
Missä mennään?

Onko ohjeet selvät kaikille?

Onko ohjeet ajan tasalla?

Pitääkö muuttaa?



 1.1.3 Siipikuormat Pää- ja varavarjon siipikuorman ja 
tyypin on oltava hyppääjän taitoihin ja kokemukseen 
nähden sopiva. A- ja B- lisenssihyppääjien on käytettävä 
SIL:n Hyppykäyttöön soveltuvat 
laskuvarjokokonaisuuden komponentit -listassa 
mainittua laskuvarjomallia, jonka päävarjon siipikuorma 
ei saa ylittää rajaa 1,34 lbs/sqft (paunaa neliöjalkaa 
kohti). Alkeis- ja peruskoulutuksessa olevien oppilaiden 
päävarjon siipikuorma ei saa ylittää rajaa 1,1 lbs/sqft. 
Jatkokoulutuksessa olevien oppilaiden päävarjon 
siipikuorma ei saa ylittää rajaa 1,34 lbs/sqft, ja yli 1,1 
lbs/sqft päävarjon siipikuorman tuottavan varjon 
vähimmäiskoko on 150 sqft.



 Aikoinaan laskuvarjohyppääjän lupakirjan 
(C-kelpparin) sai noin 69 – 100 hypyllä, jonka jälkeen 
oma varjo yleensä otettiin käyttöön.

 Koulutusohjema on muuttunut ja kelppailuokkia tullut 
lisää.

 Nykyään jo alle 20 hypyn oma varjo käyttöön.

 Olisko aika korjata ohjeistusta?

 Mistä 1,34 on tullut ? Mistä 1,1 tullut?

 Onko alle 150 sqft kupu vaarallinen  
ja 151 sqft ei ole? Mitenkä koko 149 sqft jollaisia eräät 
valmistajat tekee?



 Maahantörmäysnopeuteen.

 Ohjauspunoksista kiskomalla voi vaikuttaa myös 
maahantörmäysnopeuteen, mutta kaikki ei vaan 
osaa, ainakaan vähällä hyppykokemuksella.

 Siipikuorman lisäämistä ei kannata käyttää 
osumatarkkuuden lisäämiseen esim. kovalla 
ylätuulilla.





 Laskuvarjokauppa?

 Käytetty kaverilta?

 Minkä kokoinen?

 Minkä tyyppinen (lista alle 250 hyppyä)?

 Kuka sanoo mikä koko on oikea?

 Mikä on Exit paino?

 Kerhon koulutuspäällikön ohjeistus  vaihtelee.

 Hyppääjän ikä / liikunnallisuus / asenne.



 Siipikuorma 1,1 – 1,3 (150 – 190 sgft) tällaisella 
pyritty myyntiä tekemään.

 Pyydetty koulutuspäällikön suositusta. 
Koulutuspäälliköiden ohjeistus vähän kirjavaa.

 Exit paino arvioidaan aina alakanttiin.

 Oma paino ilmoitetaan aika useasti 5-10 kiloa 
pienemmäksi todellista painoa.

 Paljonko omaan kalsaripainoon pitää lisätä jotta 
tiedetään exit paino.











 Toivon, että LT päivittää ohjeistuksen nykyaikaan. 

 Parasalen ohjeistusta voi vapaasti käyttää pohjana
jos ei parempaa keksi.

 Pitää olla järkevä siipikuorma kokemukseen 
nähden, jotta pääsee omalla varjolla hyppäämään 
myös ulkomailla.



 Aika vaikea löytää sellaisia reppuja joihin menisi 
saman kokoinen PV ja VV.

 Valmistajan ilmoittama koko ei aina ole se joksi 
ilmoitetaan.

 Onko noudatettava valmistajan maksimipainoja?






