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HALLINTO
1.1. Hallituksen jäsenet
Suomen Kiipeilyliitto (SKIL) ry:n hallitukseen kuuluivat vuonna 2019
Sampsa Jyrkynen, pj.
Jäsenet:
Otto Lahti, BK Climbers ry. Helsinki
Laura Kosonen, Kiipeilyseura Oranki ry. Helsinki
Paavo Hahtola, Oulun Kiipeilyseura OKS-91 ry.
Hanna Hesse, Kiipeilyurheilijat ry. Helsinki
Pasi Kiuru, Mosaclimbers ry. Helsinki
Marja Tyni, Kuopion Kiipeilyseura ry.
Enni Bertling, Suomen Alppikerho ry.
1.2. Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontui vuoden 2019 aikana kolme kertaa. Kokoukset pidettiin Helsingissä. Lisäksi
hallitus piti yhteyttä puhelimitse ja sähköpostilla. Hallitus osallistui myös toimintasuunnitelmapäiville
Askolassa 31.8. -1.9. yhdessä valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenseurojen edustajien kanssa
1.3. Yhdistyksen kokoukset 2019
Suomen Kiipeilyliitto ry:n kevätkokous järjestettiin 28. huhtikuuta Helsingissä. Kokouksessa
esiteltiin toimintakertomus 2018, hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle
vuodelta 2018.
SKIL Syyskokous järjestettiin 3. marraskuuta Helsingissä. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2020
budjetti, toimintasuunnitelma ja tulevan vuoden hallituksen jäsenmäärä ja kokoonpano sekä
seuraavan vuoden jäsenmaksut. Jäsenmaksut vuodelle 2020: aikuisten jäsenmaksu 59 €/hlö ja
nuorten (alle 19 v.) jäsenmaksu 53 €/hlö. Jäsenmaksu sisältää Pohjola urheiluvakuutuksen
kiipeilyyn.
Syyskokouksen valmistelua varten järjestettiin hallituksen ja valiokuntien yhteiset
toimintasuunnitelmapäivät (ToSu) Askolassa 31.8. -1.9.2019.
SKIL oli Kööpenhaminassa sopimassa kiipeilyn pohjoismaisista asioista yhdessä Tanskan,
Ruotsin, Norjan ja Islannin liittojen kanssa Nordic Meet tapahtumassa 1.-2.3. Asialistalla oli muun
muassa:
- PM kilpailumuoto ja järjestämisvuorot
- kilpailusäännöt
- yhteinen ääni kansainvälisessä työssä
- kansallisten varmistuskorttien ja ohjaajakoulutusten yhteensopivuus
- kokemusten vaihto ja tulevaisuus
1.4. Valiokunnat
Vuoden 2019 aikana Suomen Kiipeilyliitto ry:ssä on toiminut neljä valiokuntaa: nuorisovaliokunta
NUVA, kilpailuvaliokunta KIVA, koulutusvaliokunta KOVA sekä kiipeilykallioiden asioita edistävä
ACCESS. Niiden tehtävänä on ollut omien osa-alueidensa toimintojen kehittäminen.
1.5. Jäsenyys muissa järjestöissä
Suomen Kiipeilyliitto ry. kuului toimintavuonna jäsenenä seuraaviin järjestöihin: Kansainvälinen

kiipeilyjärjestö ja kansainvälisiä jääkiipeilykilpailuja hallinnoiva Union Internationale des
Associations D'Alpinisme (UIAA), kansainvälistä kilpakiipeilyä edustava liitto International
Federation of Sport Climbing (IFSC) sekä Suomen Olympiakomitea, joka on suomalaisten liikuntaja urheilujärjestöjen yhteistyöjärjestö.
Suomen Kiipeilyliitto ja jäsenjärjestöt noudattivat toiminnassaan arvopohjana Olympiakomitean
linjaamia Reilu Peli -periaatteita.
JÄSENISTÖ
Suomen Kiipeilyliitto ry:hyn kuului vuoden 2019 lopussa 41 jäsenyhdistystä ja jäsenseurojen
jäsenmäärä oli yhteensä 4278 hlö (vuoden 2018 lopussa 40 jäsenyhdistystä ja 3895 hlö).
Uusiksi jäsenseuroiksi hyväksyttiin: Kajaanin Kiipeilijät ry.
Jäsenyhdistykset ja jäsenmäärät vuoden 2019 lopussa:

1 BK CLIMBERS RY
2 BOULDERTEHDAS
3 CLIMBING CLUB PORI
4 CLUB ALPIN SAVONLINNA
5 HANGON HYRSKYT, KIIPEILYJAOS
6 HELSINGIN NMKY, KIIPEILYJAOS
7 HIGH SPORT VAASA
8 HIRVENSALMEN URHEILIJAT
9 HYVINKÄÄN KIIPEILYSEURA
10 HÄMEENLINNAN KIIPEILYSEURA
11 KAJAANIN KIIPEILIJÄT RY.
12 KARELIAN KIIPEILIJÄT
13 KIIPEILYKERHO KIILA
14 KIIPEILYKERHO VERTIKAALI
15 KIIPEILYN VUOKSI
16 KIIPEILYSEURA ORANKI
17 KIIPEILYSEURA PROJEKTI
18 KIIPEILYURHEILIJAT RY
19 KIRKKONUMMEN SEUDUN KIIPEILIJÄT RY
20 KLONDYKE WALL
21 KOILLISMAAN KIIPEILYSEURA
22 KOTKAN KIIPEILYSEURA RY
23 KTO-KLUBI
24 KUOPION KIIPEILYSEURA
25 LAHDEN SEUDUN KIIPEILYSEURA KITKA
26 LIMINGAN NIITTOMIEHET RY.
27 LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI
28 MOSA CLIMBERS RY
29 MURIKKA RY
30 OULU CAVE RY
31 OULUN KIIPEILYSEURA 91
32 PAJA CLIMBERS JYVÄSKYLÄ
33 RIIHIMÄEN KIIPEILIJÄT RY
34 ROVANIEMEN VUORISTOKLUBI
35 SUOMEN ALPPIKERHO
36 SUOMEN KIIPEILYN EDISTÄMISYHDISTYS
37 SUUR-HOLLOLAN ALPPIKERHO RY
38 TAPANILAN ERÄ, KIIPEILYJAOSTO
39 TEAM PANIC
40 TORNIORAVAT RY.
41 TURUN NMKY
KAIKKI YHTEENSÄ
Nuoria ja lapsia, alle 19 v:

