
Oppaan valokuva- sekä koulutusvideoprojekti 2020 
Projektin tavoitteena on tuottaa perus- ja jatkokoulutushypyistä päivitettyjä valokuvia laskuvarjohyppääjän 

oppaaseen, kalvosarjoihin sekä esimerkkivideot koulutuksen tueksi. Parhaan tuloksen saamiseksi tavoitteena on 

käyttää vähintään HD-tason videokameraa sekä toista kameraa valokuvaukseen. Videon laadun ylittäessä HD-tason 

siitä saataneen myös käyttökelpoisia still-kuvia, kuvausolosuhteista riippuen myös HD-tason videosta voitaneen näitä 

saada. Suorituksia voidaan kuvata myös tuulitunnelissa kuvausolosuhteet huomioiden, selkeä tausta, valaistus jne. 

Hyppysuoritukset toteutetaan laskuvarjohyppääjän oppaan mukaisesti, varustuksena HD-oppilasvarustus. 

Hyppy Suoritus Muut suoritukset 
samalla hypyllä  

Kuvausohje  
 

Huomioita 

1 Sukellus-UH  Koneesta sisältä ja jos 
mahdollista myös 
siipikameralla 

 

  Etuvoltti Sivulta ja samalta tasolta kts 2019 
koulutuskalvot 
suoritustavasta 

  Tynnyri Edestä ja samalta tasolta kts yllä 

  Takavoltti Sivulta ja samalta tasolta kts yllä 

  Avaus Sivulta ja hieman 
yläviistosta jotta molemmat 
kädet näkyvät 

 

     

2 NOVA suora-UH = box  Koneesta sisältä ja jos 
mahdollista myös 
siipikameralla 

 

  Perusasento Sivulta ja samalta tasolta  

  Käännös Edestä ja samalta tasolta  

  Selkälento Sivulta ja samalta tasolta kts 2019 
koulutuskalvot 
suoritustavasta 

  Liuku Takaviistosta sivulta   

     

3 PL suora-UH = delta  Koneesta sisältä ja jos 
mahdollista myös 
siipikameralla 

 

  Delta-asento Sivulta ja samalta tasolta  

  FS-liuku Takaviistosta hieman 
ylempää 

 

     

5 FS-uloshyppy, 2-way 
oppilas+kouluttaja, 
liikkuminen vapaassa 

Liike eteen ja taakse Kuvaaja UH takaflutterina, 
sivulta ja samalta tasolta 

HUOM! Oppilas-
suorituksena, EI 
mantiksena. 
Oppaan kuvasarja 
17.5 – 17.7. 

  Liike ylös ja alas Sivulta ja samalta tasolta Ei kupiteta, kts 
opas 

  



Hyppy Suoritus Muut suoritukset 
samalla hypyllä  

Kuvausohje  
 

Huomioita 

6 PL streeva  Koneesta  

     

7 PL ovelta  Koneesta, streevakamera  

     

8 PL-HV  Koneesta, toinen versio jos 
mahdollista kuvaaja 
takaflutterina jolloin 
näkymä takaa 

 

     

9 3”  kuvaaja takaflutterina 
jolloin näkymä takaa 

 

     

10 10”  kuvaaja takaflutterina 
jolloin näkymä takaa 
ylhäältä (kork.tark. näkyy) 

 

     

11 15”  Avaukseen asti oppaan 
mukaisesti. Kuvaaja 
takaflutterin paikalta, UH:n 
jälkeen sivulle ja kuvaus 
HD:n heitosta vapaaseen 
ilmavirtaan (kork.tark. 
näkyy) 

Periaatteessa käy 
myös Taso 8:lle 

     

12 Taso 1, NOVA 
3 x HV, 2 x TK, 
korkeus, asento, avaus 

 Exit-laskenta koneen 
sisältä, riittää vain tällä 
hypyllä. Kuvaaja takaflutteri 
ja siirtyy eteen yläviistoon. 

 

     

13 Taso 2, NOVA 
HV, TK, liike eteen, 2x 
90 käännös, korkeus, 
asento, avaus 

 Kuvaaja takaflutteri ja 
siirtyy eteen yläviistoon. 

 

     

14 Taso 3, NOVA 
itsenäinen vapaa, 
korkeus, asento,  
avaus 

 Kuvaaja takaflutteri ja 
siirtyy eteen yläviistoon. 

 

     

15 Taso 4, NOVA  
90 käännös 

 Kuvaaja takaflutteri ja 
siirtyy eteen. 

 

     

16 Taso 5, NOVA 
360 käännös 

 Kuvaaja takaflutteri ja 
siirtyy eteen. 

 

     

17 Taso 6, NOVA 
suora UH, tynnyri, TV 

 Kuvaaja takaflutteri ja 
siirtyy eteen. 

 

     

18 Taso 7, NOVA 
suk-UH, etuvoltti, TV, 
360 käännös 

 Kuvaaja takaflutteri ja 
siirtyy eteen. 

 

 

  



Oppaaseen uusittavia valokuvia 
Numerot oppaan kuvien mukaan, kuvat saadaan osin edellisen taulukon suorituksista sekä erillisistä kuvauksista. 

Kuvan nro Aihe Huomioita 

3.6  avaus, HD-tatin heitto  

3.8  täysliito  

3.9  puolijarrutus  

3.10  täysjarrutus  

3.13  loppuveto  

4.1  vv-toimenpiteet lisätään kuvat joissa irtipäästö pampula irroitettu ja 
kädet työnnetty suoriksi sekä sama vv-kahvan osalta. 
Kokonaisuus sisältää siis neljä kuvaa vv-valjaissa. 

9.1  suora UH (delta)  

9.2  sukellus UH vasen (ei  
pakollinen, piirros on selkeä) 

 

9.3  sukellus UH oikea (ei 
pakollinen, piirros on selkeä) 

 

9.4  FS-uloshyppy  

10.1  perusasento  

10.2  käännös  

10.3  selkälento toteutus 2019 peruskoulutuskalvon ohjeistuksen 
mukaisesti 

 etuvoltti Uutena kuvana etuvoltti (kuvasarja), toteutus 2019 
peruskoulutuskalvon ohjeistuksen mukaisesti 

 tynnyri Uutena kuvana tynnyri (kuvasarja), toteutus 2019 
peruskoulutuskalvon ohjeistuksen mukaisesti 

10.4  takavoltti  kuvasarja, toteutus 2019 peruskoulutuskalvon 
ohjeistuksen mukaisesti 

10.5  delta- asento  

17.2  liike taakse  

17.3  liike ylös  

17.4 liike alas  

41.1  kulma-asento  

41.2 liuku selällään  

41.3  sittis  

41.4  liike eteen sittiksessä  

41.5  liike taaksepäin sittiksessä  

41.6  straddle  

41.7  daffy  

41.8 käännös head downissa  

41.9  otteet/iso kuva head down  

42.5  palloasento  

kuva 51.1  kuvunkäsittely, piirretty kuva 
valokuvaksi 

 

 


