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SUOMEN KIIPEILYLIITTO ry.
Yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022
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1. Yleistä
Kiipeily on sekä Suomessa että muualla maailmassa voimakkaasti kasvava laji, joka kiinnostaa
erityisesti lapsia ja nuoria ja joka sopii yhtä lailla miehille ja naisille, nuorille ja vanhoille.
Maassamme arvioidaan nyt olevan kymmeniä tuhansia kiipeilyn harrastajia. Uusien kiipeilyhallien ja
kiipeilykäyttöön kehitettävien kallioiden myötä kasvu tulee todennäköisesti vielä jatkumaan.
Kiipeilyn olympiastatus ja kilpakiipeilyn Tokion 2021 olympialaisissa tekemä onnistunut
ensiesiintyminen on ennestään lisännyt kiipeilyn houkuttelevuutta varsinkin lasten ja nuorten
keskuudessa. Valtioneuvoston tilaamassa 2020 kululaiskyselyssä kiipeily oli koululaisten viidenneksi
mieluisin harrastustoive, ja toisena liikuntaharrastuksista. Mukana kyselyssä oli ensimmäistä kertaa
mukana kaikki koululaisten harrastukset, 76 harrastusvaihtoehtoa.
Kiipeilystä tulee useimmille harrastajille elämäntapa, eli koko elämänkaaren mittainen liikunta- ja
luontoharrastus. Kiipeilyn eri lajit kehittävät kuntoa, voimaa, itsetuntemusta, harkintaa sekä
luonnon ja sen voimien kunnioitusta. Kiipeilytoiminta kasvattaa luottamusta toiseen ihmiseen ja
kehittää sosiaalisia taitoja.
Suomen Kiipeilyliitto on suomalaisten Kiipeilyliittoon hyväksyttyjen kiipeilyseurojen kattojärjestö.
Kiipeilyliitto on jäsenenä seuraavissa järjestöissä:


Suomen Olympiakomitea ja SUEK



Kiipeilyn kansainvälinen kattojärjestö UIAA



Kilpakiipeilyn kansainvälinen kattojärjestö IFSC

Liittoon kuuluvissa seuroissa harrastetaan kiipeilyn eri lajeja: kaikille sopivaa sisäliikuntaa
(seinäkiipeily ja bouderointi), kilpaurheilun lajeja (boulderointi, köysikiipeily ja jääkiipeily),
Suomessa jokamiehenoikeuksien piiriin kuuluvia luonnossa liikkumisen lajeja (kalliokiipeily,
boulderointi eli siirtolohkareilla ja matalilla kallioilla ilman köyttä tapahtuva kiipeily sekä jääkiipeily)
sekä ulkomaanmatkoilla tehtävää alppi- ja vuorikiipeilyä.
Liitto tukee valiokuntiensa kautta seurojen toimintaa. Tukea annetaan seurojen nuorisotoiminnan,
kilpailemisen ja kilpailujen järjestämisen, koulutukseen, kalliokiipeilyyn, kiipeilykallioiden
varustukseen ja kunnossapitoon, kiipeilypaikkojen lupa-asioihin sekä sisäkiipeilypaikkojen ja
hallinnon kehittämiseen. Liiton toimihenkilö ja hallitus työskentelevät yhdessä eri valiokuntien
kanssa tukien niiden alaisuuteen kuuluvia toimintoja.
SKIL toiminnan perusajatuksena ovat: sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys,
monikulttuurisuus, terveet elämäntavat, ympäristön kunnioittaminen ja kestävä kehitys.
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Kiipeilyliiton toimintasuunnitelma eri tulosalueille 2022
Kärkihanke 2022


”Laatua ja tehoa hallintoon”, liiton ja jäsenseurojen hallinnon ja johtamisen
kehittämishanke. Hankkeessa on tavoitteena kehittää liiton hallintoa läpinäkyvämmäksi ja
tehokkaammaksi, edistää hyvien hallintotapojen leviämistä jäsenseuroissa, sekä luoda
työkaluja parempaan hallintoon.

Toiminnan painopisteet yleisesti


SKIL toiminnan perusajatuksena ovat: sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus,
yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, terveet elämäntavat, ympäristön kunnioittaminen ja
kestävä kehitys.



Uudistetaan kilpailutoimintaa osa-aikaisesti palkatun koordinaattorin / koordinaattorien
panoksella.



Vakiinnutetaan KTO-tason sisäseinän yläköysiohjaajataso. KO-tasolla järjestetään 2022
aikana pilotti uudelle KO-sisäkiipeilyohjaaja-tasolle.



Lisätään nuorisotoiminnan aktivoimista pienemmillä paikkakunnilla ja jäsenseuroissa, joissa
sitä ei vielä ole. Nuorisotoimintaan palkataan osa-aikainen nuorisokoordinaattori
kilpailukoordinattoritoiminnasta saatujen hyvien kokemusten ja tulosten kannustamana.
Toimi perustetaan OKM avustuksen puitteissa.



