
SKIL SUOSITUS JUNNURYHMIEN OHJAAMISEEN
SKIL suositukset seuroissa/vapaaehtoistoiminnassa junnuryhmissä. Ohjaajien pätevyyden 
minimivaatimus ja osallistujamäärien maksimi.

1) Kun vuorolla junnuilla köysikiipeilyä
Ohjaajien määrä:

• Yksi ohjaajaa/6 hlö.

Ohjaajien pätevyys:
• Seuran koko junnutoiminnan vastuuohjaajana toimii kiipeilyohjaaja KO.
• Kun osallistujat liidaavat:

• vastuuohjaaja itse tai toinen KO aina paikalla kun liidausta
• kun liidausta opetetaan, max 4 köysiparia samaan aikaan kiipeämässä (voi olla 

vähemmän riippuen olosuhteista: tila jossa toimitaan, osallistujien ikä, osallistujien 
tarkkaavaisuus ym.). Kokenut KO osaa arvioida nämä seikat.

• Kun vain yläköysitoimintaa, paikalla oltava vähintään yksi köysitoiminnanohjaaja KTO. 
Toimittaessa sisällä ohjaajana riittää sisäseinän yläköysiohjaaja.

• Vuoron vastuullinen ohjaaja ei saa itse varmistaa, kun junnuja on varmistamassa (ks. KTO-
ohjeistus)

• On suositeltavaa, että ainakin osa ohjaajista/apuohjaajista olisi suorittanut 
junnuohjaajakoulutusmoduulin.

• Alaikäinen voi toimia vain apuohjaajana aikuisen alaisuudessa.

2) Kun junnuilla ei ole köysikiipeilyä (boulderointia tai leikinomaista toimintaa ilman 
köysikiipeilyä)
Ohjaajien määrä:

• yksi ohjaaja/ryhmä

Ohjaajien pätevyys:
• Paikalla oltava ohjaaja, jolla on lajituntemusta ja ohjauskokemusta.
• Seuran vastuuohjaaja ohjeistaa ja todentaa muiden ohjaajien osaamisen.
• Alaikäinen voi toimia vain apuohjaajana aikuisen alaisuudessa..

Seuran junnutoiminnan vastuussa oleva (KO) ohjeistaa ja kouluttaa muut ohjaajat.



(Tukes-ohjeesta- ”Ohjelmapalveluiden turvallisuuden edistäminen” - muokattu)
Yleistä: 

Vastuuohjaajan on huolellisuusvelvollisuutensa mukaisesti huolehdittava, että ammattitaitoista 
ohjaajia on riittävästi ottaen huomioon toiminnan laatu ja laajuus sekä osallistujien lukumäärä. 
Ohjaajien lukumäärän määrittäminen on osa riskinarviointia.

Ohjaajat tulee vastuuohjaajan toimesta perehdyttää ja kouluttaa tehtäväänsä ja 
turvallisuusasioihin. Tulee varmistaa henkilökunnan riittävä pätevyys ja osaaminen lajiosaamisen 
lisäksi esim. ensiapukoulutus. Henkilöstön perehdytykseen kuuluvat muun muassa 
turvallisuusasiakirjan ja avun hälytysjärjestelyiden läpikäyminen sekä osallistujien opastamiseen ja 
turvallisuuteen liittyvät asiat. On välttämätöntä arvioida henkilön todellista osaamista ja 
turvallisuusasenteita käytännössä.

On suositeltavaa, että työharjoittelussa tai muissa vastaavissa työsuhteissa olevia henkilöitä sekä 
alaikäisiä ohjaajia käytetään pääsääntöisesti vain varsinaisen henkilökunnan ohjauksen alaisena ja
apuna. Poikkeuksia lukuun ottamatta alle 18-vuotiaille ei saa antaa työtehtäviä, joihin kuuluu 
huomattavaa vastuuta omasta tai toisten turvallisuudesta tai jotka voivat aiheuttaa erityisen 
tapaturmavaaran tai terveyshaitan.


