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Piiiikirjoitus
\ /uoO"n viimeinen piiivä. MM-joukkue soittaa Australiasta (ihme kyllä ei vastapu-

V heluna). Kyselevät huolestuneena missä se uuden vuoden tapahtuma pidetiiiin.
Vailfta edellisessä Kevytllmailussa ei osoitetta tarkemmin mainittukaan, tuntuu paikka
kyllll löytyneen. Kyselevät että onko lennetty siellä Suomessa. Tuolla Etetl-Suomes-
sa ovat tainneet lenrää, Keski-Suomessa ei si6en lumien tulon lainkaan. Tosi etelässä
lentämisä ei tarvitse edes kysyä, sanovat sen muutenkin. Liitimet on saåtu lentokun-
toon. Eilenkin lensivåt nelisen tuntia ja Antti viisi ja puoli. "Anna älftiä lisåiä rahaa....
piip piip piip". Lisäksi huhu kertoo Laitisen Hessun lentäneen joku päivä 180 km. Siis
pisin suomalaisen koskaan riippuliitimellit lentämä matka. Onneksi olkoon! Minä läh-
den Tikkakoskelle lapioimaan Tshernobilin akkua talteen puolimetrisen hangen alta.

trf un tlissä lopula joskus piiiistilitn lentåmään niin lentäkäiihlin siivosti. Ettei pelo
I\tella muita ilmailijoita. Eikä myöskäiin linnrja tai muita luontokappaleita.
Schwarzwaldissakin lähellii Sveitsin rajaa on jo kielletty riippuliito. Tuhoaa kuulema
luontoa. No onneksi siellä ei jåiljelle j2izikJräin muita luonnon tuhoajia. Olenhan minä-
kin joskus yrittänyt joitakin haut*oja jahdata, mutta kyllä ovat aina karkuun påiiisseet

toiseen nostoon. Kurkikin viime kesänä kiersi pari kienosta ympfi räpäyfti kerran ja
jatkoi selvästi häiriintyneenä matkaansa. Saastuttanutkin olen. Liikaa ruisleipä ennen
lentoa, niin kyllä pilvenpohjissa saasteet leviävät. Tshemobil käy lis:iksi tliysin ben-
siinittömälft lyijyllä.

\ /uoO"n lopuksi kiitos kaikille tilaajille ja avustajille. Vähän yli sadasta tilaajasa
Y reilu parikymmentll on osallistunut lehden tekoon kirjoittamalla, kuvaamalla tai

piirElmiillä. Samalla tavalla vaan kaikki juttuja toimituksen osoitteeseen ja lehti kop-
sahtaa luukusta jatkossakin. Pyynnöistä huolimatta en vuonna 1987 saanut yhtiiZin
UKT:n toimintaa käsittelevää juttua, mutta ehkäpä jo ensi vuonna? Kiitos myös mai-
nosten avulla lehden taloutta auttaneille.

T enrcpaikoisra en ole saanut junua kootuksi, taitavat olla ihmiset niin mustasufrftai-
I-rsia omista paikoistaan, ettei sinne rpuita kannata pä2tståä. PutkipanlJriajatuskin
taisi olla huono? Muttå ensi vuonna uudet jutut ja yrite6an uusia ideoita.

Vähempi sateista uutta vuotta toivoo
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ERÄÄx ONNETTOMUUDEN
ANATOMIA

Jouko Antere

Manaskuun 22. givitnä 1986 sattui Hy-
vinkiilin lentokentälä kauan pelätty tåpah-
tuma: Lentokone lensi hinauksessa olleen
riippuliitimen pystyssä olleeseen naruun.
Kone teki pakkolaskun ja se romutnri käyt-
tökelvottomaksi. Onneksi kuitenkin mo-
lemmat koneessa olijat selvisivät tihes
naarmuina. Iltapäivälehdet kirjoittelivat
onnettomuudesta yhtä mieluusti ja asiatto-
masti kuin aina. Onnettomuuden johdos-
ta Ilmailuhallitus asetti tutkijalautakun-
nan, jonka raporni julkaistiin puolen vuo.
den työn jälkeen.

Onnettomuutta edelsi monta pienem-
päätza suurempaa rikkomusta sekä lento-
koneen pilottien ettli minun, riipputifiijän
puolela. Itse onnettomuuteen vaikutti sil-
ti ratkaisevasti vain muutama seikka.

Tapahtumien kulku
Tapahtumien kulku oli suunnilleen seu-
raavanliainen: Hyvinkäån kentälle tulles-
samme - mukana oli myös Kenneth Konoi
sekä vaimoni Ptiivi Antere hinaajana - ky-
selimme lentokuppilan edustalla olevilta
lentotoiminnan mäåirää. Miehet kertoivat,
ettii jonkin verrrrn moonoritoimintqi s1,
muttå ettå mukaan mahtuu. Purjekoneita
ei kentlillä eikä ilmassa näkynyt.

Niinpä kasasimme leijamme radan 22
päädyssä ja viritimme hinauslaitteet kun-
toon. Ensiksi Kenneth lensi pari lentoa
minun hinatessani. Jo ensimmåiisellä hi-
nauksella ihmettelin eråilin moottorilentli-
jän uhkarohkeata starttia hinauksessa ol-
leen liitimen alta. Pilottti ei ilmeisesti viit-
sinyt odottaa sitii kolmea minuuttia, ettli
hinaus olisipåiättynyq hiin vain antoi meil-
le hiukan etumatkaaennen omaa starttiaan
ja heti ilmaan p2iilstyälin kaarsi jyrkiisti en-
nen narua metsän päälle.

Onnettomuus tapahtui toisella hinauk-
sella. Pävi ajoi hinausautoa ja Kenneth
toimi lippumiehenä. Kun ketiliin ei näky-
nyt laslSukierroksella annoin merkin start-
tiin. Nousu oli normaali aina vajaaseen
300 metriin asti. Mietin kuinka korkealle
voin vielä jatkaa, pilvet alkoivat jo nimit-
låin tulla vaståan. Katsahdin kuitenkin ai-
na våilillåi kentää ja hinausautoa.

Yhtlikkiä huomasin allani moottoriko.
neen. Ensin kuvittelin sen olevan rullaa-
massa kiitoradalla, mutta kun se liikkui
niin nopeasti, tajusin sen olevan matalålla
ilmassa ja lentävåin suoraan kohti hinaus-
naruani. Minulla ei ollut aavistustakaan

mistå se oli tullut. Laukaisin itseni narus-
tå irti. Kone ei ollut tållöin l0 - 15 metriä
kauempana narusta. Kailfti apahtui no-
peasti, parissa sekunnissa siiä kun koneen
ensi kertaa havaitsin.

Kone vavahti reilusti vasemman siiven
osuessa naruun. Heti sen jälkeen se kaar-
tui jyrkästi vasemmalle kohti metsåiä.
Pulssi jyskytti ohimollani .varmasti liihes
200 kun en tiennyt koneen lentokorkeutta
- olinhan liihes suoraan sen yläpuolella -
enkä tiennyt rysähtåiikö se puihin vupää-
seekö niiden yli. Onneksi korkeutta oli
riiuitvästi ja se kaarsi metsän påtälle yhä
jyrkemmin vasempaan. Huojuen kone te-
ki sitten pakkolaskun radalle 31, lähes
myötätuuleen. Maahan osuessaan se
pomppi rajusti, pyörähti pystyakselinsa
ymp2iri ja viimein pysähtyi. Koneen pilo-
titpoistuivat saman tien ohjaamosta. Huh
huh, ainakaan vakavia vammoja ei heille
siis tullut, huokasin parissa sadassa metris-
sä kaarrellessani.

Kun paikalle siintiisi runsaasti ihmisiä
lentohalleista, pätin laskeutua starttipai-
kalle kertomaan Kennethille onnettomuu-
desta. Päivikin ajoi 22:n päi.eh:n käytyiilin
varmistamassa, ettei piloteille käynyt
kuinkaan.

Moottorikone oli tulossa Lahdesta ja se
oli koulutuslennolla. Se ilmestyi huomaa-
matta kentäle metsän reunan takaa teke-
mättll kunnollista laskukierrosta vaan liit-
tyen suoraan perusosalle kent2iltå nZiky-

mättömissä. Kenneth huomasi koneen
vasta minun ollesani jo noin 50 metrin kor-
keudessa.

Moottorikone teki läpilaskun. Naru
tarttui sen siipeen noin 40 metrin kor-
keudessa nousuvaiheessa. Mukana ollut
lennonopettaja tarttui ohjaimiin heti siinä
vaiheessa ja ohjasi koneen pakkolaskuun.

Päivi huomasi narun takertumisen vas-
ta silloin kun hän pysäytti aulon ja meni
kelaamaan narua takaisin auton katolla
olevalle kelalle. Naru lähtikin eteen- eikä

' taaksepäin kuten tavallisesti. Kun hän nä-
ki tilanteen, inoitti hän heti soknun veto-
puntarista ja toivoi, etfi naru juoksisi va-
paasti irti siivestiikoneen edetessä. Kelal-
ta juoksikin jonkin verran narua, mufia
kun kone kaarsi aina vain jyrkemmin va-
semp:un, sieppasi hiin autosta puukon ja
katkaisi narun. Tällöin kone pliäsi hieman
vapaammin lentiimäiin ja'tekemåän pak-
kolaskun.

Mitö virheitö me teimme?

Hyvinkään lentokentån pysyvåiismåiiiräyk-
sissä on myös riippuliito-ohje. Riippulii-
tiijien on valittava keskuudestaan vastuu-

. henkilö, jonka tulee antaa radiotiedotuksia
' muille ilmailijoille. Tåimåin on myös sovit-
tava jåirjestelyist?i purjelennon ylivalvojan
kanssa.

Radiotiedotulsia koskeva ohje tulki-
perusosalle kent2iltå nZiky- taan kentiillä siten, etfå kun purjelentotoi-
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mintaa on meneillii:in, heidän maaradiol-
laan våilitettäisiin tietda myös riippuliito
toiminnasta. Koska purjelentokausi oli jo
ohi, ei kentiill?i varsinaista ylivalvojaakaan
ollut maaradiosta puhumatakaan. Riip
puliito on kuitenkin sallitua muulloinkin
kuin purjelennon yhteydessä. Tutkija-
lautakunnan mielestil meidlln olisi kuiten-
kin ollut syytåi etsiä joku muu vastuuhen-
kilö ja sopia tiimlin kanssa lentiimisesä.

