
Finice2023 – tietoa seuroihin 
Oulun Kiipeilyseura järjestää helmikuun 24. – 26. jälleen Finice-jääkiipeilytapahtuman, jossa ensi 

vuonna kilpaillaan Suomen mestaruuksien lisäksi nuorten MM-kisa ja aikuisten osalta Euroopan 

Cup. Reitintekijät ovat tulossa Etelä-Koreasta! 

Toimi nopeasti: Nuorten MM-kisassa on käytössä maakiintiö, 6 tyttöä ja poikaa jokaiseen 

ikäsarjaan. Kiintiöpaikat jaetaan ensisijaisesti jääkiipeilymaajoukkueen jäsenille. Olettehan 

huomanneet, että SKIL:llä on auki haku nuorten jääkiipeilymaajoukkueeseen, jonka hakuaika 

päättyy marraskuun loppuun: https://www.climbing.fi/content/j%C3%A4%C3%A4kiipeily-

kilpailutoiminta Mikäli teillä on hakuilla kiipeäviä junnuja, jotka ovat kiinnostuneet osallistumaan 

MM-kisaan, niin toimikaa nopeasti. Joka tapauksessa, vaikka ei olisikaan mukana nuorten MM-

edustusjoukkueessa, pääset kiipeämään Finicessä ihan samalla tavalla osallistuen SM-kisoihin.   

Nuorten MM-kisoissa ja nuorten SM-kisoissa lajeina ovat lead ja nopeuskiipeily. Euroopan cupissa 

ja vastaavissa SM-sarjoissa kilpaillaan vaan leadissa.  

Nuorten sarjat ovat syntymävuoden mukaan: 

U16: 2010 - 2008 (yläköysi ja speed) 

U19: 2005 - 2007 (lead ja speed) 

U21: 2002 - 2004 (lead ja speed) 

SM-tulokset poimitaan vastaavan sarjan MM- ja Euroopan Cup tuloksista. Euroopan cupiin ei ole 

käytössä maakiintiöitä. Kaikkien SM- ja MM- ja Euroopan Cup kilpailuihin osallistuvien pitää 

kuitenkin olla SKIL:n jäsenseurojen jäseniä ja lisäksi heillä pitää olla SKIL:n kilpailulisenssi vuodelle 

2023.  

FIniceen ilmoittaudut ostamalla kilpailulipun Finicen nettisivujen kautta. Lipun hinta tulee olemaan 

tämänhetkisen tiedon mukaan 60€ (ja se sisältää kolme lämmintä ateriaa: lounaat kisapaikalla 

lauantaina ja sunnuntaina sekä sunnuntain iltaruuan). Lisäksi ilmoittaudutaan UIAA:n 

pisteenlaskentaohjelmaan, kisalipun ostaneet saavat tästä tarkemmat ohjeet. 

Finice-kilpailusta lisätietoa nettisivuiltamme https://finice2023.com/ sekä somekanavista IG:n ja 

facebookin puolella. Jos osallistuminen yhtään kiinnostaa, suosittelen katsomaan edellisten, 

vuoden 2022 nuorten ja aikuisten Euroopanmestaruuskilpailujen tunnin mittaisen koosteen: 

https://www.youtube.com/watch?v=-toQWLrYIAo 

 

Tule talkoilijaksi Finiceen 
Talkoilijoita tarvitaan kisaviikonlopulle reilut 100 erilaisiin tehtäviin. Kisat ovat iso ponnistus 

pienelle seurallemme, helpottaisi järjestelyurakkaamme, jos saisimme mukaan talkoilijoita muista 

seuroista. Meillä on erilaisia tehtäviä ja voit valita sopivat ajat, kun ehdit talkoilemaan. Esimerkiksi, 

meillä on useita tehtäviä missä näkee myös kisasuoritukset, eikä kaikissa talkoorooleissa tarvitse 

mitään ennakko-osaamista. Muualta tuleville talkoilijoille meillä on mahdollisuus järjestää 

majoituskin tarvittaessa.  Talkoilijat saavat viikonlopun ajan ruuat, välipalat ja lämmittelytauot eli 

hyvän huollon, pääsyn kisojen loppubileisiin ja hienon Finice-t-paidan. Koulutamme talkoilijat 
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etukäteen tehtäviin. Toki kisajärjestelyjä tehdään myös ennen kisaa. Talkoissa pääset mukaan 

kisatunnelmaan. Talkoohommia on esimerkiksi: varmistaminen, tuomarikamera, tuomarointi, 

kilpailijoiden saattaminen, kioskin toiminta, järjestyshenkilön tehtävät, bilejärjestelyt, 

valokuvaaminen, somistus jne. Kysy lisää kisatalkoista: pauliina.bjork@gmail.com  

PS. Teet meille palveluksen, jos seuraat, tykkäät ja jaat somepostauksiamme.   

Tervetuloa Finiceen kisaamaan, talkoilemaan, yleisöksi tai virtuaalisesti livestreamin ääreen ja 

somekanavillemme, terveisin Oulun Kiipeilyseuran Finice-kisajärjestelyorganisaatio 
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