Tuetaan jäsenseuroja mm. seuraavilla toimilla:
o

Liiton hallitukselta haettavissa: seuratuki, erillinen kiipeilykalliotuki sekä tuki
nuorisotoiminnan aloittamiseen sekä ulkokiipeilypaikkojen kehittämiseen
tarkoitettu access-tuki. Avustuksilla tuetaan ulkokallioiden kehittämistä (mm.
parkkipaikat, kallioankkurit, varmistuspultit ja koulutusta niiden asentamiseen),
nuorisotoiminnan aloittamista ja kehittämistä, kilpailuihin osallistumista,
kisajärjestämistä sekä seurojen valmennusta ja ohjaajakoulutusta.

o

Liitto neuvottelee seurojen jäsenille kiipeilyvakuutuksen.

o

Jäsenseuroilla on liiton jäsenyyden kautta voimassa seuran toiminnanvastuu- ja
vapaaehtoistyön tapaturmavakuutus (TuplaTurva) sekä Teosto ja Gramex oikeudet
musiikin esittämiseen seuran tapahtumissa. Nämä vakuutukset sisältyvät seurojen
jäsenveroon.



Kiinnitetään huomioita yhdenvertaisuuteen liiton hallituksessa ja valiokunnissa sekä
seurojen hallintoelimissä liiton yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti.



Kehitetään parakiipeilyjärjestelmää Suomen Kiipeilyliiton alaisuuteen, yhteistyössä VAU
ry:n sekä Helsingin Kiipeilykeskuksen kanssa. Tarkoituksena on järjestää ohjaajakoulutusta
jäsenseurojen ja hallien tarpeisiin esteettömän ja soveltavan kiipeilyn periaatteella.



Kilpailutoiminnassa järjestetään jääkiipeilyn, boulderoinnin ja liidikiipeilyn SM-kilpailut
aikuisille ja junioreille, boulderoinnin ja köysikiipeilyn mestaruuskilpailut kids-ikäisille, sekä
osallistutaan sovitulla kokoonpanolla (vähintään 10 osallistujaa) sekä nuorten että aikuisten
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boulderin ja köysikiipeilyn PM-kilpailuihin. Koronan vaikutuksia kilpailutoimintaan ja
matkustamiseen vuonna 2022 ei vielä tiedetä, mutta valmistaudumme toteuttamaan
kilpailutoimintaa mahdollisimman laajasti.


Maajoukkuetoiminnassa tuetaan nuorten maajoukkueen harjoittelu- ja
kilpailumahdollisuuksia tavoitteena saavuttaa Euroopan kärki, sekä
jääkiipeilymaajoukkueen osallistumista World cup - osakilpailuihin. Lisäksi
kilpailutoiminnassa kehitetään tuomaritoimintaa.



Etsitään omaa harjoittelupaikkaa/kiipeilyseinää juniorimaajoukkueen kilpailunomaisiin
harjoituksiin ja myös kilpailujen järjestämiseen.



Kalliokiipeilyreittien eli Topo-kirjojen tekoa ja julkaisemista jatketaan. 2022 julkaistaan osa
Kiipeilyreitit Keski-Suomi.

Tiedottaminen


Otetaan käyttöön uudistettu yleisilme (dokumenttimallit, logo, kilpailugrafiikat jne.) ja
uudistetaan www-palvelu



Tarkoitus julkaista KIIPEILY-lehdestä kaksi numeroa: syys/talvi- ja kevät/kesänumerot.
Lehden talouden parantamiseksi etsitään uusia mainostajia.



Kehitetään nopeamman aikajänteen tiedottamista verkkosivujen, Facebookin sekä
kiipeilymaajoukkueen Climbing Team Finland -instagram-tilin avulla.



Palkataan tiedottaja projektiluonteisesti eri hankkeisiin. Tiedottaja kehittää ja toteuttaa
liiton tiedotusta valiokuntien, liiton sisäisen tiedotuksen sekä liiton ja seurojen välisen
tiedotuksen osalta.



Seuroille tiedotetaan lisäksi mm. sähköpostitse, tapaamisissa ja puhelimen välityksellä.

Olosuhteiden parantaminen


Suomessa kiipeilyharrastuksen kasvua rajoittaa monilla pienemmillä paikkakunnilla riittävän
laadukkaiden sisäliikuntapaikkojen puute. Tuetaan uusien kiipeilyseinien perustamista ja
peruskorjaamista etenkin seuratukien avulla.



Uusien ulkokiipeilykallioiden käyttöönottoon ja vanhojen kallioiden käyttöön liittyy ajoittain
niin kutsuttuja ”access”-haasteita. Näitä jokamiehenoikeuksien käyttöön liittyviä ongelmia
pyritään ennaltaehkäisemään ja syntyneitä kiistoja ratkaisemaan yhteistyössä eri
järjestöjen ja viranomaistahojen kanssa.



Parannetaan ja varmistetaan uusien ja vanhojen ulkokiipeilykallioiden turvallisuutta
yhteistyössä jäsenseurojen kanssa. Käytetään kallioiden turvallisuusvarustuksessa
korkealaatuista CE-hyväksyttyä välineistöä. Kiipeilyliiton kouluttamat asentajat suorittavat
työn.