Toinen meidiin virheemme oli se, ettei
meidiin hinausmiehistömme (=naisistom-
me) ollut täysilukuinen. Päivi ajoi hi-
nausautoa yksin ilman kytkinmiestä. Tut-
kijalautakunnan mielestå tämä ei kuiten-
kaan olisi vaikuttanut onnettomuuden ta-
pahtumiseen. Eihän kytkinmies olisi voi-
nut tehdll mitllän vaikka olisi moottoriko
neen nålhnytkin koskei autossa ollut ra-
diota, jolla olisi voinut moottorikonetta
varoittaa.

Mitä virheitö rnootto riko ne teki?

Koulutuslennolla Lahdesta tulossa ollut
kone oli ilmoittanut tulostaan radiolla kol-
me kertaa ennen kentälle saapumisaan.
Kentiillil olleet ja llihistrillä lenfiivät koneet
eivät olleet ilmoittaneet tälle riippuliitooi
minnasta kenällä. Onnettomuuskoneen
pilotit näkivät kuitenkin kertomansa mu-
kaan laskuvaiheessa sekä pällssä 22 olleen
Kennethin leijan sekii minut korkealla kii-
toradan ylZipuolella. Heille ei kuitenkaan
kuuleman mukaan tullut mieleenkään, et-
tii käynnissä olisi ollut hinaus. Iltasanomi-
en jutun mukaan lennonopenaja oli kuiten-

kin 'Jo kauan odottanut tälaisa tcirmäys-
tä. Riippuliitotoimintakun on melko vil-
liä." Kumma juttu, ettei håinelle sitten tul-
lut mieleen, ecä hinaus olisi voinut olla
käynnissä.

Moottorikone ei tehnyt laskukierrosta
sen vuoksi, ettlt Hyvinktliillii on kehotettu
våilttäm,iän lentåimistä kaupungin yläpue
lella. Kenttiihän sijaitsee aivan kaupungin
vieressä. Joten jos kone olisi normaalin
oikeanpuoleisen laskukierroksen tehnyt,
olisi kone joutunut kaupungin påiälle. Tut-
kijalautakunnan mielestä moottorikoneen
miehistti ei ennen laskeutumistaan riitävän
hyvin tarkastanut lentopaikkaa. Sen olisi
pitlinyt havaita käynnissä ollut hinaus ja
viiistliii riippuliidintä oli se sitten hinauk-
sessa trai vap&Nsa lennossa.

Tutkijalautakuntå kiinnitti huomioia
myös siihen, ettil hinausauto ei ollut kes-
kellä kiitotietä vaan reilusti radan ulko
puolella hiekalla. Lautakunnan mukaan
hinauksen huomaisi olevan käynnissä
helpommin mikiili auEo olisi keskellä rataa
ja siinä olisi kunnolliset hälytysvilkut.

Lautakunta ehdotti myös, ettåi riippulii-
tiijien olisi pyntävä löytämäIin sellaisia
lentopaikkoja, joilla ei muuta lentotoimin-
taa ole. Tiimä ehdotus on herättlinyt run-
saasti keskustelua, antaahan se tavallaan
ymmärtåå, ettii olisimme viihempiarvoisia
lentokentillä kuin muut ilrnailijat. Lauta-
kunnan puheenjohtaja, tarkastaja Esko
Lähteenmäki Ilmailuhallituksesta vakuut-
ti kuitenkin, ettei ehdotuksen tffkoitukse-
na ole häätää riippuliitlijiä pois kentilä,
vaan ainoastaan mahdollisuuksien mu-
kaan kåyttiiä muiapaikkoja. Se ei siis ole

kannanotto riippuliitotoimintaa vastaan
lentokentillii.

Onnettomuuden saama
julkisuus

Kuten aina kun jonkinlainen onnetto-
muustapaus sattuu, kiiy iltapäivlilehdistö
asiaan kiinni omalla tyylillåän. Ilta-Sano
mat haastatteli onnettomuuskoneessa ol-
lutta lennonoqttajaa. Tilanteesta tuli vä-
kisinkin hieman vZiltrii ja yksipuolinen ku-
va julkisuuteen, koska hiin antoi tapauk-
sesta oman kertomulsensa mutta riippulii-
topuolen nZikökohdat jiiivät jutusta pois.
Nåiin apahtui siksi ettåi, Hyvinkliåin rikos-
poliisi ei ollut suostunutpaljastamaan mei-
diin, riippuliitiijien henkilöllisyyttii, mutta
jostakin kelpo reportterit olivat onkineet
lennonopettajan haastattelun.

Kun näin Ilta-Sanomien jutun, jossa
meistii oli tehty ilmojen ganstereita, jotka
terrorisoivat lentokentillii muuta ilmailua
ja ettei meillä muka ole olemassa såi:intG
jä, harkiBin tarjoutua haastateltavaksi uu-
teen juttuun, jossa käsityksiä olisi oiottu.
Minustakuitenkin tuntui silt2i, että jutusta
voisi tulla sen niiköinen, ettZi yritfiisin hen-
kilökohtaisesti selitellä, pelastaa omaa
nahkaani. Mielest2ini tiillaisessa tapauk-
sessa jonkin virallisen elimen, eli käytlin-
nössä RKT:n olisi syytåi antaa jonkinlainen
julkilausuma, jossa asiallisesti tuodaan ta-
pahtumat oikeaan valoon. Henkilökohtai-
set julkilausumat kun tulkitaan helposti
vain "selittelyksi".

RIIPPULIITOA ITAVALLAS SA
Aarto Salo

HoheWandt
Wienin Etelöpuolella

Iävalta, paljon vuoristoa joka puolella.
Riippuliitoa ajatellen pitiiisi olla hyvä
paikka. Siitli vaan ylös vuorelle ja ilmaan.
Näin ajattelin mennessiini sinne öihin. Ei
vaan ollut ihan näin helppoa, kuten sain
myöhemmin todeta.

Wienissä olevaa työpailJ€ani låihinnä
oleva lentopailiJ<a on noin 60 km sieltli
etelåiän. Tiimä luonnonpuistoalue on ni-
meltilän Hohe Wandt.

Se kohoaa noin 550 metriä muuta ym-
päristöä korkeammalle ja tämän kal-
lioseinlimlin rinnetuulikelpoinen pituus on
noin 10 km. Kiiyttökelpoisia starttipaik-
koja on vain yksi, suuntaan 130 - 180 as-
tema. Se on jyrkiinne, jonka reunan yli
mentyä,Zln on heti 500 metrin korkeudessa.

Kesällä löytyy todella hyvä termiikkiä
ympiiristöstii ja pilvisinä påiivinä saa pitkiä
rinnepurjehduslentoja. Matkalento onnis-
tuu liinnen suuntaan. Viime kesåin pisin oli
l42l<n.

Lentömöön

No sitten Wieniin päästyilni suuntasin sin-
ne liitimen kanssa ja ajattelin, etä mitiis
tåssä, onhan mimrlla lentolupa taskussa.
Nimi vain ylhäällä majatalossa olevaan
sarrilisaan ja liidin lentokuntoon!

Mutta kuinkas sitten kiivikän? Tultiin
kysymåiåin, josko minulla oli "Sonderpilo-
tenschein". Se on korkein mahdollinen lu-
pakirja Itåivallassa ja myös tåysin hyväk-
sytty Saksassa ja Sveitsissä. Eipä ollut mi-
nulla moista lupakirjaa, joten näytin heille
kotimaisen lupakirjani ja kerroin, että
meillZi on tiillainen SP- lupakirjasysteemi

käytiissä. Sellaisesta ei oltu edes kuultu,
joten en sillä kertaa szuu:lut lenää.

Kurssille Kösseniin

Aika kului maassa hukkaan ja päätin
tehdä jotain. Otin yhteyttli Sepp Himber-
geriin Kössenissä ja ilmoittauduin kurssil-
le. Sepp Himberg, joka tunnetaan ltiivall-
lassa "Mister Riippuliitona", sanoi heti ta-
vatessamme, ettii mitiis sinä tiilillä kurssil-
la teet. Sinullahan on jo lupakirja, FAI:n
hyväksymä, kyllä sen pitiiä kelvata.

Kuitenkin kävin kurssin läpi. Teoria si-
sZilsi täsmälleen samat asiat, kuin itse olin
kotona kurssilaisille opettanut. Tutkin-
toon kuului listiksi kaksi koelentoa.

Sitten lupakirja mukana uudelleen He
he Wandtille ja nyt lentiimiiän päåisi han-
kaluuksina.

ng
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S tartis sa py ö rtei s tö tuulta

Ensimmäinen starni kylllt jännitti, koska
termiikkituuli oli, kuten yleensä, melkoi-
sen voimakasta ja kallioreunasta johnren
pyörteistlt. Se ilmeni pienenä liitimen hal-
lintavaikeutena starttipaikalla.

Hyvinä termiikkipäivinä on startti
mahdollinen vain ennen puoltapäivää.
Senjälkeen se on liian vaarallinenjohnren
turbulenssista.

Kalliojyrkåinteen edessä aukeavat isot
pellot, joiden takana on pienempiä kukku-
loita. Tasangon keskellä, sen halki johta-
van kapean tien varrella on virallinen las-
kupaikka. Toki muuallekin voi laskeutua
mufla maanomistajat eivät siitä mitenkään
erityisesti pidll. Eivät kylläkäiin ketåän ole
sen vuoksi ampuneet.

3 - 5 tunnin lennot ovat tavallisia, joten
lentotunteja on helppo kartufiaa sekä luon-
nollisesti myös kokemusta.

Elonkorjuun aikaan koko tasanko läm-
piää ja nostaa erittåin tasaisesti ja hyvin.
Jopa niin hyvin, ettei alas meinaa p:iiistå
millliiin. Tanko vedettynä polviin, no-
peusmittarissa noin 80 km/h näyttåä vario
0-0,5 m/s ylöspäin! Eikä laskevaa löydy
koko tasangolta.

Koulutuksen taso kiriavaa

Startit ovat tällli lentopaikalla usein påiiltä-

huimaavia, tukka nousee joskus pystyyn
kun vierestä seuraa. Reunan ylijuostaan
kolmio tilysin eteen työnnettynä tai sitten
ei viitsitli juosa kunnolla ja ilmaan pääs-

tyäkillutaan sakkauksen rajoilla aivan rin-
teen reunalla. Useimmiten kaikki kiiy hy-
vin mutca vuosittain sattuu aina muutamia
kaputteja, kun tuuli lääntää sakkauksen

rajoilla killuvan koneen vasten rinnettä'
Seuraavaksi sitten hälyytellään pelas-

tushekoa paikalle, jota pilotti saataisiin
ylös.

