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Kuva: Jorma Lehtola

Koukku!
on sattunut vakava onnettuus; lentäjä käveli valjaat päillä hinaushetkeä odo
teflessa liihröpaikalla. Lähtömahdollisuuden tullessa koulhu unohtui kiinnittäi.
Seurauksena putoaminen kymmenestä metristä ja vakavia alaraajojen murtumia.
Onnettomuuden seurauksenaRKT onkin päZittåinytsuosittaa, että valjaatkiinnitetään
liitimeen osana liitimen kasausta. Valjaisiin pukeudutaan aina niiden roikkuessa liitimestä. Lisiiksi suoritetaan riipuntakoe ennen starttia.
Tarkkailkaapa myös starttitåpaanne. Ese kai nosta itseänne sivuputkista alkunousun
aikana. Oikeaoppisessa lfidössä liitimen annetaan nousta itsekseen ja koukun ollessa
irti lentiijä ei låihde mukaan lainkaan!

TAt".n

J

Hyviit kelit
jo aivan toisenlaisilla keleillä kuin viime kesänä. Useilla
paikoilla on tehty pitkiäkin matkalentoja ja uusia SP 5 pilotteja tulee kuin sieniä viimekesän sateella. Kalle Aalto lensi SP 5:en matkatkolmenaperätfiiisenäpäivänä, jotenei
se niin vaikeaa ole.
Tåinä kesåinä meiul suosittiin

Matkalentokilpailu
Tänäkin vuonna on menossa matkalento open- kilpailu. Virallisesti kilpailu on jäänyt
julistamatta, muttapoiketaan nyt tåvoisb ja hyväksytlilin todistettåvat suoritukset jalki-

käteenkin. Ilmoittakaa yli 15 kilometrin lennot. Luokafi l. vapaa matka ja 2. edestakainen tai kolmio (tyhin sivu vähintitän 287okoko kolmiosta). Osallistumismaksu 50
m$uokka sekä todisteet (filmit, karttajifljennökset, laskeutumistodistus) läheteåän lehden toimituksen osoitteeseen tai Laitisen Hessulle. Muista ettå kolmiossa tai edesakaisessa fiiytyy tehtävä olla kuvattu ennen låihöä. Syyskokouksessa palkitaan parhaat matkat ja niistiihän saa myös ranking-pisteitä. Kevytllmailu julkaisee kaikki ilmoitetut matkalennot ja uusien SP 5 pilottien nimet.

Tenho teki sen taas ja voitti SM:ätkolmannen kerran. Onneksi olkoon.

Vesa

PS.
Lehden ensimmäinen numero on viivästy-

nyt yli vuoden puolenvälin. Näin
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USA : an
ReiniValtonen
Kokemaksia, kommentteja, haj atie-

nja riippuliido sta U SA : ssa liitty en
M M -h arj oitu s I e irii n E te IIi - Kalifo rmanas -j oulukuun voihte e s sa
ryiassa
1987.
MM-kisapilotit Antti Nummelin ja Jari
Nieminen harjoittelivat Etelä-Kaliforniassa matkallaan Australian MM-kisoihin.
Matkaan

liittyi valjashankintaja uuden lii-

dintyypin koelento. Samalla tutustuttiin

paikallisiin olosuhteisiin. Ainakin tåiä
kirjoitettaessa lentiiä dollari osi m atalalla:
maavaikutuksessa ja Atlantin ylityksessä
kustannukset vaan halpenevat. USA on
tulossa matkakohteena potentiaaliksi
vaihtoehdoksi riippuliidon harrastajille.
Onhan siellä myös Owens Valley, maait-

RIIPPULIITÄMÄÄN?
oli kirkasta, ja niikyvyydet mahtavia. Santa Ana oi sisämaasta saast€etonta kuivaa
ilmaa. Yhtenä päivänä hieman ylii- ja keskipilveili, muuten siiät olivat runsaaksi viikoksi supistuneen leirin aikana tilastolliset
tai ainakin parcmmat. Parhaat lentosäiit
ovat Eteti-Kaliforniassakin keviiiillä, huhtikuusta alkaen ja jatkuen, sijainnista riip

puen syyskuuhun. Torrey Pines'in rantarinnetuulipaikalla voi lentåii ympiiri vuo-

Crestline. Autotie on sinne surkea, mutia
amerikanraudallakin ajettavissa, niin kuin
todistetuksi tuli. Muilla oli maastokelpo!
sempaa kulkuvälinettåi. perustiedot:

Crestline
Iåhtösuunta: Lounas
Yhteysosoite: Debbi Renshaw
Pine CrestAirpark
6555 N Pine SE

den.

Muistelona aikaisemmalta k2iynniltliän

Nummelinin Antti keroi ertiiisfii mieliinpainuvimmasla lennostaan, jdlloin hän
p-ystyi lentämään cumulusten päällä.
Vuoreminteestli alkanut rinnetuuli aikaansai aallon, joka vei hänet VMC:ssä mahtaville niiköalapaikoille.

San Bemardino

CAgUM
puh.714 8876-9275

Korkeusero: 1000m
Iåhtiipailil<a: helppo
Laskupaikka: helppo
Parasaika: huhti-kesäkuu

MAASTOMAODOT MUKAVAT

RIIPPALIIDOLLE

Marshall

manennätysren (366 km/1982) tehtailupaikka.

John Steinbeck antaa kirjassaan ,Edenistä
itäiin' hyvzin kuvauksen Kalifornian rannikkoalueen maisema- ja maasto-olosuh-

Kuten edellä paitsi, ettli lähtösuunta on
enempi länteen, korkeusero noin 800 m, ja

s ÄÄr, T r LAST o LLr S Er...

teista. Siellä muinaisen merenpohjan ta-

s/Is

KESÄISET JA KUIVAKKAAT

Matka tehtiin marras-joulukuun vaihtees-

sa.

Keskussåiliasemalta Helsingistå han-

kittujen tilastojen mukainen märraskuun
säii Los Angelesissa Etelä-Kaliforniassa:
kohtalaisen aurinkoista, vain kolme sadepäivää/<k, päivåin korkein keskilåimpötila
22 celciusastetta, yöt viileitii, pålivåin alin

keskilämpö 10 astetta. päivän pituus on
marraskuussa 33. leveysasteen tienoilla alle 10 tuntia, eli samakuin Kyproksella, Afrikan pohjoisimmissa osissa ja Madeiralla.
Joulukuussa sateisuus lisäntyy oleellises-

saiset, usein laajatkin, laalsot ovät vuorten

reunustamal Lähtöpaikoilta ntikyy Santa
Anan puhaltaessa "kaipuun siniset vuoret"
useiden kymmenien kilometrien p:irihän.
Kun taas tuuli on mereltä, Ayttyvåt haksot inversiokerrokseen saalfta smogin agitoimalla aurereella. Auringon valon håijastuessa valkoisena hohiavasa aurcreesta
tulee tunne pilvien pällä olosta. Vain
vuorten huiput pistZlvät esiin selväpiirteisinä. Tarkemmin katsottuna autereen läpi
kuitenkin niikee, ja lennolla pystyy s:iilylämiilln VFR- miniminäkyvyydet.
Maasto on sisiimaahan mentäessä ka-

ti,

rua, vuorten rinteillä vain pusikoita.

lella. Uimpötilojen

Crestlinen lähtöpaikka San Bernardinossa
on mielenkiintoisella rajapaikalla. pienen
vuorijonor lounaispuoli, eli aurinko- ja.

sää viilenee. Kohtalaisia lentostiitit oli
sils odotettåvissa ainakin marraskuun puo-

vuorokausivaihtelu
saisi rannikon liiheisyydessä aikaan merituulta sekä sis2lmaassa laakso- ja vuorituulta.
Käyt2innössä sää sattui kurakuinkin tilastojen mukaiseksi. Paikalliset riippulii-

topilotit, joita oli Thanksgiving - viitonloppuna (26.-29.11.) runsaasti, pitivät saitä normaalisti epävakaina marraskuun lopulla. Tällä kertaa sälit kuitenkin suosivar
siten, etä pientä termiikkiä ja rinnetuulta
lQytyt. I- os Angelesin kuuluisa smogi
hiipsi usein ftihilaaksoihin eri vahvuiseia
ja eri korkeuksille pilaten nlikyvyyden ja
estlien kunnon nostojen synnyn. Kaikki
nostot olivat kuivia, yhtåiiin kumpikaisten
merkkaamaa keliä ei sattunut. Aina ei kuitenkaan ilma ole smogin pilaamaa. Kun
jatkuva mannertuuli Santa Ana
@yhä Anna) puhalsi, kuten heti mentyämme, ilma
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lentopuoli, on karua. Rinteen päälh ja
koillisrinteillä kasvaa pinjamtintymetsää.
Ltihellä olevalla vuoristdärvellä, Lake Arrowheadilla, ovat maisemat jopa kuin Suomessizl. Iåhempänä rannikkoa Lake Elsinorissa ovat maisemat jo vehmaampia
joka puolella vuorijonoa. Myös sisämaassa vuorijonot mahdollistavat rinnelentämisen, vaikkei termiikkiä juuri olisikaan.

että sinne on ylälaskumahdollisuus.

Lake Elsinor
låhtösuunta: itålkoill.
Yhteysosoite: Eric Raymond
Aida Hercules

&

33274Batdwin Blvd.
Lake Elsinor

cA92334
puh.714 G7g-393r

Korkeusero: 450/550m
Låihtiipaikka: helppo
Laskupaikka: helppo
Parasaika: huhti-syyskuu

ENS/N VÅKIS IN LENTOTIIMAA FINSKILLÄ...
Finnair lentltä osan vuodesla Seattlen kaur
1u, grurt(4.?.-26.3.88) suora,an Los Angelesiin. Edullisinraon liittya johonkin rfhmämatkaan tai muodostaa itse ryhmä.
Keski-Euroopasta pä:isee US An l?insirannikolle noin 2000 markalla edestakaisin.
Seattleen lento kestliä Helsingistii noin
9,5 h. Isoympyrtireitti vie lähelle pohjoisnapaå n. 80leveysasteen paikkeille. peril-

le

LENTOPAIKAT, JOITA XÄYTETTIIN TAI TOILIA, KÄY-

TIIN

San Bernardinossa on Crestlinen, jonne
pääsee helposti autolla, lisäksi toincn läh-

töpaikka Ma$hall. Vm. on sovehuvainen
ylälaskuun, ja se sijaitsee alempana kuin

saavuraan noin puoli tuntia aiemmin
kuin mitii oli liihdetty, koska aikaero on l0
h. Noin tunnin seisokin jåilkeen matkajatkuu Los Angelesiin, jonne lento kestiili 1,5
h. Aikataulunmukainen saapumisaika on

kello 16.50 läht<ipäivänä.
USAn passivirkailijat osaavat joskus
olla erirtilin epäysr,iivällisiä ja ilkeitii. Tällä kertaa piräydyttiin asiallisuudessa.

-:\t

HEISINKI- BEIJIN
JOKA TORSIA I 2.61988 ALKAEN

Qnnrruara

r-f

lr

Myös nrlli oli Los Angelesissa joustava ja
nopea.

SIZ?EN MAAKALKT]NEWON
HANKINTA JA
Perillä on autovuoläaus ensimmäinen !oimenpide. Herzit, Avikset, Budgetit ym.
maailmanlaaj uiset autovuokraanrot tarjoavat kyllii laatuautoja, murta* fi.inta on m,yösl
sen mukainen. Pienissä vuof<raamoissa
hinnåt ovat kohtuullisemmat, mutta autG
jen laadussa on sitten tingitty. Esimer*kiautomme, keskikokoinen amerikanraula,
Oldsmobile maksoi:208 dollaria elin. g50
mk vakuutuksineen ja ilman kilometrirajoitusta. Herlzilä jaNational Car Rentaliltå qaa USHGAn (USAn riippuliiröliiuo)

jäsenkortifla

107o alennuksen:

MAALIIKENTEESEEN
Kokne väsynyttii miestii, auto alla. Ei
muutakuin Losin pimeäiin iltaan ja kohti
Sanra Ana4 missä WillsWingin tehdas sijaitsee. Vanhat LosinrkiivijäiAntti ja Jari
ryhtyivät suunnistajiksi, allekirjoittanut.

rattiin muistelemaan, menneitä jenkkilii-.
kenteestä. Kyllä siellii hyvin pärjä, joskaan moonoritieliikenne ei ole niin:hivin
jfiestäytynynii kuin esim. Liinsi-Saksassa. Ohitraakin saa milrä.puolelta vaan; ja
kaikilla-neljällä kaistalla suunråansa ajetaan melkein yhrii lujaa. Nopeusmittariita

ei tarvitse väittää, pällasia on, että sopeutuu liikenteen rytmiin.
Bensa maksaa noin markan liralta, ja
siUl tietenkin kuluu kasimooftorissa ja automaattivaihteilla. Iosissa on smogin takia bensan oltava kaikissa uusissa autoissa lyijyttinä, mikä nostaa hintaa n. 10-

L57o. Ostimme kukin vuorollamme

kymppidollarilla 40 liraa. rnenovettä OId-

sin janoiiseea. kurltkuun. Vastalahjaksi
sairnnaekivutfbman, tsais€n: kulun jå riitUivät tilat. Japsi olisi olhtt 20Vo halvempi, mutta varmasti huonompi vaihtoehto.
Oldsinkin tilat hädin ruskin riinivät kun
uudet valjaat oli saatu.