Kiipeilyliiton Opetus- ja kulttuuriministeriölle tuottama ”Kiipeilyseinäopas” (OKM
liikuntapaikkajulkaisu no 111) tukee rakentamisprojektin osapuolia julkisiin tiloihin
rakennettavissa kiipeilyseinähankkeissa.
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Julkaistaan köysikallioista kertovaan topo-kirjasarjaan Suomen Kiipeilyreitit –kirjasarjan
Keski-Suomen osat. Sarjan kaksi ensimmäistä osaa on jo valmiina.



Jatketaan liiton vastuulla olevien köysi- ja bouldertopojen julkaisemista 27Cragsin kautta
sekä yhteistyötä 27Crags- sovelluksen ylläpitäjien kanssa.

Koulutustoiminta


SKIL:n laajaa ja laadukasta ohjaaja- ja koulutuskoulutusta kehitetään edelleen. SKIL
köysitoiminnan ja kiipeilyn ohjaaja- ja kouluttajakoulutukseen osallistuu vuosittain noin 140
koulutuspäivänä lähes 800 henkilöä. SKIL:llä on kansainvälinen hyväksyntä SCI (Sport
Climbing Instructor) – ja RCI (Rock Climbing Instructor) tasoille. Toimihenkilön työt
keskittyvät koulutustoiminnan ja koulutusjulkaisujen kehittämiseen myös vuonna 2022.



Päivitetään ohjaaja- ja kouluttajakoulutusjärjestelmän kouluttajaohjeita.



Urheiluopistojen kanssa tehty yhteistyö kiipeilyn tunnetuksi tekemiseksi liikunnanohjaajien
keskuudessa jatkuu. Halukkaista liikunnanohjaajista koulutetaan SKIL:n koulutusohjelman
mukaisia ammattitaitoisia kiipeilyohjaajia mm. sisäseinille.



Suljetun sähköisen ympäristön luominen KO- ja KKK- tasojen ohjaajille/kouluttajille.



Resurssien puitteissa tullaan osallistumaan kansainvälisiin kiipeilyseminaareihin.



Liiton kouluttajien omaa osaamista tullaan kehittämään erilaisilla sisäisillä koulutuksilla:
EA-koulutus, pelastuskoulutukset, lajitaidot, opettamisen haasteet ym.



IFSC:n järjestämille reitinteko- ja tuomariseminaareihin pyritään lähettämään 1-2 henkilöä.



KO-tasolla vakiinnutetaan uusi KO-sisäseinäohjaaja-taso.

Lasten ja nuorten liikunta


Vuodeksi 2022 valitaan uusi kiipeilyseura, jota tuetaan nuorisotoiminnan aloittamisessa.
Lisäksi pyritään tukemaan sisäseinien rakentamista varsinkin pienemmillä paikkakunnilla



Osa-aikainen nuorisokoordinaattori tukee nuorisotyötä seuroissa ja toteuttaa
nuorisovaliokunnan hankkeita.



Parannetaan lajin tunnettavuutta sekä lasten ja nuorten että nuorisotoimesta päättävien
parissa.



Kannustetaan ja tehostetaan lasten ja nuorten ohjattua kiipeilytoimintaa jäsenyhdistyksissä
koulutuksella ja vierailuilla seuroissa ja avustamalla jäsenseuroja nuorisotoiminnan
aloittamiseksi.



Junnuohjaajakoulutus seurojen nuorisotoiminnan ohjaajille jatkuu 2022.



Nuorisovaliokunta ja palkattu toimihenkilö antavat tukea jäsenseuroille nuorisotoiminnan
aloittamisessa.



Pyritään järjestämään Junioriohjaajatapaaminen seurojen nuoriso-ohjaajille.



Tuetaan seuroja junnuleirien ja tapahtumien järjestämisessä̈
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Harrasteliikunta


Kiipeilyn suosio harrasteliikuntana on kovassa kasvussa ja SKIL:lla on merkittävä rooli
uusien harrastajien ohjeistamisessa lajin pariin. Liitto palkkaa (OKM tuen puitteissa)
osapäiväisesti ja hankkeisiin tiedottajan mm. seura- ja junioritoiminnan kehittämiseen ja
koordinointiin.



Kalliokiipeilyn turvallisuutta parannetaan asentamalla ja ylläpitämällä kiipeilykallioiden
asianmukaisia varustuksia, jotka täyttävät UIAA:n ja EU:n normistot.



Asentamiseen hankitaan tarvittavaa välineistöä ja asennushenkilökuntaa koulutetaan
seuroihin.



SKIL myötää hakemusten perusteella seuroille tukea kiipeilytoiminnan aloittamiseen ja
kehittämiseen, etupäässä uuteen toimintaan ja pienemmille paikkakunnille.



Pienempien paikkakuntien seurojen harjoittelupaikkoja pyritään kehittämään mm.
seuratuen ja asiantuntijatuen avulla.



SKIL kouluttaa ohjaajia ja kouluttajia pitämään seuroissa ja kiipeilyhalleissa kiipeilyn alkeisja jatkokursseja sekä sisäseinillä että kalliolla.

