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KTO - KÖYSITOIMINNANOHJAAJA koulutuksen sisältö (40 h)
Esittely
Köysitoiminnan ohjaaja (KTO) on SKIL ohjaajakoulutuksen ensimmäinen taso. Se on
tarkoitettu kiipeilijöiden lisäksi seikkailutoiminnassa toimiville tai siitä kiinnostuneille
henkilöille.
KTO- kurssi antaa tarvittavat taidot ja tiedot turvalliseen ohjaustoimintaan erilaisissa
kiipeilyllisissä toimintapisteissä. Auktorisoitu KTO voi ohjata yläköysivarmisteisia ryhmiä
sisällä ja ulkona: yläköysikiipeilyä sisäseinällä, kalliolla ja jääputouksella sekä köyttä pitkin
laskeuduttamista. KTO ei voi opettaa kiipeilyä eikä liidaamista, nämä ovat KO- tasoisen
ohjaajan töitä. SKIL on linjannut kurssilla opetettavat tekniikat mahdollisimman
yksinkertaisiksi, jotta yllämainitut tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Poiketen muista SKIL:n
ohjaajakursseista KTO- kurssille pääsemiseen ei ole kiipeilyllisiä vaatimuksia.

Koulutuksen vaiheet
Saadakseen KTO- tason pätevyyden kurssilaisen on suoritettava koulutuksen kaksi
vaihetta:
(katso kuva 1. Kouluttaja koulutuksen rakenne vuodesta 2011 alkaen)
Kurssilainen osallistuu KTO koulutukseen (KTO1 ja KTO2)
Kurssilainen läpäisee KTO kokeen

Rekisteröityminen
Kokelaan tulee täyttää seuraavat vaatimukset aloittaessaan KTO- koulutuksen eli
osallistuessaan KTO1-moduulille:
Halu ohjata yläköysivarmisteisia ryhmiä sisällä ja ulkona.
Kurssilaisen tulee olla vähintään 18v. täyttänyt. Hakemuksesta
koulutusvaliokunta voi myöntää oikeuden aloittaa kurssin nuorempanakin.

KTO koulutus
KTO- moduulit ovat kahden päivän mittaisia, joilla on minimissään 16 h koulutusta. Niillä
opetetaan korkeanpaikan toiminnassa tarvittavia perustaitoja. KTO1:llä läpikäydään
henkilökohtaisia taitoja sisäseinällä ja ulkokalliolla. Se on KTO2-moduuliin valmistava.
KTO2:lla opetetaan ryhmän ohjaamista yläköysikiipeilyssä, toimintapisteissä ja
laskeuduttamisessa sekä pelastustekniikat, joita tarvitaan sisäseinä- ja kalliokiipeilyssä.
Jääkiipeilytystä yläköysivarmisteisena ei opeteta, mutta ryhtyäkseen sellaiseen toimintaan
KTO:lla pitää olla kokemusta jääkiipeilystä ja –välineistä sekä siihen liittyvistä
erityisvaaroista.
KTO – moduuli 1 (16 h)
Ensimmäisen moduulin tarkoituksena on madaltaa kynnystä osallistumiselle sekä tarjota
peruskoulutusta niille, joiden paikkakunnalla ei toimi aktiivisia kiipeilyseuroja.
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Sisältö:
- Varmistamistekniikka
- Yläköysikiipeily sisällä ja ulkona, vaaratilanteet
- Henkilökohtainen laskeutuminen
- Solmut, varusteet, turvallinen toiminta kalliolla
- Johdanto pelastustekniikkoihin
- Turvallisuusajattelu ja kommunikointi
- Köysiankkurien teko ja turvallinen toiminta kalliolla
- Access- ongelmat
KTO – moduuli 2 (16 h)
Toinen moduuli keskittyy ryhmän ohjaamiseen liittyviin kysymyksiin. Koulutuksen tärkeimpiä
asioita ovat yläköysivarmistettuun kiipeilytoimintaan liittyvien vaarojen tunnistaminen ja
ennaltaehkäisy sekä mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisu. Toisen moduulin jälkeen on
mahdollisuus osallistua näyttökokeeseen.
Sisältö:
- Ryhmän hallinta ja turvallisuus
- Ryhmän ohjaaminen yläköysivarmistetussa kiipeilytilanteessa
- Ryhmälaskeuduttaminen
- Pelastustekniikat ja vaarojen ennakointi kalliolla
- Ohjaajan vastuu, erilaiset ryhmät ym.
- Turvallisuusasiakirjat ja vakuutusasiat

Harjoitteluaika
KTO- kurssin jälkeen kurssilaisen on harjoiteltava moduuleilla opittuja taitoja ja perehdyttävä
niihin syvällisemmin oman kokeilun kautta. Harjoitteluaika kokeneimmille oppilaille on
minimissään 2 kk (max. 5v) KTO2-moduulin jälkeen.

