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MITÄ KERHOJEN KOULUTUSPÄÄLLIKÖIDEN TULEE TIETÄÄ 
TANDEMHYPPÄÄMISESTÄ 
 
 
1 Hyväksytyt tandemkalustot 

Suomen Ilmailuliitto on hyväksynyt käyttöön seuraavat koulutuskalustot ja -ohjelmat 
• Strong Enterprises: DHT ja TNT. 
• United Parachute Technologies: Sigma Tandem ja Micro Sigma Tandem. 
• Sky Wide Systems: Fire Tandem. 

 
 
2 Tandem on oppilaskoulutusta 

a) Oppilaan on oltava kerhon jäsen.  
Oppilaan tulee olla kerhon jäsen, jolloin kyse ei ole kaupallisesta toiminnasta. Tällöin mahdollisissa 
ongelmatilanteissa ei sovelleta kuluttajansuojalakia. Myös Traficomin näkemyksen mukaan on op-
pilaan syytä olla kerhon jäsen; tämä koskee erityisesti tandemoppilaita. Hänet pitää silloin hyväksyä 
ja merkitä myös kerhon jäsenlistaan kerhon normaalin menettelyn mukaisesti.  

b) Koulutusasiakirjoja on säilytettävä kaksi vuotta, kuten muussakin oppilastoiminnassa. 
c) Tandemhyppymestarin on oltava kerhon koulutuspäällikön luettelossa.  

Myös vierailevat tandemhyppymestarit pitää merkitä siihen, ellei kohta e) täyty. (myös suostumus 
pitää muistaa pyytää, jos kerholla on tapana kerätä niitä kouluttajilta). 

d) Tandemhyppääminen on merkitty kerhon koulutusilmoitukseen. 
Kerhojen kannattaa, mikäli on pienintäkään mahdollisuutta saada vierailevia tandemhyppymestarei-
ta (jotka tietysti lisätään kerhon koulutuspäällikön luetteloon), lisätä koulutusilmoitukseensa tan-
demhypyt yhtenä koulutusmuotona. Tämä tehdään sähköisellä koulutusilmoituksella Ilmailuliittoon. 

e) Näistä kohdista ei voi välttyä, ellei joku toinen kerho pidä kentällänne leiriä ja kaikki tandemhypyt 
menevät tuon kerhon koulutusorganisaation piikkiin. Tietysti tuolla vierailevalla kerholla pitää silloin 
olla em. edellytykset täytetty. 

 
 
3 Tandemoppilaalla ei ole pakko olla vakuutusta 

Kuitenkin ellei koulutusorganisaatiolla ole oppilaalle hyppytoiminnassa sattuvia vahinkoja korvaavaa 
vakuutusta, on organisaation vakuutusturvaa koskevaan kirjalliseen (sähköinen versio on riittävä) ilmoi-
tukseen liitettävä suositus hyppytoiminnassa sattuvia vahinkoja korvaavan vakuutuksen hankkimisesta. 
SIL ry:n jäsenyyteen kuuluu tapaturma- ja kolmannen osapuolen vakuutus sekä SIL ry:n kautta on ker-
hon mahdollista liittyä erilliseen tandemvakuutukseen, joka kattaa oppilaan. 

 
 
3 Tandemvarjoista pitää olla pakkauskirjanpito 

Tandemvarjo on oppilasvarjo, joten sitä käsitellään kuten oppilasvarjoa. Lisäksi tandempäävarjolle pitää 
tehdä noin 25 hypyn välein tarkastus (tandemhyppymestari vastaa). 

 
 
4 Terveydentilavaatimukset 

Tandemoppilaan terveydentilavaatimukset ovat lievemmät kuin tavallisen oppilaan. Tandemoppilaat 
täyttävät heille tehdyn terveydentilavakuutuslomakkeen. Jos tandemoppilaan lääkärintodistuksessa on 
merkintä ”medical tandemoppilas”, on tällaisen oppilaan kanssa hyppäävän tandemhyppymestarin täy-
tettävä seuraavat ehdot: hänen tandemhyppykokemuksensa on vähintään 250 tandemhyppyä sekä 
hän on suorittanut vähintään 50 laskuvarjohyppyä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, joista vä-
hintään 15 tulee olla tandemhyppyjä (ks. vaatimukset Laskuvarjohyppääjien toiminnalliset ohjeet ja kel-
poisuusvaatimukset). Tällöinkään ei tähän ei tietenkään ole mitään ”pakkoa”, vaan tandemhyppymesta-
rivoi aina kieltäytyä hypystä. Myös kaikkien yli 65-vuotiaiden tandemoppilaiden on käytävä lääkärintar-
kastuksessa ennen hyppyä. 
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5 Tandemhyppymestarin kelpoisuuden uusiminen 