Kilpailutoiminta ja huippu-urheilu


Kaudella 2022 otetaan käyttöön kilpailulisenssi



Kehitetään yhteistyötä Mäkelänrinteen lukion kanssa akatemiatoiminnan kehittämiseksi



Kilpailukoordinaattori jatkaa kilpailu- ja maajoukkuetoiminnan kehittämistä.
Koordinaattorin työ laajenee OKM tuen puitteissa.



Järjestetään jääkiipeilyn Euroopan mestaruuskilpailut Oulussa yhdessä Oulun
Kiipeilyseuran kanssa



Kiipeilyliitto selkeyttää ja kasvattaa rooliaan SM-kilpailujen järjestämisessä helpottaakseen
järjestävän seuran ja hallin työtä.



Kilpailuissa otetaan käyttöön uudet streami grafiikat, logot ja uusi liiton yleisilme.



Suomen Kiipeilyliitto on jäsenenä Suomen Olympiakomiteassa, kansainvälisessä
kilpakiipeilyn kattojärjestössä IFSC:ssä ja jääkiipeilyn kattojärjestössä UIAA:ssa. Suomella
on jäsen UIAA:n Athlete Comission:ssa.



Jatketaan yhteistyötä pohjoismaiden kiipeilyliittojen kanssa ja osallistutaan joka toinen
vuosi järjestettävään Nordic Meet -seminaariin (2022 Islanti).



Kiipeilyliitto tukee seuraavien kilpailujen järjestämistä Suomessa: SM- ja mestaruuskilpailut
kaikissa ikäryhmissä niin boulderissa, köysikiipeilyssä kuin jääkiipeilyssä.



Suomi lähettää maajoukkueen valintakriteerien perusteella joukkueet niin aikuisten kuin
junioreiden boulder- ja köysikiipeilyn PM-kilpailuihin. Liitto tukee kilpailijoiden
osallistumista näihin kilpailuihin.



Kilpailuvaliokunta kannustaa seuroja järjestämään kilpailuja yhdessä kiipeilyhallien kanssa.
Vuonna 2022 järjestetään tuomarikoulutusta sekä tuomarikoe.



Liiton painopiste kilpailutoiminnassa on juniorikiipeily- ja jääkiipeilymaajoukkueet.
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Aikuismaajoukkueen osallistumista kansainvälisiin kilpailuihin tuetaan PM-kilpailujen,
Eurocupin ja worldcupin osalta.



Juniorimaajoukkue vuodelle 2022 valitaan vuoden 2021 lopussa valintatilaisuudessa
(joulukuu).



Juniorimaajoukkue harjoittelee leireillä ja osallistuu PM-kilpailuihin sekä Euroopankiertueen osakilpailuihin. Juniorimaajoukkueelle hankitaan sponsoreita, joilla tuetaan
harjoittelua, leiritoimintaa, reitintekoa, osallistumista kilpailuihin sekä varustehankintoja.



Jääkiipeilymaajoukkueen osalta Suomen kiipeilyliitto tukee osittain urheilijoiden
osallistumista World cup kilpailuihin.

Ulkoliikuntapaikkojen eli kiipeilykallioiden käyttö
Kiipeilyliiton tärkeimpiin tehtäviin kuuluu kiipeilyn harrastajien liikuntapaikkojen eli kiipeilykallioiden
turvallisuuden ja helpon saatavuuden turvaaminen ja kehittäminen. Suomalaisten kiipeilijöiden
luonnossa sijaitsevilla kuntoilupaikoilla halutaan varmistaa seuraavat asiat:


Kalliokiipeilyn turvallisuus.



Vapaa kiipeily kallioilla riippumatta siitä, mikä taho omistaa maa-alueet.



Kaikille kiipeilijöille (myös aloittelijat ja nuoret) soveltuvia kiipeilyreittejä.



Ympäristönäkökohtien huomiointi kalliokiipeilyssä.



Eri luontoa käyttävien ryhmien ja järjestöjen välisten konfliktien ennaltaehkäiseminen ja
ratkaiseminen (access-työ).

Access
Access sisältää ulkokiipeilypaikkojen (kiipeilykalliot ja siirtolohkareet ym.) olosuhteet ja niihin
liittyvien ongelmien estämisen ja ratkaisemisen.


Koulutetaan tarpeen mukaan uusia asentajia ja access-vastaavia seuroihin.



Hankitaan uutta asennusvälineistöä ja olemassa olevat välineet huolletaan.



Käytetään asennuksissa parasta CE-hyväksyttyä välineistöä; yläankkurit,
välivarmistuspultit ja liimat.



Kouluttajille järjestetään koulutusta myös lupien hankkimisesta, lainsäädännöstä,
jokamiehenoikeuksista ja ympäristöasioista.



Seuroille ja niiden hallituksille kohdistettua viestintää access asioista.



Seuroille on liitolta haettavaksi erillinen tuki kiipeilykallioiden kehittämiseen ja käytön
turvaamiseen



Tuetaan seuroja kalliotalkoiden järjestämisessä ja organisoimisessa



Julkaistaan köysikallioista kertovaan topo-kirjasarjaan Suomen Kiipeilyreitit –kirjasarjan
Keski-Suomen osa. Sarjan kaksi ensimmäistä osaa; Etelä-Suomi ja Lounais-Suomi
valmistuivat vuosina 2019 ja 2020.



