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YLEISTÄ
Covid-19 epidemia vaikutti Kiipeilyliiton ja sen jäsenseurojen toimintaan lähes kaikilla osa-alueilla.
Suurin osa liiton koulutuksista toimii vain käytännön koulutuksena eikä niitä voida pitää etänä.
Sekä aikuisten ohjaaja- ja koulutusta että junioriohjaajakoulutusta ei voitu järjestää kuin
lyhyehkönä jaksona loppukesän ja alkutalven välisenä aikana. Syksyn aikana järjestettiin suuri
määrä ohjaajakoulutusta (lähinnä KTO ja Sisä-KTO tasoilla), joka merkittävästi paransi liiton
taloutta.
Kärkihankkeet 2020 toteutuivat osittain:
- Urheiluopisto- ja akatemiayhteistyön koulutusten jatkaminen
- Kehitetään parakiipeilyjärjestelmä Suomen Kiipeilyliiton alaisuuteen
- Liiton varainhankinnan kehittäminen
- Oulun kiipeilystadionin rakentaminen
Akatemiayhteistyö jatkui Oulussa. Parakiipeilyjärjestelmä saatiin hyvään alkuun matkalla
ohjaajakoulutukseen Yhdysvaltoihin ennen korona-epidemiaa. Stadionhankkeelle ei saatu
toimintavuonna tarvittavaa avustusta. Varainhankintaa suunniteltiin.
Liiton kilpailutoiminta pysähtyi kokonaan juuri kun kilpailukausi oli alkamassa sekä kansainvälisesti
että Suomessa. Tästä koitui liitolle lähinnä säästöä, koska kilpailumatkoihin ja -tukiin budjetoitu
paljon rahaa.
HALLINTO
1.1. Hallituksen jäsenet
Suomen Kiipeilyliitto (SKIL) ry:n hallitukseen kuuluivat vuonna 2020
Sampsa Jyrkynen, pj.
Jäsenet:
Otto Lahti, BK Climbers ry. Helsinki
Laura Kosonen, Kiipeilyseura Oranki ry. Helsinki
Paavo Hahtola, Oulun Kiipeilyseura OKS-91 ry.
Pasi Kiuru, Mosaclimbers ry. Helsinki
Enni Bertling, Suomen Alppikerho ry.
Juho Risku, Oulun OKS-91
Henri Länsipuro, Oulun OKS-91
1.2. Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontui vuoden 2020 aikana kuusi kertaa. Kokoukset pidettiin Helsingissä. Lisäksi
hallitus piti yhteyttä puhelimitse, etäyhteyksillä ja sähköpostilla. Hallitus osallistui myös
toimintasuunnitelmapäiville Askolassa 29.8. yhdessä valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenseurojen
edustajien kanssa
1.3. Yhdistyksen kokoukset 2020
Suomen Kiipeilyliitto ry:n kevätkokous järjestettiin poikkeusoloissa etäkokouksena 15. kesäkuuta
Helsingissä. Kokouksessa esiteltiin toimintakertomus 2019, hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin
vastuuvapaus hallitukselle vuodelta 2019.
SKIL Syyskokous järjestettiin 15. marraskuuta Helsingissä. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2021
budjetti, toimintasuunnitelma ja tulevan vuoden hallituksen jäsenmäärä ja kokoonpano sekä
seuraavan vuoden jäsenmaksut. Jäsenmaksut vuodelle 2021: aikuisten jäsenmaksu 63 €/hlö ja
nuorten (alle 19 v.) jäsenmaksu 57 €/hlö. Jäsenmaksu sisältää Pohjola urheiluvakuutuksen
kiipeilyyn. Vuodelle 2021 tilintarkastajaksi valittiin Timo Virkilä, KHT ja varamieheksi Jukka Peltola,
KHT

Syyskokouksen valmistelua varten järjestettiin hallituksen ja valiokuntien yhteiset
toimintasuunnitelmapäivät (ToSu) Askolassa 29.8.2020.
1.4. Valiokunnat
Vuoden 2020 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 2020 lopussa 42 jäsenyhdistystä ja jäsenseurojen
jäsenmäärä oli yhteensä 4516 hlö (vuoden 2019 lopussa 41 jäsenyhdistystä ja 4278 hlö).
Uudeksi jäsenseuraksi hyväksyttiin: Retkikunta Racing ry. Lahti.
Jäsenyhdistykset ja jäsenmäärät vuoden 2020 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 RETKIKUNTA RACING RY
34 RIIHIMÄEN KIIPEILIJÄT RY
35 ROVANIEMEN VUORISTOKLUBI
36 SUOMEN ALPPIKERHO
37 SUOMEN KIIPEILYN EDISTÄMISYHDISTYS
38 SUUR-HOLLOLAN ALPPIKERHO RY
39 TAPANILAN ERÄ, KIIPEILYJAOSTO
40 TEAM PANIC
41 TORNIORAVAT RY.
42 TURUN NMKY
KAIKKI YHTEENSÄ
Nuoria ja lapsia, alle 19 v:

