
Uusi ja uudistuva 
materiaali

Timo Kokkonen



Materiaalia

• Saatavilla LT:n verkkosivuilta
• Koulutukseen ja turvallisuuteen
• Hyppylentotoimintaan
• Kilpailuun ja tuomaritoimintaan
• Kalustoasioihin
• Omavalvontaan

• Ostettavissa Laskuvarjohyppääjän opas ja Hyppypäiväkirja
• Kehitetään, uudistetaan ja päivitetään säännöllisesti
5.-6.11.2022 KePoPa 2022 - Timo Kokkonen 2

http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/


Kilpaurheiluun panostetaan myös!
• Panostetaan 1/3 budjetista
• Kisojen tukeminen
• Tuomaritoiminnan tukeminen
• Valmennuskouluttautumisen tukeminen
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VERKKOSIVUT
laskuvarjotoimikunta.fi

• Etusivu (= Uutiset, Pikalinkit, Haku, Viimeisimmät artikkelit)
• Koulutuspäällikön kansio
• Omavalvonta
• Hyppylentotoiminta
• Hyödyllisiä linkkejä
• Kalusto, Kilpailut, Tilastoja, Tapahtumat, Yhteystiedot, yms.
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http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/materiaalipankki/koulutus-ja-turvallisuus/#koulutus
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/materiaalipankki/omavalvonta/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/materiaalipankki/hyppylentotoiminta/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/linkit/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/materiaalipankki/kalusto/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/materiaalipankki/kilpailu/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/materiaalipankki/materiaalipankki-tilastoja/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/yhteystiedot/


VERKKOSIVUT
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KP:n kansio LT:n sivuilla
Lait, määräykset ja toiminnalliset ohjeet 

• Ilmailulaki (7.11.2014/864) 
• OPS M6-1 (12.5.2020)  

o Perustelumuistio OPS M6-1 (27.4.2020) 
• Toiminnalliset ohjeet ja kelpoisuusvaatimukset (14.2.2022)  

o Siipikuormataulukko (14.2.2022) 
o Muutosmerkinnät (14.2.2022) 

• Operational instructions and eligibility requirements for skydivers (14.2.2022) 
• Turvallisuusohje – PL-varjon tahattoman avautumisen estäminen (22.3.2020) 
• Kriisiviestintäohje, word (11.3.2021) 
• Toimintaohjeet onnettomuustilanteessa, word (11.3.2022)  

o Muutosmerkinnät (11.3.2022) 
• Hyppykäyttöön soveltuvat laskuvarjokokonaisuuden komponentit (14.2.2022) 
• FXC:n säätöohje (20.10.2014) 
• Ohjeita omien varusteiden valitsemiseen:  

o Laskuvarjohyppääjän opas (15.2.2022):  
 Luku 20 Omiin varusteisiin siirtyminen 
 Luku 49 Varjon valinta 

o Toiminnalliset ohjeet ja kelpoisuusvaatimukset (14.2.2022):  
  Kohta 1.1.3 Siipikuormat 

o Siipikuormataulukko 

http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/materiaalipankki/koulutus-ja-turvallisuus/
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KP:n kansio LT:n sivuilla
Ohjeita koulutusorganisaatiolle 

Koulutusilmoituksen tekeminen SIL ry:lle 

• Ohje (12.3.2022)  
o Sähköisen koulutusilmoituksen käyttöohje (12.3.2022) 
o TURVO-rekisterin käyttöohje (17.12.2020) 

• Malli koulutusilmoituksesta SIL ry:lle, word (11.3.2022) 

Koulutuspäällikön luettelon ylläpitäminen 

• Ohje (12.3.2022) 
• Malli koulutuspäällikön luettelo, word (8.2.2020) 
• Suostumuslomake (8.2.2020) 
• Tandemohje koulutuspäällikölle (8.3.2022) 

Turvallisuuskansio 

• Turvallisuuskansion sisällysluettelomalli, word (11.3.2022) 
• Onnettomuusohjekansion kansilehti – Esimerkkimalli (13.4.2021) 
• Kupuriskikerroin, sähköisesti täytettävä (lataa ensin omalle koneellesi, 11.3.2022) 
• Kertauspäivät – esimerkkejä läpikäytävistä asioista, word (12.3.2022) 
• Kouluttajan kauden avaus, esimerkkejä (11.3.2022) 
• NHM:n kauden avaus (12.3.2020) 
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KP:n kansio LT:n sivuilla
Koulutusohjelmat 

