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▪ SIL:n ohjeiden mukaan hyppypaikalla on oltava tuulen suuntaa ja 
voimakkuutta osoittavat välineet. 

▪ Lisäksi hyppypaikan puiden, pensaiden, järvien, pilvien, tuulipussin, 
heitettyjen streamerien ja hyppykoneen sortaman tarkkailu antavat 
tietoa vallitsevasta säästä. 

▪ Kokeneet hyppääjät kertovat mielellään, mistä he tietävät tuulen 
olevan liian voimakas, pilvien olevan liian matalalla tai jos jonnekin 
paikkaan ei kannata laskeutua pyörteiden takia.



Pilvet voivat olla esimerkiksi kumpu kuuro ukkos- tai sumupilviä. 

▪ Pilvien tyyppejä ei välttämättä tarvitse osata, mutta alasimen mallinen ukkospilvi 
(Cumulonimbus, Cb) on tunnettava ja hyppytoiminta on keskeytettävä, jos sellainen syntyy 
kentän läheisyyteen.  (eikä muuten kannata mennä edes ulos, voi saada ukkosen iskun)

Jos joudut avaamaan varjon pilvessä:

▪ Lennä puolijarruilla.

▪ Tee loivaa oikeaa kaarrosta.

▪ Tarkkaile koko ajan etu- ja sivusektoreita.

▪ Huuda ja kuuntele, jos epäilet, ettet ole ainoa pilvessä varjon avannut.

PILV
ET



TUULI
Kova tuuli haittaa hyppäämistä
▪ Ei välttämättä kannata hypätä.

▪ Tuulet rajoittavat hyppäämistä, sillä tuulen voimistuessa 
voimistuvat myös pyörteet.

▪ Metar-sanomassa tuulen suunta ilmoitetaan kolmella numerolla, 
lähimpään 10 asteeseen pyöristettynä. Tuulen nopeuden 
yksikkönä käytetään solmua (KT). 

▪ Jos hyppää kovaan tuuleen, niin spotti pitää olla kunnossa.

▪ Jos kuitenkin ryssii, niin ryssii sitten uutisiin asti.



ENNUSTEET
▪ Ennusteita ja muita löytyy netistä moneen lähtöön: 

ilmailusää on hyvä, windystä näkee kanssa kivasti 
mitä on luvassa.

▪ Yleisin ilmailun säätiedote muoto on metar: Mitä 
lyhyempi se on sitä parempi sää on

▪ Jos ennusteet näyttää aivan kauheilta hyppysään 
suhteen ei hätää, KELIÄ VOI AINA TEHDÄ!



Kelinteon lyhyt teoria:

▪Tärkeys laskuvarjohyppäämiselle
▪Perusteet
▪Yleisimmät tarvikkeet
▪Laatu-määrä suhde
▪Erilaisia toteutustapoja
▪Mahdolliset ongelmatilanteet



TÄRKEYS 
LASKUVARJOHYPPÄ

ÄMISELLE

Kaikkihan tietävät että jos ei ole 
keliä, ei voi hypätä. 
On siis erittäin oleellista 
hankkia keinolla millä hyvänsä 
hyvä sää hyppypäivälle.



PERUSTEET
▪ Yleisesti kelin tekemisellä tarkoitaan alkoholipitoisten juomien nauttimista 

huomattavissa määrin. 

▪ Tarkoituksena huijata sääjumalia hirveällä krapulalla.

▪ Myöskin esimerkiksi pilotin, lentokoneen tai aluevarauksen puute saattaa 
aiheuttaa täydellisen kelin.



OLUT
▪ Olut on maltaista, humalista 

ja vedestä käyttämällä valmistettu alkoholipitoinen
mallasjuoma.

▪ Oluen alkuperäiset valmistusaineet ovat mallastettu vilja, 
vesi ja hiiva.

▪ Oluen valmistusta kutsutaan panemiseksi. 
Valmistuksessa viljasta saatava 
neste käytetään hiivalla alkoholipitoiseksi.

▪ Eri oluttyyppien erot eivät ole aina selvästi rajattuja.