Kun tandemhyppymestari uudistaa kelpoisuutensa, on hänen tehtävä muiden paperitöiden ja lääkäris-
säkäynnin lisäksi Tandemhyppymestarin koe kelpoisuuden uusimista varten. Kokeen asiat ”kuuluste-
lee” tandemhyppymestarilta tandemhyppymestarikouluttaja tai toinen saman valmistajan kelpuuttama 
tandemhyppymestari. Näiden puuttuessa voi koulutuspäällikkö ottaa kokeen vastaan perehdyttyään ai-
heeseen tandemhyppymestarikouluttajan kanssa.  
 
Koe suoritetaan suullisena kuulusteluna siten, että tandemhyppymestari näyttää miten toimisi. Jotta koe 
olisi luotettava, kokeen vastaanottajan on itse ensin kerrattava oikeat toimintamallit kyseisen merkin 
tandemhyppymestarikurssin oppaan ajan tasalla olevasta versiosta. Tandemkouluttajalla on uusin ver-
sio aina käytettävissään. Koe on siis opetustilanne, jossa kerrataan turvallisen tandemhypyn perustoi-
mintamallit sekä muistutetaan mieleen toiminta joissakin harvinaisissa vaaratilanteissa ja vajaatoimin-
noissa. 
 
Kuittaus suorituksesta annetaan, kun henkilö on esittänyt oikean toimintamallin joko suoraan tai ker-
tauskoulutuksen jälkeen. Kertauskoulutuksella tässä tarkoitetaan oikean toimintamallin läpikäymistä ja 
harjoittelemista kokeen vastaanottajan kanssa. Hyväksytty koe arkistoidaan muiden uusimiseen liitty-
vien papereiden mukana siinä kerhossa, jonka KP:n nimikirjoitus tulee kelpoisuuden uusimishakemuk-
seen. 

 
 
6 Tandemien kuvaaminen ja mukana hyppäävät 

Tandemhyppymestari saa käyttää käsikameraa harkintansa mukaan, mikäli hänellä on vähintään 200 
tandemhyppyä. 
 
Tandemkuvaajan on oltava kokenut kuvaaja, joka on erityisesti harjoitellut tandemin kuvaamista turval-
liselta etäisyydeltä. Tandemhyppymestari itse päättää, kuka saa kuvata hänen tandemhyppyjään. 
Tärkein valintaperuste on turvallisuus. 
 
Tandemhyppymestari vastaa siitä, että kaikki hypyllä mukana olevilla hyppääjillä, kuvaaja mukaan lu-
kien, on riittävä kokemus hypyn turvalliseen tekemiseen sekä he ovat saaneet perusteelliset ohjeet 
hypyn kulusta (exit, drogue, vapaapudotus, kielletyt alueet, purku, avaus). 
 
Kuvaajan suositellaan käyneen läpi tandemkuvaajan koulutusohjelman (julkaistaan keväällä 2022) 
mukainen koulutus. 

 
 
7 Muuta 

Lue edellytykset tandemhyppymestarin kelpoisuuden ylläpitämiseksi Laskuvarjohyppääjän toiminnalli-
set ohjeet ja kelpoisuusvaatimukset -ohjeesta ja pidä huolta, että kerhosi tandemhyppymestarit täyttä-
vät nämä ja käyttämänsä tandemkaluston valmistajan edellyttämät vaatimukset. 
 
Näiden edellytysten pitää olla kunnossa, jotta tandemhyppäämistä voi tehdä kerhossa. Näitä ohjeita 
noudattamalla voit estää hankalat tilanteet, jos joskus jotain sattuu. Silloin kerhon asiat ovat siinä kun-
nossa, etteivät koulutuspäällikkö ja/tai kerhon puheenjohtaja joudu henkilökohtaiseen vastuuseen kor-
vauskysymysten kanssa.  
 
Tandemhyppymestari vastaa koulutuksestaan ja oppilaastaan siitä hetkestä, kun hän ottaa oppilaan 
koulutettavakseen siihen saakka, kun oppilaalta on riisuttu valjaat hypyn jälkeen. Tandemhyppymesta-
rilla on oikeus kieltäytyä hyppäämästä, mikäli sää- tai muut olosuhteet eivät hänen mielestään ole tur-
valliselle hypylle soveltuvat. 

 
Jos tandemhyppy tehdään vesialueiden päällä/lähistöllä, pitää asia suunnitella huolellisesti etukäteen 
(mm. mitä tehdä mahdollisen veteen laskeutumisen estämiseksi tai sen jälkeen).  


