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TEAM HEKLA MITALI MIELESSÄ MM-KISOIHIN
Turkulainen laskuvarjourheilun menestysjoukkue Team HeKla (Heini Elo ja Klas Ramsay)
valmistautuu mitalinnälkäisinä kesän kohokohtaan, laskuvarjourheilun MM-kisoihin (World
Parachuting Championships WPC), jotka pidetään Saksan Gerassa 5.-11. elokuuta. Suomea
edustava Team HeKla osallistuu artistic-lajien sarjaan kuuluvaan naisten freestyle -kilpailuun, ja
joukkue lähtee hakemaan uutta mitalia jo ennestäänkin mittavan palkintosarjansa jatkoksi. Tällä
hetkellä joukkue viimeistelee kisakuntoaan Ruotsin Gryttjomissa, missä olosuhteet ovat otolliset
tämän vaativan lajin harjoitteluun.
Joukkueessa hyppäävät Heini Elo ja kuvaajana toimiva Klas Ramsay, ja heidän kotiseuransa on
Turun Laskuvarjourheilijat. Elo ja Ramsay ovat harjoitelleet yhdessä vuodesta 1999 lyhyttä taukoa
lukuun ottamatta, ja he ovat moninkertaisia Suomen mestareita (2000, 2001, 2002 ja 2003; vuonna
2004 ja 2005 kisoja ei pidetty).
Freestylessä hyppääjä tekee vapaapudotuksen aikana ennalta suunniteltuja liikesarjoja
mahdollisimman tyylipuhtaasti. Liikkeet ja liikesarjat ovat huomattavan vaativia, ja ne
muistuttavatkin ilmassa tanssittavaa balettia tai kuviokelluntaa. Tässä lajissa myös hyppääjän ja
kuvaajan välinen saumaton yhteistyö on tärkeää, koska putoamisnopeus eri lentoasennoissa
vaihtelee huomattavasti, ja myös kuvaajan työskentely arvostellaan kilpailussa. Kisahyppykorkeus
on 4 000 m.
Menestynein suomalaisjoukkue
Team HeKla:n pitkäaikainen määrätietoinen harjoittelu on tuottanut upeaa kansainvälistä
menestystä. Viime vuonna Team HeKla edusti Suomea Yhdysvalloissa pidetyissä artistic-lajien
World Cup -kilpailuissa, missä he saalistivat upeasti hopeaa. Elokuussa tuli myös hopeaa
Euroopan mestaruuskisoissa Venäjällä Anton Malevsky Memorial International Cup in Artistic
Disciplines -kilpailuissa, jonka yhteydessä järjestettiin 4. avoimet Euroopan mestaruuskilpailut
lajeissa Freestyle Skydiving ja Skysurfing. Vuonna 2003 lajin MM-kilpailuissa Gap-Tallard:ssa,
Ranskassa he sijoittuivat neljänneksi. Vuonna 2002 joukkue hankki suomalaisen
laskuvarjourheilun historian parhaan sijoituksen voittamalla kultaa freestylessä artistic-lajien World
Cup -kilpailussa Itävallassa. Samana vuonna joukkue teki historiaa myös Euroopan
mestaruuskilpailuissa Espanjassa sijoittuen kolmanneksi ja tuoden näin ensimmäisen EMpronssimitalin Suomeen. Ensimmäisen mitalinsa kansainvälisissä kilpailuissa joukkue saavutti
elokuussa 2002, kun se voitti laskuvarjourheilun Pohjoismaiden ja Baltian mestaruuskilpailut
Grytjomissa, Ruotsissa. Vuonna 2001 Team HeKla kilpaili ilmailijoiden epävirallisissa
olympiakilpailuissa, World Air Gamesissa Espanjan Andaluciassa. Kilpailujen yhteydessä
järjestettiin laskuvarjourheilun maailmanmestaruuskilpailut, ja ensikertalaisena MM-tasolla
hypännyt Team HeKla selvitti tiensä finaaleihin sijoittuen kokonaiskilpailussa upeasti
kahdeksanneksi.
Joukkueen jäsenet
27-vuotias Heini Elo aloitti laskuvarjohyppyuransa vuonna 1995, ja samana vuonna hän sai
itsenäisen hyppääjän kelpoisuustodistuksen. Vuonna 1999 hänelle myönnettiin myös
hyppymestarin kelpoisuus. Tällä hetkellä hän on hypännyt n. 2 400 hyppyä. Heini on arvostettu
kouluttaja, ja sympaattisena tyyppinä hän onkin opastanut lukuisia aloittelevia hyppääjiä tämän
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vauhdikkaan lajin saloihin. Vuonna 1999 Heini oli mukana naisten Suomen ja Pohjoismaiden
muodostelmaennätyksessä (30 naista samassa muodostelmassa), ja nykyisin kutsuja
kansainvälisiin kilpailuihin ja ennätysyrityksiin tuleekin säännöllisesti. Lääketieteen kandidaatti
Heini opiskelee Turun yliopistossa, ja työkseen hän hoitaa lääkärin viransijaisuuksia eri
toimipisteissä.
30-vuotias Klas ”Klasu” Ramsay aloitti hyppäämisen vuonna 1993. Itsenäisen hyppääjän
kelpoisuus hänelle myönnettiin 1995, ja jo vuonna 1997 hän nappasi SM-pronssia kuviohypyssä.
Vapaapudotuskuvaamisesta innostunut Klasu on menestynyt erinomaisesti tässä lajissa; vuonna
1999 hän oli kuvaajana kupukuvioiden Suomen ja Pohjoismaiden ennätyksessä ja skysurfkuvaajana hän pokkasi Pohjoismaiden mestaruuden vuonna 1999. Vaikka Klasu onkin hankkinut
suurimmat meriittinsä kuvaajana, hän on myös erittäin monipuolinen hyppääjä; Turussa
kesäkuussa 2004 järjestetyissä ensimmäisissä avoimissa Canopy Piloting -mestaruuskilpailuissa
Klasu sijoittui kolmanneksi. Hän on myös yksi Suomen taitavimmista kuvunkäsittelijöistä. Raskaan
kaluston mekaanikkona työskentelevällä Klasulla on n. 3 000 hypyn kokemus.
Kisat pähkinänkuoressa
•
•
•
•
•
•
•