• Koulutusohjelma I (15.2.2021)  
o Muutosmerkinnät KO I (15.2.2021) 

• Koulutusohjelma II: PL (14.4.2021)  
o Muutosmerkinnät PL II (14.4.2021) 
o Muutosmerkinnät (15.2.2021) 

• Koulutusohjelma II: NOVA 14.4.2021)  
o Muutosmerkinnät NOVA II (14.4.2021) 
o Muutosmerkinnät (15.2.2021) 

• Koulutuskortit PL ja Nova (25.7.2022) 
• Materiaalia Hyppypäiväkirjan versio 15.2.2021 muuntamiseen 25.7.2022 versiota 

vastaavaksi  
o Materiaali (25.7.2022) 

• Tandemhyppykoulutus (9.10.2005) 
• Päävarjon pakkaaja (8.3.2021) 
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KP:n kansio LT:n sivuilla
Ilmoitustaululle tai seinälle 

• Nämä tiivistelmät ja lisäohjeet on tarkoitettu tulostettavaksi ja laminoitavaksi sekä 
laitettavaksi näkyville kerhon ilmoitustaululle tai muuhun otolliseen paikkaan. 

• Seinäversio koulutusohjelma PL (14.4.2021)  
o Muutosmerkinnät (14.4.2021) 
o Muutosmerkinnät (15.2.2021) 
o Jump program SL (14.4.2021) 

• Seinäversio koulutusohjelma NOVA (14.4.2021)  
o Muutosmerkinnät (14.4.2021) 
o Muutosmerkinnät (15.2.2021) 
o Jump program AFF (14.4.2021) 

• Seinäversio Kupuprogressio (8.3.2022) 
• Seinäversio FS-hyppyohjelma (1.3.2018)  

o FS jump program (1.3.2018) 
• Seinäversio Freehyppyohjelma (1.3.2021)  

o Freefly program (1.3.2021) 
• Seinäversio Kuvunkäsittelyohjelma (1.3.2021)  

o Canopy handling program (1.3.2021) 
• WS-valmistajien asettamat hyppyrajat (28.1.2020) 
• Oppaan teorioita käytännöksi – Tulostettavaksi kerhon seinälle (1.3.2021)  

o Theory to practice (1.3.2021) 
• Hyppytapahtumaprosessi – Tulostettavaksi kerhon seinälle (31.1.2020)  

o Whole jump (31.1.2020) 
• Siipikuormataulukko – Tulostettavaksi kerhon seinälle A3-kokoon (14.2.2022)  

o Wing loading chart (14.2.2022) 
• Kuvunkäsittelyhypyt eri vaiheessa (1.3.2021) 
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KP:n kansio LT:n sivuilla
Kouluttajakoulutus 

• Vapaapudotuskouluttajakoulutus ja -kelpoisuus (26.1.2021)  
o Kouluttajapolku 1 – Vapaapudotuskouluttajaksi (1.3.2021) 

• Hyppymestarikoulutus ja -kelpoisuus (PLHM) (7.3.2012) 
• Novahyppymestarikoulutus ja -kelpoisuus (1.4.2012) 
• Tandemhyppymestarikoulutus ja -kelpoisuus (1.4.2012)  

o Kouluttajapolku 2 – Hyppymestariksi (31.1.2020) 
• Kuvunkäsittelykouluttajakoulutus ja -kelpoisuus (7.3.2018) 
• Eksaminaattorikelpoisuus (2.3.2020) 

Kalustokoulutus 

• Kalustokoulutusohjelmat (19.2.2022) 
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KP:n kansio LT:n sivuilla
Kurssit 