M OTELLISSA' ASAU ED(]LLb
SESTI, TELTASSA VIEIÅ

EDALLISEMtrIIN

Ensimmålinen yö pienessä; vähiih rähjåiisessä mstellissa: double $43,50 eli noin
180 mk, ts.60 mMlö. Motelli-doubleen,
huonoimpaankin, kuuluu vakiosti 2 Kins
Size -siinkyä, kokolattiamatto, väri-TV jä
suihku/WC. Motel6 -ketju on Etelit- Kaliforniassakin melko kattava, sillä on halvat
hinnat (double $35-37), ja yksinkeraiset

siistit huoneet.
Motelliakin edullisemmin asuu rieren-

fJ $S:?;*l'ffj3frfliil3j'T#ffi

apuun,eneijouou

n

x

selvin sanoin siirtiimälin teltta pois alueelta. Pojat tekivätkin sen mielellälin ja no
peasti heti 0eltalle palattuaan ja lapun löyderyään. He kun olivat majoi$uneet arnpumaradalle.
Yö, pari telassa ja sitten vaihteeksi mo'
telliin osoittautui hyväksi ratkaisuksi: kohtalaisen halpaa ja kohtataisen hygieenistit.

P IKARA O KAA

PAAN

J E N KKI E N TA-

Syömäpaikoisa ei USAssa ole puuretta.
Hedelmtiä ja juoravaa on syytä aina piriiii
tukikolita-autossa, mutta muilta osin on
helpoinA turvautua hampurilais-, pizza-,
meksikkolais-, kiinalais- jnejne. paikkoihin. Aamupalan söimme ainajtireåisti. Samall.ä pidettiin aamupalaveria, jossa kerrattiin eilinen ja suunniteltiin alkavan päivän valmennusohjelma. Areakfast- paikoissakin palvelu on nopeaa, ja kahvia saa
juoda mukeittain samaan hinaan. Antti ja
Jariolivat erikoistuneet paikallisiin pannuIcakkuihin ja vaahterasiirappiin. tilausmenettely minimimäiirineen tuotri yllätyk_
sä: joskus pannareita tuli niin paljon, öui
olirnme kaikki kolme haleta.

RIIfl/aLIITO I)SAssa, VAKIIN_
i:u r,rur ruu nrLu -u RH E r LU.

ui.6uarrätan;-;;ä: MAOTO

misiin. Antilla oli aikaisemmalta reissu.lRiippuliidossa on uSAssa tapahtunut
ta jäljellä tekstattu lappu jossa kehoitettiin
iiiiin.in samantaisia

suu_

freilahteluja kuin

Kevytllnwilu It88 - s

muuallakin. Nimenomaan Kaliforniassa,
rantadyyneillä, on hanasteuu riippulii - XÄV Nf t
D r Nr E H

sen

l;,fi Js.1ffffi;å:'ilfl"f#

illjål

ty muovikotelo, jonka sisåillä oli koelen-

WILLS W I N G, IN

LII-

rAALra,

toselostus. Selostus kertoi liitimessä tavatut 'kåiytöshåiiriöt' sekä niiden mahdollinen alkuperä ja korjaustoimenpide. Liitimelle oli lisåiksi annettu arvosanoja käyt-

ja

Heti aluksi todettakoon, ettji mik2ili aikoo
Koelentäjinä toimitodella saada palveluja esim. koelentojen tiiytymisestii ilmassa.
Meier
tutkim'rsjohvat
Mike
suunnittelda,
muodossa joltakin liidinvalmistajalta, on
ja
yli
yli
lentoa;
Steve
h
3200
800
taja,
mistlihaluatpudota" olilentiivälausetuo- _ syytaesi*]t"1"*inanurristaaajantohdat
åon aikaan. Nostda pyrittiin vaarallisinA- täfocaan-- Me luorimme maa"hantuojan Pearson, tuotantojohtaja, 1500 h/3000 lenvälnzimziän. Syyå olikin senaikaisella suupof,eisiin koelennon jtirjestymisestii toa; Rob Kells, markkinointijohtaja ja
lentokalustolla. Mm. National Geo- Hd:ilasenvalmistajan,WilfiWingintoi- Mitch Mc Alcer, purjemestari, yli 500 h
graphic -lehden nro 211972 kertoo hyvin *"rt". Tehtaalle tultuamme ei [utaan lentiinyt,Telluridentaitolentokisojenmesianöinia kuvin noista ajoista.
dennyr moisesta asiasta. Lisäksi Thanks- tåri 1986. Tyyliin kuuluu, mikäli olosuhVa-rkta nykyaikaiseå riippuliidon juu- giving -perjanraina 27.11-gZ tehrtas ofi--jgq!]latltvat tvonta4Ft-sitmtiLkaa koe-

huimpäät lentelivät bambuseipäistä

dyyneiltii alas. "Älå lennä korkeammalle kuin

*oouista tetr.dyillä alkeisliitimillä

-----

retjuontava-Fii-pmaanan'aina,katso!aanlennonpziåitteeksi.(Temppu,jonkamatki-

amärittatainen varusmies Mike Harker siften mitä voimme tehdä.' MaananCaina minen on tullut varsin kalliiksi monelle itpaljon Eqroopan riippuliidolle lenäessåiiin sanouiin, ettii tulkaa tiistaina, ja tiistaina, senäiselle yrittåijzille monissa eri maissa.)
Koelennot tehdään käymiltämme
lS.q.19Z}Zugspitzelä. Valtavainnostus ettiitulkaatorstaina!
valråsi sen jälkeen sekä vanhan että uuden Tiistaina ei kuitenkaan annettu periksi, Marshallin ja Lake Elsinoorin låihtöpai-

Nyt

mantereen, ja onnettomuuksia sattui.
vaanjäimmehaastattelemaanRobkeilsiä,
näyttäii silt2i, etä riippuliitourheilulle huo. Marietins Manaseria. Iltin kertoi mm.
noa mainetta tuonut ylikuumenemisvaihe tii USAn j"oukkue"(g),yhtii Magiciä ja

etyhä

jariip- Sensoriaiukuunotiamattalentåanusriati
puliio kehittyy USAssa tasaisen vzumas- an MM:ssa Hp2:n Full Race.llä. Toistaiti. Tät:l mieltii oli mm. maailman neljä1- seksi WW on valmisranut 1283 kpl tyypneksi suurimman liidinvalmistajan, Wills pejä IIpl jaI][{Z sekä 1183 Sportia. T1Wingin markkinointipäällikkö Rob Kells iaustcanla äti naastatteluhetkellii noin 100
tehtaalla käydess2imme. Valmistuvat liiti- kpl Sporria ja Hp2:ta yhteensä. Sport, jomet menivät vielä marras-joulukuussa taonvenaitainkevyiteholiidin,myyhysuoraan jlilleenmyyjille, kun niitli aikai- vin mm. Norjassa.
sempinavuosinavastaavaanaikaantehtiin Larry Tuäorin, sympaattisen, entisen

jasitiiseurannut laskuaikaonohi,

varastoon.

ROCKY MOANTAINS
.

KALLIOVAORET
= IIYVÄT NÄUTÖN.TUSTAT
Aluellisesti USAn riippuliito on keskitty-

5g
Oregonissa ja

nyt lztnsirannitolle. ralifomiassa on

kärhoa ja pohjoisemmissa
Wasningtonisia 8 kpl kussakin.toisin
noen 74-kerhoa jo uSAn
siiksi lukuisia Kanadar

oli vilpitiin

vastaus.

r1uin't

pit-

yli
lentokonävalmistukselle. '
ruuskisat itiirannikolla järjestetiiåin Chat,anoosassa
tanoogahan '"nn"'""'å:*r'n'x*f#,fi
on Appali
i"Å{ix[Ff,Ifif#å!#il
matalassa vuoristossa.
pitkiä matkalentoja purjekoneilla,
mm. PILOTIT
iOf+ m vuonna [g18.
rr,:,r_
:^1__.valmistaWills rr,:_koelentiiä jokaisen
Wing 1,^^r^_^r{
r,r
mansa liitimen ennen jåilleenmyyjille toi
6300 jäsentii.'USAn änsimmziiset mesia-

mitusta. Tehtaan parkkipaikalla nåiimme
perävaunullisen, 12 kpl uusia liitirniä, jotka oli koelennetty. Jokaiseen oli kiinnitet-

/\^-
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Mikä sitten on

tåimä ATOl-hinausjåirjes-

lavalta, valmiista lentoasennosta. Pilotti
laukaisee itsensä

Angelesin seuduilla, vielä säZikin on
maituviianomainen FAA, Federation
Hair nontaUinen, niin eipä ihme. Owäns Aviation Agency valvoo HGMAn toiminValley, se riippuliidon mitta;a ennärys- råa, ja FAÄte iahetetåitin tiedoksi kaikki
mattöjen tehäilupaikta, on Kalifornian liitiernien valmistusta koskevat HGMAn
keskivaiheilla. Mutta myOs tasaisemmilla päätökset. Ensimmäset liidinvalmisnrsta
alueilla lennetiiZin: New yorkin osaval- toskevatvaatimuksetovatvuodeltalgZT,
niitä laadiuaessa otertiin pohjaksi
tiossa on 24 kerhoaja USAssa yhteensä jolloin
-fAnZ3,lotakäsitteleeFARnmlilirayksia
226 kerhoa (1987), joissa yhreensä

Kevytllrnailu

UUSI LII7AAVA HINAUSJÄRJESTELMÄ

irti, narua tulee kelalta

kuten kitkakelalta, ja pilotti on hetkessä

LiidinvalmistustavalvooUSAssaHGMA.
ja sen pienemmät oheisvuoristot tekevät Hang Glider Manufacturers Association,
äen, etå riippuliito on näillä alueilla suo- jokion valmistajien vapaaehtoisuuden
siuua. Ja liun Etelä-Kaliforniassa, Los pohjalta perurta*ä nitn. ihdysvaltain ilColumbiassa. Vuoret,

vuoden verran. Parikymmentå jåirjestelmåiii on myyty hinaan $4000. Myös andem-hinaus tällä järjestelmällä on aloitettu.

ta- telmä? Ensinnäkin nimi tulee sanoista
oli AirTime Of Lubbock, Lubbock on paikkakunta Teksasissa. Kyseessä on vetovoi"Mil*i masädöllil varustettu pick-up'in lavalle
sijoitettu hinauskela. Erikoista ATOL-hi- nauksessa on lentoonlähtö, joka tapahtuu

MM-matkalentoennätyksen omistajan
pasimme tehtaalla. Ennätys, 354 km,
lennetty, kuinkas muuten, Wills Wingin
sarjatuotanto -HP:llåi 13.7.1983.
tuntui menettää maailmanennätys?", kuului 'viisas' kysymyksemme. "Ei miltiiän
jooli aikakin niin monen woden jälkeen",

sa- LIIDINVALMISTUS ON VALvor,.rtlutz^LArsrA

äffi
no*y Mountains
il:fl,?

koilta. Kolmas tapa on ATOl-hinausjåirjestelmä suoralta tienpätkiilfii. ATOL'ia
on nyt kehitelty 3 vuottå sekä marlkinoitu

turvallisessa korkeudessa. Tätä ennen on

;l,H"5$i:H'ffi'#äflllt"rTåJl,'fftg-

aatteella toimivan ilmanopeusmittarin
mukaan. Iåhdöt ovat täten mahdollisia
mm. tyyni-ja sivutuuliolosuhteissa. Murtovarokkeena käytetiiiin 200 lbs:n (90 kp)

naruvaroketta. Wills Wingin koelentäjät
käyttåivät 600 m narua, joka tuottåa noin
400 m korkeuksia. Köyden påilissä on laskuvarjo,jonkaansiostatakaisinkelauksenkaan aikana köysi ei joudu maahan (ei ku-

1u). Willsin koelentäjät kertoivat tyytyväisyyt€nsä järjestelmiiiin, mahdollistaa-

hanseheillekoelentojenjatkuvuudenmatålillakinpilvikorkeuksilla,jolloinvuorten
lähtöpaikat ovat tukossa. Toisena positii-

fltriffii$,#åffiH'dä.-i*
edessä etupenkillä. Tåihåin lupaavzum uu-

teen vinssisovellutukseen olisimme tutustuneet, jos aikataulu olisi antanut myöten.

LIID I N T EO LLI S A U S KE S KIT.
TYNYT HARVOILLE
Wills Wingin historia alkaa vuodesta
1975,

jolloin Rob Wills perusti firman.

Valmistajia ilmestyi näihin aikoihin kuin
sieniä sateella. 1977 niitä oli jo 50 kpl, ja
Wills'in oli tuolloin 7. suurin. NytWW on
suurin USAlainen ffiVo osuudellaan markkinoista. Toimipaikka on Santa Anassa,

Los Angelesin kupeessa Toimitilat ovat
pienteollisuushallissa, muutaman sadan
neliömetrin suuruiset. Viereisessä verstaassa tehtiin vierastyövoimalla hempeiä
leninkejä! Vaikka tilat eivat oileet kummoisetkaan, näytti liitimien teko tehokkaalta, ja laatuhan on ollut Wills Wingin

myyntivaltti. Perustaja Rob Wills menehtyi jouduttuaan näytiislennolla helikopte-

riippuliiEljiäkin", tuli mieleen. Joku tiesi
missä Suomi on. Sitten löytyi toinen, joka
oli moottoripyöräillyt halki Suomen, ja
vihdoin kolmas, joka oli n:lhnyt riippuliidon alkeiskoulutusta Tahkovuorella. Ei
me sittenkäiin ihan maailman pimeimmiistä kolkasta...!?

Valjastehaan mrkka sijainti selvitettiin
meille yhteen ääneen ja sinne ajettiin.

Tehdas = omakotitalo oli autiona (se
Thanksgiving). Ilta pimeni, ei valjaita, ei

liitimiä, eikä

sen puoleen, ei yöpuutakaan.

Ajetaan vielä Crestlinelle (2 h), missä on

ja lentopailfta.