Jatketaan liiton hallinnoimien köysi- ja bouldertopojen julkaisemista 27Cragsin kautta.
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2. HALLINTO
SKIL kehittää hallintoaan ja jäsenpalveluja nuoriso- ja harrastetoiminnan osalta. Liiton viestintä- ja
seurayhteistyö on keskeisessä roolissa hyvien jäsenpalvelujen tuottamisessa. SKIL sääntömääräiset
kokoukset järjestetään 2022 (OKM valtionavustuksen haku- ja selvityspäivien puitteissa).
Kevätkokous pidetään huhtikuun lopulla ja syyskokous lokakuun aikana. Jäsenseurojen
puheenjohtajat tapaavat kevät- ja syyskokouksien yhteydessä sekä tarpeen vaatiessa.
Liitolle valmistellaan hallinto-ohje, sisältäen mm. kulukorvauskäytännöt, vapaaehtoistoimijoiden
valinnat ja perehdyttäminen sekä muita ohjeita ja suosituksia.
ToSu-eli toimintasuunnitelmapäivät järjestetään loppukesästä, pidetty yleensä elokuun lopussa.
Hallitus, toimisto, valiokunnat ja halukkaat jäsenseurojen edustajat osallistuvat.
SKIL:n hallitus kokoontuu tarpeen mukaan päättämään sille asetetuista tehtävistä. Uusia
hallitusjäseniä opastetaan hyvän hallinnon pelisääntöihin ja toimintatapoihin. Hallituksen kokouksia
pidetään toimintavuoden aikana tarpeen mukaan fyysisesti noin 10 kertaa. Kokoukset valmistellaan
etukäteen valmistelupalavereissa. Hallituksen ja toimiston kesken pidetään viikkopalavereita.
Asioita valmistellaan sähköpostitse ja tarvittaessa järjestetään etäkokouksia etäkokoustekniikan
avulla. Lisäksi hallitus ja valiokuntien puheenjohtajat kokoontuvat tarvittaessa. Hallintoon pyritään
saamaan ehdolle tasapuolisesti sekä nais- että miesjäseniä. Jäsenseuroja velvoitetaan tekemään
samoin. Liiton toiminnan ja seurojen osallistamista lisätään.
Liiton toiminnassa siirrytään käyttämään yhtenäisiä liiton uuden ilmeen mukaisia asiakirjamalleja.
Toiminnan läpinäkyvyys on tärkeää kaiken tasoisessa toiminnassa ja päättämisessä, sitä tuetaan ja
lisätään.
Valiokunnat kokoontuvat tarpeen mukaan vuosittain, yhteyttä pidetään lisäksi koulutusten ja
tapaamisten yhteydessä sekä erilaisilla yhteysvälineillä. Valiokunnat tiedottavat päätöksistään
säännöllisesti toiminnanjohtajalle, hallitukselle ja jäsenistölleen.

Nuorisovaliokunta
vastaa nuorten harrastuskiipeilystä ja sen päätehtävänä on nuorisotoiminnan kehittäminen ja
tukeminen jäsenseuroissa.

Kilpailuvaliokunta
vastaa kilpailutoiminnasta Suomessa ja maajoukkuetoiminnasta ulkomailla. Valiokunta vastaa
nuorten ja aikuisten toiminnan suunnittelusta ja organisoimisesta. Sen tehtävänä on myös
kilpailujen järjestämisen organisointi.

Koulutusvaliokunta
vastaa turvallisuuteen liittyvästä koulutuksesta Suomessa. Koulutusvaliokunnalla on oma
koulutusjärjestelmä, joka on muotoiltu suomalaisen kiipeilyn tarpeisiin. SKIL ja koulutusvaliokunta
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järjestää kaiken ohjaaja- ja kouluttajakoulutuksen maassamme ja määrittelee sisällöt
peruskursseihin. Koulutusvaliokunnan toiminta nivoutuu läheisesti kaikkiin SKIL:n toiminnan osaalueisiin.

Access-valiokunta
kehittää ja ylläpitää ulkokiipeilypaikkojen (köysikiipeily ja boulder) vapaan kiipeilyharrastuksen
edellytyksiä, lupa-asioita ja turvallisuutta. Valiokunta tekee ennaltaehkäisevää toimintaa ongelmien
ja ristiriitojen välttämiseksi ja auttaa jäsenseuroja ongelmien selvittämisessä. Valiokunta kouluttaa
seuroihin kiipeilyreittien tekijöitä ja antaa tukea access-vastaaville.