HELSINKI
TURKU
PORI
SAVONLINNA
HANKO
HELSINKI
VAASA
HIRVENSALMI
HYVINKÄÄ
HÄMEENLINNA

310
7
44
6
3
1
98
8
19
25
KAJAANI
19
JOENSUU
67
KOUVOLA
65
TAMPERE
355
IMATRA
82
HELSINKI
42
JYVÄSKYLÄ
61
HELSINKI
1305
KIRKKONUMMI 9
KERAVA
39
KUUSAMO
11
KOTKA
48
SUOMI
63
KUOPIO
65
LAHTI
63
LIMINGA
13
TURKU
310
HELSINKI
68
SEINÄJOKI
9
OULU
8
OULU
309
JYVÄSKYLÄ
20
RIIHIMÄKI
38
ROVANIEMI
60
HELSINKI
316
HELSINKI
80
HOLLOLA
12
HELSINKI
195
PORVOO
17
TORNIO
5
TURKU
3
4278
832 hlö

Liitto on neuvotellut ja maksanut jäsenseuroille Pohjolan TuplaTurva-vakuutuksen (liikunnan
toiminnanvastuu ja vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus) sekä Gramex ja Teosto
sopimukset. Nämä seuroille maksuttomat sopimukset olivat voimassa 2019 aikana.
KILPAILUTOIMINTA (KIVA)
1. Kilpailuvaliokunnan jäsenet 2019
Nora Isomäki, puheenjohtaja
Oskari Sneck, kotimaan kilpailut
Santeri Turkulainen, nuorten maajoukkue
Enni Bertling, jääkiipeily maajoukkue
Lisäksi valiokunnan ulkopuolella: Peter Backlund, päätuomari
2. Toiminta
2.1. Yleistä
Kilpailuvaliokunta työskenteli edelleen kilpakiipeilyn edistämisen ja suuren yleisön
tietoisuuteen tuomisen eteen sekä maajoukkuetoiminnan kehittämiseksi.
2.2. Valiokunnan kokoukset
Valiokunnalla oli vuoden aikana kaksi fyysistä kokousta sekä tapaamisia ja
palaverejä. Näiden lisäksi asioita hoidettiin sähköpostitse, puhelimitse ja muiden kanavien
kautta.
2.3. Kilpailutoiminta kotimaassa
1.-2.3. jääkiipeilyn nuorten MM -kilpailut ja 3.3. Euroopan cupin finaali, Oulu
4.5. SM-lead Youth- ja aikuisten ikäluokat, Helsingin Kiipeilyareena, Salmisaari Helsinki
19.5. SM-yläköysi Youth C/D, Helsingin Kiipeilykeskus, Helsinki
25.5. SM boulder aikuiset Lielahti Tampere
7.9. SM boulder Youth-ikäluokat, Voema Kuopio
26.-27.10. PM-boulder aikuiset ja Youth-ikäluokat, BK Espoo
3.11. Kantola Open Juniors, junnut, Hänkki Hämeenlinna
Lisäksi Kids-ikäisille järjestettiin mestaruuskilpailut sekä yläköydessä että boulderissa
Kotimaisten kilpailujen näkyvyys: SM-lead, PM-boulder sekä jääkiipeilyn nuorten MM -kilpailut/
Euroopan cupin finaali näkyivät TV-lähetyksinä mm. Yle Areenan, Ruutu.fi tms. kautta. Muista
kilpailuista oli pääsääntöisesti live-stream esimerkiksi FB-sivujen linkin kautta.
2.4. Aikuisten kansainvälinen kisamenestys
Boulderoinnin PM-kilpailut Espoossa 26.-27.11.
Anthony Gullsten 1. Miehet
Roosa Huhtikorpi 3. Naiset
2.5. JuniorimaajoukkueJuniorimaajoukkue osallistui vuoden 2019 aikana kahteen ulkomailla
järjestettyyn kilpailuun sekä yhteen Suomessa järjestettyyn kilpailuun. Ohessa kilpailut sekä
parhaat saavutukset niistä.
European Youth Cup (EYC) boulder (B) Graz (Itävalta)
Veikka Volotinen 43. Youth A pojat
Viljami Tuomisto 50. Youth A pojat

Aleksi Mikkola 46. Juniors pojat
Erik Valkila 52. Juniors pojat
PM (L) Malmö (Ruotsi)
Ilmari Piiroinen 1. Youth A pojat
Aleksi Mikkola 3. Juniors pojat
PM (B) Espoo
Laura Loikas 1. Youth A tytöt
Tuukka Simonen 1. Youth A pojat
Tomas Kaartinen 2. Youth B pojat
EYC kilpailussa menestys oli hiukan viime vuosia huonompi. Kansainvälinen taso niin leadissä
kuin boulderissa on vielä selkeästi koko pohjoismaista tasoa edellä. Toiveena olisi paremmat
harjoittelumahdollisuudet kilpatyyppisiin bouldereihin.
PM –tasolla saimme boulderissa ja leadissä samat mitalit kuin vuonna 2019 eli kolme mitalia
boulderissa (kulta, kulta, hopea) ja leadissä yhden mitalin (kulta).
Maajoukkueleirejä järjestettiin kaksi kappaletta kilpailuikää nuoremmille (Youth C ja D -sarjat),
molemmat Helsingin Kiipeilykeskuksessa. Ensimmäinen sisälsi niin boulderointia kuin
köysikiipeilyä. Toinen pelkästään boulderointia. Vuoden 2020 juniorimaajoukkueen valintatilaisuus
järjestettiin 4.-5.1.2020 Helsingin Kiipeilykeskuksessa.
2.6. Jääkiipeilymaajoukkue
Vuonna 2019 Suomen jääkiipeilymaajoukkueeseen kuului Enni Bertling (joukkueenjohtaja), Mira
Alhonsuo, Kuutti Heikkiä, Veli-Matti Laasonen, Tapio Alhonsuo ja Pauli Salminen.
Enni Bertling kiersi kaikki maailmancupin kuusi osakilpailua. Mira Alhonsuo ja Tapio Alhonsuo
osallistuivat kolmeen osakilpailuun ja Pauli Salminen kahteen. Kausi oli kaikkien aikojen voitokkain
koska Enni Bertling voitti ensimmäisen suomalaisen maailmancup-mitalin (pronssi, Kiinan
osakilpailu) ja Laura Loikas junioreiden MM-mitalin (pronssi).
Kirovin MM- kilpailuihin osallistui Enni Bertling (4.) ja Pauli Salminen (18.)
Sijoitukset maailman cupin osakilpailuissa:
Enni Bertling 11, 3, 5, 7, 9. (kokonaisranking Lead 6. Speed 9.)
Mira Alhonsuo 15, 6, 6 (kokonaisranking Lead 15. Speed 13.)
Tapio Alhonsuo 19, 16, 21 (kokonaisranking Lead 28. speed 30.)
Pauli Salminen 21. (kokonaisranking Lead 53. speed 21.)
Kuutti Heikkilä 10. (kokonaisranking lead 30.)
Veli-Matti Laasonen 26. (kokonaisranking lead 61.)
Helmikuussa Oulun jäätornilla järjestettiin jääkiipeilyn SM- kilpailut, jotka olivat samalla
Euroopancupin osakilpailu sekä junioreiden MM-kilpailut. Kilpailumuotona oli sekä vaikeus- että
nopeuskiipeily. SM-kilpailut voitti naisissa Enni Bertling ja miehissä Pauli Salminen.
Juniorien MM-kilpailuissa suomalaiset nuoret menestyivät hienosti:
Youth U16:
Tilda Kuikanvirta 6.

