
TIISTAI2. joulukuuta

Anelma, Unelma. Ortodoksisen
kalenterin mukaan: Auvo,
Mira, Mirka, Salomo.
Huomenna: Vellamo, Meri.
Ortodoksisen kalenterin mu-
kaan: Sauvo.
Aurinko nousee tänään Jyväs-
kylässä klo 9.14 ja laskee klo
14.59.

Päivän sana
Henki ja morsian sanovat:
”Tule!” Joka tämän kuulee,
sanokoon: ”Tule!” Joka on
janoissaan, tulkoon. Joka halu-
aa, saa lahjaksi elämän vettä.
ILM. 22:17

50 vuoden takaa
Lippukysymys on aiheuttanut
Ahvenanmaan maakäräjille
suurta päänvaivaa. Asia on
monimutkaistunut sen johdos-
ta, että jälleen on esitetty uusi
ehdotus – nyt jo 7:s järjestyk-
sessä. Maanantaina tehty
ehdotus sisältää, että Ahvenan-
maan uudesta lipusta tulee
Ruotsin valtakunnan lipun
kaltainen muutoin, paitsi, että
punainen risti liitetään keltai-
seen. Kysymystä käsitellään nyt
lakineuvostossa, missä mielipi-
teet ovat voimakkaasti hajaan-
tuneet.
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JYVÄSKYLÄ

Reetta Salminen

Oletko koskaan katsonut
kadehtien lintuja, jotka
ponnahtavat oksalta
ilmaan ja liitävät vapai-

na taivaalla? Riippuliitäjät
ovat. Heille ei ole riittänyt
pelkkä lintujen ihaileminen,
vaan he ovat keksineet keinon
päästä pilvien keskelle ilman
moottoria. Koko laji syntyi
kuulemma aikanaan siivekkäi-
den esimerkin myötä.

Ihminen rakensi itselleen
siivet, riippuliitimen. Edelleen-
kään riippuliitäjä ei pysy ilmas-
sa siipiään räpyttämällä, vaan
kerran ylös noustuaan vajoaa
hiljalleen kohti maan pintaa.
Liidin on kangaspäällysteinen
pinta-ala, jonka liitäjä pyrkii
ohjaamaan paikkaan, jossa
ilma nousee ylöspäin. Tällaisen
termiikiksi kutsutun nosteen
löytyminen pitää liitäjää ilmas-
sa. Termiikkien löytäminen on
riippuliitäjän haave ja haaste.

– Tämä on taistelua paino-
voimaa vastaan, korkeuden
tavoittelua. Taivaalle päästyään
lintuja ei tarvitse katsoa kadeh-
tien. Ennemminkin välillä tulee
vilkaistua, että onko lentävä
lintu nosteessa, vai räpyttääkö
se siipiään, tunnustaa kuutisen
vuotta riippuliitoa harrastanut
Virpi Nieminen.

– Huippuhetkiä luonnon
ystävälle ovat tilanteet, joissa
pääsee lentämään yhdessä
todellisten ilmojen herrojen,
lintujen, kanssa, toteaa lapsesta
saakka ilmailua harrastanut
Vesa Lappalainen. Riippuliitä-
jä hänestä tuli pari vuosikym-
mentä sitten.

Lappalainen kertoo lentä-
neensä samassa nosteessa
yhdessä parinkymmenen korp-
pikotkan kanssa ja tuijotta-
neensa uteliasta parven van-

hempaa yksilöä suoraan sil-
miin. Hän on lentänyt myös
muutaman kurjen kanssa lähes
siipi siivessä kiinni ja seurannut
merikotkan lentoa vain muuta-
man metrin päästä. Haukkoja
hän kertoo tapaavansa kesäisin
usein lähietäisyydeltä.

– On upeata, kun saa olla
osana äänetöntä lentämistä
muiden taitureiden joukossa.
Linnut eivät häiriinny riippulii-
timestä, jos se vain ei ole niiden
pesän lähellä. Liidin ei ole
linnuille luonnollinen viholli-
nen, joten ne käyvät korkein-
taan uteliaisuuttaan katsomas-
sa sitä läheltä ja sitten näyttä-
vät, kuka on noston kuningas,
Lappalainen kuvailee.