Tiedotuksesta
Tiedotuksesta vastaa lähinnä toiminnanjohtaja ja mahdollisesti palkattu tiedottaja yhdessä
valiokuntien kanssa. Valiokuntien ja jäsenistön välinen tiedotus tapahtuu KIIPEILY - lehden,
välitiedotteiden, internetin ja muiden julkaisujen avulla. Yleisistä asioista tiedotetaan myös SKIL
Facebook-sivustolla, ja access-asioista SKIL access Facebook- sivuilla

3. VALIOKUNNAT JA NIIDEN TOIMINTA
SKIL RY:N VALIOKUNNAT 2022


Koulutusvaliokunta (KOVA)



Kilpailuvaliokunta (KIVA)



Nuorisovaliokunta (NUVA)



Access-valiokunta (ACCESS)

3.1. KOULUTUSTOIMINTA (KOVA)
Yleistä
Kiipeilyliiton laaja koulutusjärjestelmä kouluttaa eriasteisia kouluttajia ja ohjaajia liiton, seurojen,
opistojen, koulujen, seurakuntien ja muiden yhteisöjen sekä matkailu- ja elämyspalvelujen
käyttöön. Vuosittain SKIL kouluttaa kiipeilyn ja köysitoiminnan ohjaajia ja kouluttajia yli 70 eri
koulutuksessa. Koulutettavia on vuosittain noin 800 henkilöä. Koulutusjärjestelmä kehitetään
jatkuvasti ja järjestelmää kehittävien kouluttajien ammattitaitoa parannetaan.
Koulutusvaliokunta ylläpitää ja kehittää peruskurssijärjestelmää, ohjaaja- ja
kouluttajakoulutusjärjestelmää sekä osallistuu valmentajakoulutuksen kehittämiseen.
Peruskurssijärjestelmä tukee kiipeilijän taitojen ja turvallisuusajattelun kasvua. Ohjaaja- ja
kouluttajakoulutusjärjestelmässä mukana olevia koulutetaan ohjaajiksi ja kouluttajiksi.
Valmennuskoulutusmoduuleilla opitaan eritasoisiksi valmentajiksi.
Ohjaaja- ja kouluttajakoulutusjärjestelmän päivitystä jatketaan. Ohjaaja- ja kouluttajakoulutuksen
muuttamista moduulimaisemmaksi on pilotoitu KTO-tasolla vuosina 2018 ja 2019. Silloin syntyi
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sisäseinän yläköysiohjaajataso. Vakiinnutetaan KTO-tason sisäseinän yläköysiohjaajataso. KOtasolla järjestetään 2022 aikana pilotti uudelle KO-sisäkiipeilyohjaaja-tasolle.
Yrittäjiä, järjestöissä toimivia, opettajia ja kaikkia kiipeilyttämisestä innostuneita koulutetaan
jatkossakin köysitoiminnanohjaaja (KTO)-kursseilla yleisen kiipeilyturvallisuuden parantamiseksi.
Tarjotaan sisäseinän yläköysiohjaajatason moduulia pelkästään sisätoimintaan keskittyville.
KTO 3 -moduulia eli Korkeaharjoiterataohjaajakoulutusta pidetään Etelä-Suomen lisäksi myös
muilla paikkakunnilla mm. Lapissa. KTO 3-kurssi päivitettiin vuoden 2016 aikana voimakkaasti
lisääntyneiden modernien ratojen ja uusien toimintatapojen takia. Kiipeilyohjaaja KO(kansainvälinen taso SCI) ja kalliokiipeilykouluttaja KKK (kansainvälinen taso RCI) -kursseille
otetaan jatkossa - resurssit huomioiden - kouluttautumaan muitakin kurssilaisia kuin vain
pelkästään oman liiton/seurojen koulutusjärjestelmän putkisuorittajia. Eri opistojen kanssa
laajennetaan yhteistyötä sekä ohjaaja- ja kouluttajakoulutuksen organisoinnissa ja markkinoinnissa
että syventävän opetuksen ja harjoittelun järjestämisessä. Pyritään tarjoamaan kaikille halukkaille
laadukasta koulutusta - vaikka vain oman itsensä kehittämiseen ja lajituntemuksen lisäämiseen ja
siitä saatavan ilon kasvattamiseen.

Kansallinen toiminta
Eritasoisia ohjaajakursseja (KTO 1, KTO 2, KTO-koe, KTO-sisämoduuli, sisä-KTO-koe, KTO 3, KO
1, KO 2, KO-koe, sisä-KO, sisä-KO-koe, JKO, KKK1, KKK2, KKK3 ja KKK-koe) järjestetään eri
puolilla maata paikallisten vastuukouluttajien toimesta, SKIL valvonnassa, yhteensä yli 100
koulutuspäivää.
KTO-tasolla järjestetään 2022 aikana pilottina tilauskursseja uudelle kallio-KTO-tasolle. Tason
kurssimateriaalit, koe- ja päivitysjärjestelmä tehdään.
Toimintavuonna Kalliokiipeilykouluttajakurssia (KKK-kurssi) ei toteuteta. Edellisen kerran KKKkurssit pidettiin kokonaisuudessaan vuonna 2017 (Dolomiitit), 2019 (Olhava) ja 2021 (Lofootit).
Tilastollisesti kurssi on järjestetty joka toinen vuosi. Päivitetään ohjaaja- ja
kouluttajakoulutusjärjestelmän kouluttajaohjeita. Vaaditaan kurssilaisilta jatkossa sisällöllisesti
laadukkaampia log-bookeja KO-, sisä-KO-, JKO- ja KKK- moduuleilla. Ohjeistukset tulivat
voimaan 1.1.2015.
Peruskurssijärjestelmän materiaalit saatetaan toimintavuoden aikana uuteen suljettuun sähköiseen
ympäristöön KO- ja KKK- tasojen ohjaajille/kouluttajille.
Koulutusvaliokunta osallistuu SKIL:n turvallisuusstrategian toteuttamiseen ja kehittämiseen. Liiton
kouluttajille tarkoitettu kiipeilyyn räätälöity ensiapu- ja pelastusharjoitus tullaan järjestämään myös
vuonna 2022. Järjestetään myös perinteinen vastuukouluttajien yhteinen koulutus- ja
keskustelutilaisuus. Lisäksi järjestetään KTO-ohjaajille, KO-ohjaajille ja KKK-kouluttajille
täydennyskoulutuspäivä.
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Kansainvälinen toiminta
Nostetaan SKIL- kouluttajien tietotaitotasoa muiden maiden järjestöjen järjestämissä koulutuksissa
esimerkiksi BMC (British Mountaineering Council)-seminaarissa, UIAA-seminaarissa tai BMC:n
tapaamisessa.