HELSINKI
TURKU
PORI
SAVONLINNA
HANKO
HELSINKI
VAASA
HIRVENSALMI
HYVINKÄÄ
HÄMEENLINNA
KAJAANI
JOENSUU
KOUVOLA
TAMPERE
IMATRA
HELSINKI
JYVÄSKYLÄ
HELSINKI
KIRKKONUMMI
KERAVA
KUUSAMO
KOTKA
SU O M I
KUOPIO
LAHTI
LIMINGA
TURKU
HELSINKI
SEINÄJOKI
OULU
OULU
JYVÄSKYLÄ
LAHTI
RIIHIMÄKI
ROVANIEMI
HELSINKI
HELSINKI
HOLLOLA
HELSINKI
PORVOO
TORNIO
TURKU

384
7
56
8
6
1
76
13
18
25
14
59
86
379
99
22
64
1393
9
35
17
44
53
61
59
14
314
59
11
10
343
21
37
35
47
313
79
12
209
18
3
3
4516
890 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 2020 aikana.
KILPAILUTOIMINTA (KIVA)
1. Kilpailuvaliokunnan jäsenet 2020
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.
Kilpailukordinaattori aloitti toimintansa osa-aikaisena vuoden 2020 lopussa.
2.2. Valiokunnan kokoukset
Valiokunnalla ei ollut vuoden aikana kokouksia koska valiokunnassa vain yksi jäsen.
2.3. Kilpailutoiminta kotimaassa
29.2. Jääkiipeilyn SM-kilpailut ja Euroopan cupin finaali, Oulu.
4.6. SM-yläköysi Youth C/D, Helsingin Kiipeilykeskus, Helsinki.
Lisäksi 2011 ja myöhemmin syntyneille järjestettiin epäviralliset mestaruuskilpailut sekä
yläköydessä että boulderissa.
Kotimaisten kilpailujen näkyvyys: Jääkiipeilyn SM-kilpailut ja Eurooppa cupin finaali oli
katsottavissa livestreaminä youtuben kautta.
2.4. Aikuisten maajoukkue
Ei osallistumisia. Suurin osa kansainvälisistä kilpailuista peruttu Covid-19 epidemian takia.
2.5. Juniorimaajoukkue
Ei osallistumisia kilpailuihin. Suurin osa kansainvälisistä kilpailuista peruttu Covid-19 epidemian
takia. Juniorimaajoukkueen valintatapahtuma ehdittiin pitää ennen korona-epidemiaa 4.-5.1.
Valiokunta teki pisteytykset nuorten hauista urheilulukioihin.
2.6 Jääkiipeilymaajoukkue
Jääkiipeilymaajoukkueessa Enni Bertling ja Pauli Salminen kiersivät kaikki kolme maailmancupin
osakilpailua (Kiina 4-5.1.2020, Korea 11-12.2020 ja Sveitsi 25-26.2020). Heidän lisäkseen SaasFee:ssä (maailmancup + EM-kilpailut) kilpailivat Wilma Törvi, Albert Kaikkonen ja Henri Toivola.
Maailmancupin lopputilastossa Enni Bertling ylsi sijalle 7. (lead) ja 5. (speed).
EM-kilpailuissa Enni Bertling lead 7. ja Pauli Salminen speed 8.
3. Tuomarointi
Tuomarikoulutusta ei korona-epidemian vuoksi voitu toimintavuonna järjestää.
Vuoden 2020 aikana virallinen tuomarointi järjestettiin vain niissä arvokilpailuissa, jotka ehdittiin
ennen rajoituksia järjestää:

