
Hirsimäki Hannu Henry 

Lääketieteen tohtori, lastentautien erikoislääkäri, matkalääketieteen 
erityispätevyys, fysioterapeutti, urheilulääkäri 

 

 

 

 

Suoritin aikoinani asevelvollisuuden Laskuvarjojääkärikoulussa, jossa ensimmäisen kerran tutustuin 
ilmailuun hyvin suppeassa muodossa. Nyt yli 40 vuoden ajan olen ollut mukana toiminnassa aluksi 
kertausharjoitusten ja myöhemmin Laskuvarjojääkärikillan kautta. Sotilashypyiksi tulkittavia hyppyjä 
on kertynyt yli 200. SIL:n laskuvarjourheilun ohjeistuksessa ja säännöstöissä ei 
sotilaslaskuvarjourheilua eroteta mitenkään muusta laskuvarjotoiminnasta. 

Sotilaslaskuvarjohyppääjät ovat Suomessa pääsääntöisesti Laskuvarjojääkärikoulutuksen saaneita 

reserviläisiä. Mukana on muutama ”siviilihyppääjä” joka on saanut erillisen koulutuksen 

sotilaslaskuvarjohyppyjen suorittamiseen. Varjokalustona on ns pallokupu varjo, nykyisin SF10A, 

joka on normaalia joukkojenpudotusvarjoja ohjattavampi versio. 

Hypyt suoritetaan huomattavasti matalammalta kuin patjavarjohypyt. Normaali hyppykorkeus on 

350 m vaihdellen 600:n ja 350 m välissä. Hyppyjä voidaan suorittaa myös pimeällä. 

Sotilashyppytapahtumia suoritetaan ympäri maailman. Suomen Laskuvarjojääkärikillan Team 

Excelsior on osallistunut kaksi kertaa Normandian maihinnousun muistotilaisuuksiin sekä 

Hollannissa Market Gardenin muistotapahtumaan kertaalleen. Noissa tapahtumissa hypyt 

suoritetaan C47 lentokoneista (DC3) noin 20 hengen hyppyerissä. Tapahtumat ovat suuria 

yleisötapahtumia. Lisäksi Team Excelsior on suorittanut lukuisia hyppytapahtumia eri puolella 

Suomea ja myös Virossa Nurmsin ja Kuusikun lentokentillä. 

Team Excelsior on siis laskuvarjojääkärikillan alaisuudessa ja ikähaarukka osallistujissa on juuri 

varusmieskautensa lopettaneista reilu 20 vuotiaista aina yli 70 vuotiaisiin. Painopisteen ollessa 

vanhemmassa ikäluokassa. 

Ikääntyvän jäsenistön vuoksi otin ryhmän lääkärinä käyttöön tarkemman terveys/kunto -seulonnan. 

Lanseerasin käsitteen hyppyterveys analogisena liikennelääketieteessä esiintyvään termiin 

ajoterveys. 

Ajoterveys on liikennelääketieteessä yleisesti hyväksytty käsite, jonka perusteella ajokortin 

omistavan henkilön terveydentilaa ja kykyä ajaa turvallisesti autoa voidaan seurata.  Ajoterveyttä 

käsitellään eri näkökulmista säännöllisesti Suomen Lääkäripäivillä Helsingissä vuosittain. 

Ajoterveyden arviointi kuuluu jokaiselle lääkärille käytännössä jokaisen potilaskohtaamisen 

yhteydessä. Jos tavallisen potilaskontaktin yhteydessä lääkäri havaitsee jonkin ajokykyyn 

vaikuttavan seikan ja tietää potilaan omistavan ajokortin, on lääkärillä ilmoitusvelvollisuus 

viranomaiselle ja ajo-oikeus voidaan laittaa tauolle tai peruuttaa kokonaan. 

 



Ajoterveys voidaan siis suoraan verrata edellä mainitsemaani hyppyterveyteen, joka on liitettävissä 

kaikkeen laskuvarjohyppytoimintaan. 

Toisaalta sotilaslaskuvarjohyppytoiminta eroaa huomattavasti ”siviilihyppytoiminnasta” ja siihen 

liittyvät vaatimukset ja säännöstöt ovat selkeästi erotettavissa. 

Tavoitteeni ilmailuliiton hallituksessa on liittää sotilaslaskuvarjotoiminta ilmailutoimintaan ja 
selvittää hyppyterveyden vaatimuksia kaikessa laskuvarjourheilussa ja varsinkin sen eroavuuksia 
sotilashyppytoiminnan ja siviilihyppytoiminnan välillä. Tavoitteena on lisätä turvallisuutta 
laskuvarjourheilussa 
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