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Kerhojen päälliköt ja organisaatiot

Koulutus - KP

HM:t

VPK:t

Apukouluttajat

Kalusto - KAP

Kalustomestarit

Ostopalvelut

Lento-
organisaatio –

päälentäjä

Muut lentäjät

Huolto-
organisaatiot

Turvallisuus – TP

???

Päällikkö (4-A)[1]

1.työpaikalla yksikön johtaja
2.heimon tai muun yhteisön johtaja
3.(sodankäynti) komppanian tai 
esikunnan johtaja
- Kotimaisten kielten keskus

Päällikkö on henkilö, jonka käskyvallan 
alaisena on toisia henkilöitä tai jokin 
organisaatio, laitos tai muu sellainen.
- Wikipedia

https://fi.wiktionary.org/wiki/Liite:Suomen_sanojen_taivutustyypit#4
https://fi.wiktionary.org/wiki/Liite:Suomen_sanojen_taivutustyypit#A
https://fi.wiktionary.org/wiki/p%C3%A4%C3%A4llikk%C3%B6#cite_note-1
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Mikä ja miksi?

” Turvallisuuspäällikkö valvoo organisaatiossa hyppyturvallisuutta. 
Hän valvoo, että itsenäisten hyppääjien hyppytoiminnassa 
noudatetaan ilmailumääräyksiä ja voimassa olevia SIL:n ohjeita.”
SIL Toiminnalliset ohjeet ja kelpoisuusvaatimukset 3.4.3



4

Mitä TP sitten yksin tekee?

Tyypillisesti vahtaa 
kelppareita ja lukee 
turvallisuusilmoituksia

PL-hihnojen 
kiinnitys ja 

reititys

Uloshyppy
järjestys

Koneen 
painopiste

…eli on oikeastaan 
turvallisuusvalvoja?

”Turvallisuuspäällikkö toimii yhteistyössä muun organisaation 
kanssa hyppyturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Organisaation
suositellaan muodostavan turvallisuusryhmän, johon kuuluvat 
turvallisuuspäällikön lisäksi esimerkiksi koulutuspäällikkö,
puheenjohtaja, päälentäjä ja eri kokemuksella olevia hyppääjiä”

SIL Toiminnalliset ohjeet ja kelpoisuusvaatimukset 3.4.3 jatkuu
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Tavanomainen tapa

Hallitus
Lento-

organisaatio

Koulutus-
organisaatio

Kalusto-
organisaatio

Turvallisuus-
päällikkö
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Entä jos?
Kalusto

Lento

Koulutus

Kelpparit

Turvallisuusryhmä

Koska kerran hyppturvallisuuteen vaikuttaa
• Kelppareiden säännöt ja ohjeet
• Oppilaiden koulutus
• Kalustoasiat
• Kentän olosuhteet ja säännöt
• Toiminta onnettomuustilanteessa
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TP ja turvallisuusryhmä

• TP
• Seuraa turvallisuustilannetta
• Pitää kokonaiskuvaa
• Johtaa turvallisuusryhmää
• Puuttuu tarvittaessa

• Ei ole minkään alan 
erityisosaaja

• Ei toimi yksin

• Turvallisuusryhmä(n jäsenet)
• Sovittaa yhteen eri osa-alueet
• Ovat alojensa asiantuntijat
• Tekevät päätökset yhdessä TP:n

kanssa

Käytännössä:
• Kokoontuu ~2/a tai tarvittaessa
• Katsastaa turvallisuusilmoitukset
• Päivittää ohjeita ja määräyksiä
• Katsastaa muualta tulleen uuden tiedon
• Tekee tarvittavat päätökset
• Reagoi yksittäistapauksiin
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Hyvä TP?
”Vanha kyllästyi ja lopetti, mutta tuossa on tuo tuore ja innokas C-lisensiaatti…”
Turvallisuuspäälliköllä on oltava toiminnan laajuuden huomioon ottaen riittävät tiedot 
laskuvarjohyppytoiminnasta ja sen turvallisuudenhallinnasta. (SIL TOKV 3.4.3)

Hyvä TP

• Tietää edes vähän hyppäämisestä
• ja paljon (turvallisuus)johtamisesta

tai
• Tietää paljon hyppäämisestä
• ja edes vähän (turvallisuus)johtamisesta

Ei

Tuore A-lisensiaatti, joka ei ole 
koskaan johtanut monialaista 
työryhmää…
…olkoon kuinka ympäripuhuttavissa 
hyvänsä
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