• Hei hyppykurssilainen (14.4.2022) 
• Dear student parachutist (14.4.2022) 
• Huomioitavaa ennen kurssin aloittamista, word (23.2.2021) 
• Henkilötietolomake – Alkeiskurssi, word (Yhdistys liittää SIL ry:n jäseneksi, 15.2.2021)  

o Muutosmerkinnät (15.2.2021) 
o Muutosmerkinnät (31.1.2020) 
o Englanninkielinen versio (15.2.2021) 

• Henkilötietolomake – Alkeiskurssi, word (SIL ry:n jäseneksi liittymistä suositellaan, 
15.2.2021)  

o Muutosmerkinnät (15.2.2021) 
o Muutosmerkinnät (31.1.2020) 
o Englanninkielinen versio (15.2.2021) 

• Holhoojan suostumus alkeiskurssille – Lisä sähköiseen henkilötietolomakkeeseen 
(31.1.2020) 

• Ohjeita tutkivalle lääkärille (14.2.2022) 
• Skydivers health and medical requirements (14.2.2022) 
• Laskuvarjohyppääjän terveydentilavakuutus (14.4.2021) 
• Laskuvarjohyppääjän terveydentilavakuutus, sähköisesti täytettävä (lataa ensin omalle 

koneellesi, 14.4.2021) 
• Parachutist’s health statement (14.4.2021) 
• Alkeiskurssin koulutuspäiväkirja, word (15.2.2021)  

o Muutosmerkinnät (15.2.2021) 
• Nova-alkeiskurssin koulutuspäiväkirja, word (15.2.2021) 
• Koepohja, word (1.5.2018) 
• Kurssipalautelomake, word 
• Koehypyn arviointilomake (6.2.2021) 
• Ohjeita oppilaalle koehypyn suorittamisesta – malliohje kerhoille, word (2.10.2021) 



5.-6.11.2022 KePoPa 2022 - Timo Kokkonen 12

KP:n kansio LT:n sivuilla
Tandem 

• Ohjeita tandemoppilaalle (21.2.2021) 
• Instructions for tandem students (21.2.2021) 
• Huomioitavaa ennen kurssin aloittamista, word (23.2.2021) 
• Ohjeita tutkivalle lääkärille – Tandemoppilas (14.4.2021) 
• Skydivers Health and Medical Requirements for a Tandems (14.4.2021) 
• Henkilötietolomake – Tandemhyppykurssi, word (SIL ry:n kautta hankittu vakuutus, 

15.2.2021)  
o Muutosmerkinnät (15.2.2021) 
o Muutosmerkinnät (31.1.2020) 
o Englanninkielinen versio (15.2.2021) 

• Tandemoppilaan terveydentilavakuutus (14.4.2021) 
• Tandemparachutist’s health statement (14.4.2021) 
• Strong tandemin säännöllinen tarkastus (30.5.2019) 
• Tandemvarjon pakkauskirjanpito (11.10.2021) 
• Tandemhyppymestarin koe kelpoisuuden uusimista varten (31.1.2020) 
• Tandemhyppymestareiden kertauskoulutus (7.2.2020) 
• Tandemkuvaajakoulutus – koulutuskalvot (21.5.2022) 
• Tandemkuvaajan koulutusohjelman runkoa (29.6.2022) 
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KP:n kansio LT:n sivuilla
Oppaat 

• Laskuvarjohyppääjän opas (15.2.2022)  
o Muutokset 15.2.2022 (15.2.2022) 
o Tilaa Laskuvarjohyppääjän oppaita ja Hyppypäiväkirjoja tilauslomakkeella tästä 

linkistä. Opas maksaa 8 € ja HPK 5 €. Jokaisen lähetyksen hintaan lisätään 15 € 
käsittely- ja postituskuluja. 

• Esimerkkiteksti Hätähyppy – Pakkolasku, word (1.3.2021) 
• Alkeiskurssin kaikki kalvosarjat, eri formaatteja ja malleja (15.2.2022) 
• Alkeiskurssin kalvosarja, pdf (15.2.2022) 
• Alkeiskurssin opetuskorttimallit – Malliversio PL-OSC (25.4.2021) 
• Oppilassuorituskortit – Malliversio NOVA-SDF (11.10.2021) 
• Skydivers Guide (15.2.2022) 
• First Jump Course slides, powerpoint (15.2.2022) 
• Elevens Guide – Nybörjarkurs och Grundkurs i Fallskärmshoppning, pdf (15.2.2022) 
• Perus- ja jatkokoulutuksen kalvot A-lisenssiin asti, powerpoint (2.3.2022) 
• Kupuprogressio kalvosarja, pdf (8.3.2022) 
• Kuvunkäsittelyhypyt jatkokoulutuksessa – Ohjeita kouluttajalle (19.2.2021) 
• Radiokouluttajan opas (20.2.2022) 
• Radiokouluttajien koulutuskalvot, powerpoint (20.2.2022) 
• Laskuvarjohyppykouluttajan opas  