Elias Rintamäki 5.
Pysy Björk 10.
Youth U19:
Laura Loikas 3.
Wilma Törvi 9.
Jaakko Risku 17.
Oskari Pajunpää 18.
Kerkko Konola 20.
Youth U22:
Taru Salonurmi 10.
Jääkiipeilyn ja kilpajääkiipeilyn suosio Suomessa on kasvanut huimasti jääkiipeilymaajoukkueen
tuoman näkyvyyden ja Oulun Euroopan cupin sekä juniorien MM-kilpailujen ansiosta.
Hakemukset jääkiipeilymaajoukkueeseen (pohja liiton sivuilla) tulee toimittaa kiipeilyliitolle kunkin
vuoden lokakuun loppuun mennessä. Kriteereinä on saman vuoden SM-kilpailujen finaalipaikka,
mutta myös ulkokiipeilysaavutukset ja hakemuksesta ilmenevä motivaatio ja suunnitelmallisuus
otetaan huomioon. Hakemuksen toimitti määräajassa viisi urheilijaa, joista kaikki valittiin
edustamaan Suomea kansainvälisissä kilpailuissa kaudella 2019-2020.
Jääkiipeilymaajoukkueen johtaja Enni Bertling valittiin Suomen urheilutoimittajien toimesta vuoden
2019 kiipeilijäksi.
3. Tuomarointi
Toimintakertomus keskittyy SM- sekä PM-statuksen omaaviin kisoihin (viralliset kisat). Muissa
kisoissa kisajärjestäjiä avustettiin vastaamalla heidän esittämiin tuomarointia koskeviin kyselyihin.
Tuomarikoulutus järjestettiin 5.11.2019 Helsingissä, osallistujia oli parikymmentä eri puolilta
Suomea.
Vuoden 2019 aikana virallinen tuomarointi järjestettiin seuraavissa kisoissa:
- 1.-2.3. SM-jääkiipeily Oulu (samassa yhteydessä Eurooppa cupin finaalit) speed sekä lead
tuomarointi yhteistyössä UIAA:n virallisen tuomarin kanssa
- 4.5. SM-lead, aikuiset ja junnut, Helsinki
- 25.5. SM boulder, aikuiset, Lielahdessa Tampereella
7.9. SM boulder, youth-ikäluokat, Voema Kuopio
- 26.-27.10. PM-boulder, aikuiset ja junnut, BK Espoo
Vuoden aikana järjestettiin yksi tuomarikoulutus Helsingissä. Tuomaritoiminnassa myös nojattiin
vahvasti aiemmin tuomarointia suorittaneiden vapaaehtoisten panokseen sekä aivan uusien
tuomaroinnista kiinnostuneiden vapaaehtoisten tukeen. Uusia tuomareita myös ohjeistettiin
kisapäivien aamujen aikana.
PM -kisoissa käytettävät säännöt päätettiin Nordic Meet kokouksessa Kööpenhaminassa.
Tuomaroinnin vastuut ja kisojen järjestäjän vastuut selkeytyivät vuoden aikana.
4. Reitintekokoulutus
2019 aikana kaupallisten hallien toimesta järjestettiin erittäin laadukkaita reitintekokoulutuksia

5. Tiedotus
Yhteyttä valiokuntien jäsenten välillä, SKIL:iin, valmentajiin ja muihin toimijoihin on pidetty
kokousten lisäksi sähköpostilla ja puhelimitse. Kisojen yhteydessä on pidetty palavereja. Tiettyjä
asioita on välitetty liiton kotisivuilla sekä Kiipeily -lehdessä. Kilpailijoita ja jäsenistöä on tiedotettu
myös SKIL www-sivujen välityksellä.
6. Muut asiat
KIVA/ Kiipeilyliitto osallistui vuoden aikana useampaan palaveriin Olympiakomitean kanssa,
tarkoituksena selvittää lajin kehittämismahdollisuuksia. Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja
osallistuivat 17.10. Olympiakomitean lajipaneeliin. Akatemiatyö aloitettiin Oulussa.
7. Talous
Valiokunnan tulot koostuivat liiton rahoituksesta, avustuksista sekä osallistumismaksuista.
KOULUTUSTOIMINTA (KOVA)
1. Koulutusvaliokunnan jäsenet 2019
Tuomo Pesonen, puheenjohtaja, JKO- ja KKK-tasovastaava
Jaakko Lehto, KO-tasovastaava
Samuli Pekkanen, rivijäsen
Juha Ahtiainen, peruskurssijärjestelmä
Jarkko Henttonen, rivijäsen
Henri Länsipuro, peruskurssijärjestelmä
Joni Kuusenmäki, valmennusyhteyshenkilö
Tuomas Pöysti, ohjaajapäivävastaava
2. Toiminta
2.1. Yleistä
Toimintavuoden aikana tehtiin peruslaadukasta kurssittamistoimintaa.
Koulutusyhteistyötä opistojen kanssa jatkettiin. Pohjois-Suomeen järjestettiin useita KTO- ja
korkeaharjoiterataohjaajakursseja paikallisille yrityksille.
Valiokunta jatkoi liiton kouluttajien kouluttamista pelastus- ja turvallisuusasioissa. KTO-ohjaajille,
KO-ohjaajille ja KKK-kouluttajille järjestetty ohjaajapäivät (täydennyskoulutuspäivä) Helsingin
Kiipeilykeskuksessa 4.5. NUVAn kanssa yhteistyössä on tehty seuroissa/vapaaehtoistoiminnassa
toimijoille suositus junnuryhmien ohjaajamitoituksesta sekä ohjaajien pätevyyden minimivaatimus
ja osallistujamäärien maksimi.
Toimintavuoden aikana on jatkettu Log-bookin käytön tehostamista kouluttajakoulutuksessa KO- ja
KKK-tasoilla. Ohjaaja- ja kouluttajakoulutusjärjestelmään pilotoinnin jälkeen tehtiin päivitys.
Toimintavuoden aikana hyväksyttiin koulutusjärjestelmään uusi ohjaajataso: sisäseinän
yläköysiohjaaja. Se koostuu KTO-sisämoduulista (16h) ja sisä-KTO-kokeesta (8h).
Kurssimateriaalit uudelle tasolle on tehty. Tarkat kirjaukset on tehty myös SKIL ohjaaja- ja
kouluttajakoulutuksen kurssikuvaukset dokumenttiin.
2.2. Valiokunnan kokoukset
Valiokunta kokoontui fyysisesti kaksi kertaa. Kokousten väleillä on kokoonnuttu pienemmissä
kokoonpanoissa sekä keskusteltu ja tehty päätöksiä sähköpostitse ja skypepalaverissa.