Ensiapuvaatimukset
Ensiaputaito on tärkeää KTO:na toimivalle. KTO- koulutuksen aikana ei edellytetä EAtodistuksia eikä EA- voimassaoloa. Turvatekniikan keskuksen ohjeiden mukaan SPR:n EA II
tai vastaava on oltava voimassa ohjaajana toimittaessa, SKIL ei kuitenkaan kontrolloi EAvoimassaoloa. KTO- auktorisointi ei ole voimassa, jos ei ole voimassa olevaa SPR:n EA II
todistusta tai vastaavaa. Ensiaputaitojen ylläpidosta ja ajantasaisuudesta on vastuussa
kurssilainen itse.

KTO-näyttökoe (8h)
Ennen kokeeseen tuloa kokelaan tulee olla suorittanut seuraavat asiat:
On osallistunut KTO1 ja KTO2 moduuleille
Tulee olla vähintään 18v. täyttänyt
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Minimi harjoitteluaika (2 kk) on kulunut KTO2-moduulista
Kokeessa tullaan testaamaan kurssin sisältöön merkityistä asioista valitusti koostettuja osia,
jossa kaikista kokelaan tulee suoriutua hyväksytysti. Kokeen vastaanottaa SKIL:n
hyväksymä kouluttaja, joka on vähintään KO- auktorisoitu. Kokeen hyväksytysti läpäisseet
voivat käyttää itsestään nimikettä "Köysitoiminnanohjaaja".

KTO uudelleen auktorisointi
KTO kortin voimassaolo aika on 5 vuotta. Jos KTO- todistus tai SPR:n EA II tai vast.
todistus vanhenee, niin ohjaajapätevyys lakkaa. Päivitys suoritetaan pätevyyden
voimassaoloaikana eli 5 vuoden sisällä läpäistystä KTO- kokeesta. Kortin voimassaolon voi
päivittää osallistumalla KTO2:n ulkopäivään, erilliseen korttien päivityspäivään tai KTOkokeeseen.
Päivityksen aikana kurssin kouluttajat seuraavat uusijan toimintaa ja uusijan tulee osoittaa
ammattitaidon säilyneen.
Seurattavat asiat:
Kiipeilyn perusasiat
Välineet ja niiden käyttö ryhmätoiminnassa
Turvatarkastukset ja kommunikointi
Ryhmän turvallinen liikuttaminen ja valvonta kalliolla
Ankkuripisteiden rakennus ja periaatteet
KTO- tasoinen ryhmätoiminta ja pelastus (yläköysikiipeily ja
laskeuduttaminen)
KTO turvallisuusasenne!
Hyväksytysti suoritetun päivityksen jälkeen kokelas saa korttiinsa vuositarran, joka on
voimassa 5 vuotta eteenpäin. KTO3 (korkeaharjoiterataohjaajakurssi) päivittää myös
alemman eli KTO- tason, joten rataohjaajakurssin hyväksytysti läpäissyt on 5 vuotta
eteenpäin myös hyväksytty KTO- ohjaaja.

Koulutuksen järjestäjä
KTO- koulutuksen järjestää kokonaisuudessaan SKIL/KOVA.

Kurssilaisen kurssimateriaali
Arasola R. ja Koski J. 2005. Kiipeily- kirjasarja: Seinäkiipeily
SKIL KTO moduuli 1 -kurssimoniste
SKIL KTO moduuli 2 -kurssimoniste

Oikaisupyyntö prosessi
Koulutusvaliokunnalla on prosessi, jolla oikaisupyynnöt hoidetaan seuraavassa
järjestyksessä.
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Keskustelu kokelaan ja kokeen vastaanottajan kanssa, jossa perustellaan
miten päätökseen on päädytty ja annetaan mahdolliset ohjeet uusintakoetta
varten.
Kirjallinen oikaisupyyntö koulutusvaliokunnan puheenjohtajalle, joka
keskustelee tapauksesta kokeen vastaanottajan ja kokelaan kanssa sekä
tekee lopullisen päätöksen asiassa KTO- tasovastaavan kanssa.
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