o Osa 1 – Kouluttajakurssi (24.3.2020) 
o Osa 2 – Ohjeita kouluttajille, tiivis versio (2.10.2021) 

 Muutosmerkinnät (2.10.2021) 
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KP:n kansio LT:n sivuilla
Lisämateriaalia kerhoille 

Google Driveen on kerätty lisämateriaalia kerhoille, esim. alkeiskurssiin ja GDPR-asioihin liittyen. 

• Lisämateriaali (Google Drive) 

Lajikohtaisia Oppaita 

• CF-alkeisopas (7.11.2003) 
• Liitohyppyopas (24.11.2014) 
• Näytöshyppyopas (1.1.2002) 
• Skysurf alkeisopas (24.2.2001) 

Lomakkeita 

• Lisenssi- ja kouluttajakelpoisuushakemus (ohjaa Ilmailuliiton sivulle) 
• Lisenssien ja kouluttajakelpoisuuksien hakeminen ja uusinta – ohje 
• SIL ry:n jäseneksi ilmoittautuminen (ohjaa Ilmailuliiton sivulle) 
• FAI-kilpailulisenssihakemus (ohjaa Ilmailuliiton sivulle) 
• Kansainvälinen laskuvarjohyppääjän todistus (KLT):  

o Hakulomake 
o Kelpoisuusvaatimukset ja hakuohjeita 

Turvallisuus 

• Turvallisuusilmoitus 
• Hyppykerho-SMS -malli (3.8.2020) 
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Turvallisuuspäällikölle (kooste)
• Turvallisuuskansion sisällysluettelomalli, word

(11.3.2022)
• Onnettomuusohjekansion kansilehti –

Esimerkkimalli (13.4.2021)
• Kupuriskikerroin, sähköisesti täytettävä (lataa 

ensin omalle koneellesi, 11.3.2022)
• Kertauspäivät – esimerkkejä läpikäytävistä 

asioista, word (12.3.2022)
• Kouluttajan kauden avaus, esimerkkejä

(11.3.2022)
• NHM:n kauden avaus (12.3.2020)
• Turvallisuusilmoitus
• Hyppykerho-SMS -malli (3.8.2020)

• Hyppytoiminnanohje -malli, word (3.5.2018)
• Ohjeita omien varusteiden valitsemiseen: 

• Laskuvarjohyppääjän opas (15.2.2022):
• Luku 20 Omiin varusteisiin siirtyminen
• Luku 49 Varjon valinta

• Toiminnalliset ohjeet ja kelpoisuusvaatimukset
(14.2.2022):

• Kohta 1.1.3 Siipikuormat
• Siipikuormataulukko

• Syytä tarkistaa/päivittää vuosittain ainakin:
• Kriisiviestintäohje, word (11.3.2021)
• Toimintaohjeet onnettomuustilanteessa, 

word (11.3.2022)

http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/turvallisuuskansion-mallisisallysluettelo/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/onnettomuusohjekansion-kansilehti/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/kupuriskikerroin/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/turvallisuuspaivan-katta-pidempaa/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/kouluttajan-kertausohje/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/nhm-kauden-avaus/
http://turvallisuusilmoitus.laskuvarjotoimikunta.fi/
https://drive.google.com/drive/folders/1hF_18s2_OW2axDQekpF6_EPXV3esiHmx?usp=sharing
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/hyppytoiminnanohje-malli-word/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/laskuvarjohyppaajan-opas/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/toiminnalliset-ohjeet/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bNcqnx-nws03IXz9L_IGPOuFOyhHvZCBFBOhZLrha-8/edit?usp=sharing
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/wp-content/uploads/sites/7/2021/03/kriisiviestintaohje_11.3.2021-1.docx
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/toimintaohjeet-vakavassa-onnettomuustilanteessa/
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Google Drive -materiaalia KERHOT
• Alkeiskurssidiat
• Alkeiskurssidiat luvuittain
• Alkeiskurssin 