Riipuliitokoulutuksen taso on Itäval-
lassa melko kirjavaa, johtuen ehkä siitä,
että koulut ovat kaup4llisia. Alkeiskurssit
maksavat noin 1000-1300 mk ja kesävät
noin 7-10 päivä. Kurssin kesto riippuu
siitä, onko kyseessä A- vai B-tason kurssi.
A-lupakirja vastaa suunnilleen SP-l:tii ja
B-lupakirjaon jossainSP-2:n ja SP-3:n vä-
lillä. Sonderpilot-lupakirja maksaa noin
1500 ja kurssin kesto on noin 3 päiv2iii.
Lupakirja oikeutttaa lentämään kaikissa
lentopaikoissa sekä tekemään matkalento-
ja.

Liitimissä on usein pyörät kolmion kul-
missa. Koululiitimissä ne ovat pakolliset.

Kaikissa liitimissä vaaditaan kolman-
nen osapuolen lentovastuuvakuutus, kor-
vaussumma on 6 miljoonaa shillinkiä,
noin 2 miljoonaa mad(kaa.

R ad.iopuhelin useimmilla
lentöjillö

Se mitit ei vaadita, muttå joka useimmilla
on, on lekoradiopuhelin. Eikäkäyttö vaa-

di mitäiin lupia, mikälikäytössäon ainoas-

taan riippuliitokanava. Olisi ihan hyvä
meilliikin mutta kun on se radiolaki.

Hinaustomintaakin on kokeiltu noin
vuoden veran. Virallisesti sb on kielletty
Iävallassa mutta erikoisluvan ja Saksan-

maalta hankitun vintturin turvin teimme
kes?lllä 1986 noin 250 hinausstarttia. Al-
kuinnostuksen jälkeen ei kukaan enäii ol-
lut kiinnostunut hinauksesta ja niinpä
vintturi tälä hetkellä onkin löytiinyt pai-

kan Helsingin Riippuliitiijien omistukses-
sa Helsingissä.

Le ntop aikkoj a run s aas ti
Mitä tulee ulkomaalaisena lentlimiseen

Iävallassa, lienee parastå tehdii kuten
Sepp Himbergerkurisilla sanoi: paras len-
tää eikä kysellii mitäåin.

Lentopailftoja löytyy vaikka muille ja-
kaa. Lännessä ovat tunnetuimmat, Kössen
ja Tegelberg aivan rajalta (Saksan puolel-
ta). Samalla suunnalla on Salzburgin lä-
hellä Gaisberg. Maan eteliiosassa tåas esi-

merkiksi Koralpen-vuoristo, jossa voi saa-

da todella hyviä lentoja pehmeästi puhal-

tavassa Föön-tuulessa. Aina ei Föön-tuu-
len puhaltaessa voi lentiiä ollenkaan mut-
ta silloin kun se käy, tuuli on kohtalaisen
voimakas ja tasainen.

Ja tietysti jos vierailee Wienin suunnal-
la, voi aina poiketa Hohe Wandtilla. Siel-
lä voi yöpyä ylh2fiillä olevassa majatalos-
sa, riippuliitiijåiltä veloitetåan noin 25 mk
yöstä ja aamiaisesta.

Ja vaikka starttisuunta on eteläinen, voi
lähes aina stfitata samasta paikasta myOs

pohjoisen puoleisilla tuulilla! !
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Veli-setä kertoo ja piirtöö Ahmiö 4:

Kun leijat olivat vielä teräväkitrkisiä, ei hi-
nausta harrastettu suuremmassa mitassa.
Vasta paremmin liitävien, kaksikarikaisten
leijojen tultua kävi järkeväksi veää liitä-
jä ylös termiikkiin. Aiemmilla värkeillä
sielläei olisipysynyt, no ehkäoikein mus-
tassa pilvessä.

Vei myös aikansa ennenkuin löytyi yh-
teinen kieli lentokenttätoiminnan kanssa
Se tarkoitti siä että, leijaväen piti opetella
muodollisuuksia. Jfieståytyneessä toi-
minnassa on selvät pelisäiinnöt, ja yleensä
siellä tömuihtelee han remmin.

Olisipa Himosvuori ollut hiihtokeskuk-
sena jo T0Juvulla @itkät rinteet)! Nimit-
tiiin lentotoimina keskittyi kesäisin Pi&ä-
vuoren kuorimössöllä pZiii[ystetyille rin-
teille. Tosi kivaahan sekin oli kun ei pa-
remmasta tiennyl

Toiminnan pimeänä puolena pysyi lei
jan kantaminen tåkaisen mäelle. Lento.
ajan ja kantoajan suhde oli nykyihmiselle
täysin kiisittilmätöntä. Lennäpä noin mi-
nuuti alas ja kanna kymmenen minuuttia
ylös. Mutta eihän Roomaakaan päivässä
polteuu.

Tampereen veikot esittivät näppåirän
vetoapu-sovellutuksen: Warren kulma il-
maan ja pyörän tilalle kela. Pienet ruttao;t
myös leija ohjauskolmion kulmiin ja naru
Warrelta alas rinnettii. I-entimet tulivat
ylös ettäkeikkui ja lapsukaiset rinneräkir-
matessaan veivät narun alas aivan puoli-
huomaamatta. Aikaa ei ehkä s2ilistynyt ko-
vin hirveästi mutta viitseliäisyyttä jäi
enemmän lentåmistä varten kuin pelkän
fysiikan varassa pelaten.

K#
L-

Pitkävuoressa järjesteaiin kesäisin ta-
pahtumana liitopäivät ja kokoonnripa sin-
ne asianharrastajat etelästä, pohjoisesta,
joka puolelta. Oli tilaisuus verrata koke-
muksia ja ihmetellll uusia kehityksen tuu-
lia. krhimillisesti ottaen olisi ollut v--mais-
ta, jos kaikki olisi mennyt tliysin puiuroi-
hin. Ehei, Friikkilä- brottrers & Naukuan
Eko-äes oy olivat vahvasti edustetflrina.

Omista nauhanpätkiståni muistan, mi-
ten tuolloin vielä uskalsin lentää. Oli sem-
monen 20asteen sivutuuli. Läksin juokse-
maan vauhtia ja Tuovisen Kimmo taisi
avittaa leijan köliputkesta muutamalla
newtonilla. Kypiirti oli unehtunut pois
påiiistii ja sen kyllä muistan. Nimittiiin lei-
ja ei ottanutkunnolla liukuun vaan kollot-
teli alas ihmeellisessä sivukylki-myyrys-
sä. Kaalin kokoisia kiviä vilisi silmien

tlipä sen tietåä ja uudestaan en halua tilan-
netta demonsroida.

Muttå sattuihan sitii muillekin. Ei ollut
kovin harvinaista, että valjaat jäivät kiin-
nittämättii lentimeen. Ihmekö tuo kun kar-
piitihaka ori niin ulkomaan laite käyttäi.
Saatiin siis ihailla leijan vapaalento-omi-
naisuuksia ja kuskin alamäen-juoksu-
ominaisuuksia. Useimmiten leija pääsi pi-
temmälle kuin eko-äkeen prototyyppi: tur-
vallaan, amalgaamihampaillaan ja val-
jaihen metalliosilla ja paidannapeilla maa-
ta kyntiivä uljas lentiijä. Juuri nåiistii visi-
oista on periiisin tuo mainitsemani "Nau-
kuan Eko-äes oy", pehmeåimpi vaihtoehto
metsåimaan muolftaulsessa.

Tapahtui ohjauserheitii toisillekin: tart-
tui vihainen puuska rogallon toiseen kyl-
keen ja nosti koko yhdistelmåin, åiänen ke-

editse kahden met-
rin eäisyydellä ja
ohjata aerodynaa-
misesti en sitten
osannut" vailfta su-
vun kokoontumi-
nen oli tosi lålhellä.

Maahan tultiin
varsin lujaa mutta
tultiin kuitenkin. ,

mietin myöhem-
min, että oli onneni,
että rinne oli verra-
ten loiva. Jos olisi
tullut pystysuora
pudotus, olisi vii-
meinenkin pinta-
kantawus loppunut
ja ties kummoinen
kylkikierre ollut
edessä. Mutta mis-

ra, hiihtohissin vaijereiden vara,an. Se kyl-
lä näytti oikein ilmavalta ohjaus'simulaat-
torilta mutra tikkaiden puuttuessa oli ker-
takäyttöinen.

Otin tietysti nytkin salamannopeasti
kuvia venäläisellä ägenttikamerallani,
jonka objektiivin piirtokyky on valitettas-
ti menneitten sukupolvien luokkaa. Sa-

maa optista dokumentointivälinettii tuli
käytettyä muulloinkin: Päjåinnettll kiertii-
vä mantsa-ajuri esimerkiksi kaåtui kaltos-
sa kaarteessa ja loihe lausumaan sitten
Sleepy Sleepersien tunnetuksi tekemät sa-

nafi "ai perkele kun sattu polveen".
Kaksiahtisuus tuli pian ulnalight-har-

rastuksessakin ajankohtaiseksi: Valmetin
pojat kokosivat l6Gkuutioista teollisuus-
moottoria, joka oli piankin saava oman
roolinsa ilmailussa ja mm.liikl<uvan polii-
sin työllistäjänil. Mutta sitä joskus tuon-
nempana.

LAAKSOIf-JA KUKKULAA
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Seuraavassa lyhyt katsaus RKT:n loppu-
vuoden 1987 kokouksiin.

78.6.1987
Kokouspaikkana Rautavaaran lentokes-
kus. Muut jäsenet paitsi Pekka Rotko pai-
kalla. Ranking- pistelaskuperiaatettapää-
teniin tarkistaa vuodeksi -88. Keskustel-
tiin Hjortlandets Birdmenin edustajien
kanssa vintturin käytiistli PM-kisoissa se-
kä woden -88 kisoissa.

Valittiin PM-joukkue: Tenho Salmi-
nen, Heikki Laitinen, Vesa Lappalainen,
Heikki Råiisåtnen, Vesa Laitinen ja varalle
Kenneth Konoi (asianomaiset poistuivat
valinnan ajaksi). Hyv2iksyttiin Pitkä-
vuoren RiippuliitäjDn Ligth Dream 220
tyypiltlilin hyvåiksytyksi liitimeksi.

Olavi A. Raution palkinto päätettiin
myöntåä Tenho Salmiselle. Perusteina oli
Suomen mestaruus 1987, joka oli jo Ten-
hon toinen.