▪ Nykyinen oluiden tyyppiluokitus perustuu pitkälti 
olutasiantuntija Michael Jacksonin 1970-luvulla 
kirjoissaan kehittämään järjestelmään, jossa oluet jaetaan 
pääluokkiin käymistapansa mukaan: 
▪ pintahiivaoluet eli alet
▪ pohjahiivaoluet eli lagerit
▪ spontaanikäyneet oluet eli ilman teollisuushiivaa 

valmistetut
▪ leivinhiivalla käytettävät sahti ja kalja

Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, käyttöoikeus: CC BY-NC-ND

https://fi.wikipedia.org/wiki/Michael_Jackson_(olutasiantuntija)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ale
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lager
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sahti
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kalja
http://wallpapers-sfondi.blogspot.it/2010/06/sfondi-michael-jackson.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


LONKERO
▪ Lonkero tai long drink on suomalainen alkoholijuoma. Se tarkoittaa 

erityisesti ginistä ja greippijuomasta sekoitettua tehdasvalmisteista 
juomaa.

▪ Tilavuusprosentiltaan 2,8-4,7% lonkeroiden alkoholi oli vuoteen 2018 
saakka lainsäädännöllisistä syistä tehtävä käymisteitse.

▪ Nimitys lonkero lienee ollut käytössä puhekielessä viimeistään 1970-
luvulla, jolloin Reijo Tani levytti Toivo Kärjen säveltämän ja Juha Vainion 
sanoittaman musiikkikappaleen "Hei punkero, tuo lonkero".

▪ Kotimaisia long drink -juomia tehtiin ensimmäistä kertaa vuoden 1952 
Helsingin olympialaisia varten



SIIDERIT

▪ Siideri on mieto alkoholijuoma, joka 
valmistetaan 
käymismenetelmällä omenamehusta. 
Myös päärynämehusta valmistetaan 
siideriä.

▪ Siideri-sanalla on eri maissa hieman 
toisistaan poikkeavia merkityksiä. 
Esimerkiksi Yhdysvalloissa cider tarkoittaa 
yleisesti alkoholitonta (suodattamatonta 
kirpeää) omenamehua. Meillä Suomessahan 
omenamehua kutsutaan omenamehuksi... En tiedä mutta 
omituusta on.

▪ Siideristä voidaan tislata myös viinaa.



VIINIT
▪ Viini on tuoreista viinirypäleistä tai 

rypälemehusta käyttämällä valmistettu mieto alkoholijuoma.

▪ Viinejä ovat punaviini, valkoviini 
ja roseeviini sekä kuohuviinit.
▪ Punaviini on tummista viinirypäleistä tehtyä viiniä, jolle 

rypäleiden kuori antaa punaisen värin.
▪ Valkoviini on viinirypäleistä tehtyä viiniä, jonka 

valmistusvaiheessa rypäleiden tummien kuorten ei ole 
annettu värjätä viiniä punaiseksi 
kuten punaviinin valmistuksessa.

▪ Viinejä nautitaan ruuan kanssa, tai halvimpaan mahdolliseen 
humalanhakuun.

▪ Sanan lasku, ”Vettähän se vain oli”, on todennäköisesti 
lähtöisin viineistä, kun eräs paksussa kirjassa esiintyvä 
henkilö tarinan mukaan muutti veden viiniksi.



REHTI VIINA
▪ Viina on yleisnimitys 

väkeville alkoholijuomille.

▪ Viinalla on ollut historian aikana useita 
käyttötarkoituksia, jotka ovat vielä nykyäänkin 
laajalti käytössä:
▪ Nautintoaineena
▪ Humaltumistarkoitukseen
▪ Maksuvälineenä
▪ Lääkinnällisiin tarkoituksiin (esimerkiksi 

”nukutukseen”)

▪ EU-komission päätöksessä viinoilla 
tarkoitetaan kaikkia väkeviä alkoholijuomia, ja 
ne jaotellaan kirkkaiksi ja tummiksi viinoiksi.