Valiokunnan kokoukset
Valiokunta on suunnitellut kokoontuvansa kuusi kertaa ensi vuoden aikana. Tämän lisäksi asioita
hoidetaan puhelimitse ja sähköpostitse.

Tiedotus
Koulutusvaliokunnan tiedotustoiminta hoidetaan Kiipeily-lehden, sähköpostin, Facebookin,
Instagramin, SKIL www-sivujen sekä sähköpostilistojen kautta.
Www-sivut uudistetaan vuonna 2022 uuden yleisilmeen kanssa.

3.2. KILPAILUTOIMINTA (KIVA)
Yleistä
Kilpailuvaliokunta jatkaa kaudella 2022 aikuisten ja junioreiden kilpailu- ja maajoukkuetoiminnan
toteuttamista. Maajoukkueille hankitaan yhteistyökumppaneita. Vuoden 2022 aikana jatketaan
urheiluakatemia- ja valmennuskeskusyhteistyön kehittämistä, ja hankintaan yhteistyöhön
tarvittavaa valmennusosaaminen.
Palkattu kilpailukoordinaattori ja maajoukkuekoordinaattori vastaavat ja kehittävät seuraavia
asioita:


juniorimaajoukkueen harjoitukset



maajoukkueleirit



maajoukkueen kilpailumatkat



Suomen arvokisojen järjestäjien tukeminen



yhteydet seuroihin, seuroille tukea kilpailu- ja valmennustoiminnan aloittamiseen



Toimii yhdessä kilpailuvaliokunnan kanssa

Suunniteltu toiminta pyritään järjestämään koronaviruksen tartuntatilanteen puitteissa ja palkatun
koordinaattorin / koordinaattorien avulla mahdollisimman laajassa skaalassa. Koordinaattorin
resursseja ja toimenkuvaa laajennetaan OK:ltä saatavan tuen puitteissa.
Jääkiipeilymaajoukkueen toiminta jatkuu alla kirjatun suunnitelman mukaisesti.

Kilpailutoiminta kotimaassa
Liitto tukee junioreiden ja aikuisten SM- ja mestaruuskilpailujen järjestämistä boulderoinnissa ja
köysikiipeilyssä, lisäksi liitto tukee jääkiipeilyn SM-kilpailujen järjestämistä. Lisäksi seuroja
kannustetaan kotimaan kilpailujen järjestämiseen ja kehittämiseen kaikilla kiipeilyn osa-alueilla.

11 / 21

24.10.2021

Kiipeilyliitto vastaa kilpailujen osalta ilmoittautumisista, tuomaroinnista, pisteenlaskusta,
reittikonsultoinnista, mitaleista ja kilpailuun liittyvistä grafiikoista.
SM-kilpailut pyritään järjestämään omina kilpailuinaan IFSC:n/pohjoismaisia sääntöjä noudattaen.
Nordic-säännöt kirjataan ja varmistetaan seuraavassa Nordic Meet-kokouksessa, että muutkin
maat noudattavat niitä. Kilpailukalenteri pyritään tekemään kaksi vuotta eteenpäin.

Tuomarointitoiminta kotimaassa
Suomessa on pohjoismaisen tason tuomari ja päätuomari. Vuonna 2022 järjestetään kaikille
halukkaille avointa maksutonta tuomarikoulutusta ja tuomarikoe. Tuomaritoimintaa organisoidaan
järjestämällä tuomarirekisteri, johon kirjataan kaikki koulutuksen käyneet tuomarit.

Reitinteko Suomessa
SM-kilpailuihin pyritään saamaan IFSC- ja UIAA- tasoinen pääreitintekijä. Kansainvälisten IFSCtasoisten reitintekijöiden ja uusien kilpailuissa käytettävien otesarjojen osalta tehdään yhteistyötä
kiipeilyhallien kanssa. Pyritään saamaan kansainvälisiä reitintekijöitä vierailemaan.