Kokouksissa käsiteltiin mm. koulutussisältöjä, yhdenvertaisuussuunnitelmaa, KKK-tason
tulevaisuuden näkymiä, sisäseinän yläköysiohjaaja-tason pilotointia, Log-Book-prosesseja,
kaupallisten kiipeilyhallien ohjaajien koulutusvaatimuksista, erilaisia hakemuksia ja
vastuukouluttaja-asioita.
2.3. Ohjaajakurssit
Liitto hoitaa ohjaaja- ja kouluttajakoulutuksen. Kiipeilyseurat ja yritykset järjestävät
kiipeilykoulutusta sekä -ohjauksia jäsenistölleen sekä asiakkailleen.
Toimintavuonna on järjestetty:
 24 kpl köysitoiminnanohjaaja (KTO) moduulia (yhteensä KTO 1 ja KTO 2 ja Sisä-KTO)
 ensimmäisen uuden ohjaajatason Sisä-KTO kurssin pilotit järjestettiin Yläneellä,
Joensuussa ja Helsingissä
 10 kpl KTO -kokeita ja 2 kpl korttipäivityksiä
 1 kpl korkeaharjoiterataohjaajamoduulia KTO 3
 2 kpl sisä-KTO-moduulipilottia
 3 kpl sisä-KTO-koepilottia











1 kpl kiipeilyohjaajakurssin KO 1 -moduuli
1 kpl kiipeilyohjaajakurssin KO 2 -moduuli
1 kpl KO-päivityspäivä uudelleen auktorisoituen
1 kpl KO-kokeita
1 kpl KKK1/JKO-moduuli
1 kpl KKK2-moduuli
1 kpl KKK3-moduuli
1 kpl KKK-koe
1 kpl kalliokiipeilykouluttajakokeen uusintakoepäivä (yksittäisiä osioita)

Toimintavuoden aikana järjestettiin kalliokiipeilykouluttaja(KKK)-kurssi kaikkine moduuleineen.
Toteutettiin suunniteltu kokeilu. KKK3-moduuli oli kesäkuussa Olhavalla Dolomiittien 2 viikon
sijaan. Läsnä KKK3-moduulilla kouluttamassa oli yksi SKIL-kouluttaja. Jokainen kurssilainen kiipesi
Olhavalla kouluttajan kanssa 3 päivää. KKK-kurssi on ollut tarkoitus järjestää joka toinen vuosi.
Toimintavuonna liiton kouluttajina eli ns. vastuukouluttajina ovat toimineet:
Jari Koski (KTO), Stefan Engström (KTO), Arto Järvinen (KTO), Pasi Penttinen (KTO), Oula-Matti
Peltonen (KTO+KTO3), Kalle Pulli (KTO), Jarkko-Juhani Henttonen (KTO), Aki Hämäläinen (KTO),
Eeva Mäkelä (KTO), Jussi Muittari (KTO), Hanna Pihlajaluoto (KTO), Kimmo Peltonen (KTO,
KTO3, puuttuu KO-koe), Vilho Parjanen (KTO), Pasi Ruohtula (KTO1+KTO2), Mikko Jokinen
(KTO), Tuomas Pöysti (KTO), Jari Matsinen (KTO+KO), Jaakko Lehto (KO+JKO+KKK) ja Tuomo
Pesonen (KTO+KO+JKO+KKK). Vain liiton vastuukouluttaja voi toimia ohjaaja- ja
kouluttajakurssilla pääkouluttajana.
Koulutustasojen tasovastaavina toimivat Jari Koski (KTO 1 ja 2), Kimmo Peltonen (KTO 3), Jaakko
Lehto (KO) ja Tuomo Pesonen (JKO+KKK).
2.4. Ohjaajien auktorisoinnit
Köysitoiminnanohjaajaksi (KTO) 12 kpl kokeessa auktorisoitiin n. 62 henkilöä, joista naisia oli n. 30
Lisäksi noin 20 köysitoiminnanohjaajaa on päivittänyt auktorisoinnin uudelleen seuraavaksi
viisivuotiskaudeksi.
Korkeaharjoiterataohjaajaksi (KTO 3) auktorisoitiin 1 kurssissa ja kokeessa 10 henkilöä, joista

naisia oli 5.
Kiipeilyohjaajiksi (KO/SCI) auktorisoitiin:
Kaikkonen Albert, Karjalainen Jouko, Kettunen Eero, Ojansivu Ville, Tuulari Toni ja Vaitti Mikko
Kiipeilyohjaajaksi (KO/SCI) on päivittänyt auktorisoinnin uudelleen seuraavaksi viisivuotiskaudeksi:
Ei ketään
Jääkiipeilyohjaajiksi (JKO) auktorisoitiin:
Martin Tobias
Jääkiipeilyohjaajiksi (JKO) on päivittänyt auktorisoinnin uudelleen seuraavaksi viisivuotiskaudeksi:
Ei ketään
Kaikki KKK-auktorisoidut ovat automaattisesti jääkiipeilyohjaajia.
Kalliokiipeilykouluttajaksi (KKK/RCI) auktorisoitiin:
Ei ketään
Kalliokiipeilykouluttajaksi (KKK/RCI) on päivittänyt auktorisoinnin uudelleen seuraavaksi
viisivuotiskaudeksi:
Koski Jari ja Pesonen Tuomo
3. Valmentajakoulutus
Suomen Kiipeilyliiton valmentajakoulutuksessa on välivaihe. Oulussa aloitettu kiipeilyn
valmennuksen aketemia-työ. Selvitellään, miten valmentajakoulutusta jatkossa kehitetään. SKIL:n
vanhan valmennuskoulutuksen tasot pohjautuvat SLU:n jäsenjärjestöilleen kehittämään
viisiportaiseen ohjaaja- ja valmentajakoulutusmalliin. Tämä viisiportainen ohjaaja- ja
valmentajakoulutusmalli on ENSSEHE:n (European Network of Sport Sciences in Higher
Education) suositus ammatillisesta koulutuksesta liikuntajärjestöille ja -alan oppilaitoksille.
Valmentajat toimivat jäsenseuroissa ja maajoukkuetehtävissä.
4. Kansainvälinen toiminta
Kansainvälisiin liittoihin ja muiden maiden lajiliittoihin on pidetty yhteyttä internetin ja mailin
välityksellä.
5. Tiedotus
Koulutusvaliokunnan pöytäkirjat on jaettu hallituksen jäsenille, kaikille valiokuntien puheenjohtajille
sekä liiton palkkatyöntekijöille. Tiettyjä asioita on välitetty liiton kotisivuilla, koulutusjärjestelmään
rekisteröityneiden sähköpostilistalla (skil_kouluttajat@lists.oulu.fi) sekä Kiipeily-lehdessä.
Koulutettaville ja jäsenistölle on tiedotettu myös SKIL www-sivujen välityksellä.
6. Talous
Valiokunnan talous on toiminut kursseilta saatujen osallistumismaksujen ja koulutusmateriaalin
tuloilla sekä OKM:n avustuksella. Valiokunnan talous oli vakaalla pohjalla.
Kuluja on aiheutunut lähinnä kokouksista ja koulutustapahtumista matkakuluina, kurssien
koulutusvälineistön hankinnasta sekä koulutuskirjallisuuden, kurssimateriaalivihkojen ja
todistuspohjien tekokustannuksista; valokuvat, piirrokset, taitto, oikeudet ja painatus.