Lyhyestä liu'usta
tuntien lentoon
Riippuliitoon ei siis tarvita
moottoreita, vaan suotuisat
sääolosuhteet. Lentäjän lihas-
voima, liitimen painopisteen
muuttaminen, kääntää lennon
suuntaa. Lento alkaa mahdolli-
suuksien mukaan korkealta ja
avoimelta rinteeltä, jota pitkin
lentäjä juoksee saadakseen
ilmaa siipien alle. Suomen
olosuhteissa moottorivoimaa
käytetään startissa hinatessa
lentäjä korkeuksiin.

Riippuliitäjän urakehitys
alkaa yleensä kokeneen koulut-
tajan seurassa, kurssilta tai
yksityisestä opetuksesta.

Ensimmäiset liidot nostavat

vain muutaman metrin korkeu-
teen sen jälkeen, kun ollaan
opiskeltu teoriaa ja tekniikkaa.
Alussa liito on käytännössä
katsoen liuku ylhäältä alas.
Pikkuhiljaa termiikkien etsimi-
nen alkaa sujua ja liitoon saa-
daan pituutta ja kestoa. Lajissa
voi myös kilpailla usealla eri
tavalla.

– Ensimmäinen yksinlento
oli jännittävä. Siinä vasta tajusi
olevansa koko hommasta
vastuussa itse. Tuntui hienolta,
kun jalat irtosivat ensimmäisen
kerran maasta. Yhtä lailla
termiikin löytäminen on nyt
myöhemmin huippukohta,
kertoo noin vuosi sitten lajin
pariin tiensä löytänyt Timo
Aittokoski. Hän haaveilee
jonakin päivänä saavansa
kilpailla haastavassa taitoliidos-
sa ulkomailla.

– Lentäminen kokonaisuudes-
saan on upeaa. Tunne on mah-
tava, kun on ilmassa, hän jatkaa.

Myös Virpi Nieminen kertoo
erään huippukokemuksen lajin
parissa olleen sen aivan ensim-
mäisen lennon, vaikka lentoko-
kemusta on jo kertynyt paljon.

– Korkeutta tulee alussa lisää
vähän kerrallaan ja koko ajan
näkee enemmän ja enemmän,
Nieminen kuvailee. Hän ker-
too lajista löytyvän jatkuvasti
uusia haasteita ja kertoo, että
konkariharrastajatkin pohtivat
samoja kysymyksiä ilmassa
pysymisen vaikeudesta. Niemi-

sen tähän saakka pisin lento
johti Leivonmäeltä Hartolaan
ja kesti nelisen tuntia.

– Huipputunne oli myös kun
lensin Lanzaroten saarella
niemen kärjestä toiseen meren
päällä. Lähtö- ja startti tapahtui-
vat karulla kivisellä rinteellä ja
liidon aikana alla oli vain meren
aaltoja, Nieminen kertoo.

Riskejä on, mutta
ne huomioidaan
– Tämä ei minun mielestäni ole

erityisen huimapäinen harras-
tus. Tottakai tässä ollaan kor-
kealla ja haetaan tiettyjä huip-
puelämyksiä, mutta laji vaatii
pidemmän päälle paljon tietoja
ja taitoja sekä kykyä havain-
noida ympäristöä. Kovin mo-
nelle pelkät liu´ut eivät kauaa
riitä.

– Riskitekijöitäkin on, mutta
ne huomioidaan. Huonoissa
olosuhteissa ei yksinkertaisesti
lähdetä lentämään, Virpi Nie-
minen puhuu.

Laji ei vaadi harrastajalta
mitään erityisiä kykyjä tai
ominaisuuksia. Se vaatii koh-
tuullista kuntoa, ulkoilmassa
viihtymistä, halua oppia uutta
sekä erityisesti aikaa ja kärsi-
vällisyyttä. Kiinnostus sääopin
asioihin on eduksi. Riippuliito-
seuran järjestämä kurssi antaa
eväät lajin harrastamisen aloit-
tamiseen.

