Kouluttajakursseille?

Kimmo Paularanta

Miten pitää menetellä ja mitä ottaa huomioon jo
ennen, kuin kerho lähettää henkilöitä
kouluttajakoulutuksiin
• Pitkäjänteinen suunnitelma on hyvä lähtökohta.
• Uusien kouluttajien löytäminen voi silti olla haasteellista. Joku
•
•
•
•
•
•

haluaa hypätä omia hyppyjä
keskittyy johonkin lajiin ja/tai kilpailemiseen
muuttaa pois
ei halua sitoutua
ajattelee, että se on kallista
ei sovellu kouluttajaksi – ainakaan vielä

• Kun löytyy innokas, halukas ja soveltuva, koulutuspäälliköllä alkaa tärkeä
työvaihe.
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Miten pitää menetellä ja mitä ottaa huomioon,
kun kerho on lähettämässä henkilöitä
kouluttajakoulutuksiin
• Ensimmäinen vaihe kouluttajapolulla on VPK-kurssi, muille kursseille
samalla periaatteella.
• KP opastaa ja suunnittelee kokelaan kanssa aikataulun ja tavoitteet
• kouluttajat ja kurssiaikataulu LT:n sivuilla: http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/koulutusja-turvallisuus/#kurssit
• ennakkovaatimukset kannattaa tehdä jo edellisenä vuonna, jos haluaa ehtiä alkukauden
kurssille
• kursseja järjestetään myös kesällä, vuoden alussa ”heränneet” voivat ehtiä niille

• uusi VPK-koulutusohjelma laskee kynnystä kurssin aloittamiseen
• vaatimukset ennen kurssin alkamista:
a) Seurannut vähintään yhden alkeiskurssin koulutuksen kokonaisuudessaan sekä keskustellut
kurssin kouluttajan kanssa havainnoistaan teoriaopetuksesta ja harjoituksista.
b) Saanut radiokouluttajan teoriakoulutuksen.
c) Omaa riittävät vapaapudotustaidot.
13.2.2021

LT etäkoulutus 13.2.2021

3

Miten pitää menetellä ja mitä ottaa huomioon,
kun kerho on lähettämässä henkilöitä
kouluttajakoulutuksiin
• Kokelas tarvitsee mukaansa kerholta itseaukaisuhyppyihin soveltuvan
oppilaskaluston täydellisenä :
•
•
•
•
•
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oppilaskypärä (ja hyppylasit)
korkeusmittari
oppilashaalari
pakkauskirjanpito
varjokirjat ja automaattilaukaisimen laitekortti
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Miten pitää menetellä ja mitä ottaa huomioon,
kun henkilö palaa kouluttajakoulutuksesta
• Kurssin jälkeen KP jatkaa kokelaan kanssa kerhoasioista (tai delegoi ne AKP/HM:lle)
•
•
•
•

kerhokohtainen opetus ja HARJOITTELU maassa
erilainen kone (voi olla)
erilainen heittotyyli (voi olla: streeva/sivuovi)
muut kerhon ja kentän erityispiirteet

• Vaatimukset ennen VPK-kelpoisuuden saamista:
a) Toiminut apukouluttajana uloshyppy- ja kaatumisharjoituksissa sekä vaaratilanteet koneessa ja
uloshypyssä (repun aukeaminen koneessa, hätähyppy ja pakkolasku, koneeseen kiinni jääminen).
b) Oikeus toimia radiokouluttajana ja vähintään yksi itsenäinen radio-ohjaus.
c) Vähintään 5 itseaukaisupudotusta, joissa vapaapudotus on 15 s tai enemmän ainakin kahdella
konekuormalla.
• lääkärintodistus ja terveydentilavakuutus sekä kelpoisuushakemus

• VPK-kelpoisuuden myöntää SIL, se on voimassa, kun on esittää kelpoisuustodistus.
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Miten pitää menetellä ja mitä ottaa
huomioon, että kouluttajat jatkavat
• Ylläpidetään kouluttajien taitoja ja tietoja.
• Kun on runsaasti kouluttajia, yhden taakka ei kasva kohtuuttomasti.
• pelottaa mahdollisia halukkaita pois koulutustehtävistä!
• turvallisuus
• vertaistuki

• Kouluttaminen on kivaa ja kerhon jatkuvuuden kannalta välttämätöntä!
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Tervetuloa
kouluttajaksi!