70.8.1987
Vuoden seitsemäs kokous pideniin jälleen
SILin talolla. Paikalla Reini, Pel*a, Hes-
su, Hemppa, Vesa ja Kenneth. Keskustel-
tiin PM-kisoista, joiden todettiin onnistu-
neen olosuhteisiin nähden hyvin. Ulko-
maalaiset kiiaelivät järjestelyjä.

Käytiin läpi Rautavaaralla pidetyn
Pohjoismaiden välisen kokouksen pöytå-
kirja. Todettiin ehdotukset hyviksi ja
RKT jää odottamaan muutamien maiden
vaståuksia- Pohjoismaiden välistä yhteis-
työtä toivotaan.

Pätettiin, että tulevaisuudessa kerhot
anovat RKT:ltä SM- ja muiden kisojen oi-
keuksia. Kerhot tekevät budjetin kisoille
ym. Pieni voino saa jäilö kerholle. Asi-
asia on tiedotettava kerhoille! ! !

MM-joultcueen kokoonpanoksi valit-
tiin: joull<ueen johtaja Heimo Lamberg ja
lenäjitsi lleikki Laitinen, Heikki Räsä-
nen, VesaLaitinen, Jari Nieminen ja Ant-
ti Nummelin sekä varalle Tenho Salminen,
Vesa Lappalainen ja Kennqth Konoi.

Avustajiksi låihtenevät Peti Visa, Ville
Knuutila ja Ari Laitinen.

Tutustuttiin Kenneth Konoin ehdotuk-
seen "Riippuliidon lennonopettajan koulu-
tus ja tutkinto". Kurssi pritiirln järjestii-
mäitn viikon mittaisena vuoden -88 alku-
puolella. Vanhoille opettajille järjestetilän
j atkokoul utustilaisuus.

Syysapaamisen valmistelut päätettiin
aloitaa pikimmiten. Ajankohta valitaan
siten, ettei lentomahdollisuus häiritse tilai-
suutta. tilaisuuden nimi ei saa olla kokous
ja tilaisuuteen pyntåän jåidestäm?iän ohjel-
maa: filmejä, kalustoesittely, iltajuhla jne.
Tutkitaan mahdollisuutta jlirje.ståä tapah-
tuma laivaristeilynä tai Pitk2ivuoren Riip-
puliitäjien mahdollisuutta isännöidii ko-
kous.

Påiät€ttiin toimitaa RKT:n pöytåikirjat
kerhoille. Tutustuttiin hinausohjeen luon-
nokseen.

Keskusteltiin Hyvinkäitllä sattuneen
onnettomuuden (lentokoneen törmåiämi-
sesä riippuliitimen hinausnaruun) tutki-
muskertomuksestå ja tutkijalautakunnan
ehdotuksista.
. vilkku katolla on hyvä asia
. ilmailuhallituksen viestivälinekorjaa-

molla on vanhoja ilmailuradioita, joitå
voinee edullisesti ostaa (myöhemmin
påtätettiin tehdit yhteishankinta, josta
kerhoille on jo lähetty kysely)

. RKT pyytää ilmailuhallitusta kiinnitt:i-
män huomiota lentiijien koulutukseen
koskien toimintaa ns. korpikentillä otta-
en erityisesti huomioon moottorilennon
niveltämisen muuhun kentällä tapahtu-
vaan toimintåan (riippuliito, ulrakevy-
ut, purjelento, laskuvarjo, jne.). Useita
vaaratilanteita on aiheutunut moottori-
lentiijien saapumisesta kent2ille pitkillä
finaaleilla, jolloin on radioitse annet-
tuun ilmoitukseen luottaen poikettu hy-
vän lentotavan mukaisesta låihestymis-
proseduurista (laskukienos).

Räyskiil2issa. Ohjelmaa: Tenhon esitelmä
riippuliitomessuista Saksassa, Hessun esi-

telmä Italian harjoitusmatkasta, videoita,
trike-hinaus ja andemJentoesitys, vaara-
tilanteet, opettajakoulutuksen ja hinausoh-
jeen esittelyä, syyskokousasiat.. Kennethin opettajakoulutusohje hy-
väksyttiin muutettuna pziäpiirtein. Kåisi-

teltiin hinausohjetta.
Puheenjohtaja toivosi Ronny Renwal-

lin tervetulleeksi toimeensa 15.9.1987 al-
kaen kiitäen samalla Eero Kausalaista hy-
västå yhteistyöstii, joka oivottavasti jat-
kuu edelleenkin tavalla tai toisella. Eero
kiitti RKT:tii hyvästä yhteistyöstii.

Hjortlandets Birdmen on velkaa liitolle
PM- ja SM- hinauksista. Summa makset:
tava vuoden lo,ppuun mennessä. Kenneth
Konoi on kåiynyt alustavia nevotteluja
Postipankin kanssa riippuliidon sponso-
roinnista.

Jari Niemisen kåiännepisteellä käynti
Tikkakosken kisoissa pälitettiin hylätii kil-
pailunjohtajan päätösen mukaisesti filmin
puuttuessa. Jutun ennakkotapausluonteen
vuoksi kännepisteellå kiiyntiä ei voida
hyväsyä silminnäkijöiden lausunnoista
huolimatta.

Kielteisesti p?iiitettiin myös suhtautua
hakemukseen SP 3 lentäjlin oikeudesta
valvoa SP 1 lentäjlin lentoja. Pallasliitäji-
en koulutuslupa voitaisiin hyväksyä muu-
tettuna, mikäli uusi anomus tehdiän. Il-
mailuhallitus toivoo liiton selvitystli ilmai-
luradioiden keskitetystii tårpeesta. Jämin
riippuliitiijien koulutusluvan uudistami-
seen suhtauduttiin kielteisesti pätevän ko-
lutuspiiZilikön puuttumisen vuoksi.

72.70.1987

74.9.7987
Läsnä muut paitsi Jussi. Myös tuleva toi-
minnanohjaaja Ronny Renvwall oli pai-
kalla. Syystagahtuma päiltettiin jåirjestliii

Paikalla Reini, Kenneth, Hemppa, Vesa ja
Pekka sekäRonny sihteerinä (melkein kai-
kissa aikaisemmissa kokouksissa oli Ee-
ro). .Opetajakoulutusohje päätettiin jul-
kistaa Syyståpaamisen yhteydessä.

Keskusteltiin SP I ja SP 2 tasoisten len-
tojen valvonnasta muiden kuin len-
nonopettåjien suorittamana. Nykyisin op-
pilas saa harjoitella oman asteensa lentoja
yksin. Påiitteniin muutiaa Safe ho koulu-
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tusohjeen kohta kuulumaan: Oppitas voi,
täyttåessåän SP l tai SP2 tason tiedot ja
taidot, suorittaa oman aste€nsa lentoja
RKT:n hyvåksymån SP-4 tasoisen
LENNONVALVOJAN valvonnassa.
Tällöin ei ole oikeutta harjoitetlia seu-
raavan asteen lentoja. (Ioim. huom.
Kohtaa tiiytynee Erkastaa vielä, koska 360
asteen kaarrot kuuluvat vasta SP 4:een ny-
kyisen ohjeen mukaisesti. Tuntuisi tyh-
måiltä, mikåili oppilas ei hinauksesta lentä-
essåiiin saisi klUntyä lainl€an.)

Tutkitaan mahdollisuutta järjesrää
maanlaajuinen riippuliidon peruskurssi
alven -88 aikana SILin organisoimana
Räyskåilässä. Jäsen Lappalainen halusi
peruskurssin opettajakurssin yhteyteen,
jolloin opettåji[e voitaisiin paremmin ha-
vainnollistaa oppilaiden erilaisia ohjaus-
virheitä. Ehdotras ei saanut kannatusta.

Hinausohjeen luonnosta tårkennettiin
eråiilä kohdin. Tutkiniin MM-budjeaia.
RKT laatii listan riippuliitimen katsasta-
jiksi sopivista henkilöistä ja toimittaa lis-
tan ilmailuhallitukselle j atkotoimenpiteitä
varten.

Kisapilotteja velvoitetaan itse selvittå-
mäin tulevien kansallisten ja kansainvä-
listen kilpailujen ajankohdat. Mahdolli-
suuksien mukaan kisoista ilmoitettan eri
lehtien tapahtumakdentereissa. Ilmailu-
lehden kansikuvien "m5ryvyyttä" haluthi-
siin parantaa. Kuvat enemmän yleisöä
kiinnostaviksi.

KOK tunnusti FAI:n jiisenekseen lajei-
na mm. riippuliito ja laskuvarjourheilu.

Työvaliokunnan lausunto riippuliidon
toimintasuunnitelmaksi aiheuai kritiikkiä.
Lausunto on tehty ilman riippuliiäjien
myötävaikutusta. lvlarkkinointihenkilön
palkftaaminen liittoon voisi olla positiivis-
tA.

Keskusteltiin siitä, miten oppilasta voi-
si tilapäiseti opettaamuun kuin oman ker-
hon opetaja. Päädyttiin seuraavaan: Op
pilaan oma opettaja antaa kirjallisen lau-
sunnon oppilaan tasosta tilapäiselle opet-
tajalle.

Uudet SP-tuntirajat oteniin kiiyttriön:
SP4 nostettiin 20 tuntiin ja SP 5 nostettiin
40 tuntiin. Ranking-pisteiden laskutavas-
ta keskusteltiin.

23.r1.7997
Vuoden kymmenennessä ja viimeisessä
kokoulsessa läsnä Reini, Kenneth, Hessu,
Vesa ja Pekka. Opettajakurssi påiätettiin
piää ulrakevytlennonopettajakurssin yh-
teydessä L9. - 27.3.1988 Räysklilässä.
Riippuliidon opettajan valtuutukseen vaa-
ditaan SP 5 lentolupa. Kurssille otetåan
nykyiset kouluttajat, joilla ei ole ko. kurs-
sia käytynä. Kurssille voi anoa jo SP 3 tå-
soinen pilotti, RKT käsittelee titllöin ano
mukset tapauskohtaisesti. Opettajakel-
puutuksen saa saavutettuaan SP 5 tason.

Opettajiksi kaavailtiin mm. Tenho Salmi-
nen, molemmatLaitiset, Kenneth Konoi ja
Markku Hiedanpä. Opettajakertaus pä-
teniin pitää syyskuun 1988 lopussa.

Padasjoen Ilmailukerho on tarjoutunut
jfi estlimiiän S M-kilpailut 1 98 8 "

RKT tutustui T. Turusen kirjeeseen
koskien syystapahtuman lentoesitystii.
RKT toivoo kiinnitettiivåin huomiota ylei-
sön käyttiiytymiseen ja oleskeluun näytös-
paikoilla eri tapahrumien aikana.