Pitkävuoren Liitäjät järjestää
kurssin vasta-alkajille vuoden
2004 alussa. Kurssi pitää
sisällään teoriaosuuden, tek-
niikkaharjoittelua, noin 10
tandemlentoa sekä 40 itsenäis-
tä lentoa seuran välineillä.
Kurssin hinta on 1000 e. Sen
ikäraja on 15 vuotta. Kurssista
pidetään infotilaisuus torstaina
10.12. kello 18.00 Agoran Alfa
-salissa.

Riippuliitäjä taistelee painovoimaa vastaan etsimällä nousevia ilmavirtauksia. 
Hän nauttii hiljaisuudesta ja vapauden tunteesta taivaalla korkeuksissa.

Liitäen arjen yläpuolella

Ennen lentoa reitti suunnitellaan kartan avulla. Kuvassa Timo Aitto-
koski ( vas.), Vesa Lappalainen ja Virpi Nieminen. KUVA: JORMA PÄRSSINEN

Riippuliitäjä on lentäessään yksin pilvien keskellä. Näkymät ja
kokemus ovat huikeat, mutta niin on myös vastuu lennon
onnistumisesta. Kuvassa Kari Suhonen.
KUVA: VESA LAPPALAINEN

Lentäjä nostaa jalkansa lennon ajaksi pussiin, joka on kiinnitetty liitimeen. Ohjaus tapahtuu painopistettä muuttamalla. KUVA: VESA LAPPALAINEN

Variometri kertoo lennon korkeuden sekä nousu- tai
laskunopeuden. Tässä kuvassa käynnissä on laskeutuminen. Vesa
Lappalainen lentää 750 metrin korkeudessa. Nopeutta on 41 km/h
ja lento laskeutuu kaksi metriä sekunnissa. KUVA: VESA LAPPALAINEN

RIIPPULIITO: TERMIIKKIEN METSÄSTYSTÄ
● Riippuliitäjä starttaa
vuoristoisissa maissa tai Lapissa
rinteestä omin jaloin. Muutoin
Suomen leveysasteilla liidin
hinataan ilmaan autolla tai
moottorikelkalla. Harrastus on
ympärivuotinen.
● Suomessa lentopaikkoina ovat
pääasiassa lentokentät, järvien jäät
ja muutamat turvesuot, esim.
Leivonmäellä Höystösensuo.
● Liitäjä on lennon aikana
kevytrakenteisen, painoltaan
25–35 -kiloisen, liitimen alle
kiinnitetyissä valjaissa. Mukana
lennolla on korkeusmittari ja
nousunopeutta ilmaiseva
variometri. Ilmailuradio ja kartta
ovat mukana tarvittaessa.
Turvavarusteena on pelastusvarjo.
● Liidintä ohjataan muuttamalla
omalla keholla sen painopistettä. 
● Riippuliitäjä pysyy ilmassa aurin-
koenergian turvin, etsien ilmasta

nousevia ilmavirtauksia eli termiik-
kejä. Suomessa noustaan normaa-
listi 1,5 -2 kilometrin korkeuteen.
● Tekniikka on voimaa tärkeämpi
lennon jokaisessa vaiheessa.
● Riippuliidossa kilpaillaan
matkalennossa pyrkimällä
lentämään mahdollisimman pitkä
matka. Reittilennossa pyritään
lentämään mahdollisimman
nopeasti annettu reitti läpi. Reitin
varrelle jääneet sijoittuvat
lentomatkan mukaan.
● Vapaan matkalennon Suomen
ennätys on 309 kilometriä.
● Jyväskylän seudun liitoseurassa,
Pitkävuoren Liitäjissä, riippu- ja
varjoliidon harrastajia on muutama
kymmenen. Jämsästä löytyy
maakunnan toinen liitoseura,
Sisäsuomen Riippuliitäjät.
Suomessa riippuliitäjiä on
viitisensataa, joista lentolupa on
parilla sadalla.