- 28.3.-1.3. SM-jääkiipeily Oulu (samassa yhteydessä Eurooppa cupin finaalit) speed sekä lead
tuomarointi yhteistyössä UIAA:n virallisen tuomarin kanssa
- 16.8. SM boulder Youth-ikäluokat, Kuopio
4. 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.
5. Muut asiat
KIVA/ Kiipeilyliitto osallistui vuoden aikana useampaan palaveriin Olympiakomitean kanssa,
tarkoituksena selvittää lajin kehittämismahdollisuuksia. Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja
osallistuivat 19.10. Olympiakomitean lajipaneeliin. Akatemiatyö jatkui Oulussa.
6. Talous
Valiokunnan tulot koostuivat liiton rahoituksesta, avustuksista sekä osallistumismaksuista.
KOULUTUSTOIMINTA (KOVA)
1. Koulutusvaliokunnan jäsenet 2020
Tuomo Pesonen, puheenjohtaja, JKO- ja KKK-tasovastaava
Jaakko Lehto, KO-tasovastaava
Samuli Pekkanen, KO-kehittäminen
Juha Schroderus, peruskurssijärjestelmä
Jarkko Henttonen, rivijäsen
Henri Länsipuro, peruskurssijärjestelmä
Tuomas Pöysti, ohjaajapäivävastaava
Tobias Martin, rivijäsen
2. Toiminta
2.1. Yleistä
Koronapandemia varjosti ja osin esti kurssitoimintaa. Alkuvuonna ehdittiin pitämään vain muutama
kurssi, kunnes tautitilanne ja rajoitukset estivät kaiken kurssitoiminnan pitkälle loppukesään asti.
Kiipeilyliitto ehti aloitti parakiipeilyn ohjaajajärjestelmän kehittämisen helmikuun alussa
matkaamalla Yhdysvaltoihin Paradox Sport-järjestön soveltavan kiipeilyn ohjaamisen kurssille.
Liitto oli saanut VAU ry:ltä AHOS-apurahan, joka turvin opintomatka toteutettiin. Kurssin jälkeen
alkaneen covid-19 epidemian takia koulutuksen pilottiryhmiä ei pystytty aloittamaan Suomessa.
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 peruuntuivat Koronan takia.
Toimintavuoden aikana on jatkettu Log-bookin käytön tehostamista kouluttajakoulutuksessa KO- ja
KKK-tasoilla. Toimintavuoden 2019 aikana hyväksyttiin koulutusjärjestelmään uusi ohjaajataso:

sisäseinän yläköysiohjaaja. Se koostuu KTO-sisämoduulista (16h) ja sisä-KTO-kokeesta (8h).
Jonkun verran uusia moduuleja on pidetty toimintavuoden aikana.
2.2. Valiokunnan kokoukset
Valiokunta ei kokoontunut fyysisesti kertaakaan. Sähköisiä etäkokouksia on pidetty. Kokouksissa
käsiteltiin mm. koulutussisältöjä, yhdenvertaisuussuunnitelmaa, KKK-tason tulevaisuuden näkymiä
ja KO-tason päivittämistä palvelemaan paremmin ohjaajatoimintaa sisällä, 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:
 19 kpl köysitoiminnanohjaaja (KTO) moduulia (yhteensä KTO 1 ja KTO 2 ja Sisä-KTO)
 6 kpl KTO -kokeita ja sisä-KTO kokeita sekä 1 kpl korttipäivityksiä
 0 kpl korkeaharjoiterataohjaajamoduulia KTO 3
 0 kpl kiipeilyohjaajakurssin KO 1 -moduuli
 0 kpl kiipeilyohjaajakurssin KO 2 -moduuli
 0 kpl KO-päivityspäivä uudelleen auktorisoituen
 1 kpl KO-kokeita
 1 kpl KKK1/JKO-moduuli
 0 kpl KKK2-moduuli
 0 kpl KKK3-moduuli
 1 kpl KKK-koe
 0 kpl kalliokiipeilykouluttajakokeen uusintakoepäivä (yksittäisiä osioita järjestettiin)
Toimintavuoden aikana ei järjestetty kalliokiipeilykouluttaja(KKK)-kurssia, koska oli välivuosi. KKKkurssi 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) 6 kpl kokeessa auktorisoitiin n. 42 henkilöä, joista naisia oli n. 20
Lisäksi noin 15 köysitoiminnanohjaajaa on päivittänyt auktorisoinnin uudelleen seuraavaksi
viisivuotiskaudeksi.
Korkeaharjoiterataohjaajaksi (KTO 3) kursseja tai kokeita ei pystytty järjestämään.