Perille pilkkopimeässä ja våisyneenä (et lag vaikutti vielä). Vahtikoira paikalla, ei syönyt eikii
edes naukannut; vain met€löi. Telta pys-

koulu

tyyn

ja makuulle. Yöllä murisi pitkin

laaksoa matkannut junadieseli, vuoren rinteellä ulvoivat kojootit. Antti kuorsasi.

rin roottorin aiheuttamiin pyörteisiin.

Tehtaan omistavat ja sitåi johtavat jo mainitut Bob Kells, Mike Meier, Steve Pearson sekiiLinda Meier, Miken vaimo.

LIITÄMÄÄN, JOSXO M ITEN.

ANTIN VANHA PM-COMETTI

nÖvrvt
Aaamupala - pannaria, syötiin ylenmääin
Joen vähän nuhruisessakuppilassa. Anui

xÄÄxt

ja Jari otettiin emännåin taholtå vanhoina
ystitvinä vastaan, Finn 7:llekin heltisi

Edellli on tullut pakkopullana kuvailluksi
kaikkea muuta kuin itse asiaa, lentiimistll.
Ensinnäkin lähdetään siitil, että liitimiä
meillii ei ollut mukana. Kisapiloteillemme oli ostettu uudet Magic'it Australiaan.
Willsin tehtaalta oli (tiettiivlisti) luvassa
demot koelennettäv:iksi, - ja eiköhän siel-

muutama sana. Suomalaiset nimet kun
ovat vaikeita, oli kaverit tutavapiirissä yksinkerlaisesti numeroitu Finn l, Finn 2
jne... eli olin siis seitsemäs riippuliitosue
malainen niillä nurkilla.
Takaisin Crestlinen Pine Crestin Air
Park'iin. Nimi kuulostaa hienolta, eikö
totta? Totuus on yksi rähjiiinen parakkimainen rakennus, sen vieressä hylätty van-

tä vuokrallekin löydy...

Mitii taas valjaisiin tulee - niiden piti olla odottamassa valmiina Lake Elinorissa
Eric Raymondilla; paitsi Antille jaJarille,
myös Kennethille. Mittarit ja muu varustus, aina niitii kattotelineitli myöten olikin
sitten mukana.

Tuloamme seuraavana påiiviinä perjantai27.lI.87 oli siis Thanksgiving -viikonloppu, ja tehdas kiinni. Heti vieressä oli
kuitenkin riippuliitokoulu sekä dealeriyntys. No sieltii kyselemåiän. Vuokralle
löytyi HPl,5, joka on HPl:n ja HP2:n välimuoto. Ehdoc ostatte nyt käteisellä tuhannella tåalalla ja myytte kahden viikon
piiilstil800 tåalalla takaisin. Fair enough?
Ei tehty kauppoja, påiiitettiin kokeilla ensin
mui[akonsteja.

VALJAAT ENSIN, SITTEN
DIN...?

LII.

Ajettiin Lake Elsinoriin 3 h, missä lento
paikka ja valjastehdas. Valjastehtaalla ei
oltu vastattu puhelimeen (se Thanksgiving). Päivä oli låimmin, kuiva, lentokelpoinen ja "tiiällä sitii vaan ajellaan" pyörii
mielessä. Kun tultiin laskupaikalle, viimeisiä liitimiä koottiin, ja oluttehtaan mainokset hihhuloivat ja polttivat mariahuanaa. Ei maistettu. "Laidasta laitaan on

ha asuntovaunu. Lisäksi toinen asuttu
asuntovaunu ja liiteri, jossa liitimiä. Tuulipussi mahiavan lipputankopuunrungon
huipussa. Pussitangon juuress:l lantalatti-

ainen'huvimaja', huvimajassa suomalaisten teltta. Kailfti niimä tulivat rin0eessä
vuoren alla kuin arjottimella eteen palatessamme aamupalala. Karua pusikkoa,
ei puita. Maa ja kivet kuin rakennusjätettii, silti luonnon tuotettå. Vieresså viettlivä laskupaikka. Jari kertoi lasketelleensa
joskus pitkäiin parissa metrissä!

Debbi, lennonlehtori rupesi puuhaan.

Olisihan tllällä joitakin liitimiä, joilla voisitte lentiä. Hiimmästys suuri - Antin vanha Comettihan se siinä joukossa, Eteliin
auringon haalistamassa pussissa. Antin ja
liitimen kolmen vuoden jållkeinen tapaaminen näytti mieluisalta. Olihan Cometilla lennetty mm. Pohjoismaiden mestaruus
v.1984. Tarkastus, liidin näytti edelleen
käyttökelpoiselta. Kun vielä makuupussi-

valjaatkin löytyivät, niin eipä muuta kuin
hyviä teiä Crestlinen lähtöpaikalle. Antille tuli hyvä lentopäivä, paikallisiakin oli
paljon ilmassa.

V ALJ AIT A P IT KILLE KAP E I LLE SUOMALAISILIÅ
Illalla ajo Lake Elsinoriin, missä tavastiin
valjastehtailija, valokuvaaja, taitolennon
maailmanmestari -84 (Monaco), lihasvoi.
malentäjä Eric Raymond sekä venezuelalainen vaimonsa. Persoonallisuuksia mo
lemmat.
"Keille teistä nämä kolmet valjaat tulevat? ",

kysyi terävåinoloinen, sympaattinen

pitkåit ja kapeat, sopivat noin 2-metrisille, solakoille piloteille hyvin. Tilattujen minojen mukaan

Eric. No, ei kåiy, ovat liian

valjaat oli tehty puolivalmiiksi, vaikkakin
epäillen... olisivatko suomalaiset niin pitkiä ja kapeita. Pitkät neuvottelut johtivat
tulokseen, ecli valjaat lyhenneciin pientä
lisäkorvausta vastaan. Syy virheeseen oli
mittamuunnoksissa ja erilaisessa mitoitustavassa. Olihan valjaissa yksi osa Suo
mesiakin, lentokonevanerista tehty jalkalauta.

AASI VAIJASTYYPPI
TZille uudelle Eric Raymondin valjasmallille on ominaista, ettåi jalkalautaa varpailla painaen pilotin nokka laskee, ja kantapäillä painaen nokka nousee. Siis pilonikoh&ainen pitch- siiätö lentotilan mukaan.
Valjaiden rinnusosa vedeäiin vetokedulla
kiinni, niin ettli vetoketjun varassahan siellä riiputaan. No, vetoketju on jåireä ja kaksi hakasta on vielä varmistamassa. Pelastusvarjo keståil aukaisun vielä 160 km/h
tuntinopeuksilla (vaatimus USAssa).

Kahdet valjaat valmiiksi keskiviikoksi,
lupasi Eric, kun sisäItn työntyi japsidealeri yli 100 kpl:n tilauksineen maksaen etukäteen käteisellä... Eivät ne ihan kaikkea
tee japanilaisetkaan itse.

LEIRI LOPPAI LYHYEEEN
Päiisi Jarikin ilmaan Antin Cometilla, mut-

ta parcmpaa himoitsivat kisapilottimme.
Wills Wingilt2i löytyi kuin löytyikin Sportliitimen proto, jota markkinajohtaja hetkessä hieman paranteli lentokuntoiseksi.
Pitkä Thanksgiving -viikonloppu oli nyt

ohi ja Crestlinessa rauhallista. Antti il-

maan. Kelaili ja pelaili heikoissa nostoissa påiästen lopulta liikehtimän llihtöpaikan yläpuolellekin. Pari paikallista oli tullut lenämåilin. "Paljonko on miehellä ko
kemusta?" kyseltiin. "No kymmenkun[a
vuotta", vastasin. "Silt2i näyttlillkin, on liitimen klisittely sitå luokkaa."
"Menkää alemmaksi Marshalliin, tulen
sinne ylåilaskuun jaJari saajatkaa", huuteli Antti. Sinne mentiin, mutta ei pässyt
Antti. Harmittavan lllhelle kylläkin, keli
oli heikentynyt. Autolla alas Pine Crest
Air Parkiin, minne Anttikin nrli aikoinaan
kiertoteitse.
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Seuraavana aamuna oli Jarin vuoro len-

tää helppoa ja

poikkiputkessa. Mekaanisen rasituksen

kevytä Sporttia, joka kai-

aiheuttama taipuma tai ylikuormituksen

ken lisäksi oli hyvin laadukasta ja jämäkkäIi työfii. Lisåiksi kisapilotit kehottivat
valmentajaa henkisesti valmistautumaan

iso ja selvä lentojen lopettrmiseksi välittiF

Sportin tyyppilentoon Marshaililta" kunhan Jari olisi aikansa 'naatiskellut'.
Jari teki aamutarkastusta, kun fiän kutsui yhtäkkiä meiä kurkkimaan siiven sisän poikkiputkea. Selvästi to&ttavissa
olevan painannan jälki n:ikyi paksussa

aiheuttama nurjahduksen

jiilki oli riitävän

mästi.

Liidin vietiin takaisin tehtaalle Santa
Anaan. HP2- demoa himoittiin tilalle,
mutta ei saatu. Parin päivän påiiistä oli
mahdollisuus piiiistä Santa Baöarassa, kukaties, lentlimilän. Siä ennen oli kuitenkin selvitettävä matkat; Triville Hawajille,

Australiaan, Uuteen Seelantiin, takaisin
Kaliforniaan ja siren joskus maaliskuussa
Suomeen. Yhdelle akaisin pimeäiin Sue
meen. Molempiin matkasuunnitelmiin saneli lähestyvä joulu yllänåvät kiireer. Oli
lähdettävä viikkoa suunniteltua aikaisemmin, paikat olivat täynnä.

Valjaat olivat kuitenkin valmiit,

ne

haettiin Lake Elsinorista. Sitten Los'in
lentoasemalle:
vella.

Moi! Nähdän kevättal-

OSALLISTUISil\KO
RIIPPULIITOKISOIHIN?
lähteå suorittamaan ensimmäistli matka- . teevähintiiän5maastolaskualiihipeltoilentoaan. Jatkuvastikotikentääkiertiien hin;

Kenneth Konoi
M aa s s amm e j örj e su täön vuo sittnin
2 4 rankingosakilpailua. Ndmö 2 -3
pöivön viikonloppukilpailut suovat
oivan mahdollisuuden SP4 -tason
piloteille kartuttaa lcntotaitojansa ja
-tiimaansa.

\Zt"in"n ongelma on, enåi eija påiäse len-

I

varsinkin
matkalentden teko tuntuu vaikealta. Tämä johtunee siitll, että suurin osa kerhon
jäsenistii on passiivisia alan harnastajia, eikä aktiiviporukkaa riitii tarpeeksi, jotta hinaus- ja hakuhommat sujuisivat. Jopa
pellftä tiiman kerääminen kent?in ympärillä termiikissä pyörien voi olla vaikeaa: haluavathan hinaaja ja starttimestarikin lentåimZiän tarpeeksi usein,

ämiiåin.

pras

raftaisu ongelmaan on osallistu-

I-lminen

rankingosakilpailuihin. On
muistettava, ettii kilpailla voi muutenkin
kuin voiffomielessä ja verenmaku suussa.
Kilpailuun voit osallistua vain oppiaksesi
ja tavataksesi toisia alan harrastajia, tai
vaikkapa kilpaillaksesi itseasi vastaan.

(itpuituihin osallisrumisessa on ne
I \hyvät puolensa, ettil esim. hinaus- ja

hakujfi estelyistii ei tarvitse huolehtia tip
paakaan, vaan voi keskittyä pelkästäin
omitan lentämiseensä. Eivätkä nämä palvelut ole kalliita: normaali hinausmaksu
ynnä 100-150 markan osallistumismaksu
on jo kauan ollutkiiytiintönä.
luo ehkä sen rarviuaI \van sysäyksen, jotta vain kotikenttää kiertlinyt SP-4 -pilotti pystyy irrottau-

f{itpaitutilanne

tumaan kentiln maagisesta vetovoimasta
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tiimaa . katso Kevytilmailu U87:sä lisäohjeita
kerätyksi,silläoppiihanvakionostden kahteen yllämainittuunvinkkiin;
saa ehkä

I

ja

optimiolosuhteissa väh2ln

.
huom).

paikatjairloamisvfitjomuutamanlennon

opiskele alan kirjallisuuttå ja paina mie-

leesi väistiimis- ja termiikkilenTosiasiakuitenkinon,ettätlillätavallalen- tos?i2innöt (Onhan ne Sinulla mapissasi,
totaidot, lermiikkien hakutaidot ja hyö- elleiole, moitipakoulutajaasi!)?
dyntiimistaidot eivät kehity, ja vaikeam- . ota mukaasi aimo annos leikkimielä ja
missa olosuhteissa rZpsähdetåiiin heti. Sen opiskelua!
sijaan matkalennolla, maiseman jatkuvas- Kilpailuun mukaan tarvitaan seuraavatpati vaihtuessa oppii nopeasti "lukemaan" perit:

jälkeen (kpmpa oppisikin, Oim.

maastoa ja pilviä

oikein.

erehdyksen jälkeen ja
I\/fuuo*an
V lpienellä onnella onnistuukin sitten
suorittamaan matkalentonsa. SP-5 Jupa-

kirjaan vaadittavat kolme 15 kilometrin
matkalentoahan suur nopeasti hankituksi.
Tämän päivän liitimet liitävät helposti
noin 1200 metrin korkeudesta yli 15 kilometriä ja pidemmällekin. Seuraavalla kerralla matkat ovat ehkä jo pitempiä, ja muutaman kenan jälkeen huomaat hätyytteleväsi 100 km rajaa tai olet lenänyt vaativan
kolmioradan läpi. Tämänlaatuisessa suorituksessa onnistuessaan tuntee saavuthneensa todella jotain erikoista!
tåpaa myös monra muura laf( isoissa
I\jin
hanasrajaa ja saa ehkäpä aivan

uusia ystäviäkin. On hyvä käyrrää ti.laisuutta hyväkseen sekä kysellä liitimen ja

välineiden Eirnmausohjeita ym. asiaan
liittyvää kokeneemmilta. Nämä kisoja
kauan kiertilneet vanhat konkarit eivät ole
"tiivoja jätkä", vaan auttavat ja neuvovat
mielellllän uusia kilpailijoita. Voihan olla
niinkin, ettå kokeneetkin oppivat samalla
jotain uutta..