RKT pitiili omaa riippuliidon radiotaa-
juutta arpeellisena. Koulutustoiminnassa
on tarve ainakin yksipuoliseen radioyh-
teyteen opettajan ja oppilaan viililki. Hi-
naustoiminnassa taajuutta käytettaisiin
lähttipaikan ja hinausauton sekåi liirimen ja
hinausaulon kommunikointiin. RKT esit-
ti taajuustoivomuksen 129,9 WIz, sama
taajuus on kiiytrissä mm. Englannissa ke-
vytilmailutaajuu[ena. RKT toivoo kevyi-
ä 720 kanavaisia kåisiradioita voitavan
kiiyttiiii ko. ilmailutoiminnassa.

Hinausohjeeseen lisätåilin lentiijän ja hi-
naajan tsekkauslista. Vilkku auton katol-
leja viiri hinausnaruun tulee pakolliseksi.
Tandemlentotoimintaan vaadiaan SP 5 ja
opettajakelpuutus.

Kenneth ehdotti jtujestetävtiksi val-
mennuspiirin kisapiloteille. Ajatus sai yk-
simielisen kannatuksen.

Ilmailun iloa,
kasvihuoneita

mutta karttakaa
laskupaikkoina!

Sirpaleet eivät tuo teille onnea.

PUUTARHALIITTO
TRÄDGÄRDSFöNgUTOET ; Ifutipuutarha
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Kenneth Konoi

i::::i::ii::K f, iit#-rrla ffi fäiiii:i:::::::i::::i
:::::::lt:-:iii:i:::::::i:!:!:!:::::::::i:i:::::::::i:::;Si::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::q::::::::::::::::;:;:::::::::*;::::iii::i::iiiiiiiittitiiiitllliiiiiii:*

uoden 1987 syys[apaaminen pidet-
tiin tällä kertaa loka-maraskuun

vaihteessa Räyskälåssä. RKT asetti ta-
voitteeksi mahdollisimman monipuolisen
osanottajakaartin saapumisen tapahtu-
maan. Houkuttimena oli ulllä kertaa yhden
kerhoedustajan matkakulujen korvaus.
RKT:n houkutin, vai oliko se luvattu tan-
dem- tai liitovarjonäytös, veti mukavasti
porukkaa. 17 riippuliiokerhoa oli edus-
tettuna ja osanottajamåilirä oli nimilistan
perusteella yhteensä 67, myös ilmailuhal-
linrksen edustaja Marlftu Hiedanpåili oli
paikalla. Mlirlrä on kiitettåvä ja sopii toi-
voa, ettii ensi vuonna osallistujakunta on

vähintåän yhtäkirjava ja suuri vaikkapail-
man houkutintakin.

Syystapahtumahan on perinteisesti ta-
pahtuma, jolloin jokainen riippulidon har-
rastaja voi konkreettisesti vaikuttaa lajim-
me tulevaisuuteen osallistumalla seuraa-
van vuoden RKT:n "esivaaleihin".

Tällä kertaa esiteltiin opettajakoulutuk-
sen uudet sisäänpäåisyvaatimukset ja uusi
hinausohjeluonnos. Opettajakoulutus he-
räni monia mielipiteitli ja jopa jyrkkiii vas-
talauseita. Asia on kuitenkin niin, etä
riippuliidon opettajaksi on tähåin asti pääs-

syt hyvin löysin perustein ja täten koko
openrksen taso on ollut enemm2in tai vä-
hemmän huono. Kuten IH:n edustajakin

totesi, on asialle tehtävä nopeasti jotakin.
Parhaiten påiiisemme alkuun aloittamalla
opettajakoulutuksestå. On aivan selviiit,
että meidiin on luotava toimiva ja osaava,
koko maan kattava koulutusorganisaatio,
jotta pystyisimme vastaamaan tulevaisuu-
dessa turvallisesti yhä lisåiäntyvåiiin oppi-
lastarjontaan. Safe Pro 3 tai juuri Safe Pro
4 -tason saavuttaneet "opettåjat" eivät tii-
hän pysty.

Lauantain tandem-näytös keräsi monta
ihmettelijZä kiitoradan varteen. Näytös
sujui liukkaasti Vesa Lappalaisen ollessa
puikoissa. Uskalsipa ensilennolle joku
katselijoistakin kyytiin. Pientji nåirää aihe-
utti kuitenkin uteliaiden katsojien (lue il-
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mailijoiden) käytös kiitoradan åilirellä.
Radalla ja sen vierustalla tepasteltiin kuin
pystymetsåin miehet konsanaan auturum
tietzimättöminä lentokenttäkäyttliytymi-
sestii. Vaikka kyseessä olikin mielenkiin-
toinen näytös ilman kummempaa yleisön
valvonraa, muiståkaamme kuitenkin, että
käytriksemmme kentllllii vaikuttaa suures-
timuiden ilmailijoiden suhtautumiseen la-
Jrlmme.

Uuden hinausohjeen esittely sujui suu-
remmitta nurinoitta. Johtuikohan se siitil,
ettii uusi ohje on lähes nykyisen käytilnnön
mukainen? Hyvää uudessa ohjeessa on se,
ettit kaikki hinaukseen liittyvä löytyy yh-
destli paperista, höysteenä viel2lpä hyviä
kiiytännön vinkkejä.

Lisäksi saimme seurata Heikki Laitisen
esitelmliä harjoitusmatkasra Italiaan (kat-
so Kevytllmailu 3Ä7) ja pohjoisen poiki-
en mielenkiiintoista kertomusta l,apin len-
topaikoista. Kutsu kävi kaikille riippulii-
täjille tulla ensi kevänä ns. kolmen Aili-
gaksen lentoleirille Lappiin, jossa on mah-
dollista kokea sitå "alkuperålisä" riippulii-
toa rinnelähtöineen ja rinnetuuliientoi-
neen. Huhtikuun lopulla voi lentämisen ja

mahdollisen kevättermiikin lisåiksi nauttia
Lapin kauniista kevZi2istli ja mukavasta erä-
maatunnelmasta. Lisliå tietoa saa Tarmo
Mansikka-Aholta (puhelin kotiin 9697-
21357, työhön 9697- 2I8lI).

Illalla turistiin vielä pitk2iiin saunassa ja
sen jälkeenkin Håkki Salo esitti viihdynii-
vän videon Israelin rauhanturvajoukkojen
vapaa-ajan vietosta riippuliidon, tenniksen
ja muun parissa.

Sunnuntai-aamupäivåin odotimme kålr-
simättöminä Joensuusta saapuvia liitovar-
jopioneerejamme. Vihdoin Räyskälåin
kostealle nurmelle levitettiin vlirikiis liite
varjo ihmeteltäväksemme. Lajia taitavat
suorittivat muutåman näytösluontoisen hi-
nauksen noin 30 metrin korkeuteen. Vali-
tettavasti ne påiätyivät narun katkeami-
seen. Useita hinausmenetelmiä tunt€vana
olen sir,ä mieltä, etfii käytössä ollut kitka-
kela olisi pikimmiten vaihdettava joko
suoraan hinaukseen tai käiintiipyörä-pun-
tari-järjestelmään. Myös laskuvarjoasian-
tuntijamme Eero Kausalainen totesi vfuk-
kiä kokeiltuaan, että kehittämistä on, jotta
homma saadaan turvalliseksi.

Ohjelmassa oli vielä vuoden 1988 riip-
puliitokeskustoimikunnan valinta. Lau-
antaina erål2in kerhon edustajat olivat ko
vasti iilinessä RKT:n esitellessä uusia eh-
dotuksia, misä päätellen heitii varmasti
kiinnosti ajatus saada kerhonsa edustaja
RKT:aan. Kun vaalitilaisuus koitti, ei kui-
tenkaan kyseisen kerhon miehiä nlikynyt
tai kuulunut! Asia saatiin kuitenkin jåirjes-
tykseen Vesa Lappalaisen toimesta.

Vuoden 1988 RKT:n kokoonpano on
seuraava:
pj. Reini Valtonen
varapj. Risto Pykåilä
jäsenet: Kenneth Konoi

Heimo Lamberg
VesaLappalainen
Tenho Salminen
PZiivi Salojåirvi
Täpio Turunen

RKT sai vihdoin kaipaamaansa uuttå
verta joukkoonsa.

Uudelle RKT:lle ja
kaikille riippuliit öjille
hyvöö alkanutta vuotta 1988!

TRAIKIN SUKSISTA
Erkki Liukkonen

fruitti on jlilikeleillii lopppukevåiästti
I parhaimmillaan. Pyörät on kuiten-

kin useimmassa tapauksissa korvattava
suksivarustuksella. Valmiiia suksia on vä-
hän markkinoilla. Joku vuosi sitten niitlt
tehtiin "Ski Board" -muovisuksista mutta
tuo tavara on jo loppu ja muita konsteja
kaivataan.

Huhun mukaan Etelä-Suomessa teht2ii-
siin lasikuituisia suksia muttra en ole niitil
nähnyt. Materiaali ei ole esteenä, suksen
voi tehdii vaikka vanerista laminoimalla
lestin påiälle, jollei hiihtosuksitehdasta ole
naapurissa. Sieltii nimitäin voi ostrakäy-
päisä aihiota, josta lentsikan suksi tulee
helposti.

Oli materiaali mitii hyvänsä, noudatta-
vat kaikki sukset samoja perusperiaatteita:
ne on kiinnitetävä ja ripustettava niin, et-
tei kiirki sukella vaan pyrkii pehmeällä lu-
men pinnalle.

Tasaleveä suksi tuetaan niin, ettli tuki-
pisteen etupuolella on enemmåin pinta-
alaa. Suksen takaosa siis painuu pehmeäs-
sä.

Toinen konsti on se, jola kuuluisa oulu-
lainen ilmailurikollinen Päätalo käyrti
"Tiira"-koneessaan: suksi muistutti ankan
räpyläli kaventuen voimakkasti taakse-
päin.

Sukset on varmistettava ja rajoitettava
niin, etteivät ne päse
lennon ai-
kana

tai laskussa värän
asentoon. Lennolla
niihin kohdistuu yl-
lätdiv:in suuria pai-
neita.