Kiipeilyohjaajiksi (KO/SCI) auktorisoitiin:
Airola Hannele Sofia, Felix Damski, Kotro Toni ja Paalanen Henna
Kiipeilyohjaajaksi (KO/SCI) on päivittänyt auktorisoinnin uudelleen seuraavaksi viisivuotiskaudeksi:
Lampi Anna
Jääkiipeilyohjaajiksi (JKO) auktorisoitiin:
Bergman Wilhelm, Ojansivu Ville ja Tuomi Pekka
Jääkiipeilyohjaajiksi (JKO) on päivittänyt auktorisoinnin uudelleen seuraavaksi viisivuotiskaudeksi:
Ei ketään
Kaikki KKK-auktorisoidut ovat automaattisesti jääkiipeilyohjaajia.
Kalliokiipeilykouluttajaksi (KKK/RCI) auktorisoitiin:
Bergman Wilhelm, Pekkanen Samuli, Tuomi Pekka ja Schroderus Juha
Kalliokiipeilykouluttajaksi (KKK/RCI) on päivittänyt auktorisoinnin uudelleen seuraavaksi
viisivuotiskaudeksi:
Ei ketään
3. Valmentajakoulutus
Suomen Kiipeilyliiton valmentajakoulutuksessa on välivaihe. Oulussa aloitettu kiipeilyn
valmennuksen akatemia-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 2020
Markku Moilanen, puheenjohtaja, junnuohjaajakoulutus
Heidi Saarinen, junnuohjaajakoulutus
Petra Ihalainen, junnuohjaajakoulutus
Tiina-Maria Siipola, junnuohjaajakoulutus
Juuso Montonen, junnuleirit
Laura Kosonen
2. Yleinen tehtäväkenttä vuonna 2020:
 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 2021
 Avustaa ja osallistuu pohjoismaiseen junnuleiriin
3. Toiminta
3.1. Yleistä
Toiminnan yleiset tavoitteet jäivät pandemian vuoksi pääosin toteutumatta. Kokoontumisrajoitukset
tekivät koulutusten järjestämisestä mahdotonta ja leirit jouduttiin perumaan.
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. 2020
ei järjestetty junnuohjaajakoulutuksia.
3.3. Junnuohjaajaseminaari
2020 ei voitu järjestää junnuohjaajatapaamista. Tapahtuma pyritään järjestämään vuonna
2021mikäli pandemiatilanne sen sallii.
3.4. Kansallinen junnuleiri
Kansallinen junnuleiri oli tarkoitus järjestää Ahvenanmaalla, mutta leiriä ei voitu järjestää
pandemiatilanteen vuoksi.
3.5. Pohjoismainen junnuleiri
NYC 2020 – Pohjoismainen junnuleiri oli tarkoitus järjestää Ruotsissa, mutta leiri jouduttiin
perumaan.
4. Seuran junnutoiminnan aloittamisen tukeminen
2020 ei tullut hakemuksia taloudelliseen tukeen nuorisotoiminnassa tarvittavaan välineistöön.
5. Tiedotus ja kokoukset
Valiokunnan sisäinen tiedonkulku tapahtui sähköpostitse ja puhelimitse.

6. Talous
Nuorisovaliokunnan taloudessa ei käytännössä ollut menoja sillä kaikki tapahtumat, leirit ja
koulutukset jouduttiin perumaan.
KIIPEILYKALLIOT (ACCESS-VALIOKUNTA)
1. Valiokunan 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
Koronan aiheuttamien rajoitusten takia sisäkiipeilijät siirtyivät keväällä ulkokallioille ja bouldereille
huomattavasti suurempina massoina kuin aiempina vuosina. Tämän seurauksena erilaisia
accessiin liittyviä ongelmia syntyi moninkertaisesti normaalivuosiin verrattuna ja ne liittyivät
pysäköintiin, maanomistaja lupiin, kallioiden puhdistamiseen, maaston kulumiseen, isoihin