Jos

rl

paaUt ensi kesitnä koemielessä osal-

listua, tässä muutåma vinkki, jotta

kaikki sujuisi turvallisesti ja mutkatomas-

.

harjoittele riitttivåisri maaliinlaskuja;

.

lupakirja

kilpailulisenssi (huolehdi

jo

vuoden-

vaihteessa)

liitimen luettelointitodistus
todistus kolmannen osapuolen vastuuvakuutuksesta
yleen9 ko. alueen GT-kartta
aa

aa

aa

NAHDAAI,{
KISO$SA!

RIIPPULIIT OMAAJOUKKUEE N
MATKAKERTOMUS osa 2.
Heimo Lamberg
Muutimme Stanwell Parkiin 22. joulukuuta. Siela telttailimme ysävällisten ausra-

lialaisten avustuksella 3. tammikuuta
saakka. Påiiviä Stanwell Parkissa siis syntyi I 3, joista lentokelpoisia kahdeksan.
Antti ja Hessu keräsivät enit€n tiimaa
Stanwellissä. Antilla kahdeksan lentopäivää ja noin 25 tuntiå ja Hessulla kuudessa

päivässä 16 lentotuntia. Mainittavan arvoinen on Hessun yksi lento, kestoltaan
viisi tuntia ja matkaa rinnetuulessa 190

km.
Tammikuun kolmas päivä ajaa köröttelimme rannikoltå 750 km sisämaahan påiin
ML Buffaloon. Seuraavapäivä kului ma-

joituksen jZirjestelyissä

ja

tutustumisessa

alueeseen tunnin lennolla lentokoneella.

Viides tammikuuta päisimme jo tositoimiin eli lentllmiilin. Samaan aikaan alkoivat myös helteet. Pliivän
huippullirnpörilat pyOrivat +37
ja +43 asteen välillä varjossa.
Helletdi kesti kymmenen päivåiä. Kuumuutta kuvaa se, ettii
jos unohti latat liidintä kootessa
aurinkoon noin 5 minuutiksi, ei
niitll voinut enitil paljain käsin
kiisitellä.

Harjoitusviikkojen aikana
matkapiiiviikirjaamme on kirjattu mm. seuraavia pieniä pähkinöitii:
Kotkat ovat täillä aggressii-

visia pesiensä lähellä. Ville
joutui kotkan hyökkäyksen
kohteeksi saaden oikeaan siipeen kolme reikää. Myös Hes-

su on joutunut usein kotkien

hyökkiiyksen kohteeksi.

lalla myöhiiän noin kello 19.00-20.00.
Vesa katkoi yhden kolmioputken laskussa kun termfikki nakkasi hänet myötä-

startissa. Vauriot olivac köli, siipiputki,
poikkiputki ja kolmioputket poikki, anten-

tuuleen.
Pepe teki vahingossa ulkopuolisen sil-

poitlci ja purje revennyt. Pilotille ei vaurioita. Ja eipä hätää mitäiin kun paikalla
on HP-dealeri ja Taiwanin pojalla palsu
lompakko. Puoli tuntia myöhemmin oli
Taiwanin kaverilla uusi liidin. Ristimme

mukan kovassa kelissä. (.ottovoinajan
säkällä still alive.)
Pojat ovat päässeet noin 3000- 3600
metrin korkeuteen (merenpinnasta ja
2700-3 300 maanpinnasta).

Starttipaikat
Starttipaikat ovat aika hurjia: ahtaat kokoamispaikat ja kapeat startthännit. Hessu
sai yhden kolmioputken poikki termiikkipuuskan heittäessä hZtnet takaisin rintee-

seen. Viisi minuuttia aikaisemmin Taiwanin pilotti tuhosi totaalisesti HP- 2:nsa

ni ja latat

vääntyneet, syöksynoikaisija

pilotin "fåystuhoksi".
Mt. Buffalon stätti suljettiinkun siellä
sattui onnettomuus. Saksalaisten avustaja
epäonnistui startissa ja törmäsi vuoren seinämäiin. Jyrkiinne on pystysuora ja noin
400 meriä korkea. Kaverin irroittamiseen
tarvittiin vuoristokiipeilijöitii ja helikoptereita. Pelasrusoperaatiolle tuli hintaa noin
10 000 dollaria.

Starni suljettiin hetija se avataan vasta
kilpailujen finaalin ajaksi.

EnnenHsaa
Kaiken kaikkiaan kilpailuihin
on ilmoittautunut 33 maatå.

Kil-

pailijoita on pari satåa. Heidiit

jaetaan neljliksi alkukilpailu-

ryhmäksi. Loppukilpailuun
pti2isee kahdeksan kilpailupäivän jZilkeen 48 parasta.

Tammikuun 20. ptiivåinä saapui Paul Saarinen vahvistamaan
joukkuetfamme (avustajana).

Stanwellissä harrastimme
myös fyysistä harjoittelua. Aamuisin suoritettiin selkä-, vatsa, ym. liikkeitä, lenkkeiltiin ja uitiin. Näideh harjoitusren avulla
suoritimme ns. "soft landingin"

termiikkiolosuhteisiin.

Alkuasetelmat näyttävät

Radioista
Ostimme 4 kpl 40 kanavan
UHF-radioita, hinta 6 4 50 taalaa
(taala noin 3 mk). Vesalla hajosi Ball-variometri viisi minuuttia startin jälkeen. Radion avulla Hessu luotsasi Vesan 40

kilo-

metrin matkan Brightiin.

kohtuullisen hyvilrä. Hessu ja
Antti kovassa kunnossa. Koskaan emme ole päässeet harjoit-

telemaan kilpailupaikalla niiin
paljon kuin nyt.

Ainoastaan avustajista on

puute. Näissä starttipaikoissa

liitimet slirkyvär helposti ilman
avustajia (terävät kiver).

Keleistö
Helteillä termiikki on rajua ja
repivåiä alhaalla ja kun sitten
päiiset ylös, niin kaikki nostot
on käytetfiivä hyvåiksi. Laskuun on turvallista tullavastail-
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RIIPPULIITIMEN HINAUS
ULTRAKEVYELLÄ
Tenho Salminen
TZimä kirjoitus ei ole tarkoitettu ohjeeksi.

Olen koonnut tietoja

ja kokemuksia eri

lähteistlija toivon, ettli asian harrastajat ottaisivat yhteyttii jos ovat jostain kohdasta
eri mielä tai jos ovat huomanneet jotain
muuta olennaista. Kaikki tieto olisi tarpeen lllhiaikoina laadittavaa ultrakevythinausohj eluonnosta varten.

Kokeilulupia on my ö nne tty
Hinauksesta A-luokan ultrakevyellä on
kokemuksia Suomessakin jo vuodesta
1983 alkaen. Ilmailuhallitus on myöntänyt useita kokeilulupia mutta eräissä tapauksissa ei tarpeeksi hyviä ilmoja ole sat-

tunut kokeiluluvan ajalle. Hinausmääät
ovatjäiineet vähäisiksi ja etikä siiä syystä
kaikista kokeiluisa ei ole laadiuu IH: n toivoma:l raporttia. Joitakin kokemuksia on
kuitenkin saatu ja ulkomaisissa alan lehdissä on myös ollut useita kirjoituksia aiheesta.

Ensimmäisiä huomioita oli se, ettii hinattavan liitimen tulisi olla nopea. Vuo.
den -83 Azurit ja Cometit olivat hiukan liian hitaita suhteessa hinaustrikeen. Siitä
ehkä johtui alkuaikojen pessimismi. Tun-

oli suoriteftu 283

aikana

kelissä onnistuisi.
Ranskalaiset ovat olleet alalla edelläkävijöitä. Idean takana on myös kaupalliset
intessit, muttatuntuu siltii, ettei ajatus ole
vielä kovin laajalti Ranskan ulkopuolelle

laisten kokemusten mukaan sopiva hinausköyden pituus on noin 60-100 meriä.
Koulunrksessa pitkä köysi on helpompi.
Murtovarokkeita on kaksi: hinauspiiiissåi
100 kg ja liitimen pässä 80 kg. Hinaus-

levinnyt. Thevenot on lentånyt Euroo- köydessii on pieni jamrvarjo
panennätysm atkan ?ffi km rike-hinauk- joutumista potkuriin.

Suomessa kokeilulupia on ollut ainakin
Lahdessa, Padasjoella, Pieksåimäellä ja

vat Cosmos-trikella kaksi liidintil kerrallaan. Oli helpon näköistä, nousunopeus
näytti riittlivzilä ja molemmat liitimet irroittivat termiikkiin alle 300 metrin korkeudessa. Niin että kyllä homma sujuu
kun sen osaa. Ranskassa on pidetty jopa
kilpailuja, joissa sarttitapana on trike-hinaus. Nästä kilpailuista kertovista jutuista löytyy toinen opetus: tike- hinaus on
opetehava riittåvän monilla harjoituslen-

Kokkolassa. Viimeaikaiset kokemukset
nykyaikaisilla nopeilla liitimillit ovat olleet myös positiivisia.

tasaisessa kelissä. Jopa maailman
parhaat lentitjät ttippäävät, murtovaroke
katkeaa ja hinaus keskeytyy jos he yrittilvät ilman harjoitusta lZihteä termiikkistiässä triken hinausköyden jatkoksi.

noilla

Myös saksalaisilla on ollut mittava
Drachenschlepp mit ultraleicht Flugzeug kokeilu, josta kirjoitettiin Drachenfliegerlehden numerossa 6/87. Tulokset olivat

lupaavia. Harjoituslentojen jiilkeen homma onnistui eri säolosuhteissa lähes kaikenlaisilla liidintyypeillåi. Viiden päiviin

Startti hinausyhdistelmlillä on suhteel-

lisen helppo. Hinausnarussa ei tosin voi
olla paljon löysiiii kuten autohinauksessa
on tapana, sillä lyhyt naru ei jousta arpeeksi. Hinafiavan on liihdetävä jouhevasti köyden peritän ja juosava pitkään ja
nopeaiti. Vasanruli helpotaa dlannetta,
mutta myös tyynen säån startti onnistuu
sillä trike kiihtyy nopeasti. Liitimen noustua ilmaan on ohjaajan pidettävä heti nopeuttå niin, etä liidin pysyy alle viiden
metrin korkeudessa triken maakiidon ajan.
Triken noustua hinattava nousee yhä
aikaa siten, ettei jliä potkurivirran alapue
lelle. Ohjausliittceiden on oliava nopeita,
hinauskonetta on seurattava samassa linjassa ja samalla korkeudella. (Hinausko
ne näkyy horisontin tasolla.) Hinattavalle
ei jliä aikaa maisemien katseluun vaan kat-
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eståirnässä sen

sestå. Unkarissa nåin omin silmin kesällä
1986, kun Thevenotja kumppanit hinasi-

&
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hinausta.Saksa-

tui siltä, ettei hinaus ainakaan termiiikki-

/

tiiviisti hinauskoneessa ja

säyttää hinaustriken kesken lennon. Täs-

hinausköydessä. Köyden kireydestit on
opittava ennakoimaan tarvittavat korjaukset. Hinausköysi roikkuu normaalivedolla loivalla kaarella, köyden kiristyessä on

tjlhiin seuraisi niin maar perusteellinen
massastå suhteessa hinåttavaan on hyötyä,

nopeutta lisättävä ja köyden löystyessä hiljennett2ivä. Kaarteessa on paras kulkea samaa reittiä hinauskoneen kanssa - ei siis

koska hinauksessa syntyvät nykäykset eivät muuta painavan koneen nopeutta niin
helposti. I\4ax 80 kg murtovaroke tuntuu

se on pidettåvä

oikaista sisäkurvin puolelle, jolloin köysi
löystyy, eikä ulkopuolelle, jolloin vauhti
kiihtyy ja köysi kiristyy (vrt. vesihiiho).
Hinaustriken lenäjän homma on periaatteessa yksinkertainen. Illin lentiill mahdollisimman suoraan ja tasaisella nopeudella. Nopeus riippuu koneen tyypistä, mutta käytiinnössä nykyisten hinaukseen sopivien trailckien hinausnopeus on

noin 55-60 kmA, kuitenkin turvallisesti
suurempi kuin sakkausnopeus. Kaartojen

sakkaus.

Ilmeisesti hinaustriken suuremmasta

aika sopivalta murtovarokkeen lujuudelta
kokemuksien mukaan. Normaalilennossa
ei vetovoiman pitäisi nousta niin suureksi
ja jos varoke ongelmatilanteessa ka&eaa
ei se aiheuta niken heilahtamista epätoivoiseen lentotilaan.

