
 

 

VAASAN LASKUVARJOKERHON HISTORIIKKI 

          Vaasan Laskuvarjokerhon syntyhetki koitti, kun Timo Nieminen uunilämpöisenä hyppymestarina muutti työn 

perässä SLK:sta Vaasaan. Tällöin elettiin syksyä v. 1969. Kerhon luominen tyhjästä ja käyntiinajo murheineen ja 

ilonhetkineen sujui samalla tavalla, kuin muissakin kerhoissa ympäri maata.   

          Ajan henkeen kuului, että vaikka ilmailubyrokratia oli vielä lapsenkengissään, aineelliset ongelmat olivat 

huomattavia. Pieniä onnenpilkahduksia lukuunottamatta lentokoneen puute ja taistelu sen voittamiseksi  on ollut 

leimaa-antava piirre kerhon historiassa läpi vuosikymmenten.  Lentokoneeseen liittyvät tekniset ongelmat ovat 

joskus olleet lähes ylivoimaisia, mutta niidenkin voittaminen on kerholle onnistunut voimistaen kerhohenkeä. 

         Jo alkuvuosistaan lähtien Vaasan kerho on ollut poikkeus siinä mielessä, että sillä oli paljon kontakteja 

ulkomaille, lähinnä Ruotsiin.  Kanssakäyminen ruotsalaisten hyppääjien kanssa oli molemmille antoisaa, ja 

kerhovierailuja tehtiin molemmin puolin. Monet ruotsalaiset sotilaskentät tulivat tutuiksi vaasalaisille, kuten mm. 

Vindeln. Viimeksi mainittu myös siksi, että siellä käytiin vuosittain legendaariseksi kilpailuksi muodostunut 

Nordkalotträffen-kisa  bodölaisten, uumajalaisten ja vaasalaisten kesken.   

         Kesällä 2015 hypättiin Vaasan lentokentällä 40 000. hyppy, mikä on erinomainen saavutus tämän kokoluokan 

kerholle. Lisäksi kerholla on upeasti toimiva oma dieselkone. Miten tähän tämän hetken auvoiseen olotilaan on 

kerhossa päästy kuluneiden 45 vuoden kuluessa? Hyvän vastauksen tarjoaa valmistumaisillaan oleva Vaasan 

Laskuvarjokerhon historiikki, jonka koostamiseen on kulunut kahdeksan vuotta.  Se kertoo – välillä pieteetillä – 

kerhon arkea iloineen ja suruineen mukana olleiden kertomana. Kirjan lukeminen on nostalginen matka 

menneisyyteen jokaiselle hyppääjälle tässä maassa. 

        Kirja on parhaillaan taitossa, ja siihen tulee yli 200 sivua sekä noin 150 valokuvaa. Kirja on sidottu, kovakantinen 

ja sen koko on 23cm x 23cm. Mukana on 27 kirjoittajaa, ja lisäksi haastatteluissa esiintyy hyppääjiä, hyppymestareita 

ja hyppylentäjiä eri aikakausilta. Kirjaa voi lukea vapaasti missä järjestyksessä hyvänsä, sillä siihen sisältyy kattava 

sisällysluettelo tekstille ja erikseen kuville, sekä hakemisto kirjassa esiintyville henkilöille ja muille asioille.  Aineisto 

on järjestetty vuosittaisiin osioihin aikajärjestyksessä. 

       Kirjan voi ostaa Vaasan Laskuvarjokerhon kautta http://www.vaasanlaskuvarjokerho.net/ , jonka kotisivuilta 

löytyy tarkemmat tilausohjeet. Eräs vaihtoehto on saada kirja vain ennakkotilauksen kautta, joten kiinnostuneiden 

kannattaa seurata tilannetta heti lokakuun alusta lähtien, sillä kirjan suunniteltu painatus on heti marraskuun alussa. 
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