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Uusi Laskuvarjohyppääjän opas ja Hyppypäiväkirja ovat painossa!
Pitkän puserruksen ja päivityksen huipentuma on saatu kasattua oppaan muotoon.
Tilausjärjestelmäkin on laitettu uusiksi ja tässä tulee tarkemmat ohjeet!
Hinnat ovat vanhat tutut opas 8 euroa ja hyppypäiväkirja 5 euroa (sis. Alv.). Todelliset postituskulut
lisätään tilauksen loppusummaan. Oppaat ja HPK:t tilataan maililla osoitteesta oopee@oopee.fi.
Sähköpostiin selkeästi tilausmäärä, toimitusosoite sekä laskutusosoite.
Iso Kiitos Oopeelle, joka on lupautunut hoitamaan tilausruljanssin painon ja kerhojen välillä!
LT käyttää tänä vuonna kerhotuki-rahat kaikkien hyödyksi, ja jokainen kerho saa ilmaiseksi
kouluttajille jaettavaksi uudet oppaat ja hyppypäiväkirjat. Määrät otetaan liiton alkuvuoden
toimintakyselystä, ja toimitetaan muun tilauksen ohessa. Nyt on siis vielä mahdollisuus täyttää
kysely ja varmistaa kouluttajien ilmaiset oppaat! Jälkikäteen lahja-oppaita ei postitella.
Vanhat oppaat ja hyppypäiväkirjat kannattaa käyttää vaikka saunan lämmitykseen tai lisäeristeenä
pakkaushallissa ja tilata uudet oppilaille annettavaksi!
Lisäksi kerhoille lähetetään valmiiksi laminoituna koulutusohjelmien tiivistelmät laitettavaksi
näkyviin seinälle.
Digi-materiaali päivitetään LT:n sivuille sekä lähetetään kerhoihin maililla erikseen. Jos mailia ei ala
kuulua maaliskuun loppuun mennessä, niin ole yhteydessä ja tarkistetaan, että osoitteet ovat
oikein! Sähköposteissa uutta materiaali myös hiukan selitetään ja muuttuneita kohtia kerrotaan ja
laskuvarjotoimikunta.fi/lomakkeita/opaspalaute/ -osoitteessa olevalla lomakkeella. Gitbookki ei ole
enää ajantasalla, ja se tulee poistumaan opas-käytöstä.
Kaikki uudet materiaalit ja uudet Toiminnalliset ohjeet ja kelpoisuusvaatimukset astuvat voimaan
24.3.2017, ne on hyväksytty 9.3.2017 LT:n kokouksessa.

NCO-malleja ja ohjeistusta: Ole valmis huhtikuussa!
NCO-asioihin liittyviä esimerkkimalleja sekä ohjeistusta tullaan maaliskuun aikana lähettämään
sähköpostilla kerhoille. Tarvittavat muutokset pystyy mallien ja ohjeiden perusteella tekemään
omaa toimintaa vastaavaksi. Ja iso osa “uusista asioista” on jo kerhoissa olemassa (mm.
Hyppytoiminnan ohjeissa), esim. turvavöiden (kiinni pitäminen) suhteen ei Trafin näkemyksen
mukaan ole tarvetta tehdä nykyisiin hyppykoneisiin muutoksia. Nämä ovat kuitenkin asioita, jotka
jokaisen kerhon pitää itse käydä läpi ja päättää. LT ei voi sitä linjata, vaan sen tekee halutessaan
Trafi. Asioiden läpikäyminen vie muutaman illan aikaa, mutta toivottavasti mallit auttavat.

Vaaratilanneraportti on nyt Turvallisuusilmoitus
Vaaratilanneraportti laajentuu palvelemaan myös hyppylentotoiminnan ilmoitustoiveita, ja samalla
myös nimi uudistuu! Myös hyppytoiminnan ilmoitusmenettelyyn tulee uutta (ks. lisätietoja uudesta
Laskuvarjohyppääjän Oppaasta, luvusta 28.4 Turvallisuusilmoitus). Turvallisuusilmoitus täytetään
vain nettiversiona, joten nyt viimeistään on aika hävittää ne vanhat paperilaput nurkista; paperiset
ilmoitukset ovat olleet historiaa jo pari vuotta! Järjestelmä on vielä testauksen alla, ja tulee
löytymään osoitteesta: turvallisuusilmoitus.laskuvarjotoimikunta.fi/; nyt linkistä aukeaa vielä vanha
vaaratilanneraportti-lomake. Uuden järjestelmän käyttöönotosta tiedotetaan sitten erikseen.