Termiikkisäässä hinaaminen

samalla nopeudella ja teholla. Samalla

il-

maviran nopeus voi muuttua myös vaakasuunnassa. "Kuplan" yläosassa trike
joutuu "vastatuul@n". Hinausköysi pyrkii

mäiln kennäli sellaisella etiiisyydellit, että
mahdollisen häiriön sattuessa sekä hinattava että hinaaja piiäsevät liiämällä kentiille. Hinauslenäjä vastaa myös hinaus-

löystymäiin, kuplan alaosassa piiinvastoin.
Hinattava saattaa samaan aikaan olla laskevassa virtauksessa ja saa todella voimistella ja olla ta*kana pysyäkseen matkassa
mukana. Myöskään hinauslento ei ole niin
mukavaa kuin lento ilman hinatavaa. Hitaasti lennettäessä on ohjaaminen raskas-

Turvallisuutta lisää tehokas hinaustri-

ke, jolloin päästäiin lentokentiin matkalla
nousemaan reilulla marginaalilla puiden
yli. Nykyisten kaksipaikkaisren rraikkien
500 cl Rotax -tai Fuji Robin -moottoreilla
päästäiin oikealla potkurilla våihintälin 1,5
m/s nousunopeuteen. Tätä voisi pitåä mi.

nimivaatimuksena. Hinaus 500 metrin
korkeuteen vie niiill2t laitteilla 5-6 minuuttia- Varta vasten hinaukseen tehdyillit ko
neilla kerrotaan maailmalla päästiivän tlihän verrattuna kaksinkertaiseen nousunopeuteen. Koska hinauskoneen moottoria rasitetaan normaalikäyttöön verrattuna rajusti, olisivat moottorinvalvontamittarit kuten kierroslukumitari ja sylinterin-

pliän liimpömittari suositehavia, jotta ko
nettå käytetfiiisiin terveellisellä tavalla.
Yleensä mainittuja miuareita ei ole ultra-

tå, nopeuden lisääminen keventäisi

paino

pisteohjausta, mutta nopeus on pyrittävä
pitämäiin mahdollisimman vakiona mitta-

ria seuraten.
Ultrakevythinaus lisäisi riippuliiräjien
harrastusmahdollisuuksia tasaisessa Suo

menmaassa. Ennen kaikkea nostoihin
olisi varmempaakuin auto- tai vint-

päåisy

turihinauksesta, koska päästllisiin korkeal-

leja suoraan nostopilven alle,joka yleensä on muutaman

kilometrin

tii. Lenopaikkoja löytyisi

påiässä

kentiis-

myös lisäi, sil-

lä välttåmättä ei arvittaisi pitkiä

ja.

seen, joissa kiitorata on varatorna hinauslangan takia koko hinauksen ajan. 100
metrin hinausnarun käsittely olisi muutenkin helpompaa kuin lOOGmetrisen. Lentonäytösten suorittaminen trikehinausta

käyttäen toisi uusia mahdollisuuksia.
Riippuliidin tai -liitimet voitaisiin tuoda
näyöspaikalle hinauksessa jopa kymmenien kilometrien Såisä, jos näytöspaikalla ei ole starttimahdollisuut[a.

Nykyisen käsityksen mukaan ultrakevythinaus on niin vaikeaa, ettei se sovi
koulutukseen eikä kokemattomille lentä-

ei ole jille.

helppoa. Kun painopisteohjacu trike kohtaa nousevan ilmavirtauksen, sen nousunopeus tietenkin kasvaa lentäjän ajaessa

jyrkkyys riippuu myös perässärulijan taidoista. Jyrkkiä kaartoja on vältettävä,
mutta startin jiilkeen tulisi pystyä kiertii-

köydestå ja muistaa pudottaa sen sovitulle
alueelle ennen laskuun tuloa.

min verratnrna auto- tai vintturihinauk-

kiitorato

Pari saråa metriä pellonsarkaa ilman

reunaesteitll riittilisi lentoon tihtöön. I€ntokentiltii toimiminen sujuisi joustavamm-

Tulevassa trike-hinausohjeessa on
måiiiriteltilvä vaatimukset mm. hinattavalle ja hinauslentäjälle. Mielestäni hinauavalla tulisi olla vähintillln SP4 -lentolupa
ja hinaajatla sama lentotuntimäårä kuin
ulnakevytlennon opettåjalta edellytetiiiin.
Lisäksi kummankin tulisi suorittaa riittävä
målåirä harjoituslentoja tasaisissa olosuh-

teissa ennen termiikkilenoja. Meikäläisissä olosuhteissa turvallisim malta hinauslennon harjoituspaikalta tuntuisi talvinen
jtirvenselkä. Olisi reilusri tilaa, hinauksen
voisi keskeyttäll koska tahansa ja ilma oli.
si tasaista.

Uskoisin, että ultrakevythinauksella
olisi tulevaisuutta, jos se saataisiin miiårätyin ehdoin hyväksyttävtiksi hinaus0avaksi. Jotkut ultrakevytlentåijät saattaisivat
olla jopa kiinnostuneita vetåmliitn liitimiä
taivaalle. Olisihan siinä motiivia lentiimi.
selle tavallisen kentån kiertämisen sijasta,
jos koneen kiiytöstii saisi vielä kustannukset peittåivän korvauksen ja bensaa jäisi

vielä muihinkin lentoihin. Vaikealrahan

ultrakevythinaus on kokeilujen aikana
tuntunut" mutta harjoitus tekee mestarit.
Myös tavallinen autohinaus tuntui muut&
mia vuosia sitten vaikealta ja vaaralliselta
mutta nykyäln se on normaalitapa påiästii
riippuliitimellä ilmaan Suomesså. -

kevyessä vakiovarusteena.

Hinauskytkin liitimessä on sijoiteuu
potkurin napaan. Tiirnä periaate on ranskalaisten nerokas keksintö. Hinauskytkin
voi toimia joko potkurin akselin läpi ai
kytkin voi olla laakeroitu potkurin kiinni-

tyslaippaan, jolloin laukaisuvaijeri kiertltåi
suojaputkessa potkurin kehän ohise. Jälkimmäinen systeemi on mahdollista asentaa

jokaiseen traikkiin.

Hinauspisteen sijainnista johtuen ei tri-

ke ole kovin herkkii hinattavan liitimen
asennon vaihteluille. Jos hinanava liidin
nousee ylemmiiksi, ei triken kohtauskulma

muutu. Vastaava tilanne purjekoneiden
leko-hinauksessa on vaarallinen. Kuiten-

kin jos ei olisi murtovaroketta hinausköydessä eikä hinauslentiijä irrottaisi,niin

STUDIO FOTO MANNELIN
OSTOPARATIISISSA.
saat:

-

Matrikkelikuvaukset
Tuotekuvaukset
-- Hää-, lapsi-, muotokuvaukset
- Valokuvaajan juhlatilaisuuksiin
ja hautajaisiin.

Varaa aika ajoissa. Puh. (90) 354 677

0ro MÄilllEtlll
Alamalmintori 3, 00700 Helsinki

hölmö hinattava voisi - påiiistiimällä liitimensä pystyyn tai lock out -asentoon - py-
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RAYSKALASSA JAETTIIN EVAITA

MATKALENNOLLE
Jouko Antere
Täydellisessä Mietaan Jussin eli ainakin
henkisesti raskaassa vesikelissä kokoontui
tusinan verran riippuliitäjiä saamaan oppia
ja harjoittelemaan matkalentoa Räyskälän

Ilmailuopistolle 16,-17 .4. Oppia porukal-

le oli annostelemassa riippuliidon kotimaiset gurut Tenho Salminen ja Heikki
Laitinen. Toisenlaista nåikemystli toi purjelentiijä Raimo Nurminen. Osanottajajoukko oli enimmåikseen SP 3 -tason pilotteja. Paria poikkeusta lukuunottamatta
kokeneempien liitiijien puuttuminen ihmetytti, tuskin viitoslupakirjallakaan vielä
kaikkea mahdollista matkalennosta tietiiä.
Ainahan asioistå toisten kanssa keskustellessa uusia ideoita saa vaikka matkalennon
yleisperiaatteet tunteekin.
Vesikeliståi johtuen jliivät matkalentohaaveet haaveiksi, mutta sitiikin enemmän
pohdittiin riippuliitomatkailun teoreettisia

kysymyksiä. Seuraavassa joitakin ha-

janaisia muistiinpanoja viisaiden vinkeistiija ohjeista.

Valmistelu luo lennolle pohjan
valmistelut ennen matkalentoa on syytii
tehd,li huolella. Sliåin kehittymistä kannattaa seurata jo kauan ennen aiottua lentoa.
Edellispäivåinä meteosta on saatava tarkat

sätiedot reitin suunnittelua varten. Heikki ja Tenho painottivat sitii, ettli ilmaan ja

reitillä påiäseminen juuri oikeaan aikaan
kehittyvåiän keliin on jo puoli voittoa.

Siispä lentopaikalle tultaessa kaikkien varusteiden on oltava tip top - kunnossa, jokaiseen uuteen viritykseen kuluu aikaa vä-

hintiiiin vartti.

- Vaatteita lennolle kannattaa varata
vain sen veran, ettåi ylhäiillä juuri tarkenee. Mikäli pilvenpohjissa lennettäessä
on miellytävåln lämmin, hikoilee itsensä
varmasti voimattomaksi todellisissa taisteluissa matalammalla. Alle 500 metrissähän se raskainta on lentliåi, varoitteli Heikki.

liidin on kuvatlava sekä startti- ettii laskupaikalla. Varion, korkeusmittarin ja kameran pattereiden on oltava kunnossa,
korkealla kylmZissä ne saattåvat hyytyä,
niinhän kiivi kuulemma Nummelinin Antille EM-kisoissa. Kun kameran patterit
eivät toimineet kääntöpisteella, joutui
suussaan varttitunnin ennen kuin asetti ne taas kameraan
ja sai otetuksi kuvan (patteri putosi vielä
rakaisin laitettaessa, muttå Antti koppasi
sen kiinni, toim. huom).
Ennen lentoa on reitistii korkeuksineen
ja aikatauluineen anneetava tieto asianomaiselle lennonjohdolle.

Antti lämmittelemåiän niitä

T ermiikkile nto

törkeintii

Mitii pienempi liitoluku laitteessa on, sitä
suuremman osan se joutuu matkalentoajastaan viett2imäåin termiikissä.
Huippupursikoneet lentävät termiikkiä

vain noin viidenneksen lentoajastaan,
mutta riippuliidin joutuu kiertåimiiiin kehää noin kolmeneljäsosaa matkalentoajas-

taan. Riippuliifiijåin matkalentosaavutukset ovat siis lähinnä kiinni pilotin kyvystä
käyttäii termiikit hyviikseen.
Hinaukset on aloitettava mahdollisimman aikaisin, jotta päivän kelin kehittymisestli ehtii saada kunnollisen kuvan. Liikoja hinauksia on silti syytll våilttåiii, jottei
takki tyhjene jo ennen reitille päsyä. Mikiili tuuli on kova, on syytli tarkkaan arvioida löydetyn noston voimakkuus: pZiäsee-

kö kunnolla ylös vai ajautuuko vain ken-

tiiltii pois. Pieniä riskjä on tietysti aina
otettåva, muutenhan hommasta ei tule mir.ii:in.

-

Ensimmäinen nosto on kiiytettävä

maksimaalisesti hyviiksi. Jos oletettu hinauskorkeus on 500, muttå tåpaat hyväntuntuisen termiikin jo 300 metrissä, ei kannata epliröidli, naru irti ja keskittåimiiän!

kehoitti Tenho.
Kuplat irloavat yleensä 15-30 minuutin
jollei samalla hinauksella
löydy toista kuplaa, on edessä pelkkä

välein, joten

mäenlasku.

Mukaan valjaspussiin on ehdottomasti
muistettava ottaa hakuporukan puhelinnumero, kynä ja paperia laskeutumisraportin
tekemistii vafren, puhelin- ja kaljaraha.

Mukava on olla vaikkadesi jotain juotavaa ensi hätliän nestehukan korvaamiseksi heti laskun jälkeen, opasti Heikki.
Jotta lento hyviiksyttiiisiin virallisesti,
on mukana oltava tietenkin kamera, jolla
reitin tunnistuspisteet voi kuvata. Myös
-
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T ermiikki

o

n hahmoteltav a

Kun termiikki sitten on osunut kohdalle,
on sen parhaiten nostavaa sydiintii etsitfiivä jZirjestelmällisesti yhteen ja samaan
suuntaan kierläen. Mikäli kiertosuuntaa
muuttaa tai lentZiä muuten poukkoillen, ei
termiikin sijaintia ja muoloa pysty hahmottamaan eikä keskustaa löydy. Kun

nostoon ajaa, on lennettlivä niin kauan
suorium kuin variometrin neula nousee, ja
vasta nousun loputtua låihdettlivä kaafiamaan. Mikäli kohta joutuu laskevaan, on
kåiåintynyt silti liian aikaisin tai v2iiirliän
suuntåan ajaen ulos kuplasta. Seuraavalla
kierroksella kannattaa lentliä hieman kauemmaksi ja ennemmän siihen suuntaan,
missä aavistaa keskustan olevan. Keskitys
on onnistunut silloin, kun variometrinneula pysyy koko kierroksen ajan vakaana, ja
nousu on tasaista, eikäliidin turhiat€mpoile.
Kunnon laskevaan jouduttaessa ei ihmeemmin kannata venkuroida, turhat ohjausliikkeet vain lisåiävät vajoamista; kohta laskevasta joutuu ulos kuitenkin.