NUORISOTOIMINTA (NUVA)
1. Nuorisovaliokunnan jäsenet 2019
Markku Moilanen, puheenjohtaja, junnuohjaajakoulutus
Heidi Saarinen, junnuohjaajakoulutus
Petra Ihalainen, junnuohjaajakoulutus
Tiina-Maria Siipola, junnuohjaajakoulutus
Juuso Montonen, junnuleirit
2. Yleinen tehtäväkenttä vuonna 2019:
 Kannustaa ja tukea nuorisotyön aloittamista pienemmillä paikkakunnilla
 Kannustaa ja tukea jäsenseuroja aloittamaan lasten ja nuorten ohjattua
harrastustoimintakiipeilyn parissa
 Parantaa lajin tunnettavuutta sekä lasten ja nuorten että nuorisotoimesta päättävien
parissa
 Vakiinnuttaa Junnuohjaajakoulutus vuosittaiseksi koulutustapahtumaksi, jonka paikka
vaihtelee eri puolilla Suomea
 Järjestää kansallinen junnuleiri kesällä 2019
 Avustaa ja osallistuu pohjoismaiseen junnuleiriin Tanskassa
3. Toiminta
3.1. Yleistä
Toiminnan yleiset tavoitteet jäivät osittain toteutumatta. Vuoden kohokohtia olivat sekä
pohjoismainen junnuleiri.
3.2. Junnuohjaajakoulutus
Junnuohjaajakoulutukseen luotu ajantasainen 14h sisältökokonaisuus Jorma Käyhkön
avustuksella on osoittautunut hyväksi kokonaisuudeksi ja löytänyt paikkansa SKIL:n
koulutuskartalla. Materiaalia pyritään kehittämään edelleen palvelemaan tarpeita paremmin. 2019
järjestettiin junnuohjaajakoulutus Oulussa 30.-31.3.2019. Koulutus keräsi kiitosta ja samalla saatiin
uusi kouluttaja mukaan toimintaan.
3.3 Junnuohjaajaseminaari
2019 pidettiin välivuosi junuohjaajaseminaarin kanssa. Tavoitteena on järjestää tapahtuma jälleen
vuoden 2020 aikana.
3.4. Kansallinen junnuleiri
Kansallinen junnuleiri oli tarkoitus järjestää Ahvenanmaalla, mutta reusrsseja leirin järjestämiseen
ei löytynyt tänä vuonna.
3.5. Pohjoismainen junnuleiri
NYC 2019 – Pohjoismainen junnuleiri järjestettiin Bornholmissa Tanskassa. Suomen ryhmässä
osallistui 7 nuorta ja 3 aikuinen. Ohjaajana toimi leireistä vastaava Juuso Montonen. Leirillä nuoret
pääsivät tutustumaan Bornholmin kiipeilypaikkoihin sekä tietenkin muihin pohjoismaisiin junnuihin.
4. Seuran junnutoiminnan aloittamisen tukeminen
Vuonna 2019 Nuorisovaliokunta tuki Kotkan kiipeilyseuran nuorisotoiminnan aloittamista
hankkimalla nuorille kiipeilyyn soveltuvia kenkiä sekä valjaita ja varmistuslaitteita.
Nuorisovaliokunta maksoi välineett ja seura voi vuoden kuluttua lunastaa nämä puoleen hintaan

ostohinnasta, jos toiminta on hyvin lähtenyt käyntiin. Muutoin välineet palautetaan liitolle, uuden
seuran toiminnan tukemista varten.
5. Tiedotus ja kokoukset
Nuorisovaliokunnan tiedotus, lähinnä Junnuohjaajakoulutuksesta ja Junnuleireistä, tapahtui
Kiipeily-lehden ja seuroille suunnattujen sähköpostien avulla sekä facebook postausten avulla.
Valiokunnan sisäinen tiedonkulku tapahtui sähköpostitse ja puhelimitse.
6. Talous
Nuorisovaliokunnan taloudessa merkittävimmät tapahtumat olivat junnuohjaajakoulutus sekä
pohjoismainen leiri. Toiminta rahoitettiin OKM avustuksilla ja Kiipeilyliiton omalla varainhankinnalla.

KIIPEILYKALLIOT (ACCESS)
1. ryhmän jäsenet
Jan Juslèn (puheenjohtaja)
Jouni Asp
Toni Fohlin
Rami Haakana
Teemu Ojala
Perttu Ollila
Jukka Tarkkala
Jari Koski (sihteeri)
2. yleistä
SKIL:n vuonna 2010 perustama access -ryhmä työskentee ulkokiipeilypaikkoja koskevien
ongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi ja valvoo seurojen etuja näissä kiistoissa.
Ryhmä pitää jäsenseuroille koulutusta ja auttaa seuroja ratkomaan paikallisia ongelmia.
3. toiminta
3.1. yleistä
Uusien kiipeilykallioiden käyttöönottoon ja vanhojen paikkojen käyttöön liittyy usein niin kutsuttuja
”access” -ongelmia. Access ongelmista eli kiipeilykielloista ja vapaan kiipeilyn rajoittamisesta on
muodostunut lyhyessä ajassa suurin kalliokiipeilyä estävä tekijä maailmassa. Ongelmia esiintyy
usealla eri alueella; maanomistajien pyrkimys rajoittaa vapaata kiipeilyä, jokamiehenoikeuteen
liittyvät tulkinnat ja oikeuden rajoittamisyritykset, yksityisteiden käyttöön liittyvät konfliktit, erilaisten
luonnonsuojeluyhdistysten - ja järjestöjen kanssa syntyvät ristiriidat. Usein ongelmien taustalla on
tietämättömyyttä kiipeilystä lajina ja kiipeilyn ympäristövaikutuksista, joten yhteistyö eri järjestö - ja
viranomaistahojen kanssa sekä aktiivinen tiedottaminen tulevat edelleen muodostamaan kiipeilyn
edunvalvonnan kivijalan. Hyvä yhteistyö ja suhteet eri järjestöjen ja viranomaistahojen kanssa on
auttanut ratkaisemaan kiipeilijöiden eduksi rajoituspyrkimyksiä useissa eri tapauksissa eri puolella
maatamme.
SKIL jäsenseuroissa on access- vastaavia, jotka valvovat alueensa reitintekoa ja selvittävät
mahdollisia ongelmia. SKIL kouluttaa seuroihin asentajia, toimittaa heille kallioreittien tekoon
välineistöä ja neuvoo toiminnassa.
3.2. kokoukset