JALOVIINA

▪ lempinimeltään Jallu

▪ suomalainen väkevä alkoholijuoma, joka 
valmistetaan sekoittamalla viljaviinaa ja 
konjakkia

▪ Jaloviinan valmistus aloitettiin vuonna 1932 
kieltolain päätyttyä

▪ Jaloviinan esikuvana oli ruotsalainen 
kansankonjakiksi kutsuttu leikattu konjakki

▪ Jaloviina jaetaan eri luokkiin sen mukaan, 
kuinka suuri osuus juomasta on konjakkia. 
Konjakin määrä ilmaistaan tähdillä



VISKIT
▪ Viskinä voidaan pitää vähintään kolme vuotta vanhennettua 40-prosenttista 

juomaa.

▪ Ruskeaa

▪ Väkevää (?)
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LAATU KORVAA MÄÄRÄN?
▪ Laadukas humala tarvitsee aina riittävän määrän alkoholia. Parhaimman tuloksen 

saa nauttimalla kaikkia edellä mainittuja juomatyyppejä sekaisin.

▪ Juoman laatu korvaa jossain määrin määrän. Esimerkiksi nauttimalla 1 litra kirkasta 
viinaa, saavutetaan huomattavasti parempi humalatila, kuin nauttimalla 1 litra 
olutta.

▪ Toisaalta taas nauttimalla 10 litraa olutta voidaan saavuttaa yhtä hyvä humala kuin 
litralla viinaa.

▪ Myös nauttimisen kestolla on merkitystä:
▪ Alle 8h nautiskelulla ei voi saavuttaa kunnon humalaa 🡪🡪 aina pitäisi muistaa aloittaa 

viimeistään klo 18 että humala ehtii vaikuttaa riittävän kauan.
▪ Myös pitkäkestoisessa nauttimisessa on tärkeää muistaa nesteyttää riittävän usein, 

vähintään 3 annosta / tunti.

▪ Kelin kannalta on oleellista myöskin kuka juomaa nauttii. Lentäjän tai 
hyppymestarin nautiskelu on vielä huomattavasti tehokkaampaa kuin 
”normihyppääjän”.



ERILAISIA TOTEUTUSTAPOJA
▪ Keliä voidaan tehdä monella eri tavalla:

▪ Notskilla ruuan kanssa nauttien
▪ Saunassa janojuomaksi
▪ Talkootöiden ohessa
▪ Pääkupua / freebägiä etsiessä (muista varoa ettet eksy itse)
▪ Missävaan / milloonvaan

Yhteistä näillä kaikilla on että muistat juoda riittävästi ja riittävän usein!



ONGELMATILANTEET
Kelintekemisessä saattaa tulla eteen erilaisia haasteita, 
mutta harjoittelemalla niistä pääsee eroon:

Ennenaikainen nukahtaminen

Jos kelintekeminen muuttuu hallitsemattoman 
nopeaksi, saattaa tulla väsy. 
Tämä ei haittaa jos on muistanut aloittaa riittävän 
ajoissa, sillä mitä aiemmin aloittaa, sitä aiemmin ehtii 
ottaa ”välikuoleman”. 
Useimmiten kaverisi tässä kohtaa tekevät sinulle 
jotain jekkuja, tämänkin välttää sillä kun etsii 
riittävän suojaisan lepopaikan.



ONGELMATILANTEET

Huono olo:

Suuri määrä alkoholia nopeasti nautittuna 
aiheuttaa joskus huonon olon, mutta 
tämänkin kun tunnistaa riittävän ajoissa, 
voi ongelman korjata päästämällä pahan 
olon pois (tapahtuu yleisesti suun kautta). 

Tässä oltava tarkkana: saattaa aiheuttaa 
myös väsymystä.



ONGELMATILANTEET
Tasapainottomuus ja huojunta:

Kelin teko voi aiheuttaa tasapainon 
hallinnan menetyksen, kompurointia sekä 
huojumista. Tähän ei ole selvää ratkaisua, 
mutta yleensä uusi annos alkoholipitoista 
juomaa tuntuu tasapainottavan tilannetta.



TEHDÄÄN KELI 
ENS KAUDELLE!!!!
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