ajankohta 5.-11.8.2006
paikkana Gera (100.000 asukkaita) Thüringen osavaltiossa noin 200 km Berliinistä
lounaaseen
kilpailulajit kuviohyppy 4 ja 8 hengen joukkueissa sekä artistilajit Freefly, Freestyle ja
Skysurfing.
kilpailujen aikana hypätään yhteensä n. 3 500 hyppyä
yhteensä 8 maailmanmestaruutta jaossa
350 urheilijaa yli 30 eri maista
lisäksi tuomarit, toimitsijat, huoltajat, valmentajat ja vapaaehtoisia

TOIMITUKSILLE TIEDOKSI: HeKla:n valokuvia on ladattavissa Turun Laskuvarjourheilijoiden
nettisivuilta osoitteessa www.tlu.fi/HeKla. Valokuvat ovat julkaisuvapaita, mutta pyydämme
julkaisemaan valokuvaajan nimen valokuvan yhteydessä.
Lisätietoja:

Heini Elo, puh. xxx xxx xxxx,
s-posti heini@dropzone.com (kilpailujen jälkeen)
tai
Pekka Salmela, puh. xxx xxx xxxx, s-posti Pekka.Salmela@ncc.fi
Suomen Ilmailuliitto ry - Kilpailukomitea
Asiantuntija
tai
Torsten Hoffmann, puh. xxx xxx xxxx, s-posti pj@tlu.fi
Turun Laskuvarjourheilijat ry
Puheenjohtaja

Kilpailunjärjestäjä:

World Parachuting Championships (WPC) 2006
Organisationskomitee WPC 2006
c/o Aero Fallschirmsport GmbH, Flugplatz Kassel, 34379 Calden,
Germany
http://www.worldmeet2006.com/
Fédération Aéronautique Internationale, Avenue Mon-Repos 24, CH1005 Lausanne, Sveitsi (kv. ilmailuliitto)
http://www.fai.org/; http://www.fai.org/parachuting/
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