Ylöosa eri tuntuinen kuin kuplan alaosa
Lento tuntuu erilaiselta termiikin yläosaan
tai alaosaan jouduttaessa. Koska kuplan
yläosasta ilma virtaa sivulle kohti laskevaa, pyrkii liidin oikenemaan kaarrosa ja
kampeamaan ulos koko nostosta. Meno
on samalla aika töyssyistä, kuin mukulakivillä ajelisi Nurmisen Raimon ilmaisua
käyttäen. Siinä tapauksessa on väkisin pidettlivä liidin kuplan pzilillä kaartamassa,
kohtakupla kuitenkin nouse€ leijaan nähden korkeammalle, jolloin p2iiisee sisälle
kuplaan. Siellä on jåilleen helpompi keskiruiä.
Mikäli ajaa kuplan alaosaan, on tunne

taas päinvastainen. Kuplan alaosaan
imeytyvä ilma virtaa kohti sydZimen nopeasti nousevaa osaa. Tåimä viraus pyrkii
kallistamaan leijaa entistii jyrkempään
kaarroon. Nyt on pidettåivä kieli keskellä
suuta, virheisiin ei ole varaa, muuten kupla livahtaa saavuttamattomiin. Hyvin nos-

tava sydiin on löydetävä pian ja påiäst2ivä
sen mukana kunnollisesti sisä2in kuplaan.
Tuulen suunnan perusteella voi pliätellä eräitii tärkeitli asioita kuplan muodosta
ja käyttiiytymisestä. Ylhäältli katsoen
etenkin tuulisessa kelissä kupla on soikea,
jolloin sydän on vastatuulenpuoleisessa
päåissä. Tuulen alapuolella on silloin "laskeva rotko", eli sydZin löytyy kaartamalla

vastatuulen puolelle. Tuulen yläpuolelta
kuplan keskustaa lähestyttiiessä lento tuntuu usein ensin hitaasti laskevalta, sydäntii lähestyttliessä alkaa hiljalleen kantaa ja
sitten vähitellen nosraa ennen keskustan

löytymistii.

I

l

jolloin pellot alkavat vihertya.
Silloin ne eivät eniiä kehitli termiikkiä.
Nyt on aika etsiä nostolähteet hakkuuaukeilta ja muualta metsistä, neuvoi Raisaakka,

moNurminen.
Kesiiaikana pilvikelillä kannattaa koet-

taa pilvien varjojen rajakohdista, nekin
voivat toimia aurinkoisen alueen l2immintii ilmaa ylöspäin pakottavina rajapinoina.
Toinen mahdollinen noston iroittava raja-

@,
N o stoliihte et löy ty v öt i ärke ö köy

h

tömiillö
Yleinen tunnettu nyrktcisåiZintö lienee se,
että lennettäessä matalammalla kuin puolessa välissä pilvikorkeudesta, on nostoja

etsittiivä maastokohtia tarkkailemalla; jos
matkaa pilviin on vähemmåin kuin maahan, tarkkaillaan lähinnä pilviä. Raimo

Nurminen on tunnettu kuivatermiikissä

menestyvä kilpapurjelentlljä, eli hän jos
kukaan osaa neuvoa pilvettömän kelin
nostolähteiden löytiimistii maastoa tark-

kaillen.
Kevättålvella, jolloin maa on valkea,
löytyvät nostot parhaiten männiköistä,
vaikeammin kuusikoista. Irhtimetsistä ei
lentiijåille ole iloa. Lumen sulaessa pelloilta alkaa lähteä nostda, mutta vain, mikåili
ne ovat kuivia. Mirkä pelo ei anna mi-

1

I

tliiin, Nurminen opasti.
Kun ilma lämpiäli, se ei välttåimättii futoa ylöspäin nousevaksi kuplaksi aivan itsestään. Se tarvitsee jonkinlaisen potkun,
sysåiyksen irroittautua maasta. Kun ilmastakatselee maanpinnan eri kohtia, voi pliätellä helpoimmin lZlrnpiäviä kohtia sekii
löytää niitZi rajakohtia, jotka voivat pakottaa ilman lähtemåän ylöspäin.
-Ilma vaatii suojaisan kohdan låimmetlikseen kunnolla. Tuulensuojainen aurinkoinen jakuiva metsän tai mäen katve toimii usein hyvin. Saattaa olla myös niin, ettii vähåin matkan pälissä tuulen alapuolella
oleva metslin reuna tai mäen nyppylä pakotraa myötlituuleen mattomaisena lämpimänä kerroksena valuvan ilmamassan
nousemaan irti maasta, kertoi Nurminen.
Keväällåi j2irvien ollessa vielä jäiissä
mutta peltojen jo ollessa sulia ja kuivia,
nousee tuulen yläpuolella sopivasti lZimmennyt ilma ylös kylmZin järven ja lämpi
miin pellon rajakohdasta, mikåili tuuli puhaltaa pellolta jåirvelle pliin. NZiin tapahtuu varsinkin silloin, kun lämpiävä kohta

pinta on lämpimlin männikön vaihtuminen
viileämmåiksi koivikoksi sekä suon reunalla oleva mäennyppylä, etenkin jos se on

kallioinen ja siis hyvin låimpiävä. Suosca
lämpiävä ilma saa myös kosteuna, joka ilmaa kevenuivåinä edesauttaa kuplan lähtemistli kohoamaan maan pinnasta kohti pil-

Vastaavasti jåirven takana tuulen alapuolella on suuri 3-5 kilomeriäkin pitkä ja
laaja kylmä pussi, josta on turha nostoja
odotella, vaikka silmåimäliriiisesti maasto

hyvälä näyttliisikin.

viä.

Yleinen virhekåisitys on, että termiikki
lähtee varmaksi katsotun tenniikkilähteen,

esimerkiksi hakkuuaukeaman keskeltii.
Sieltlt se ei lZlhde koskaan, ellei aukean

Kesällä vesien sulaessa tilanne on samantyyppinen, mutta järventaustan kylmä
pussi ei ole aivan yhtä suuri. Järvi on kuitenkin kesåilllikin yleensä muuca seutua
viileåimpi, jolloin nostot löytyvät tuulen
yläpuolisilta alueilta nousten jåirven yläpuolelle ja ajaunren myötätuuleen.
Jåiwen piiiille ei kuitenkaan kannata
lähteä seikkailemaan "varman" nostonlöytåmisen toivossa, ellei varmasti pälise
takaisin rannalle ellei nostoa löydiikåiZin.
Hyvän noston låiheisyydestii voi löytliii las-

keskellä ole joakin erityistii syyä pakot-

ei ole kiva laskeutua,

avulla. Jos on kova vastatuuli, kannattaa

keviakin.

Jåirveen

Tenho varoitteli.

Termiikki ei löhde löhteensii keskeltö

tamassa ilmaa

ylöspiiin.

T2illaisena voi

toimia esimerkiksi måiki tai kallio. Yleensä aina nosto lähtee tuulen alapuoleisesta
reunakohdasta, ja låihtee kulkemaan nosto-

lähteestä myötzituulen suuntaan, teroitti
RaimoN,urminen.
Vastatuuleen lennettliessä ei yleensä
kannata jä&i heikkoon nostoon pyörimäåin, tulos on usein se, ettii ajautuu enem-

mZin taaksepäin kuin påiäsee puskemaan

eteenpäin nostosta saadun korkeuden
nostokohtaan ajaessa lähinnä vain hidastaa ja käyttäi nostoalue siien mahdollisimman tårkkaan hyvliksi. Muutaman S-kaarroksen voi teh&i, muttå tiiysi kierros vie
enemmän taaksepäin, eikii matka taitu.

Pellon ja mesåln rajakohta toimii yleensä

nostolähteenä kesäkuun alkupuolelle

on järveen rajoittuvalla niemellä, eikä
lämpiävZillä ilmalla ole muuta mahdollista
kulkusuuntaa kuin valua kylmälle jåirvelle
ja llihtea kohoamaan saman tien ylöspäin.
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MM-88 Australia 22.1-13 .2.1988
Alkueröt:
Punainenryhmö

(okaisessaryhmässä45 lentäjää)

sij. nimi
kansall.
1. John Pendry
cB Magic 4 FR
2. Rick Duncan
AUS Moyes GTR 162
3. Mark Newl,and AUS Moyes GTR 1,52
4. Jess F1ynn
cB Magic
5. Bruce Case
USA HP 2
39. Ville Knuutila sF Moyes cTR 162
tehtävä km
paras km
maaliin päåsseitä
Paras nopeus km/h

päivä

1,23
45
'189
1000 1000 858
915 876 828
822
993 994 8't'1 58 873
655 950 866
835
979 876 823
900
34-t r7 9 318
310
99 107 86 105 113
99 l-07 86 62 93
5 L0 1
00
2't .1 32.0 22.3

61
949 988
1000 970
6?0 964
960 933
703 865
455 453
111 107
111 r07
4LT
30.5

31

8
4
900
893
899
861
585
116
115
0
8'7

yht
6458
63?1
6322

6109
5007

264't
845
719
31

-0

Valkoinen ryhmö
påivä

sij. nimi
kansall.
L23
l-. Ted Bouse
USA HP 2
1000 980
2. Richard Walbec F
Tecma CoLt
840 548
3. Detlev Ziege
D
Bul-Iet Super C 569 816
4. Steve Moeys
AUS Moyes GTR 162
547 1000
5. Russell Duncan AUS Moyes GTR 162
811 966
tehtävä km
85 L26
paras km
86 ]-26
maaliin päässeitä
10720
Paras nopeus km/h
27 .3 28.3

738
833
621.

125
864

119
116

456
572 899 1000
498 778 933
562 't 62 920
498 781 944
586 900 159
100 l-17 106
40 96 106
007

78yht
583 310
75L 905
827 t-000
683 864
678 931
105 105
91 1_05
0124t

25 -2

6).22
60 68

6011

6042
5961
862
76"t

24.0

Sininen ryhmö
sij. nimi
kansalf.
1. Randy Haney
CDN Magic 166
2. Piero Galleand I
Magic 155
3. Drew Cooper
AUS Moyes GTR 162
4. Herbert Kuehr A
Steinbach SP V
5. Pepe Lopes
BR Albatross GVR
24. Heikki Laitinen SF Bullet C16
36. Jari Nieminen
SF Magic 155 FR
tehtävä km
paras km
maaliin päässeitä
Paras nopeus krn/h

päivä

A1
123
45
980 814 898 198 600 910 781
766 793 898 246 87-t 751 761
918 8't4 800 265 tv2 78? 1000
7 62 815 869
288 900 1000 900
751- 681 862 198 834 824 784
465 718 't99 235 149 458 632
3I4 353 578
79 689 458
84 85 113 109 115 107 96
84 86 113
40 111 t-07 96
l-9 23
1
00
19
1
30.0 29.1 23-4
32.I 23.3

I
1000
792
463
252
806
446
248
113
113
15

yht
6247
5890

5872
5786
51 40

4502
27L9
824
751
78

28.0

Vihreiiryhmö
sij. nimi
kansall.
1. Larry Tudor
USA HP 2
2. Gerard Thevenot F
Hermes
3. Carl- Braden
AUS Foil 160
4. Martin Jursa
A
HP 2
5. Michel Carnet cB Magic 155
25. Antti Nummelin SF Magic 155
38. Vesa Laitinen
SF Magic 155
tehtävä km
paras km
maaliin päässeitä
Paras nopeus km/h
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päivä

FR
FR
FR

L234
1000 1000 959 925
855 932 9?2 1000
932 254 985 904
891 989 959 545
869 989 1000 925
294 514 572 :-23
143 467 498 22'7
89 119 114 86
89 119 114 86
221499
30.I 26.6 29-4 23-5

56
90
858

?8yht
868 836
572 870 869
897 1000 896 1000
758 854 888 832
780 338 868 832
806 54'7 696 485
558 286 357 286
108 114 101 10?
91 L1,4
86 10?
01
01112
854

28.6

26

.6

7342
6928
6868

67L6
6601
4037

2904
837

806

\

Loppukilpailu
IZ
345
728 836 870 901
853 1000
85 6 831
588 893 118 816
710 790 745 984
818 900 689 832
683 826 825 884
663 534 860 830
733 831 858 541
a64 444
7 44
900
698 846 853 s04
656 646 84-1 880

aik
kansal-f.
sij. nimi
AUS Moyes GTR 162 2960
1. Rick Duncan
2190
USA HP 2
2. Bruce Case
AUs Moyes GTR 152 296L
3. Steve Moyes
3000
USA HP 2
4. Ted Boyse
2'759
5. Bruce coldsmith cB Magic
3000
USA HP 2
6. Larry Tudor
7. Mark Newland AUS Moyes GTR 162 2937
D
Bullet Super C 2978
8. Detlev Ziege
GB Magic 4 FR
3000
9. John Pendry
steinbach SP V 278L
10. Herbert Kuehr A
2846
Magic 4
11. Mats Karl-sson S
2164
74. Heikki Laitinen SF Bul-let C 16
116. Antti Nummelin SF Magic 155 FR 1550
142. Jari Nieminen SF Magic 155 FR 1307
147. Vill"e Knuutila sF Moyes GTR 162 1-230
SF Magic 155 FR 1187
152. Vesa Laitinen
Moyes GTR
179. Gil Young Park K
tehtävä km
paras km
maaliin päåsseitä
Paras nopeus km/h

81
60
0

981
622

976
653

974
666
666
660
97 4

459
650

6lyht
1000 980
991- 652
862 6t7
907 615
180 651
881 6r_5
828 985
7s0 935
330 954
850 958
7 51 650

86 109 96 r24 113 104
49 88 96 t24 113 104
1
001-3628
22-'t 23.6 28.2 32.9

9256
8595
8591
8404
8403
8380
8303

8296
8210

1949
1

942

719
634
54

f uokkuetulokset:
maa

1.

Ar:stralia

lyhenne
AUS

2. Yhdysval 1at

USA

?
L

GB

tr

Iso-Britania
Bras ilia
Japani

6. Italia
7. Ranska
8. Läns i-Saksa

BR
I

I
F
D

ttava,LCa

10. Sveitsi
CH
R
1l-. Neuvostol i itto
L2. Tshekkoslovakia cs
1?

Ruot

s

i

L4. Kanada

CDN

L7. Norja

N

30. Tanska

SF
DK

Israe I

20. Suomi

31. Portugal

IL

P

miehiä paras
pisteet loppuk. sij .
34085 1
t.
33020 6
2.
5.
31665 4
19.
28661 5
28009 4
21.
20.
26546 4
34.
24935 4
24463 3
8.
20457 2
10.
30.
1815s 2
43.
16403 2
15244 2
28.
11.
1.4272 I
r372t
r
L2.
33.
L2263 t7981 0
65 '74.
6351 0
1390 0
137.
901
0
1?0.