Lukijan runot
Oi kunpa oisin mä pieni nalle
niin käpertyisin peiton alle.
Tekisin sinne pienen pesän,
tuntisin lämmön ja
tuoksun kesän.
Tulkoon vaan 
sitten tuisku ja tuuli,
venyisi haukotukseen huuli.
Sielläpä olisi lokoisa olo,
pehmeä peitto 
ja tyynyssä kolo.
Kevääseen asti kelliä saisin
välillä masua rapsuttaisin.
ANU VINNURVA
Jyväskylä

Kuljen joulukuun hämärässä.
Missä lumi nyt piilottelee?
Mutta ei mitään hätää tässä -
joulu ovista kurkistelee.

Minä siivoan, 
leivon ja neulon
sukat lämpimät odottamaan.
Lapset kohta jo maailmalta
tulevat niitä sovittamaan.

Minä pehmeän 
hämärän kaapuun
laitan lahjat uneksimaan.
Jouluaaton lämpö 
pian saapuu,
ei siis murhetta ollenkaan.
ANNE JOUTSIJÄRVI
Hartola

KETUNAJON IDÄN VALINTA,
OUTOKUMPU
1) uros Jysky om. Markku Juntunen
Iisalmi 82,25 AVO 1, 2) u Marikarin Sulo
om. Tarmo Leinonen Laukaa 75,75 AVO
1, 3)  K-XX Korpiajon Rokki om. Janne
Montonen Haukivuori 73,75 AVO 2, 4) u
Nuoskan Viki om. Vesa Turunen Mikkeli
72,75 AVO 2, 5) u K-XX, XX Rekku om.
Pekka Räsänen Tuusniemi 71,50 AVO 2,
6) n Riihijoen Sylyvi om. Isto Hartikainen
Siilinjärvi 36,50 AVO 0, 7) u
Lemppätmäen Pontso om. Immonen
Markku ja Haatainen Katja Lievestuore
33,25 AVO 0, 8) u Kuunsäteen Rike om.
Jukka Laine Äänekoski 33,00 AVO 0,
9) u Repokairan Toka om. Vesa ja Katja
Turunen Mikkeli 23,00 AVO 0.

KANSALLINEN 125 TIKKAA,
SUODENNIEMI:
Järj. Sävin Tikka ry.
Miehet: MM: 1) Pekka Kettunen NoTik
1040, 2) Seppo Lehtonen TampT 1039,
3) Allan Himanen MST 1031, 4) Jaakko
Koskela KaaTi 1028, 5) Pekka Kokko
KjT 1020, 6) Tapio Kemppainen KTS
1014.
MA: 1) Urpo Rantanen JST 996, 2)
Kosti Varsaluoma ITK 995, 3) Risto
Järvinen TampT 985, 4) Esa Yli-Villamo
KjT 983, 5) Erkki Rautiainen PaavT
980, 6) Unto Rintala KjT 971.
MB: 1) Markku Välimäki KjT 971, 2)
Erkki Kölhi TurTi 953, 3) Toivo
Siekkinen TurTi, 4) Alpo Jussila HyvTi
933, 5) Arvo Halttunen PaavT 929, 6)
Olavi Nokelainen JST 912.
MC: 1) Jouko Niskanen TampT 928, 2)
Marko Latva-Kiskola SaTi 906, 3) Erkki
Alho UT 905, 4) Unto Suominen UT
893, 5) Seppo Salo Y-ST 887, 6) Arvo
Uitto KjT 872.
Naiset: NA: 1) Liisa Hakomäki ÄST 1010,
2) Kerstin Wikström NoTik 1003, 3)
Mervi Heino SaTi 1000, 4) Sinikka
Hyvönen KTS 975, 5) Terttu Syrjälä
KTS 972, 6) Marjatta Koskela ITK 967.
NB: 1) Raili Siirilä ATi 948, 2) Riitta
Hietanen NoTik 943, 3) Tarja Riihimäki
KTS 938, 4) Seija Pirttimäki SaTi 930,
5) Ilona Friman RT 898, 6) Marjatta
Heinonen JST.
Nuoret: NuA: 1) Mika Paussu TampT
918, 2) Henri Honkonen KTS 875.
NuB: 1) Jani Valkeinen KTS 837, 2)
Tomi Kalevo SaTi 814, 3) Petteri
Hietanen NoTik 800, 4) Joona
Valkeinen KTS 689, 5) Joni
Virmalainen KTS 606, 6) Karri
Kokkonen MST 562.
Joukkueet : Miehet: 1) Sisä-Suomen
Tikka 971, 2) Kauhajoen Tikka 944, 3)
Turun Tikka 911, 4)Nokian Tikka-90
898, 5) Jämsän Seudun Tikka 878.
Naiset: 1) Salon Tikka 557, 2) Karstulan
Tikkaseura 556.
Nuoret: 1) Karstulan Tikkaseura 512.