opetuskorttimallit_25_4_2021
• D-alueet
• GDPR-Esimerkkejä Hyppykerhoilta ja 

LT:ltä
• GDPR-Esimerkkejä netistä
• Hyppykerho-SMS
• Hyppylentotoiminta
• Marras-Meeting 3.-4.11.2018 Lahti
• KePoPa 2.-3.11.2019 Helsinki
• KePoPa 31.10.-1.11.2020 Helsinki
• LT Etäkoulutus 13.2.2021
• Turvallisuusseminaari 15.1.2022
• KePoPa 5.-6.11.2022 Helsinki

• Käyttöohjeita
• Miten maksat palkkaa/työkorvausta 

kerhossa
• Muutokset oppaassa 2022
• Muutoksia opasmateriaalissa 2021
• Oppilassuorituskortit - Malliversio 

NOVA-SDF 
• Perus- ja jatkokoulutuksen diat A-

lisenssiin asti
• Radiokuluttajien koulutuskalvot
• Siipikuormataulukko
• SILn pitämän järjestökoulutuksen 

kalvot
• Tandemvakuutus
• Tiedotteet
• Vanhoihin HPKoihin

elvytysmateriaalia 25.7.2022

https://drive.google.com/open?id=1mMr2_Q0h4NOrgmRL37GdzAwoohj0TlIw
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Google Drive -materiaalia PJ/KP
• KOEPANKKI

• Kouluttajakokeet vastauksineen 1.6.2021
• Oppilaskokeet vastauksineen 28.5.2021
• PV-pakkaajan koe vastauksineen 27.5.2022
• Koepohja

• TIEDOTTEITA
• Asennon menetys ja matala avaus.wmv
• ONNETTOMUUSOHJEEN 

PUHELINNUMEROT_9_3_2017
• Tähän linkki löytyy, kun PJ kirjautuu 

Turvallisuusilmoituskoneeseen (=> Hallinta
=> Näytä luotetut linkit)

• Voi antaa oikeuksia myös muille ”kerhon 
päälliköille”
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Tiedotus, koulutus ja viestintä

Turpaboogiet KePoPa Kalusto-
tapaaminen

Webinaari ja 
ohjevideot

Tiedotus 
sähköpostilla liiton 

rekisterin avulla

Facebook ja muu 
sosiaalinen media Verkkosivut
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Koulutuksia ja seminaareja
• Hyppylentäjien kokoontuminen Utissa 5.-

6.1.2019
• Kouluttajakouluttajatapaaminen tammikuussa 

2019, Vantaa
• Turpaboogie, 9.-10.2.2019, Helsinki (Fööni)
• KePoPa 2.-3.11.2019, Helsinki
• Kalustohenkilöiden tapaaminen 16.11.2019, 

Tampere
• Eksaminaattoritapaaminen tammikuussa 2020, 

Helsinki
• Turpaboogie 1.-2.2.2020, Tampere
• Kalustohenkilöiden tapaaminen 17.10.2020, 

Tampere (ja etäyhteys)
• KePoPa 2020, Helsinki (ja etäyhteys)

• Eksaminaattoritapaaminen tammikuussa 2021, 
Helsinki

• LT Etäkoulutus 13.2.2021, etänä

• Eksaminaattoritapaaminen syyskuu 2021, 
Helsinki

• Turpaboogie, 30.-31.10.2021, Seinäjoki (ja 
etänä)

• Kouluttajien jatkokoulutus 20.-21.11.2021, 
Helsinki (ja etäyhteys)

• Kalustohenkilöiden tapaaminen 22.1.2022, 
etänä

• Eksaminaattoritapaaminen helmikuu 2022, 
Helsinki

• Seminaari hyppykerhojen lentäjille, 
puheenjohtajille ja turvallisuusryhmille 
15.1.2022, Helsinki (ja etäyhteys)