AN4MA|TITAIDON
PAINAA.

lgffiåty H*tHå,?år,|lgg

re Cu 8.5-L4.5

\
I

\

päivä

1.
2.
3.
4.
5.
6.
25.

Frederik Fex

Anders Andersson
Håkan Sundin

Peter Wicander
Folke Wikberg
Tenho Salminen
A11an Flink

1"23
26 36
26 40
38 40
26 36
26 40
26
8

Jb

22
36
54
36
36

zz

456
36 2 L02
62 28 28
60224
54 36 28
54 24 34
54 36 36

yht
)) L

220
21.8

sij.
MM-88
A-1

L32.
98.

21.6

l19
23.0

8-
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aa

Aitienpäiväkisat 7-8.5
Vesivehm&&
7.5 8.5
35.0 36.0
km km

päivä

sij.
1.
2.
3.
4.
5.

nimi

Heikki Laitinen

Vesa Lappalainen

Heikki Koivukoski
Antti Nummelin
Petri Visa
ViIl-e Knuutila
Veikko Suonio
Risto Pykä1ä
Reijo Koponen
Raimo Ollikainen
Mikko Kiviranta
Matti- Heino
Kimmo Tuomisto

Kenneth Konoi

Kari Liimatainen
Jari Nierninen
Ismo Hed
Beakj(a Raasanen

Heikki Pimiä
Håkan Safo

Eero Viitafa

Ari Kauppinen

tehtävä

km

kerho

Ultra Team
Pitkävuoren riippuliitä
Padasjoen l-entokerho

jät

8.4
10.3
8.6
6.5
5.0

jät
Turun Seudun Riippulij.täjät
Turun Seudun Riippuliitäjät
ULtra Team
UItra Teåm
2.6
Kuopion Rii-ppuliitå jåt
Kuopion Riippuliitä jät
Poteli
Helsingin Riippuliitä jät
Turun Seudun Riippuliitäjät
Hjortlandets birdmen
Pitkävuoren riippuliitä jät
Pitkävuoren riippuliitä jät
Helsingin Riippul j-itä jät
Kuopion Riippuliitä jät
Valkeakosken Riippul iitöseurå
Pietarsaaren Lentokerho
2.4
Ultra Team
Pitkävuoren riippuliitä jät
2.4
Pitkävuoren riippuliitä

7

.r

2.7
6

.3

4.8
4

.8

pisteet

7.5 8.5 yht
281 175 462
437
0 437
295
0 295
1.29 10 8 237
404
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

SM-88 Vesivehm aa 30.5-5.6
30.s 3t-.5 3.6
4.6 5.6
tehtåvä km
36.4 26-2 43.6
20 .9 21 .L
Yhteispisteet eri päiviltä
sij. nro
nimjmatka matka rnatka aika matka matka aika 30.5 31.5 3.6 4.6 5.5 yht.
L. 203 Tenho Salminen 13.1 0.0 43.6 03:45 5.8 21 .1 00:55 390
O 902 113 853 2257
2. 252 Antti Nummefin 19.0 6.7 1,2.1
4.2 27.1 01:03 612 189 150
0 821 1839
3. 248 Heikki Laitinen
20.8 1.0 15.7
5.0 0.0
159 229 270
0
0 1199
4. 245 Vesa Lappalainen 1-7 .4 0.0 'l .6
0.0 l7 .2
595
0 51
0 359 1006
5. 288 Kenneth Konoi.
75-2 0.0 1.3
4.2 L3.2
492
O 44
0 243 1'19
6. 202 Vi1le Knuutila
]9.3
0.0 0.0
0.0 6.4
687
0
0
0 41 728
7. 232 Håkan Sal,o
5.5 0.0 7.3
0.0 24-8
24
0 44
0 582 650
8.255 Risto Pykälä
15-7 0.0 0.0
4-2 8.5
516
0
0
0 105 620
9.243 MattiHeino
14.5 5.3 7.6
0.0 0.0
455 34 51
0
0 541
I0. 209 Kari Sol-a
9.2 0.0 0.0
0.0 14.5
2O2 0
0
0 28I 484
LL. 249 Veikko Suonio
0.0 0.0 0.0
0.0 21,,3
0
0
0
0 419 4'19
12 . 241 Reijo Koponen
1-4.5 0.0 0.0
0.0 0.0
455
0
0
0
0 455
13. 173 Raimo Ollikainen 13.0 0.0 0.0
0,0 0.0
386
0
0
0
0 385
14. 095 Mikko Kiviranta
L0.2 0.0 0.0
0.0 9.0
248
0
0
0 119 368
15. 131 Kari Liimatainen 5.2 0.0 0.0
7.6 0.0
1
0
0 338
0 345
L6.242 Heikki Koivukoski 5.5 7.0 0.0
0.0 5.3
22 229
0
0
0 251"
I7. 743 Keijo Piltufainen 1.2 5.3 0.0
0.0 0.0
104 34
0
0
0 138
18. 230 Pekka Koivukoski 5.5 0.0 0.0
0.0 4.4
22
0
0
0
0
22
165 Eero Viitala
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0
0
0
0
0
0
0
244 Petri Visa
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0
0
0
0
0
0
0
pår-va
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Tikkakoski-rankin
päivä
tehtävä km

+

Rankin
p iiviralli

'

l

23

se

t, E M -8 8 ei tarki s t e ttu,

vuos I
Kilpailu
sij.Nimi
1. Tenho Salminen
2. Vesa Lappalainen
3. Heikki Laitinen
4. Kenneth Konoi
5. Vesa Laitinen
6. Antti Nummelin
7. Heikki Koivukoski
8. Vil"le Knuut.ila
9. Jari Nieminen
10. Risto Pykälä
11. Eero Viitafa
72. ArL Kauppinen
13. Heikki Räisänen
14. Raimo Oflikainen
15. Reijo Koponen
16. Kari Sola
l/. Hal(an Sa-Lo
18. Pekka Rotko
19. Petri Visa
20. Kari Liimatainen
21. Tapani Hänninen
22 - Keijo Myöhänen
23. Måtti Heino
24. Mikko Kiviranta
25. Veikko Suonio
26. Keijo Piitulainen
27. Pekka Koivukoski

m

1986

atkale nto

-'l

24.1

7L.4 pisteet
km 23.'7 24.-l
19.5 43.6 584 885
0 61s
0.0 31.8
0 555
29.2
5 .0
0 518
2't.6
0 .0
0 165
0.0 12.2
0 155
0.0 1l-.8
0 156
0.0 11.8
0 156
0-0 11.8
0 156
0.0 1"1.8
0 115
0.0 10.0
0
0
4.8
0.0
0
0
4.8
0.0
0
0
4.6
0 .0
0
0
0.0
0-0
0
0.0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
36.2

kerho
L. 245 Vesa Lappalainen Pitkävuoren riippuliitäjät
Pitkävuoren riippullitäjät
2. 260 Ari Kauppinen
Kuopion Riippuliitäjät
3. 247 Reijo Koponen
Hjortlandets birdrnen
4. 288 Kenneth Konoi
Turun Seudun Rii-ppuliitäjät
5. 205 Kinmo Tuomisto
Pitkävuoren riippuliitäjåt
6. 252 Antti Nummelin
6. 242 Heikki Koivukoski Padasjoen lentokerho
Ul-tra Team
6. 203 Tenho Salmlnen
Turun Seudun Riippuliitäjät
6. 209 Kari Sola
Pietarsaaren Lentokerho
L0. 232 Håkan Salo
Light wings
202 Vi1le Knuutila
Ultra Team
248 Heikki Laitinen
1?3 Raimo Ol-Iikainen Kuopion Riippuliitäjät
Helsingin Riippuliitäjät
231 Ari SaIo
Pitkävuoren riippuliitäjät
261 Jari Nieminen
Pallasliitåjät
L25 Kari Vol-anen
Helsinqin Riippuliitäjät
243 Matti Heino
nimi

22-24.7
km

Yht

L469
61,5

555
518
165
155
156
156

156
115
0
0
0
0
0
0
0

isteet

puuttuu
1988

1987

MLK MLV Vesi SM-87 PM-87 Tikka MLV MM-88 Vesi Äre sM-88 EM-88 Tikka
sij120 sij.
sij22 sij.
km l-53 sij.180 sij.
sij. sij17 sij.
krn 22 km 22 sij.
611 r6031 47 624
L53 22
2222 1 44 16015 0
L44
440
240
1s1s
4 32 53512 0
11
3 45
14 32 L44
3 3612 010 0
22222020
432
53552L6
1- 44
8 l-6 9 l-5
2 40 25011 0 528
q 32
624
250
10 t0
624
76
3 35
1 20]-3 0
11
630
440
11
624
345
B2O
5 28 824
19
240
8 8
2 40
34
630 6 6
13
3 36
3 36
12
624
1010
12564 010 8
432
20
528
15
125
24

21

21.

11

915
L40
11
L]
18

11 0

Kevytlhrwilu

vht.
2"19

206
199
158
118

116
80
70
69
58

48
40
40

36
35
34
33
32
28
25
24

2I
15
0
0
0
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maastolaskussa ei ollut mitåiiin erityisen
ihmeellistll kosketusta.
Siipi- tai poikkiputki voi myös taipua.
Tämäei näy siiven ollessakirelillä. Kiristys pois ja putkien pitäisi olla suoria. Epävarmoissa tapauksissa putki pitää irroittaa.
Arkoja paikkoja ovat holkitusten loppu-

iii.q

Liidin on tarkastettava aina ennen
le nto to iminnan alkamista, hu o no n
laskun j ölke en sekii vielii illalla pakettiin laitettaessa.

miskohdat ja putkien liitokset.

Kaaduitko laskussa liitimen päälle.
Köliputki taipuu lilhes aina kun sen pälle
pudotaan. Jopa heikko nojaaminen aivut-

Liitimen knsaus
Liidin tarkastetaan osaksi jo

kasausvai-

heessa.

Openele kasaamaan liidin aina samalla
tavalla. Kun kaikki vaiheet tehdälin samassa järjestyksessä, on unohtamisen
mahdollisuus pienempi. .liJa tatrde haahuilemaan ympåiri kenttää kesken kasauksen! Vuoristossa, tai meilläkin kovana ke-

lipäivänä, saattavat liitimet lennellåi ympäriinsä hiekkapyörteiden mukana. Viisas
kantaakin kaikki tarpeelliset tavarat liitimen luo ja laittåa valmiiksi ennen liitimen
kasauksen aloittamista.
Kolmiota kasattaessa varmistutaan, ettei yksikii2in vaijeri kulje kolmion sisåltä,
taflOin vaijerit tulevat todennåiköisesti oikein. Quickpinnit ovat vaarallisia, varmisnr niiden kunnosta ja toiminnasta.

Siipi- ja poikkiputket on he$ointa vilkaista purjeen ollessa löysällä. Pålä sisään
köliputken kohdalla olevan vetoketjun tai
råiäppänauhan kohdalta. Samalla kölitåskuttomista liitimistii katsotaan köliputken
etuosa

ja kaikista liitimistji nokkalevy

se-

kä poikkiputkien liitossaranat.

Kölitaskuttomissa liitimissä poikkiputken sarana naarmuttaa usein köliputkea!
Oletko koskaan vilkaissut köliputken yläpintaa? Köliputken suoruuskin nähdiiän

köliputken. Entli kolmioputket? Myös
speedbar on arka välintymålän.
taa

tettu jo kasauksen aikana, jääkin j:iljelle
vain vaijereiden kunnon tarkistus.

Liitimen
purlutminen

Vai jääkö! Myös kasauksen oikeelli-

suus on tffkistettava!

Eri liitimissä on

omia yksilöllisiä vikamahdollisuuksia,

jotka usein on lueteltu jopa käsikirjassa.
Olethan lukenut liitimen käsikirjan! Tyypillisiä vikoja on esimerkiksi:

. syöksynoikaisuvaijerit kiertiivät maston
. syöksynoikaisuvaijerit kiertävät jonkun
latanpälin
. syöksynoikaisuvaijerit ovat kokonaan
kiinniträmättå
. vaijereiden kiinnitys jäli valeesee
.

purjejåiä siipiputken japoikkiputken

lii-

toksen väliin
T arkistusten

j ölke en kiinnitetäön

vauaat liitirneen

ja

ne poistetaan

Osa seuraavan kerran tarkistusta t€hdii2in
purkuvaiheessa. Kaikki irto-osat jonnekin
kiinni. Pahimmat ovat latat. Suorat latat
voidaan källriä purjeen sisään. Tiediithän
montako lattaa liitimesstisi on. Laske aina
latat ennen pussiin laitamista. Kevättalvella jäälä on myöhåiistil muistella, ettå
sinnehän se kZirkilatta jåii kentälle syksyllä
viimeisen kerran lennettäessä. Tai seuraavana päiv?inä kelin paukkuessa miettiä, etjotakin edellisen päivän maastolaskupeloon 100 km ajomatkan päähän.

tä jäiköhzin

lii-

timestö vastL kun liidinitilleen puretaan.
Vuoristossa joku ehkä suosittelee että
valjaat kiinnitetilän vasta lähtöhetkellä,
muna valjaiden puutteen huomaa he$om-

min kuin kiinnitEimättä jälineen koukun.
Tarkista kuitenkin jalkalenkit!

