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Senior Skydivers ry 

Arvostettu Juhlakalu TLU ja kunnioitettu juhlayleisö 

Laskuvarjourheilun perinneyhdistys Senior Skydivers ry haluaa tervehtiä pyöreitä vuo-

sia täyttävää kerhoanne. Koska kuitenkin kerhomme johtoportaan elintoiminnat ovat jo 

pahoin hidastuneet, emme onnistuneet lähettämään elävää edustajaamme paikalle. Jou-

dutte siis tyytymään tähän puheenjohtajan – ja entisen SIL:n hyppyhepun – viestiin, 

joka toivottavasti ilahduttaa Teitä suunnattomasti. 

Ilmailuliiton entisen virkailijan silmin tähysteltynä kerhonne on toiminut aivan mainiosti. 

Kaikki on tehty oikein ja hallitusti eikä kummoisiakaan turvallisuusmurheita ole ollut. 

Pienestä alusta alkaneesta kerhosta kehkeytyi mainio ja viihtyisä hyppy-yhteisö, joka 

on tarjonnut paitsi palveluja jäsenilleen, myös teräväpäisiä toimijoita moniin liittotason 

tehtäviin. Näistä voisi mainita ensimmäisen puheenjohtajanne Seppo Kokkosen osallis-

tumisen liiton laskuvarjokeskustoimikunnan LuKT:n työhän. Sen jälkeen löytyi muitakin: 

Maurits Kouhia oli LuKT:n ansiokas puheenjohtajana 1980-luvulla. Aikana, jolloin lasku-

varjourheilun suurten mullistusten (oppilaskalusto ja -koulutus, valtaisa uuden laskuvar-

jokaluston tarjonta) hallinta edellytti kokonaan uudenlaista organisaatiota.  

LuKT:n toiminnassa oli mukana myös Kris Enkvist, joka antoi kunnioitettavan panoksen 

laskuvarjokoulutuksen suunnittelussa ja myös monilla hyppymestarikursseilla koulutta-

jana. Myös laskuvarjosuunnitteluun Kris osallistui: kerhon ensimmäiset modernimmat 

oppilaskalustot (TSE Chaser) eivät sellaisenaan soveltuneet pakkolaukaisuhypyille, jo-

ten Kris suunnitteli modifikaatiot ja lähetti ne Englantiin valmistajan hyväksyttäväksi. 

Piirrokset tulivat takaisin paluupostissa hyväksymisleimalla varustettuna.  

Samaisen kalustovallankumouksen aikana kehiin ilmestyi myös Simo Sainio, joka antoi – 

ja antaa edelleenkin - tärkeän panoksen laskuvarjojen huollon kehittämisessä. 

Oman mainintansa ansaitsee myös TLU:n ja sen jäsenten merkittävä panos - valokuvin, 

tarinoin, piirroksin - vuosina 1976–1990 ilmestyneen, Ilmailuliiton tiedottamista oivalli-

sesti täydentäneen Laskuvarjourheilu-lehden julkaisuun. 



Senior Skydivers on saanut kerholtanne mittavasti apua ja tukea laskuvarjohistorian 

tallentamistyössään. Erityisesti on mainittava Seniorien nettisivuilta löytyvät Marty 

Vierun ja Artsi Mattilan loistavasti kerhoa ja eri laskuvarjotapahtumia kuvaavat valo-

kuvat. Kerholaisilta on myös saatu arvokasta apua historian käänteiden tallentamisessa 

ja tarkistamisessa. Kerhon alkuvuosia on historiaprojektia varten avustanut myös Seppo 

Kokkonen tarinoillaan kerhonne varhaishistoriasta. 

On myös pakko mainita historiatarkoituksia varten minulle toimitettu TLU:n leikekirja. 

Siitä on irronnut paitsi silkkaa asiaa, myös hulvattomia tarinoita. Mieleen on jäänyt eri-

tyisesti täydellisen asiantuntemattoman toimittajan tarina näytöshypystä toukokuussa 

1978 Huvilintu nimisen tanssipaikan katolle. Lehtiartikkelissa hauskasti arveltiin, että 

hyppääjät kenties halusivat mennä pummilla aikuistentansseihin. 

Samaisessa artikkelissa kerrottiin, että hyppääjät Pertti Koski, Mauno Räsänen, Arno 

Ylhä ja Mika Forsén, ohjastelivat itsensä vaivattomasti maalialueena olleen tanssilavan 

katolle. Mukana oli viideskin hyppääjä, Ilkka Venttola¸ mutta hänen laskuvarjossaan oli 

vain 15 metriä kangasta, kun muilla oli 44. Tämä vähäkankainen laskuvarjo oli uutisen 

mukaan ns. tunnelivarjo, jolla laskeutuminen onkin erityisen vaikeaa. Ja siitä taas johtui, 

että Venttola ei päässyt muiden tapaan tanssilavan katolle, vaan tupsahti lähimaastossa 

olevan parkkipaikan laitamille ojan pohjalle. Asiantuntijalta sekin käy, kuten jutussa to-

dettiin. Artikkelissa ei sen sijaan kerrottu, jäivätkö nuoret hyppääjäpojat aikuisten-

tanssiin, ja jos jäivät, kävikö flaksi? 

Vaivaamatta juhlaväkeä enempää, kerhoni ja omasta puolestani toivotan hulppean haus-

kaa iltaa ja menestyksekkäitä tulevia vuosikymmeniä! 
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SIL:n entinen hyppyheppu 

 

 

 