Access ryhmä kokoontui vuoden aikana yhden kerran. Lähes kaikki acceess-asiat käsitellään
valiokunnassa sähköpostin kautta ja koska kaikki jäsenet seuraavat sitä, niin asioihin pystytään
reagoimaan hyvin nopeasti.
3.3. toiminta kentällä
● Access -valiokunta on käsitellyt seuraavia asioita vuoden 2019 aikana:
● Helsingin kaupungin alueella olevien kiipeilypaikkojen määrittely yhdessä kaupungin
kanssa tavoitteena saada ne kaikki kirjattua yhteen liiton ja kaupungin väliseen
sopimukseen. Työ jatkuu vuonna 2020.
● UPM:n kanssa on käynnistetty keskustelut kiipeilyluvista.
● Falkbergetin pysäköintiin on saatu tilapäinen ratkaisu kallion takana olevan
hevostalliyrittäjän kanssa. Kallion omistus on siirtynyt norjalaiselle pääomasijoittajalle.
● Tollovuoren tapahtumat ovat edenneet edellisten vuosien tyylillä ja tilanteen ratkaiseminen
näyttää tällä hetkellä mahdottomalta.
● Olhavan laskeutumisankkureiden lisääminen ja neuvottelut Repoveden laajemmasta
kehittämisestä kiipeilyyn Metsähallituksen kanssa.
● Uusia kallioita ja uusia reittejä vanhoille kallioille on jälleen kehitetty paljon.
● Pultteja ja ankkureita hankittu ja luovutettu koulutetuille kallioiden kehittäjille.
● Sekavarmisteisten reittien riskit jos topoissa ei ole asiasta merkintää
● Lintujen pesinnät ja "kiipeilykiellot"
● Luontomatkailun ja kiipeilyn yhteinen kehittäminen useampien kuntien alueilla
● Liiton vanhin jäsenseura Suomen Alppikerho SAKE on ottanut aktiivisen roolin
pääkaupunkiseudun kiipeilykallioiden isäntänä mikä on erinomainen asia.
● Metsähallitukselle myönnettiin access kunniamaininta 2018. SKIL palkitsi Repoveden
puiston henkilöstön vuosittaisella access-kunnianimellä ja Olhavanvuorella järjestettiin 16.9.
juhlallinen kunniataulun naulaamis- ja luovutustilaisuus, joka toi kiipeilylle hienoa julkisuutta
ja toimii esimerkkinä yhteistyölle myös muiden viranomaisten ja kuntien suuntaan.
● Useilla vanhoilla kallioilla, joille ei ole aiemmin saatu kiipeilylupaa, on paikallisten aktiivien
toimesta käynnistetty neuvottelut maanomistajien kanssa.
● Luvattomat bouldereiden harjaamiset, jotka ovat suututtaneet paikallisia asukkaita.
● SKIL tukemia ja access -valiokunnan jäsenten ohjaamia kallioiden kunnostustalkoita
järjestettiin Kauhalassa ja Luhdissa.
● Todettiin että Rollareiden pultit on tarpeen uusia.
● Pulttaus Ruotsin puolella Torniossa
● Köysiratojen rakentelu kiipeilykallioilla
● Metsähallituksen kanssa tiivistä yhteistyötä mm. Nuuksion hoito- ja käyttösuunnitelman
päivityksen ja Repoveden kansallispuiston alueen asioista kiipeilyyn liittyen.
● Valiokunta on osallistunut myös uuden Etelä Suomen köysikiipeilytopokirjan ja erityisesti
sen access -osion tekemiseen. Kirjan topojen julkaiseminen digitaalisesti 27Crgsiin kautta
sovittiin, mutta kaikkia julkaisemisen ehtoja ei ole käsitelty access -valiokunnassa.
3.4. koulutus
SKIL ohjaaja-ja kouluttajakoulutuksen sisällöissä painotetaan access-asioita, joten seuroissa
toimivat ohjaajat osaavat kertoa luontoon kallioille siirtyville harrastajille oikeat pelisäännöt.
Kalliotalkoiden yhteydessä annetaan access -valistusta kaikille talkoolaisille.
3.5. muuta
Vuonna 2019 Kiipeilyliitto työskenteli edellisvuosien tapaan aktiivisesti kalliokiipeilypaikkojen
turvallisuuden ja laadun sekä vapaan kiipeilyn turvaamiseksi. Jäsenseuroihin koulutetut asentajat

huolehtivat kiipeilykallioiden turvallisuusvälineistön laadukkaasta asennuksesta ja huollosta, SKIL
antoi seurojen käyttöön asentamisessa tarvittavan välineistön.
SKIL edustaja osallistui vuoden aikana useaan eri toimikuntien ja järjestöjen järjestämiin
ympäristöön ja maankäyttöön liittyviin tapahtumiin ja yhteistyö muun muassa Metsähallituksen ja
ympäristöviranomaisten kanssa jatkui edellisvuosien tapaan.
4. tiedotus
Access asioista on tiedotettu seurojen kokouksissa ja neuvottu seurojen aktiiveja access asioissa.
Access-asioista julkaistiin useita artikkeleita Kiipeilylehdessä. Liiton Facebook-sivuilla tiedotettiin
akuuteista ongelmista ja rajoituksista liittyen esim. pysäköintiin tai lintujen pesintään. Jäsenistölle ja
muille kiipeilijöille tiedotettiin toiminnasta kallioilla infograafein ja tiedotteilla.
5. talous
Toiminta rahoitettiin OKM avustuksilla ja Kiipeilyliiton omalla varainhankinnalla.