Useimmissa liitimissä ei kuljetuspussin
mukana olevat suojat riitä estämän purjeen ja erinäisten pulttien hankaamisa toisiinsa. Suojaa tallaisetpaikat ylimitäräisillä kankaanpaloilla.
Måirkä liidin kannattaa pyrkiä kuivattamaan mahdollisimman pian, kyseessähän
voi olla viimeinen lento ennen 2 kuukauden taukoa.

parhaiten ennen kiristystii, koska erityises-

ti kölitakuttomissa liitimissä Firebirdin
New Wavea lukkunottamatta köliputki
tuodaan ulos purjeen alta ja tiimä onnistuu
vain kiriståmåillä köliputki hieman alaspän kaarevaksi.
La&at työnnefiiiin sisliän purjeen ollessa

riitfiivän löys2illäja ilman voimaa. Kun liidin kiristet?iåin varmistu, ettei kiristilrniseen tarvita ylimtiliräistii voimaa. Liika
voimantarve saattaa olla merkkinä mutkalla olevasta vaijerista. Erityisesti siipiputkiin ja köliputkeen menevät peltilaput
saattavat pyörähtliä ympziri ja vaijeria vedettäessä nyrjZihtlili mutkalle tai jopa katketa (tosin sama asia, lentiimättä jåiä kuilenkin).

Kun liidin on valmiiksi kasattu ja kul-

jetusvauriot putkista sekii purjeesta tarkis-
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Huono lasku

Huolellisuutta!

Missä liitimeen voi tulla vikoja? Ilmassa
vaurioita tulee vain iaitolennossa ja sehän
on meilläkieiletty. Jäljeile jZiiivain huono
maakäsittely ja epäonnistuneet laskut (tai

Liitteenä on jokaisen koululiitimen lentoohjekirjan takana oleva tarkistuslista.
Olethan nähnyt! Kopioi talteen ja opettele

lähdö$. Kuljetusvauriot tarkastetaan jo
kasausvaiheessa. Jokaisen epäonnistuneen laskunjälkeen

liidin tarkastetaan uu-

delleen.

Ottiko siipi laskussa maahan, puuhun
tai kiveen? Puuhun tai puskaan osumisen
jälkeen on aina syytii ryömiä siiven sisään
ja kädellä kokeilla siipiputken pinta. Ul-

koapäin kopeloimalla on lommoja tai painaumia mahdolon havaita. Ei ole hclppo
unohtaa - 85 SM:issåi kasausvaihecssa kat-

kennutta siipeä. Ja lentäjän mielest2i

t.

SilPI

MOOTTORIOSA

1.
2.

Putket suoria ja lommottomia.

Vaijerit ja vaijerinpäät ehjiä ja oikein.

1.

3.

Purjeen kiinnitykset oikein ja ehjät
erityisesti siiven kiirjissä ja köliputken
perässä.

)

QRIKE)
Ylänivelen liitos siipeen, kunto,
varmistukset, varmistuslenkki.
Istuimen lukitus paikallaan varmistettu.

3.

Keulavaijerin tai -putken asennus ja
varmistukset.

Latat oikein, muodossaan ja ehjät.

4.

Runkoputket ja tukivaijerit.

Kaikki pultit ja mutterit ehjiä ja kiinni
(nylocit).

5.

Moottoripukki ja kumityynyt,
pakoputki.

7.

Kaikki pikakiinnitykset kunnossa ja
kiinni (quickpinnit ja sokat).

6.

Potkurin kunto ja kiinnitys.

8.
9.

7.

Ripustuslenkki ja varalenkki kunnossa.

Hihnapyörän asennus, välykset, hihnan
kunto ja oikea kireys.

Latat oikeilla paikoillaan ja kiinnitykset
kunnossa.

8.

Kaasu ja rikastinvipujen toiminta,
sytytyskatkaisimen asento.

10.

Syöksynoikaisimet kunnossa ja
paikoillaan.

9.

Polttoaineen mäiirä, polttoainehanan
asento.

11.

Poikkiputkien nivelet kunnossa ja ehjät.

10.

12.

Poikkiputkien kiristys paikallaan ja
varmistettu.

Turvavyöt kunnossa j a kiinnitettynä
ennen käynnistystä ja rullausta.

11.

Potkurin ympiiristö vapaana ennen
käynnistystä.

12.

Moottorin lämmettyä tehojen kokeilu

4.

Ei reikiä eikä repeämiä purjeessa.

5.
6.

13.

Muuta liidinkohtaista .....

ennen lentoonlähtöä.
13.

Muut tarkastuskohteet ......
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Veli-setö kertoo ja piirtöii tyhmiö 5:

Saatiin Antri alas, ja lupa teltan kera

ensimmäinen etappi kohti llallin kenttää
Heräkulmalta Tuon lyhyen matkan laite
kesti hyvin, ja eikun teryleenit kohti Juu-

Kaksi

yö

pymiseen. Tunnelma oli varsin hilpeä,
kulkihan kaitki kuin videolla vaan. Juuri

oli narautettu vähän yömyssypullon korkkiakun....

tahtia j aL'(

taivaalle

ffi=@-

Läinimme pinnanmuodostus ei juuri suosi vapaata lenoa ilman hinausta. Nykyäiinhän tehdilän näköjään mitil vaan, mutta kesåillä -80 oli vielä, niin, aika kultaa
muistot, toista oli. Minäkään en vielä ollutnaimisissa.
Leijarintamalle kuului tuhkautumattoman öljyn katkua. Valmetin mainiotpojat

Gnt
6',ln

q*ö

t\

Jyskässä tekivät muun työstön ohessa terhakoita 160 cc 10 hp teollisuusmoottorei-

ta. Tokko meni montakaan kuukauta tämän tultuaAntin jaTenhon tietoon, kun jo
veijarit virittelivät Skailainiin kardaania
(ties kuinka monesta kohtaa laakeroitu ) ja
moottoria elastisin kiinnikkein kolmion
!

ylä- etupuolelle.
Jämijärvellä jfiestettiin heinäkuun lopulla experimental- koneiden kokoontumisajo, ja sai sinne tehdaskoneillakin tul-

la. Aika lyhyellii aikataululla poikkelit
päiittivät, tosta vaan käsi potasta ja lennähää moottorileijalla Jämijiirvelle Jämsästä,
konstikos hro.
Oli se silloin. Skailine oli ilman traikkia, ja potkurin avittamana piti juosta vähän kovaa ja mieluummin vastatuuleen,
jotta alkoi kantaa.

Nummelinien pihan läheltä oli heinäpellolta kerätty harkit (=5sipäät) pois, ja
siitäpä treenejä. Aika ajoin kilahti moottorin ja voimansiirtoakselin viilinen hakaliitos auki hitseistä, ja syyksi katsottiin
yleensä ylenmåiäriiiset våirinät. Seurasi

pajokea. Huoltoautoa, lyömättömån luotettavaa kuusvitosta kuplaa, luotsasi allekirjoittanut nuorena tuulispåiiinä.
Tankkausviilit rajoittivat matkanteon n.
30-40 km etappeihin. Autolla ei tahtonut
kestiiä perässä, tiestö kulkee paremmin
pohjoiseen kuin länteen.
Oli jo melko hämilrää kun saavuimme
sovittuun peltoaukkoon Juupajoen kirkon
lähettyviltt. Suunnistus ilmassa kävi ranteeseen teipatun GT-kartan mukaan, ja laskeutumisseudut oli etuldteen sovittu.

Pelto ei ollut hliäppöinen kooltaan, lisäksi lievästi sanoen sivukalteva. Totesimme kuitenkin, ettii kyllä Antti siihen
mahtuu. Majakoiksi kaasusytyttimet, ja
leijailija finaaliin. Alas päåstiikseen piti
lentlij2in sammuttaa tuo Valmetin öljyn-

maan olotilaan pyrittiiessä.

poltin. Koneen pysäytfitmisestä aiheutui
kesäyössä kantava kilahdus, kun kanki ja

Viimein tuntui siltä,

potkuri kulkivat puoli kierrosta eri suun-

laakereiden kohdittelua resonoimattoromppeet keståiisivät. Yhdeksän kieppeissä illalla alkoi

Kevytlhruilu Il88 - 20

ettZi

tiin.

Sinivalkoinen Saab 99 sisåillåiiin kaksi
rauhallista suikkapåiätli kurvaikse majoitustilustemme liittymästä telran 9t9q0,
Vehiklestä nousi todella, ja toisella ehkä
käsi lähempänä revolverin napitusta kuin
toisella, kaksi liilftuvan poliisin toimihenKiIöä.
- Täällä on kuulema pudonnut lentoke
ne peltoon.
- Vai silleen on soiteltu (ia ei ollut vii.
meinen kerta kun Annia poliisit pellosta
noukkivat, toim. huom.). Alas nrli, muttei
pudonnut. Ihan ahallaan tähän tultiin,
kun ei olis pitemmälle nähnyt, ja alkoi fueli myös olla melko vähissä, vastailimme
melko "pyrj?ihtåneinä" asioiden saamasta
uudesta käänteesä. - Tuolla se lennin on
pellon reunassa, näythetäiin.
Toinen poliisesta otti autosta voimakkaan patterikayttöisen käsivalaisimen, jolla sitten saatoi ilmoille sellaista säteilyn
aallonpituutta, että moottoriskailaini kävi
silmin hahmoteltavaksi.
- Jaa, tuo0a. Tuo ei kyllli meitin mielestii ole mikäiin lentokone. Että kyllii rämä
asia nyt saa meitin puolesta tällä kertaa olla, joskin on tästä raportoitava ylemmäksi
(a pianhan tulivatkin lentimet rekisteriin

panavaksi).
Olimme iloisia poliisiupseerin asiallisuudesta, ja asiallisia kai olimme itsekin,

pikemmin kuin,ponunrekijän nåiköisiä.
Kun selvitimme reittimme ja matkan mo
tiivit, saimme jatkaa. Kone oli niin uutta
tyyppiä, ettei sille ollut sännöksiä. Mutta tosiaan tulossa oli.

Asian päillle väyryset, ja aamulla varhain eteenpän....

f atkuu seuraavas sa nume ros sa.

S-

LENTOPAIKKAILMOITUS
Lentopaikan nimi
Ajo-ohje lentopaikalle ja puh

Keneltä saa lisätietoja

Kerho

?il

Osoite
Radan pituus ja pinnoitteet

Sopivat tuulen suunnat asteina

Milloin lentopaikalla toimitaan
Pakolliset radiolaitteet ja kanavat

Rinnetuulimahdollisuudet
A

altolentomahdollisuudet

Termiikkilentomahdolli suudet
Muuta
a.

OSTAN/MYYN ILMOITUS
Valitse

otsikko: Sn

Ostan

Sn Myyn

Sfl

Sekalaista

Nimi
Puhelinnumerot
Teksti

q_

KYSYMYKSIÄ
Nimi tai nimim.
Kysymys
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Myyn:

BULLET.C 86
. liidin joka mielelkiän lentäi reitin läpi
. tällä yksilöllil matkalennon SE 159 km
. SM 1. v-87 ja -88, EM 13. -86 ym.
. sopiva hinta

HP L70-85
.
.

kysy millä liitimellä on lennetty eniten yli 200 mailin lenoja.
kåsittelyn helppoutta kuvaa se, ettii tåillä liitimellå voitettiin
-87 ja -88 Heinolan maaliinlaskukilpailut.
vaihdoin samanlaiseen uudempaan.

.
. hp9000mk.

Vesa Lappalainen

.
.

k: 941-781338 t: 941-292758

AZUR 17 .83
moottorivahvistettu
vähZin lennetty

Eino Korhonen t: 941-783266

FOUGA

. koulutuskatsastettu, sopii SP I ja 2 koulutukseen
.. hinta vain 3500 mk, sis. hyvätmfivaljaat

.

hyväkuntoinen

Matti Moilanen t: 90-5281
Matti Riihimöki k: 90-7013661 t: 90-177199
Jorma Sorvart k: 903796512 t: 90-891403
PS. Ostamme hvvök.

PARASAIL- makuup ussivalj aat

.

Tenho Salminen k: 918-513758.

uudet, hp 2700 mk

Timo Peltoln k:931-12470 t: 931-32421

.
.

KALAVAI"IAAT!

VALJAAT
vähZin käytettyt Equalizer valjaat
våiri keltainen h: 3500 mk

kalavaljaat 24 jalanvaqolla,

Vl

jalan varjolla,

vfi sininen h: 3950 mk

Jari Nieminen t: 941-200211

.

Highway Demon
kaksikankainen liidin, halpa, moottorivahvistettu

Erkk,

.

Cloud

II

peruskorjattu 8T,lennetty 1.5 t, edullinen

PARAS All-makuup ussivalj aat
Kimmo Licsto k: 90-5653257

E
Tilaan Kevytllmailun

kt 941442

Siipiputki, Sm/pätkiä

.

80 mk/kpl

Teräskoukkuja

Ari Salo k: 90-171714

KEVYTILMAILUNTILAUS
numero 2,3 ja4/87
vuodeksi 1988

h
fl
il

!

(hinta 35 mlq/kolme numeroa)
(hinta 45 mk/neljä numeroa)

Nimi
Osoite

a

Kerho
Maksun olen suorittanut
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gil

Atlas

.

Huom! Pitkävuoren Riippuliitäjillä lehti sisältyy jäsenmaksuun
Tilaan Kevytllmailun

Sd^rk

.
.

.

Trike
mallia Salminen, ilman moottoria ja siipeåi
kåiyttlimätön yksipaikkainen

Makuupussivaljaat
käyttzimättömät Aqur Gliders De-Lux

Jussi Ruuska k: 941-618558

.
.
.
.
.

T-paitoja
hyvälaatuisia,riippuliitoaihe
useita våirejä ja kokoja
vaikkapa lahjaksi
hinta 110 mk + postikulut
tuotto kerhotoiminnan hyvliksi

Kalavaljaat
Pankka k:960-313167

Kenneth, viikonloput k: 90461696

K$m-uflr;1ä;,$
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