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MAAHENKILÖN TOIMINTAOHJEET
Muista että sinä johdat maatoimintaa,
käskytä muita esim. tukahduttamaan tai hakemaan uloslaskeutujia
Sinulla tulee aina olla:
− maahenkilöliivi mukana, jossa on
− radio
− maahenkilön puhelin
− maahenkilön tiivistetty ohje
− tieto pokasta (montako varjoa, mistä koroista yms.)
−
−
−
−
−
−

Tehtäväsi on seurata taivaalla olevia hyppääjiä ja huolehtia että kaikki laskeutuvat turvallisesti
laskeutumisalueelle.
Käännä TUULI-T tuulen osoittamaan suuntaan, eli tarkkaile tuulen suunnanmuutoksia ja tarvittaessa käännä
sitä ENNEN kuin poka on varjon varassa.
Sinun tulee tietää missä kone menee ja keitä on pokassa, seuraa radioliikennettä ja kommunikoi seuraavan
pokan kanssa (nousi, lupa 2min, holdikset, pudotus…).
Varmista että tiedät missä on ensiapulaukku (oppilasnurkassa) sekä pelastusvälineet.
Ole valmis ottamaan koneeseen yhteys kelin muuttuessa (tuulirajat oppilas 8m/s, lupakirja11m/s., pilvikatot,
saderintamat yms.) Varmista, että myös seuraava poka on kelin muutoksista tietoinen.
Havaitessasi kelissä muuta aihetta hyppytoiminnan täyteen tai osittaiseen rajoittamiseen, neuvottele asiasta
TLU:n hyppymestarin kanssa, joka ohjeistaa tarvittaessa muita.

Hyppääjät varjon varassa:
−
−
−

Laske varjot, arvioi jo nyt hyppääjien pääseminen laskeutumisalueelle.
Varavarjokeikan sattuessa komenna joku seuraamaan irtipäästettyjä kamoja, ja ilmoita torniin puhelimitse.
Ilmoita torniin radioitse lennonjohdon taajuudella kun
mahdollisen välilinjan hyppääjät ovat maassa:
”Turun torni – laskuvarjomaa - välipudotus maassa.”
kaikki hyppääjät ovat maassa:
”Turun torni – laskuvarjomaa - kaikki hyppääjät maassa.”

-

Nämä tehdään yhdellä ilmoituksella, ilman kutsua.
Lennonjohdon taajuudelle ei saa sanoa mitään muuta, ellei lennonjohto itse radiolla jotain kysy.
Tuulisella kelillä pyydä tandemvarjoille tukahduttajat.

Toiminta uloslaskeutumisessa:
−
−
−
−

Seuraa hyppääjää ja arvioi varalaskupaikka.
Ilmoita torniin puhelimitse ja kerro arvioitu laskeutumispaikka.
Lähetä hakuporukka liikkeelle, varmista että mukana on puhelin ja oikeat välineet.
Jos laskeutuu kenttäalueelle, kenttähuolto tuo yleensä kerholle. Tässä tapauksessa huolehdi, että vaaratilanne
raportti tehdään välittömästi. Ilmoita kenttälaskeutumisesta TLUn toimihenkilölle, jotta tilanteesta voidaan
heti tehdä selonteko lentokentälle.
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Toiminta onnettomuustilanteessa:
−
−
−
−
−

Komenna muutama henkilö auttamaan.
Huolehdi että yksi henkilö soittaa 112 jos tarvetta, ja joku menee risteykseen opastamaan. Kerhon osoite:
Lentorahdintie 141.
Keskeytä hyppytoiminta jos tarvitaan ambulanssia, tai jos tilanne muuten sitä vaatii.
Mikäli onnettomuus on sen verran vakava, että tarvitaan ambulanssia, ilmoita lennonjohdolle puhelimitse
asiasta, lievemmistä asioista ei tarvitse torniin soittaa.
Vakavan onnettomuuden sattuessa katso Hyppytoimintaohje liite D: ”Toiminta onnettomuustilanteessa”,
löytyy ilmoitustaululta.

Yhteyden ottaminen koneeseen:
−
−
−

Tarkasta että radiossa on taajuus 122.95 eli ”oppilas”
Paina tangenttia ja sano: ”alfa-kilo” – ”laskuvarjomaa”
Kun kone vastaa, kerro asiasi

-

Mikäli kone ei vastaa oppilastaajudella, viestin voi tarvittaessa välittää tornin kautta koneelle. Älä puhu tornin
taajudella suoraan koneelle, vaan tornille.

Radion taajuudet:
−
−
−

Torni
Oppilas
ATIS

118.30 (Kuunnellaan)
122.95 (Radio-oppilaille ja yhteys koneeseen)
130.05 (Automaattinen infopalvelu)

KONEEN TUNNUS: OH-DAK
OSKAR - HOTEL - DELTA - ALFA - KILO

Tornin numero: 02 415 4801

Huomioitavaa:
-

-

Opettele käyttämään radiota, ettet ole heti ihan sekaisin kun vahingossa painat jotain.
Tiedä mikä kanava radiossa on päällä ettet vahingossa huutele torniin, mutta pidä huoli siitä että kuulet tornin silloin kun
pitää.
Torniin keskustellessa tornin taajuutta käytetään ainoastaan ”hyppääjät maassa” –ilmoitukseen, ei sanota mitään muuta
ellei torni erikseen kysy. Kaikki muut asiat torniin puhelimitse.
ATIS –kanavalta kuulet mm. viimeisimmän säätiedotteen, opettele tulkitsemaan sitä!

-

Muista laittaa radio ja puhelin lataukseen toiminnan loputtua!

-

Olet ihana ja tärkeä, kiitos että autat <3 Saat syödä/juoda pubista 1€/poka, kirjoita listaan juokseva summa.

-

