ja riskianalyysi sekä ratkaisut riskien 
pienentämiseksi 

- Lentokenttäyhteistyö 
- Muut toimijat, tiedonkulun varmistaminen 

- Radion käyttö 
- Service bulletinien läpikäynti 
- Tieto ensiapuohjeista ja välineistä 

- Mahdollinen ensiapukoulutus 
- Harjoitellaan oppilasvarjon tarkastusta 
- VV-toimenpiteiden kertaus 
- Vaaratilanteet koneessa, vapaassa ja varjon varassa 
- Koneessa toiminta 

- Lastaus huomioiden painopisteen (maksimi lentoonlähtöpaino (MTOW on 
nykyään MTOM, maximum... mass)) 

- NCO:n mukaiset tarkistuslistat 
- Hyppylennolla painopisteen huomioiminen erityisesti uloshypyissä 
- Kommunikointi pilotin kanssa hyppylennoilla 

- Pokanvanhinnan ja Turvallisuuspäällikön rooli ja oikeudet, mahdollinen kerhon 
turvallisuusryhmä 

- Asioiden kertaus Laskuvarjohyppääjän oppaasta 
- Toiminta vaaratilanteissa 
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Oppilaat 
- VV-toimenpiteet ja vaaratilanteet 
- Yleiset vaaratilanteet 
- Oppilasvarjon pakkaus 
- Muistutus omaehtoiseen kertaukseen kotona (ajantasaisen materiaalin 

käyttäminen) 
- Teoriakoe 
- Käytännön harjoitukset ja -kokeet 

 

Koulutusorganisaatio 
- Osallistujat: VPK, PLHM, NHM, Radiokouluttajat, Maakouluttajat, KP, (AKP), TP 
- Viime kauden kokemukset, erityisesti oppilaiden loukkaantumistapaukset ja 

vaaratilanteet 
- Toiminta pakko- ja vaaratilanteissa 
- Oppilaiden tarkistus kamat päällä; valjaat, AAD 
- Avausjärjestelmän vaihto 
- Oppilaan briefing ja koulutus ennen hyppyä 

- HPK:n tarkistus 
- Laskeutumiskuvio 
- Suorituksen läpikäynti; UH + vapaa 

- Koneessa toimiminen 
- Koneen lastaus ja painopiste 
- Oppilaan varusteiden tarkistus; kouluttaja + oppilas 

- Toiminta vapaassa 
- Korkeuden tarkkailu 
- Purku ja avaus 

- Laskeutuminen 
- Jos kova lasku käydään läpi miksi tapahtui 
- Kirjattava HPK:an 

- Arviointi, HPK:an kirjattavat asiat 
- Kouluttajan oppaan hyväksymiskriteerit 
- Varjon ohjaus ja laskeutuminen 

- Radiokouluttajan tehtävät ja vastuu 
- Toiminta onnettomuustilanteessa 
- Kelin muuttuminen 
- Tarvittaessa yhteys koneeseen/mesuun 
- VV-tilanne 
- Radiokouluttajan palaute mesulle oppilaasta ja kelistä 
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- Radiokomennot 
- Radiokouluttajien kertaus 

- Teoria ongelmatilanteet + vaaratilanteet 
- Harjoitusradio-ohjaus (mikäli kerho/KP kokee tarpeelliseksi) 

- NHM 
- Kouluttajien hard-deck 
- Hätähyppy, muutoskoulutus kun oppilas siirtyy peruskoulutukseen 
- Mesun rooli 

- Vaadittavat kokeet 
- Riskianalyysi ja ratkaisut riskien pienentämiseksi 

 

Muuta 
- Muuta kerho-, kone-, toimintapaikka yms. kohtaista, kuten vaikkapa operointi 

kahdella koneella, vesialueiden läheisyys, yms. 
- USPA Safety Day http://www.uspa.org/Safety-Training/Safety-Day 
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