Oli suksi millainen
tahansa, sen kanssa liik-

laittaa pyörien päällle
joillakin remmeillä
kiinni. Jos traikin jär
tiiä kesiimökin rantaan
pitemmäksi aikaa
parkkiin, kannattaa re-
piä rantakuusikosta

havutukko jokaisen suk-

yhtu pitka yhta p;tk" ---l
sen alle. Ensistartti sujuu

varmasti paremmin.
"Ski Board":in mitat olivat suu-

rinpiirtein 70 cm pituutta ja 30 cm
leveynii.

kuminen on paljon ylimalkaisempaa kuin
pyöräpelissä. Suksi ei tahdo ohjautua si-
vusuuntaan vaan luistelee. Samoin jamr-
jen puute voi muodostua turvallisuusris-
kiksi. Starttitekniikka poikkeaa jonkin
veran kesäisestll. Umpilumesta on liih-
detävä tZiydellä ryönnöllä heti liikkeelle.
Sivutuulistartti, jos siihen nyt j:iällä on ai-
hetta, on hankala, koska etusulsi ei ohjaa
riittavasti.

Sukset on parasta suunni-
tella siten, etlä ne voi

rhn\,,g
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ULTRA-
KEYYT.

TOIMINTAA
RANTJALLA

Lentojötkii

Mikko Ranualta soitteli ja kertoi, enii oli
tarkoitus koota lähiseutujen ultrakevyt-
miehet yhteisen viikonlopun viettoon.

Mikåis siinä, sunnuntaina mentiin. Po-
jat olivat tulleet jo lauantaina ja yöpyneet
rannassa olevassa mökissä. Rantaan pziäs-

tyåimme aletriin Ahti Korvan ja Matti Pe-

fiijäjZirven kanssa kasata UK:ta, jotta pälis-

täåin fiilinkiin mukaan.
Mikko kävi pyöräyttiirnässä parit ym-

pyrät toisten vielä kasatessa vehkeitiiiin.
Erkki Jaakolalla oli rannassa kaksipaik-
kainen hieno peli, tosin siipeä vailla. Sa-

noivat Erkin odottavan keveiden lentoko-
neiden hinnan alennusta vuodenvaihteen
jälkeen ja hankkivan sitten siiven konee-
seensa.

Meidän kimppakoneelle kävi pieni
haaveri kun äänenvaimennin irtosi pa-
kosarjasta kääntyen sen verran ettii rikkoi
potkurin. Kauhea pamaus seliln takana ja
moottori lakkas työnt:tmästli. Ensin säi-
kZihdin mutta pian 0otesin, ettii siipi lentiiä
normaalisti joten moottori sammuksiin ja
lasku jliiille.

Koneita siellä oli kaikkiaan viisi, joista
lopultakin vain kaksi lensi. Meillä potku-
rivaurio, Erkillä ei vielä ollut siipeå. Lisäk-
si yhdestli uudesta taikista oli mennyt
moofiori sisäänkäyttiivaiheessa juuri vä-
håin ennen tätll kokoontumista.

Vahinko vain, että en muista nimiä.
Tai en muista kuka mihinkin UK-poruk-
kaan kuului. Kun uusia ultrakevytmiehiä
on tullut pitkälti toistakymmentä ei ole ke-
rinnyt vielä tarpeeksi tutustua. Sori vaan
kaverit, tliytyypä seuraavan kerran kysellä
nimiä oikein röytrkeästi ja panna molem-
pien korvien taakse, kuka kukin on.

Niin Posiollahan aloiteniin ultrakevyt-
kurssi, johon aluksi ilmoittautui 23 henki-
löä. Näistii 16 on jatkanutkolmannen vii-
konlopun jälkeen. Maria Korva on ainoa
nainen, joka on jatkanut kurssia.

Viime viikonvaihteessa katsastettiin
Ranualla kaksi ultrakevyttåi, Mikko Lohen
Raven ja toinen, jonka omistavat Vikkin
Timo, Illikaisen Juha ja Toljomon Pentti.
Kaksi on vieläkatsastamatta sekä yksi Po-
siolla. Huhu on kertonut myös, ettii lvlatti
Petäjäjärven varastosta on kuulunut viime
påiivinä iltaisin vimmattu viilaamisen äni.
Siellä kuulema valmistuu traikin lii-
tososia.

Taivalkoskella on katsastettu ulrake-
vyt,Illikaisen Timpallekin on sitten löyty-

kausnopeuden muuttuminen ei kuitenkaan
noudata mitään selväii sääännönmukai-
suuttå vaan se riip,puu jänmuodostuksen
mekanismista, ilman lllmpötilasta, kos-
teudesta...

Lentokorkeuden määritt2irninen silmin
tasaisen, rikkomattoman lumipeitteen
peittamassä ympfistössä on vaikeaa.

Paleltumisvaara uhkaa etenkin kasvoja
ja sormia. Ei pidil tuijottaa pelkäståän
pakkasmittariin - ilmavirta lisää pakkas-

vaikutusta meidån nopeuksissamme kaksi
ja puoli kertaiseksi.

Traikit joutuvat niinikän koville: polt-
toaineen seassa oleva vesi poltaa reikiä
mäntiin ja tulee pakkolaskuja. Monellako
on lumikengät mukana "pelastusven@-

nyt kaveri taivaalle. Siis kovasti on men-
nyt Lapin eteläosa eteenpäin kevytilmai-
lun alalla. Vielä viisi vuotta sitten ei tah-

tonut sen vertåa kaveria löytyä, ettii olis hi-
nattavalla ilmaan piilissyt.

Sitten vielä yksi huhu: Ranuan Ilmailu-
kerho suunnittelee joskus kevättalvella
Suomen poikki -lenloa ultrakeveillä, niin
sanottua rajalta rajalle -lentoa. Tåimä on
vasta epävirallinen uutinen mutta ainahan
voi kysyä Ranuan Ilmailukerhosta.

Heikki Kerkelän traikki vaihtoi omista-
jaa em. tapahtuman aikana. Saa nähdä,
kuinka kauan Heikki malttaa pysyä jalka-
miehenä.

Erkki Uusiautin raikki on perushuol-
lossa ammattikoululla, saadaan ilmeisesti
jouluksi jlälle.

Makeita lentoja niin moottori- kuin
muillekin leijamiehille (miehillekö vain? !

toim. huom.).

toiv oo J aska P e töi öi örvi

nä"? Kysymys on typerä muttakävelin it-
se viime talvena puolenkymmentii kilo-
metriä umpihangessa kun kone piiputti.

lrtolumi pöltytiäja syö raikin potkuris-
tå lakat. Kokemuksesta sanon, ettii umpi-
hangesta noustaan puolisenkymmentä
kertaa ilmaan ja seuraava pliivä lakataan
potkuria.

Vailka talvilennossa on vaikeulsia lii-
ankin kanssa, ovat hyötynZikövinkkelit
kuitenkin suuremmat. Lentokenttiii on to-
siaan riittavzsti. Monellakin rannalla löy-
tyy riittavä töyräs rinnetuulilentoon. Kun
lennetäåin jliiltä, ovat muodollisuudet len-
nonjohtolorniin paljon helpommat. Ulna-
kevyill2i voi tehdä pitkiåikin matkalentoja,
varalaskupaikkoj a iittaa.

ErkkiLiukkonen

Jälleen ollaan siinä vuodenajassa, jolloin
meiltl on kymmenentuhatn lentokenttää.
Huonon kesän ja pitkän syksyn jälkeen

monia janottaa taivaalle Pääsy.
Talvilennossa on kuitenkin joitakin

vaaroja, joistaon kirjoiteltu jokatalvi mut-
ta silti vahinkoja sattuu. Salakavalin on
siipeen kertyvä huurre ja jäll. Sal*ausno
peus kasvaa kantopinojen jäätyessä. Sak-

TALVITOU.
HUISTA
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Edellinen hinausohjeemme on vuoden
1984 alkupuolelta. Ohjeen julkisamisen
jälkeen ovat hinausmenetelmät kehitty-
neet ja taidot sekåi tiedot kasvaneet. Mo-
nissa kohdissa on toimittu poiketen van-
han ohjeen pykälistä. Tämän takia olisi jo-
ko rangaistava lent2ijiä tai tarkistettava py-
kälien miellekkyys. RKT on suuressa vii-
saudessaan valinnut jlilkimmäisen vaih-
toehdon. Yllekirjoittanut on koettanut
kootanykyisin käytössä olevat hyvät, tavat
ja menetelmät yksiin kansiin. Tuloksena
on uusi hinausohje, joka virallisesti julkis-
tettaneen vuoden 1988 alussa.

Seuraavassa ohjeen tiirkeimmät koh-
dat:

7. Menetelmöt

Ohje jakautuu seitsemän lukuun. Ensim-
mäisessä luvussa on vain kirjattu ylös
meillåi kiiytössä olevat hinausmenetelmät.

2. Miehistö

Ohjeen toinen luku määrittelee hinausmie-
histön tarpeen ja pätevyyden kullekin eri
meneteknåille ja tilanteelle. Entiseen oh-
jeeseen verrattuna uuttaon se, ettli ainapi-
tää olla valittuna viihintiiiin SP 3 tasoinen
valvoja, joka ilmoittaa toiminnasta asian-
omaiselle lennonjohtoelimelle. Myös
korpikentiltit ja järven jåiilfii toimittaessa.

Uutta on myös miehistön tarpeen måiii-
rittely ohjaajan kokemuksen mukaan. Op-
pilaita ja SP 3 pilotteja hinatessa tarvitåan
aina myös liihettlijä. Suoralla köydellä hi-
nattaessa myös kytkinmies. Taittopyörä-
hinauksessa kytkinmies ei ole enåiä vZilttli-
märön. sP 4 ja SP 5 lenfiijät voivat tarvit-
taessa toimia myös liiheuiijinä itselleen.
Koulutusmiehitys tarvitaan ohjaajan len-
tolupa-asteesta riippumatta, mikåili ohjaa-
jalla on viimeisen vuoden aikana alle l0
hinausta.

Miehistön pätevyydestli tiirkeä kohta
on se, etttl koulutuksessa kytkinmiehellll ja
lähettäjällä pitliä olla vähintiilin SP 3 len-
tolupa. Vain kokeneella lentåjällä voi ol-
la riittliväsri silmäll arvioida milloin hätii-
laukaisu tulee suorittaa.

3. Yleiset varusteet ja laitteisto

Kolmannessa luvussa on mtiliritelty kiiy-
tetlåvät yleiset laitteet ja varusteet. Hi-
nausköyttil lukuunottamattå kailikien va-
rusteiden on kestettlivä 300 kp kuormitus!
Köyden koekuormitusta 130- 150 kp kuor-
malla suositellaan ja koekuormitus on pa-

kollinen ennen kaksipaikkaisten liitimien
hinaustoiminnan aloittamista.