SEURATOIMINTA
1. Yleistä
Seurojen toimintaa tuettiin monella eri tavalla. Seurat saavat käyttöönsä liiton
koulutusmateriaaleja omakustannehintaan ja kirjoja alennuksella. Nuorisovaliokunta tukee
seurojen nuorisotoiminnan aloittamista ja sen kehittämistä. Seuroille järjestettiin junnuohjaajan
koulutusta, seuroille myönnettiin tukea nuorisoryhmien välineiden hankkimiseen ja liiton materiaali
oli tukena lasten ja nuorten kursseilla.
Kilpailujen järjestämiseen liitto lähetti pyynnöstä tuomarin ja reitintekijät sekä neuvontaa kisojen
järjestämisessä. Kilpailun järjestäjän opas sisältää lähes kaiken kisan järjestämiseen tarvittavan
tiedon.
Seurat saivat alennusta liiton KTO (köysitoiminnan ohjaaja) kursseista kun seuran ohjaaja
osallistuu. Seurat käyttivät kursseillaan liiton kustantamia kirjoja ja kurssimateriaaleja.
Kallioiden varusteluun liitto tarjosi seurojen käyttöön tarvittaessa poravälineet, niiden koulutuksen
sekä liimapultit ja ankkurit. Seurat myös ovat ostaneet itselleen omat poravälineet, tällöin liitto
maksaa puolet hankinnasta. Liiton access -ryhmä auttoi seuroja kallioiden lupa- ja kiipeilykieltoongelmissa.
Seuroilla oli SKIL:n OK:n jäsenyyden kautta voimassa Tuplaturva vakuutus ja Teosto ja Gramex
maksut on hoidettu seuran puolesta.
Liitto on neuvotellut jäsenilleen seuran jäsenyyteen kuuluvan OP kiipeilyvakuutuksen.
Turkulainen jäsenseura Lounais-Suomen kiipeilykerho Kruxi ry. järjesti 28.-19.6. kaikille avoimen
kiipeilytapaamisen, Kustavi Derbyn. Tapaaminen oli menestys ja siihen osallistui suuri määrä
kiipelijöitä eri puolelta Suomea. Kiipeilyliitto tuki seuraa tapahtuman järjestämisen kulujen osalta.
Vuosittain eri seurojen toimesta järjestettävä suosittu tapahtuma tulee (toivottavasti, korona
epidemian kehityksen salliessa) saamaan jatkoa vuonna 2020.
2. Seuratuki
SKIL antoi jäsenseuroilleen haettavaksi erillistä seuratukea seurojen toiminnan kehittämiseen.
Pääasiassa pyrittiin tukemaan pienempien seurojen, joilla ei vielä ole paljoa kiipeilytoimintaa,
hankkeita toiminnan aloittamiseksi ja kehittämiseksi.
Toimintavuonna annettiin seuratukea seuraavasti:
1. OKS -91: Arvokilpailun järjestämiseen FinIce 2019, tukea myönnettiin 2000€.

2. OKS -91: Nuorten MM-kilpailu erityistuki, tukea myönnettiin 3500€.
3. Turun Kruxi ry: Kustavi Derby- tapahtuman järjestämiskuluihin 1000€
Seuratukea myönnettiin seuroille vuonna 2019 yhteensä 6500€.
TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA
1. Yleistä
Kiipeilyliitto palkkasi 2019 tiedottajan keväällä kahdeksi viikoksi puolipäiväisenä tiedotukseen ja
Kiipeilylehden toimittajaksi. Liiton kustantamaa ja julkaisemaa Kiipeily -lehteä hoidettiin lehden
toimituskunnan toimesta. Jari Koski toimi Kiipeily- lehden päätoimittajana, taitosta ja ulkoasusta
huolehtivat Petra Havo ja Satu Bredenberg.
Uudistettuja www-sivuja ylläpidettiin vuonna 2019. Sivujen sisältö oli Jari Kosken vastuulle. Sivujen
teknisestä puolesta vastasivat webmaster Toni Sjöroos. Valiokunnat osallistuvat vaihtelevasti
oman toimintansa sivujen päivittämiseen.
Liiton FB-sivujen kautta tiedotetaan uutisista ja tapahtumista. Access FB-sivuilla tiedotetaan
kallioiden tilanteista; kielloista, rajoituksista sekä ohjeista. Muusta tiedottamisesta on puhelimitse,
sähköpostilla ja henkilökohtaisilla kontakteilla huolehtinut toiminnanjohtaja Jari Koski ja tiedottaja
Inka Gysin, valiokunnat ja hallitus. Toiminnanjohtaja on vuoden aikana vastannut puhelimitse ja
sähköpostitse lukemattomiin kyselyihin, antanut haastatteluja, kirjoittanut tai tarkistanut artikkeleita
ja opinnäytetöitä sekä osallistunut radio- ja tv-haastatteluihin kiipeilyyn liittyen.
Painotuotteiden myynnin, tilaukset ja laskutuksen hoiti toiminnanjohtaja. Varastoinnin huolehti
Nettivarasto.
2. Kiipeily -lehti
Kiipeily -lehti ilmestyi vuoden 2019 aikana kaksi kertaa, levikki oli noin 4500 kappaleeseen ja se
postitettiin ilmaiseksi kaikille jäsenkerhojen jäsenille. Lehden artikkelien ja kuvien taso pysyi
korkealla tasolla ja lehti ilmestyi ajallaan.
2.1. Kiipeily -lehden toimitus
Kiipeilylehden toimituskuntaan kuuluivat:
Jari Koski, päätoimittaja
Inka Gysin, toimittaja
Petra Havo ja Satu Bredenberg, taitto ja ulkoasu
3. Kirjat
Suomen Kalliokiipeilyopas kirjasarjan ensimmäinen osa ”Kiipeilyreitit Etelä-Suomi”
valmistui ja painettiin myyntiin 2019 syksyllä. Kirja sai innostuneen vastaanoton ja sen
myynti lähti lupaavasti käyntiin!
Kahden seuraavan osan kuvat otettiin 2019 aikana. Topo-kirjaa varten saatiin keväällä
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustuksen jatkoavustus (Liikuntapaikkojen
rakentamista, ylläpitoa tai käyttöä palveleva tutkimus- ja kehitystyö). Projektia ja sen
rahaliikennettä hoidettiin erillisprojektina ministeriön vaatimuksesta. Avustus on
käytettävissä vain projektiin.
Seinäkiipeily- Kalliokiipeilyreitit- ja Alppien Seinämillä-kirjoja myytiin jäsenseurojen kautta
henkilöjäsenille, sekä kirjakaupoille, kirjastoille ja kiipeilykauppojen välityksellä kiipeilyn
harrastajille. Lisäksi kirjat ovat kurssimateriaalina useilla kursseilla.
Uutta ”Kiipeilyn harjoittelu”-kirjaa käytetään osana kilpakiipeilyn kehittämistä maassamme. Se on