• Valmennusseminaarin 2.4.2022, Fööni (ja 
etäyhteys)

• Tandemkuvaaja koulutus – online
verkkotapahtuma 24.5.2022

• KePoPa 2022, Helsinki (ja etäyhteys)

http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/2019/01/17/hyppylentamisen-turvallisuusseminaari-2019-materiaalit/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/2019/02/20/turpaboogie-2019-materiaalit/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/2019/11/11/kerhopomopalaveri-2019-materiaalit/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/2020/02/05/turpaboogie-2020-materiaalit/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/2020/10/09/kerhopomopalaveri-kepopa-2020/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/2021/02/05/laskuvarjotoimikunnan-etakoulutus-13-2-2021/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/2021/11/25/turpaboogie-2021-materiaalit/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/2021/12/16/kouluttajien-jatkokoulutus-2021-materiaalit/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/2022/01/22/hyppykerhojen-lentajille-puheenjohtajille-ja-turvallisuusryhmille-seminaarin-materiaalit/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/2022/04/04/valmennusseminaari-sai-hyvan-vastaanoton/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/2022/05/13/tandemkuvaaja-koulutus-online-verkkotapahtuma-24-5-2022/
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Tiedotus 2019-2021
• 23.1.2019 Tammitiedote
• 3.6.2019 Kilpailuasiaa ja uusi dokumentteja
• 24.10.2019 Laskuvarjotoimikunnan tulevia 

tapahtumia
• 12.3.2020 Laskuvarjotoimikunnan kevättiedote 2020
• 12.5.2020 Laskuvarjotoimikunnan tiedote kesän 

kynnyksellä 2020
• 14.9.2020 Laskuvarjotoimikunnan syystiedote 2020
• 28.2.2021 Laskuvarjotoimikunnan kevättiedote 2021
• 18.10.2021 Laskuvarjotoimikunnan syystiedote 2021

http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/2019/01/24/laskuvarjotoimikunnan-tammitiedote-2019/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/2019/06/03/kilpailuasiaa-ja-uusia-dokumentteja/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/2019/10/24/laskuvarjotoimikunnan-tulevia-tapahtumia/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/2020/03/12/laskuvarjotoimikunnan-kevattiedote-2020/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/2020/05/12/laskuvarjotoimikunnan-tiedote-kesan-kynnyksella-2020/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/2020/09/14/laskuvarjotoimikunnan-syystiedote-2020/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/2021/02/28/laskuvarjotoimikunnan-kevattiedote-2021/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/2021/10/18/laskuvarjotoimikunnan-syystiedote-2021/
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Tiedotus 2022
• 18.2.2022 Laskuvarjotoimikunnan kevättiedote 2022

• Sähköposti 11.1.2022 - Toiminta- ja hyppymääräkysely 2021 (+ muistutuksia)
• Kalustotapaaminen 22.1.2022 - Linkkisähköposti 21.1.2022 (useita posteja)
• Saatekirje - Materiaali KPlle 17.3.2022
• Sähköpostitiedote PL ja PJ 21.3.2022 - Lentopaikka-asetuksen muutos, suhde 

tankkausmääräykseen; Traficomin tiedote
• Koulutuspäällikkökirje 1.4.2022
• Turvallisuuspäällikkökirje 1.4.2022
• Sähköpostisaate 1.4.2022 - Turvallisuus- ja koulutuspäällikön kirjeet 1.4.2022
• Kutsu laskuvarjolajin valmennusseminaariin 2.4. - Sähköpostitiedote 26.3.2022
• Sähköpostitiedote 7.4.2022 - Tilapäisten vaara-alueiden perustaminen 

laskuvarjohyppytoimintaan 21.4.2022-19.4.2023
• Sähköposti 8.4.2022 kilpailijoille - Tukihakemukset 2022, ohje (+ pari muistutusta)
• Hanke FS 2023 tiedote elokuu 2022
• Koulutuspäällikkökirje 11.8.2022
• Laskuvarjolajin Kerhopomopalaveri, KePoPa 5.-6.11.2022 (useita posteja)