Viiripakollinen
Ilmailuhallituksen vaatimuksestå on hi-
nausköysi tai vaijeri varustettava niikyväl-
lä laskuvarjolla, lipulla ai viirillä.

Merkinantolippu

Lentopaikalla on aina oltava myös riittii-
vän isokokoinen ja nåikyvä merkinantolip-
pu. Myös radiopuhelimia käytetfilessä, jo-
ka kerta ne lakkaavat kuitenkin toimimas-
ta. Luvussa 6 måifitellyt merkinannot on
osattava.

Vilkkuvalo

Myöskin ilmailuhallituksen vaatimukses-
ta lentokentlillä hinausajoneuvo on varus-
tettava keltaisella vilkkuvalolla tai ajoneu-
vo on maalattava punakeltaiseksi.

4. Ohjaajan varusteet

Hinauskytkimeksi ei enäkelpaa mikä ta-
hansa rotanloukku, käyttää saa vain
RKT:n testååmia ja hyvälsymia kytkin-
tyyppejä. RKT toimittaa luettelon hyväk-
sytyistä kytkimistä, mufia kytkinnikkarei
den ja dealereiden on itse toimitettava mal-
likappale RKT:n teståttavaksi.

P uukko tai ko ukkav e it s i
Hinausoiminnassa on aina oltava saata-
villa puukko tai koukkuveitsi. Puukko pi-
tää olla varmisteuu liitimeen kuminauhal-
la tai vastaavalla.

Pyöriit tai sukset

Koulutuksessa liidin nrlee olla varustettu
riittiivän suurikokoisillapyörillii tai suksil-
la.

5. Merkinannot
hinaustoiminnassa

Merkinannossa on uutta vanhaan verrattu-
na KOLME heilautusta lähtömerkissä.
Tåimä kannattaa kaikkien painaa mieleen.
Toinen tilrkeä asia on jokaisen saadun
merkin kuifiaaminen, jottei tule kummas-
sakaan päiissä epäSelvyyksiä merkkien pe-

rillemenosta. Soveltuvin osin kuittaamis-
ta voi myös lyhentiiii. Esimerkiksi HI-
NAAJA VALMIS- ilmoitus voidaan kui-
tara antamalla suoraan LÄIIIÖrÄSry.

Löhtökiisl<y

Radio "Valmis aja", lippu KOLME kertaa
lähefiijän pZiän yli tai KOLME valonvä-
läystii.

Kuittaaminen: Hinaaja kuittaa liihtG
käskyn jollakin em. merkeistli ENNEN hi-
nauksen aloittamista. Myös ajovalojen tai
vilkkuvalon sytyttiiminen kelpaa kuittauk-
seksi.

Mikäli hinaaja ei ole varma merkistli,
antaa håi:n HINAAJA VALMIS - merkin.

sElS
Radio: "SEIS", heilutetaan lippua jatku-
vasti tai välkytetZiiin valoja jatkuvasti.
Liihtökåiskyn jlilkeen mikii tahansa nlikyvä
valo tai lippumerkki tulkitaan "SEIS"-kåis-
kyksi. Samoin mikåili liitimen perä on läh-
töhetkellZi maassa.

Vapautettuaan hinausvoiman kuittaa
hinaaja antamalla itsekin SEIS -käskyn jol-
lakin em. tavoista.

Hinaajavahnis

Radio "Auto valmis" tms., yksi lipun ai
rukkasen heilautus päåin yli tai yksi valo-
jen väläys.

Lähen:ijä kuittaa merkin saatuaan jolla-
kin em. merkeisä. Liihettiijä voi myös
käytLitä merkkiä tarkistaakseen onko hi-
naaja valmis. Tällöin hinaaja antaa uuden
HINAAJA VALMIS -merkin.

6. Hinauspaikka

Hinauspaikan käyttlimiseen tulee olla lu-
pa.

7. Ohjeita

Ohjeen viimeisessä luvussa on muutamia
kiiytlinnön vinkkejä. Ohjeen liitteeksi tu-
lee vielä tsekkauslistat miehistdn j åisenille.

Toivottavasti ohje voidaan toimittaa kai-
kille SILin puolesta.

t
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Kings
Gross

Sydney
NSW

Heimo Lamberg ,
S u o me n M M -j o ukkue e n j o h taj a

Morjens!

Matkasta en kerro sen enemptiä kuin ettii
tiimaa B oein g 7 47 :llä ttrli noin 24 tuntia j a
DC-9:llä2 tuntia. Perillä Sydneyssä läm-
minä +27 astettå. Jet Flag ohieniin jo
vuorokaudessa. Matka meni siis hyvin.
S itten alkoivat hankaluudet.

Paul Saarinen ilmoitti Brishanesta, etä
kaikki liitimet (a kpl Magic 155 FR) ovat
menneet rilfti kuljetuksen aikana. Myö-
hemmin saimme tårkemmat tiedot vauri-
oista.

Kaiklci kuljetuspussit olivat rikki. Kah-
det varaputket ohvat kokeneet plastisia de-
formaatioita. Laitisen Vesan leijasta yksi
kolmioputki oli vliäntynyt, Niemisen Jarin
leijasta siipiputki lommoutunut ja etu-
reunassa muutamia rcpeytymiä. Hempan
leijasta oli siipiputki vääntynyt, useitaku-
lumia siivissä, mylari taitrunut ja siiven
etureunassa muutamia repeytymiä.

No nyt Magicin dealerin kanssa neu-
vottelemaan, kuinka homma hoidetaan.
Saadaanko kaksi uutta purjetta vai ei?

Saavuimme siis 18. joulukuuta ja jo
lauantaina p2iäsivät Vesa, Ville ja Pepe
lentllmåilin. Menimme Moyesin liidinteh-
taalle katselemaan liitimiä. Pojat tarjosi-
vat kyytiä ja liitimä Stanwell Parkiin. Ja
mikä ettei se meille käynyt, taksilla hotel-
liin ja viel^ti ennen låihtöä ostimme auton.

Laitisen Hessu oli niin innoissaan, että
unohti valjaistaan putket, jotka tulevat sel-
käpuolelle.

No Stanwell Park on mahtava lento
paikka noin 60 km Sydneystä etelälin.
Starnipaikalle p2iiisee autolla ja siitä vaan
taivaalle. Rinnelentopaikkaa noin 50 km.
Startista laskupaikalle korkeuseroa on
noin 200 metriä.

Vesa ja Ville lensivät noin puolitoista,
kaksi tuntia vaikka startit tapahtuivat vas-
ta kello 17 aikaan. Myös Pepe pääsi ko-
keilemaan tulitertiä Moyes-liidintli2in. Pe-
pen toinen rinnestartti ja ensimmäinen rin-
nepurjehdus onnistuivat eriaäin hyvin.

Paikalla oli noin kolmisenkymmentli
lentiijliä. Stewe Moyes, tanskalainen Pal-
le Jensen ja Drew Cooper koelensivät uu-
sia liitimiä.

Palle kertoi koelentlivåinsä 2-3 uutta lii-
dintZl p2iivässä. Palle on Moyesillii töissä
pari kuukautta. HZin oli työskennellyt sa-

moin edellisenä ialvena.
Stewe Moyes kertoi, ettii kaikki uudet

liitimet koelennetiiiln. Ja paljonko niitii
siiten on vuoden aikana? Noin 700 hänen
mukaansa, 400 myytiin Australiaan, 200
Eurooppaan ja 100 kappaletta USA:han.

Mestarit osaavat asiansa, hienoja ylä-
laskuja, samoin freestyle-lennot. Yksi
"Hipovits"-tapauskin sattui. Kaveri oli
lähdössä mutta keskeytti startin juuri en-
nen jyrk2inteen reunaa. Syy: Makuupussi
valjaiden jalkalenkit olivat unohtuneet
laittaa kokonaan. Mies oli siis selkii- ja ol-
karemmien varassa. Huh huhh!

Lentojen jälkeen saimme kutsun pai-
kallisten lentltjien kutsuille. Eritäin mu-
kava ilta avuliaiden ja ystiivällisten aussi-
en seruassa.

S unnuntai tymiiä ja auringonottoa B on-
di beachillä. Joukkueen koko oli pienen-
tyä kun joukkueen johtaja oli hukkua. On-
neksi hengenpelastajat ovat valppaita poi-
kia.

Maanantaian piti Hessun Bulletin tulla
Sydneyhin. Se oli tullut jo perjantaina
mutta tullimuodollisuudet pidensivät ai-
kaakeskiviikkoon. Magicitvietiin deale-
rin hoiviin John Pendryn kanssa. Tutkim-
me myös pintapuolisesti vauriot.

Aus8alian riippuliitoliitosssa on noin
1700 jäsenä (asukkaita maassa on 13-14
miljoonaa). S-asteinen lupakidajlirjestel-
mä on muuttumassa 4-asteiseksi. 880 lu-
pakirjapilottia lensivät viime vuonna
39635 tuntia.

[g
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Lupakirja pilotteja tiimaa
PR-5
PR.4
PR-3
PR-2

t52 13 787 h
229 2 8p0h
2& 9399h
235 3 559 h

Ykköslupakirjalaisia eli oppilaia ei ole
laskettu mukaan. Onnettomuulsia tapah-
tuu yksi 100 000lentotuntiakohti.

Ikärakenne liitossa on seuraava:
alle 20-v 45 pilottia

20-25 267
26-30 311
31-35 r94
3640 124
4t-45 55
46-50 t4
51-60 37
6r-70 18
7t-120 1

Terveisin Hemppa Lamberg
ja muu joukkue

Ps. Antilla ja Jarilla oli autokaupoissa hie-
man vaikeuksia. Juttu on edelleen avoin.
Raastupaan kai...

VINTTURT.
PELILLÄ
ILMAAN

Aarto Salo

Vintturia parempaa tapaa pälstli ilmaan
ei olekaan, ainakaan Suomessa. Tämän
vuoksi myös Helsingin Riippuliitäjär
hanlfti itselleen selliaisen.

Vintturi on saksalaisvalmisteinen, tup
lakelainen. Voimanlähteenä siinä on 1600
ccm Volkswagen-autonmoottori, varus-
tenuna automaatlivaihteistolla. Terzlslan-
gan sijasta on käytössä 2 mm:n vahvuinen
vaijeri.