tarkoitettu jäsenseurojen käyttöön, jotka voivat myydä sitä jäsenilleen ja kurssien yhteydessä.
Kirjaa myydään myös urheiluopistoille, kirjastoille ja kirjavälityksen kautta.
Suomen Kiipeilyliiton tekemä Kiipeilyseinäopas-kirja, joka julkaistiin Opetusministeriön
julkaisusarjassa, on ollut myyntimenestys. Kirjaa myy Rakennustieto, ja se on
tarkoitettu esimerkiksi kunnille ja kaupungeille liikuntatiloihin tehtävien kiipeilyseinien
suunnittelun työkaluksi.
4. Muut julkaisut
Kilpailun järjestäjän opas oli tärkeä työkalu seuroille ja muille kisajärjestäjille.
Tutkintojen rakenteet -julkaisua käytettiin ohjaaja- ja kouluttajakoulutuksessa.
5. Kotisivut
SKIL www-sivujen päivittämisestä huolehtivat valiokunnat omien toimintojensa osalta ja yleisesti
Jari Koski. Liiton sivuja uudistettiin ja uusi web-master Toni Sjöroos aloitti sivujen kehittämisen
yhdessä toiminnanjohtajan kanssa.
Kotisivujen osoite on http://www.climbing.fi.
6. Talous
Julkaisu- ja tiedotustoiminnan taloutta on katettu Kiipeilylehden ja muiden julkaisujen mainostuloilla
sekä avustuksilla.
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Kilpailuvaliokunta on ollut aktiivisesti yhteydessä muihin Pohjoismaihin PM -kilpailuihin liittyvissä
asioissa sekä muihin Euroopan maihin MM-cupiin liittyvissä asioissa.
Kilpailuasioissa valiokunnat ja toiminnanjohtaja ovat tiiviissä yhteydessä kansainvälisiin
kattojärjestöihin UIAA ja IFSC.
Koulutusvaliokunta on ollut yhteydessä UIAA:n training commission:iin ja mm. Ruotsin
kiipeilyliittoon ohjaajakoulutus asioissa. Pohjoismaisia asioita hoidettiin lisäksi kilpailujen ja leirien
yhteydessä sekä sähköpostin ja muiden kanavien kautta.
SKIL oli Kööpenhaminassa sopimassa kiipeilyn pohjoismaisista asioista yhdessä Tanskan,
Ruotsin, Norjan ja Islannin liittojen kanssa Nordic Meet tapahtumassa 1.-2.3.

EDUNVALVONTA JA VIRANOMAISYHTEISTYÖ
SKIL edustajat olivat yhteydessä eri viranomaistahoihin liittyen kiipeilyalan turvallisuuteen ja
valvontaan, harrastuskiipeilyyn, koulutukseen sekä alan ohjelmapalvelutoimintaan. Yhteistyötä oli
mm. kuluttajaviraston, pelastusviranomaisten ja työpuolen viranomaisten kanssa. SKIL oli
yhteistyössä nykyisin kuluttajaturvallisuutta valvovan TUKES:in kanssa liittyen kiipeilyhallien- ja
seinien sekä opas- ja koulutuspalveluiden toimintaan ja turvallisuuteen.
Yhteistyö muun muassa Metsähallituksen ja ympäristöviranomaisten kanssa jatkui edellisvuosien
tapaan. Kiipeilyliiton edustajat järjestivät metsähallituksen kanssa tapaamisia liittyen kiipeilyn
harrastamiseen valtion mailla ja kansallispuistoissa.

LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMINEN
Kiipeilypaikkojen helppo saatavuus kaikille harrastajille ja niiden turvallisuuden takaaminen ovat
lajille ensiarvoisen tärkeää. Kalliolle pitää hankkia maanomistajilta luvat kiipeilyyn ja
turvallisuusvälineistön (kiinteät välivarmistukset ja yläankkurit) asentamiseen. Asentamistyöhön
tarvitaan kallis pora- ja liima välineistö, pultit, yläankkurit ja kemikaalit. Lisäksi asentajat tarvitsevat
koulutuksen jotta asennukset täyttäisivät korkeat kriteerit sekä turvallisuuden, että valmiiden
reittien kiipeilyllisten vaatimusten täyttämiseksi.
Erona miltei kaikkiin muihin urheilulajeihin maassamme, Suomessa kunnat eivät osallistu ulkona
sijaitsevien kiipeilyn harrastajien liikuntapaikkojen eli kiipeilykallioiden kunnostukseen ja ylläpitoon.
Näiden paikkojen kunnossapito onkin jäänyt paikallisten kiipeilyseurojen ja Kiipeilyliiton harteille.
Varsinkin pienempien paikallisseurojen vähäisten resurssien takia Kiipeilyliitto on vuodesta 1999
lähtien kouluttanut asentajat ja antanut seurojen käyttöön ilmaiseksi välineistön työn tekemiseksi.
Lisäksi liitto on selvittänyt vapaan kiipeilyn rajoittamispyrkimyksiä (access -ongelmia) sekä
paikallistasolla, että maanlaajuisesti eri yhdistysten, yritysten ja viranomaisten kanssa.
Vuonna 2019 Kiipeilyliitto työskenteli edellisvuosien tapaan aktiivisesti kalliokiipeilypaikkojen
turvallisuuden ja laadun sekä vapaan kiipeilyn turvaamiseksi. Jäsenseuroihin koulutetut asentajat
huolehtivat kiipeilykallioiden turvallisuusvälineistön laadukkaasta asennuksesta ja huollosta, SKIL
antoi seurojen käyttöön asentamisessa tarvittavan välineistön. Seurat hankkiessa omaa
asennusvälineistöä liitto sitoutui tukemaan hankintoja.
Opetusministeriön julkaisusarjassa myytävää Kiipeilyseinäopas-kirjaa myytiin mm.
kunnnille ja kaupungeille.
OHJELMATOIMINTA
Kiipeilyliitto ry. osallistui vuoden aikana useille messuille omalla kiipeilyseinäosastolla: GoExpo,
GoExpo Winter, Matkamessut ja Lapsimessut. Messut järjestettiin Suomen Messukeskuksessa ja
niissä oli kymmeniä tuhansia kävijöitä. Yleisökiipeilytykset järjesti SKIL:n jäsenseura Tapanilan
Erän kiipeilyjaosto yhdessä SKIL:n kanssa. Tapanilan Erän ja SKIL:n edustajia oli paikalla
tiedottamassa lajista.
Finnish Alpine Award -kiipeilystipendit jaettiin 16.11. Helsinki Adventure Night- tapahtumassa
Helsingin messukeskuksessa. SKIL mukana stipendi-raadissa ja jakamassa stipendejä.
Kiipeilyliitto ja Kiipeilylehtien kannet valokuvanäyttelyssä ”Suomikiipeilyn nousu ja uho”valokuvanäyttely 16.11. Helsinki Adventure Nightissä.
YHDISTYKSEN TALOUS
Suomen Kiipeilyliitto ry:n jäsenyhdistyksiltä kerättiin vuoden 2019 aikana jäsenmaksuna 59 euroa
jokaisesta aikuisjäsenestä ja 53 euroa alle 19 -vuotiaista. Jäsenmaksu sisälsi OP
urheiluvakuutuksen kiipeilyyn (39€/henkilöjäsen), joka osuus maksetaan kokonaisuudessan
vakuutuyhtiölle. Liitolle kerättävän jäsenmaksun osuus oli siis 20€/aikuisjäsen ja 14€/juniorijäsen.
Jäsenmaksu laskutetaan takautuvasti 2020 keväällä.
Toimintaa on rahoitettu myös keräämällä kurssimaksuja, myymällä mainostilaa Kiipeily -lehdestä ja
muista liiton julkaisuista, sponsorituotoilla sekä opetus – ja kulttuuriministeriön yleisavustuksella ja
kehittämisavustuksella.

Helsingissä 30.3.2019

SKIL ry. toiminnanjohtaja
Jari Koski