TULOKSET

Keskisuomalainen 

Suomen Johanna Hynninen ei
tule menestymään Kiinassa jär-
jestettävissä Miss Maailma -ki-
soissa. Näin veikkaa vedonlyön-
titoimisto Centrebet, joka antaa
Hynniselle kertoimeksi 67.00.
Mitä pienempi kerroin on, sitä
suuremmalla todennäköisyydel-
lä edustaja vedonlyöntitoimiston
mukaan menestyy.

Centrebetin ykkössuosikki on
Miss Universum -kisoissa kol-
manneksi sijoittunut Etelä-Afri-
kan Cindy Noll (11.00). Toimis-
to luottaa Suomen edustajan ve-
tovoimaisuuteen reilusti vähem-
män kuin muiden pohjoismais-
ten kaunotarten. 

Miss Norjan kerroin on 15.00,
Miss Tanskan 26,00 ja Miss
Ruotsin 41.00. Kärkipään suo-
sikkeja ovat Norjan ja Etelä-Af-
rikan lisäksi Miss Kanada, 13.00,
Miss Irlanti, 15.00 ja Miss Sveit-
si, 15.00. Maailman kauneim-
man titteli selviää 6. joulukuuta.

– Miss Universumin toisen pe-
rintöprinsessan, eteläafrikkalai-
sen huippumalli Cindyn äly ja
kauneus saavat minulta polvet
veteliksi, sanoo Centrebetin pe-
lispesialisti Mark Worwood.

Centrebet-vedonlyöntitoimis-
to on perustettu 1992 ja se on
kotoisin Australiasta.

Miss Maailma -
ehdokkaista
lyödään vetoa 

HELSINKI

STT

Idols-ohjelman kaksi viimeistä
finalistia valittiin viime perjan-
taina:  katsojat äänestivät jat-
koon kaarinalaisen Victoria
Shuudifonyan ja kemiöläisen
Christian Forssin.

Muut Idols-finalistit ovat Jani
Wickholm, Hanna Pakarinen,
Antti Tuisku, Sonja Nurmela ja
Anniina Karjalainen.

Idols-kisan finaalit alkavat
Helsingin Messukeskuksessa 12.
joulukuuta. Kaikki viisi finaali-
lähetystä nähdään suorana lähe-
tyksenä. Idols-voittaja selviää 9.
tammikuuta.

Idols-ohjelman
finalistit 
selvillä
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1.10.2003 syntyi Jesselle
pikkusisko, joka sai

30.11. kasteessa nimen

Netta Emilia
Vilhelmiina

kastoi: Maritta Tynkkynen
sylikummi: Viivi Heinonen

kummit: Virpi Määttä
Tiina Heintie
Jari Nikonen

Onnelliset vanhemmat
Tiia ja Henry Manninen

PARHAIMMAT
ONNITTELUT

Tekniikan
tohtori

JONI-KRISTIAN
KÄMÄRÄINEN

T:Kotijoukot

Ps. Kiitos mukavista
juhlista Lappeenrannassa

Miina Elsa Lyydia
Heinonen

Syntyi reippaaseen
joukkoomme Toivakassa

1.11.03
:llä Tervetulleeksi

toivottaa koko suku
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