Kelat on kiinnitetty myöskin autosta
peräisin olevaan akseliston tapaiseen sys-
teemiin. Systeemissä oleva torsiojousi pi-
tiiä huolen siitä, ettjt kelojen kiinnitys on
joustava. Kun liitimen aiheuttama kuormi-
tus vaijerissa kasvaa, liikkuu kela enem-
män tai vähemmän voiman suuntaan, sa-
malla kiertåen torsiojousta. Tåisrri liik-
keesä mitataån vaijerissa vaikuttava veto-
voima ja våilitetäiin tieto osoittimeen, joka
on vintturin käyttäjän edessä.

Käyttiijä istuu "auton istuimella" edes-
såiän vintturin hallintalaitteet: kaasuvipu ja
jamrvipu, kummallekin kelalle omansa;
keskellä vetovoimamittari, sekä moottorin
käynnistysavain ja latauksen ja sytytyksen
merkkivalo kuten autossa. Kaasuvivuilla

on myös toinen toi-
mintatarkoitus, ne
laukaisevat tårvitra-
essa giljotiinin vaije-
rin katkaisua varten.
Kokokomeus on ra-
kennettu peräkåirryn
pälllle, joten se ^on
helppo kuljetaa-'au-
ton perässä sinne
missä sifi tarvitaan.

Vintturia tarvit-
tiin menneenä vii-
konloppuna Num-
melassa, jossa sitä
kokeiltiin meikäläi-
sissä oloissa ensimmäisen kerran. Lunta
oli kentällil sen veran, ettei autohinaus
olisi onnistunut. Tuuli oli lännestå hyvin
heikkoa. Vintturibaananpähän jaPiitu-
laisen Keijon Mersulla vaijeri ulos.

Tietenkin sitå piti vetämän liian paljon
tai sitten vaijeri oli liian lyhyt, koska tuli
kokonaan ulos kelalta. Kyseisellä kelalla
sitä on tällä hetkellä vain 1000 metriä.
(Toisella kelatla on noin 2000 metiä) Tåil-
lä välin toiset olivat jo laittaneet liitimen-
sä lentokuntoon ja odottelivat kiirsimättG
minä hinaustouhun alkua. Vaijeri oli taas
kiinni kelalla ja moottori käynnissä. In-
nokkain pilotti, Volasen Kari, oli jo val-
miina, nåiin kertoi äiini radiopuhelimessa.
Valmis, aja -komento tuli, joten kaasu au-
ki ja sitten katsoaan miä apahtuu.

Kent2in kaarevuuden vuoksi ei vintturin
yåytälä voi nähdii liidintå starttihetkellä.
Muutama sekunti kului ja sieltiihåin se lii
din näyttä nousevan ja hyvin nouseekin.
Vetovoimamittari näyttää 80 kp, tuntuu

hiukan pieneltåi mutta liidin nousee kuiten-
kin hyvin. Jatketaan siis samaarataa. En-
simmäisen hinaus jäi vain puolikkaaksi,
koska kaksoislaukaisun aikana vaijerin
laskuvarjo jostain syystä aukesi, jolloin pi-
lotti laukaisi vaijerin kokonaan irti.

Pienten alkuhankaluuksien jälkeen su-
jui kaildci hienosti. Pilottien mukaan star-
tit olivat oikein mukavia eikä toimintaa
haitannut, vaikka vintturin pi!ässä oleva
radiopuhelin lakkasi låihettiimäsfii. Auto
puoleenväliin baanaaja loppu hoitui käsi-
merkein. Hämiirä alkoi tulla, joten oli
pakko lopettaa.

Seuraavan päivänä mittailimåe hiukan
vintturin vetovoimia, ja todellakin, kun
näyttiimä oli 80 kp, oli veto todellisuudes-
sa 100 kp:n luokkaa. Ei muuta kuin hiu-
kan slifteiä ja nyt mittari näyttää todellisia
lukemia. Jatkossa vintturi tulee olemaaan
ahkerassa käytössä. Mikäli satutaan sa-
malle kentiille, niin siitZi vaan vaijerin pää-
hän ja ilmaan!
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ULK
(Drache

OMAAN UUTISIA
nfliegerm agazin L2lS7)

ErkkiLiukkonen

A ,i"on"- USA: Amerikkalainen Bob

^{Lrno*pson lensi uudella HP:llä 349
lcn. Tempun tekee erikoiseksi se, että
kahdeksan tunnin matka taitettiin istuma-
valjaissa. Tiimä ns. supinevaljas on meil-
le koko lailla tuntematon. Siinä istutaan
makuupussia muistuttavassa valjaassa
puoliksi setilläiin maaten ja ohjaaminen
on kuin railil<ia ajaisi.

A merikkalaista huippuraseria Sen-
.fa.sor-leij aa aletaan tehdil Itävallassa
lisenssill2i. Tyypin 510 B valmis kangas
tuotetaan jenkeisE. Riippuliitoguru Ante-
ro Enervi lensi aikoinaan Sensorilla ja ai-
nakin silloin työn laatu oli tavattomankor-
kea.

l\Tr. Kellerin kalavaljas ei ole kehityk-
I \ r"n viimeinen tiiiaisu. Nykyiiiin
kalavaljaisiin on vaikea pukeutua. Niinpä
tehtailija Keller on muuttamassa kalaval-

jaan yläosaa muistuttamaån pelastusliive-
jä; Se sulkeutuu edesä vetoketjulla ja
kahdella hyvinkin pelastusliivimäisellä
soljella. Pukeutuminen on todella help
poa. Rakenteesta johtuen pelastusvarjo on
sijoitettu oikean kainalon alle omaan ulko'
puoliseen pussiinsa. Testaajat antavat kii-
tosta valjaille kiiyttömielessä, mutta moit-
tivat hinaa (1240 DMk) ja suurtapalil<aus-
kokoa.

l\T"ono.tuutisia: Moskova: 25-vuo.
I \ ti^ Oleg Nedopaka lensi starttipai-
kalta Yambolisa (Ukrainassa) neljiissä ja
puolessa tunnissa 225 km. Tämä on Neu-
vostoliiton ennätys. Suurin korkeus oli
3000 m. Iliimmästyttlivåill mutta 20 mi-
nuuttia startin jälkeen lopetti variometri
toimintansa. Tämän jållkeen Oleg lensi
"tunnon" mukaan Slavudrch Sport Jeijal-
laan (design Bureau Anonova). Olegia
kutsutaan kotiseudullaan lumimieheksi,
koska hän kåivelee usein talvisaikaan pal-
jasjaloin ja hanastaa avantouintia. Leh-
den mukaan ei siis ole ihme jos ennätys
syntyi ilman variometriä.

Samassa artilftelissa kerrotaan, etä
itlinaapureilla on kolme Cosmos-fraikkia:
Hermes-leija ja 64-hevosvoimainen Ro-
tax-moottori. Tushinon urheiluilmailu-
keskuksessa l2ihell2i Moskovaa aloitetaan
traikkihinaustoiminta.

Venäläinen lentolupajäjestelmä on
viisiporainen. Siinä on kolme erilaista
oppilaslupa-astetta. Nelj2is aste on "ur-
heilumestarikandidaatti", jonka pitäi len-
tilä viidenkymmenen kilometrin suora
lento tai kolmekymmentä kilometriä
ödestakaisin. Viides aste -- "urheilumes-
tari" -- lentåä viiden tunnin lennon ja käy
2000 merin korkeudesssa. Vuonna 1987

tuli ensimmäistii kertaa pelasnrsvarjomåiä-
räykset Neuvostoliittoon.

T okakuun ensimmäisenä viikonlop-
I-lpun" oli Tegelbergissä riippuliin- la
ultrakevyfrnessul Lehden mukaan jo seit-
semåiltji lauantaiaamuna oli yli viisikym-
mentå näytteilleasettajaa paikalla. Mes-
suilla kävi yli 7000 vierasta. Meiltii påiin

oli ainakin Salmisen Tenho, joka kom-
mentoi luultavasti reissuaan myöhemmin.
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LENTOPAIKKAILMOITUS
Lentopaikan nimi

Ajo-ohje lentopaikalle ja puh

Keneltä saa lisätietoja

Kerho

Osoite B
Radan pituus ja pinnoitteet

Sopivat tuulen suunnat asteina

Milloin lentopaikalla toimitaan

Pakolliset radiolaitteet j a kanavat

Rinnetuulimahdollisuudet

A altolentomahdollisuudet

Termiikkile ntomahdolli suudet

Muuta

q.

OSTAN/MYYN ILMOITUS
Valitse otsikko:

Nimi

\D Ostan Sfl Myyn \n Sekalaista

Osoite

Puhelinnumerot

Teksti

I

a-

KYSYMYKSIA
Nimi tai nimim.

Kysymys
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n:
Skymaster pelastusvarjo l-paikkaiseen
ulrakevyeen. Hp 2000 mk.
Tenho Salminen k 918-513758.

PUMA
SPRINT U1 66

. lennetty alle 100 t.
Halvalln Ari Petman

k:941-751643 t:941-781511

MAGIC IV L66
. trimmillåi, 50 h lennetty, hyvä kunto,
. valk. etureuna + kölitasku pun.
Miellyttävä, helposti hallirava liidin, sopii SP 2 - SP 3 tasosta
lähtien. Toimi heti, saat alle,si kaksinkertaisen Tikkakosken
voittajaliitimen.
Hinta9500 mk.

Puh: 911-61889 tai 90461696 I Kenneth

HP 170-85
. kysy millä liitimellä on lennetty eniten yli 200 mailin lentoja.
. klisittelyn helppoutta kuvaa se, että tållä liitimellä voitettiin

vuonna-87 t ino1up 6aaliinlaskukilpailut.
. vaihdan samanlaiseen uudempaan.
. hp 9500 mk.

. koko M. Hinta ilman hinauskytkintä 3000 mk.

. haluttaessa myydltän myös pellftä pelasnrsvarjo.

Vesa Lappalainen k: 941-781338 t:941-292758

PsR-kalavaliaat

MAGIC IV 166

Jari Nieminen.
Tie dustelut V e sa Lappalaine n

KELLER
INTEGRAL

. mukana flip-flap ripustus.

. puna-mustat

. hp 3500 mk

Antti Nummelin.
T ie du stelut V e s a Lapp alain e n.

q._

E KEVYTILMAILUNTILAUS
Huom! Pitkävuoren Riippuliitäjillä lehti sisiiltyy jäsenmaksuun !

h
Tilaan Kevytllmailun numero 2,3 ja4187 n (hinta 35 mlqlkolme numeroa)

Tilaan Kevytllmailun vuodeksi 1988 il (hinta 45 mk/neljä numeroa)

Nimi

Osoite

Kerho

Maksun olen suorittanut
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