kiipeilijäryhmiin, jne. Ongelmien ratkaiseminen pyrittiin ensisijaisesti ohjaamaan paikallisten
seurojen ja kallioiden kehittäjien hoidettavaksi, mutta accessvaliokunta antoi niissä asiantuntijaapua ja hoiti loput itse.
SKIL:in ja 27Cragsin välillä allekirjoitettiin yhteistyösopimus koskien Suomen köysikallioiden
topojen julkaisua ja niihin liittyviä ehtoja. Julkaistavat topot perustuvat SKILin topokirjoihin ja
jäsenseurojen aineistoihin. Samalla sovittiin myös access asioiden paremmasta tiedottamisesta
27Cragsin kautta.
SKIL:in topokirjaprojektin kautta julkaistiin toinen topo eli Lounais-Suomen kiipeilyreittiopas.
Helsingin kaupungille jätettiin lupahakemus joka sisältää kaikki Helsingin kaupungin alueella olevat
kiipeilykalliot ja boulderi. Aineiston kerääminen oli kohtalaisen työlästä, mutta tätä kautta on
mahdollisuus saada kaikki kiipeilypaikat yhden luvan piiriin. Luvan käsittely on vielä kesken.
Usean kansallispuiston kanssa on käyty neuvotteluja, joiden kautta varmistetaan kiipeilyn
säilyminen osana puistojen toimintaa ja mahdollisesti myös uusien kallioiden saaminen
kiipeilykäyttöön.
Accessvaliokunnan jäsenet ovat lisäksi olleet mukana antamassa asiantuntija-apua useiden uusien
kallioiden kehittämisessä ja antamassa pultitukseen liittyvää koulutusta. Valiokunnan jäsenet myös
päivittivät joidenkin vanhojen kallioiden ankkureita ja pultteja ja seurojen järjestämiin talkoisiin
myönnettiin avustuksia.
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 2020 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 etä-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.
Kansallisia kiipeilytapaamisia ei koronavuonna pystytty järjestämään.
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 2020, tukea myönnettiin 2000€.
2. OKS -91: Nuorten kilpailu erityistuki, tukea myönnettiin 1000€.
3. Turun Kruxi ry: Kustavi itätalo uuden kiukaan tukeminen 142,95€
4. Vaasa High Sport: Junnutoiminnan pädit, 50% hinnasta 313,23€
Seuratukea myönnettiin seuroille vuonna 2020 yhteensä 3456,18€.
TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA
1. Yleistä
Kiipeilyliitto palkkasi 2020 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.
Www-sivuja ylläpidettiin vuonna 2020 lähinnä toiminnajohtajan toimesta. Sivujen teknisestä
puolesta vastasi 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 2020 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 toinen osa ”Kiipeilyreitit Lounais-Suomi” valmistui
ja painettiin myyntiin 2020 syksyllä. Kirjaa oli odotettu ja se sai innostuneen
vastaanoton kalliokiipeilyn harrastajilta, ja myös kirjasarjan aiempia osia myytiin
seurojen kautta jäsenistölle. Lisäksi kirjoja käytettiin koulutuksissa ja niissä kerrottiin
kattavasti turvallisuudesta ja kestävästä tavasta liikkua luonnossa.
Seuraavan osan kuvia otettiin jo 2020 aikana.
Topo-kirjaa varten oltiin saatu Opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustuksen
jatkoavustus (Liikuntapaikkojen rakentamista, ylläpitoa tai käyttöä palveleva tutkimusja 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
Ohjaaja- ja kouluttajakoulutuksen kursimateriaaleihin tehtiin päivityksiä kuvien ja uusien tekstien
osalta. Junnuohjaajakurssin kurssimonisteen päivitys aloitettiin.
Kilpailun järjestäjän opas on 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 sopi kiipeilyn pohjoismaisista asioista yhdessä Tanskan, Ruotsin, Norjan ja Islannin liittojen
kanssa puhelimitse ja eri viestikanavissa.

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 2020 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
Koronan takia messuja tai muita joukkotapahtumia ei järjestetty.
Finnish Alpine Award -kiipeilystipendit: edellisen vuoden voittajien matkojen peruunnuttua
koronarajotusten takia, he saivat hakea jatkoaikaa. Awardin 2020 osalta järjestettiin kuvakisa.
SKIL on mukana stipendi-raadissa ja jakamassa stipendejä.
YHDISTYKSEN TALOUS
Suomen Kiipeilyliitto ry:n jäsenyhdistyksiltä kerättiin vuoden 2020 aikana jäsenmaksuna 59 euroa
jokaisesta aikuisjäsenestä ja 53 euroa alle 19 -vuotiaista. Jäsenmaksu sisälsi OP
urheiluvakuutuksen kiipeilyyn (39€/henkilöjäsen), joka osuus maksetaan kokonaisuudessan
vakuutusyhtiölle. Liitolle toimintaan jäävän jäsenmaksun osuus oli siis 20€/aikuisjäsen ja
14€/juniorijäsen. Jäsenmaksu laskutetaan takautuvasti 2021 keväällä.
Toimintaa on rahoitettu myös keräämällä kurssimaksuja, myymällä mainostilaa Kiipeily -lehdestä ja
muista liiton julkaisuista, sponsorituotoilla sekä opetus – ja kulttuuriministeriön yleisavustuksella ja
kehittämisavustuksella.

Helsingissä 25.4.2021

SKIL ry. toiminnanjohtaja
Jari Koski