• Verkkosivun uutiset ja Facebook (sivut) sekä Koulutus- ja turvallisuus (FB-ryhmä)

http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/2022/02/20/laskuvarjotoimikunnan-kevattiedote-2022/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/
https://www.facebook.com/Laskuvarjotoimikunta/
https://www.facebook.com/groups/lt.koulutus.ja.turvallisuus/


Uusi ja uudistuva materiaali
• Uutta materiaalia ja niissä sivuja on paljon (ks. LT:n verkkosivut)

• Muutosmerkinnöillä olevia versioita tai perustelumuistioita on myös
• Osa on ”sellaisenaan” (vain pdf) ja useat ovat malleja (löytyy Word-versio)
• Ohjeita, kuten Ohjeita koulutusorganisaatiolle, esim.

• Sähköisen koulutusilmoituksen käyttöohje (12.3.2022)
• TURVO-rekisterin käyttöohje (17.12.2020)
• Turvallisuuskansion sisällysluettelomalli, word (11.3.2022)

• Materiaalia Ilmoitustaululle tai seinälle, esim.
• Oppaan teorioita käytännöksi – Tulostettavaksi kerhon seinälle (1.3.2021)

• Theory to practice (1.3.2021) 
• Hyppytapahtumaprosessi – Tulostettavaksi kerhon seinälle (31.1.2020)

• Whole jump (31.1.2020)
• Siipikuormataulukko – Tulostettavaksi kerhon seinälle A3-kokoon (14.2.2022)

• Wing loading chart (14.2.2022) 
• Kuvunkäsittelyhypyt eri vaiheessa (1.3.2021)
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http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/sahkoisen-koulutusilmoituksen-kayttoohje/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/turvo-rekisterin-kayttoohje/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/turvallisuuskansion-mallisisallysluettelo/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/oppaan-teorioita-kaytannoksi-tulostettavaksi-kerhon-seinalle/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/theory-to-practice/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/wp-content/uploads/sites/7/2020/02/hyppytapahtumaprosessi-tulostettavaksi-kerhon-seinalle-hq.pdf
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/whole-jump/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/siipikuormataulukko/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/wing-loading-chart/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/kuvunkasittelyhypyt-eri-vaiheissa/


Tulossa 2023
• Hyppylentotoimintaan parannetaan esimerkkikoulutusohjelmaa ja tehdään 

lisää esimerkkimateriaalia kerhojen käyttöön sekä panostetaan hyppykerho-
SMS-kulttuurin leviämiseen hyppykerhojen keskuuteen

• Omavalvontakoneen kysymyksien tarkistus ja ”markkinointi”
• Lisää materiaalia englanniksi (esim. Oppilaskoepankki) ja tarvittaessa 

ruotsiksi
• Uudistetaan NOVA- ja tandemkouluttajakoulutusohjelmat kansallisiksi 

koulutusohjelmiksi
• Kaksiosainen tuulitunneli- ja hyppyvideomateriaali kouluttajille

• Perusasennossa tapahtuvaa peruslentäminen
• NOVA-hyppymestareilta erityisesti vaadittavia vapaapudotusongelmanratkaisutaitoja

• Tuulitunnelilentämiseen koulutusohjelma ja panostetaan 
valmennustoimintaan
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Tulossa 2023
• KP:n kansion materiaalit, jotka vaativat päivitystä
• Alkeiskalvosarjaan muutama kalvo lisää
• Ohjeita yms. selittävä ”taustamuistio”
• Laskuvarjohyppykouluttajan opas

• Osan II päivitys ja Osan I tarkistus
• Järjestetään kouluttajille ja muillekin käytännön 

koulutusta kerhoissa
• LT:n TOSU löytyy liiton TOSU:sta

https://www.ilmailuliitto.fi/wp-content/uploads/2022/10/toimintasuunnitelma-2023-hallituksen-esitys-syyskokoukselle.pdf


Kiitos!
Suomen Ilmailuliitto ry

Helsinki-Malmin lentoasema
00700 Helsinki

www.laskuvarjotoimikunta.fi

@ilmailuliitto

www.ilmailuliitto.fi

@ilmailuliitto Suomen Ilmailuliitto Laskuvarjotoimikunta
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