Kansainvälinen kilpailutoiminta
Kaikkiin PM-kisoihin lähetetään minimissään sovitun kokoinen joukkue (10 urheilijaa).
Juniorimaajoukkue osallistuu Euroopassa järjestettäviin kilpailuihin ja Oulussa järjestetään
jääkiipeilyn EM-kilpailut, joita kiipeilyliitto tukee taloudellisesti.

Aikuisten kilpailutoiminta
Maajoukkue valitaan maajoukkuekriteerien perusteella. Kaikkien maajoukkueeseen ja PMkilpailuihin haluavien tulee hakea paikkaa lomakkeella. Haku avautuu loppuvuodesta. Hakijoiden
tulee olla SKIL:n jäsenseuran jäseniä.
Aikuisten maajoukkueeseen valittujen kanssa käydään yhteisessä palaverissa läpi alkavan kauden
kilpailut ja mihin kukin osallistuu.

Juniorien kilpailutoiminta
Juniorimaajoukkueen valinta tapahtuu maajoukkueen valintakriteerien perusteella. Valintaan liittyvä
karsintatapahtumat järjestetään joulukuussa 2021. Karsintatapahtumassa valitaan myös muut
juniorit jotka osallistuvat PM-kilpailuihin. Karsintatapahtuman tarkempi ajankohta ja maajoukkueen valintakriteerit löytyvät liiton sivuilta.
Juniorimaajoukkueen kilpailuihin osallistuminen suunnitellaan heti kansainvälisen kilpailukalenterin
saavuttua yhdessä urheilijoiden kanssa

Jääkiipeilymaajoukkue
Kaudella 2021-2022 UIAA järjestää Euroopan cupin, 3 osakilpailun maailmancup- kiertueen sekä
EM ja MM- kilpailut. Nuorten U-sarjat järjestetään Euroopan cupin yhdessä osakilpailussa
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(Hollanti) sekä SM, EM (Oulu) ja MM- kilpailuissa (Sveitsi). Jääkiipeilymaajoukkue valitaan
hakemuksien perusteella lokakuun 2021 aikana. Hakemuspohja löytyy liiton sivuilta.
Jääkiipeilymaajoukkueeseen valittujen urheilijoiden osallistumis- ja matkakuluja tuetaan
rahallisesti. Tuetut kiipeilijät edustavat Suomea ja kiipeilyliittoa, ja heidän odotetaan näyttävän
hyvää esimerkkiä muille kiipeilijöille ja edistävän lajin näkyvyyttä.

Maajoukkueleirit
Maajoukkueleiritoimintaa kehitetään ja uudistetaan vuonna 2022. Leirien määrää pyritään
lisäämään.

Muita työn alla olevia asioita
Kilpakiipeilyn harjoitteluun tarkoitetun seinän mahdollisuuksien kartoitus jatkuu. Tarvitaan sopiva
tila, tarkoitukseen sopiva boulderseinä sekä laadukkaita otteita. Tarkoitus rahoittaa seinän
rakennus ja toiminta liiton, paikallisseurojen sekä muiden yhteistyökumppanien tuella.
Akatemiatoimintaa kehitetään pääkaupunkiseudulla Mäkelänrinteen urheilulukion kanssa. Tätä
kautta saadun kokemuksen perusteella akatemiatoimintaa pystytään tarvittaessa kehittämään myös
muualla Suomessa.
Kehitetään Kilpailuvaliokunnan toimintaa resursseja lisäämällä ja organisointia parantamalla.

Valiokunnan kokoukset
Valiokunta kokoontuu tarvittaessa. Pääosa asioista hoidetaan päivittäisellä kommunikaatiolla.

Tiedotus
Kilpailuvaliokunnan tiedotustoiminta hoidetaan sähköpostin, Facebookin ja SKIL www-sivujen
kautta. Maajoukkuetoiminnasta julkaistaan aktiivisesti Climbing Team Finland -instagram tilillä.
Tilin toimintaa pyritään aktiivisesti kehittämään ja kasvattamaan seuraaja määriä.

3.3. ΝUORISOTOIMINTA (NUVA)
Nuorisovaliokunta (NUVA) on yhteydessä kilpailuvaliokuntaan, mutta ei järjestä kilpakiipeilyyn
liittyvää toimintaa. Kilpailuvaliokunnan tehtäväkenttänä on kilpailutoiminta. Nuorisovaliokunnan
tärkeimpänä tehtävänä on ohjatun nuorisotoiminnan ylläpitäminen ja sen lisääminen jäsenseuroissa
vuoden 2022 aikana.
Erityinen painopiste tulee olemaan junnuohjaajakoulutusten, sekä junioriohjaajatapaamisen
kehittämisessä, sekä siihen liittyvän materiaalin päivittämisessä. Lisäksi tiedotusta seuroihin ja
nuorisotoiminnasta vastaaviin päin kehitetään.
OKM:n tuen mahdollistaessa palkattava osapäiväinen nuorisokoordinaattori vahvistaa näiden
toimien toteuttamista ja kehittämistä.
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Pohjoismaiselle junnuleirille lähdetään innokkaiden nuorten kanssa, mikäli leiri järjestetään.
Nuorisovaliokunta osallistuu liiton valmennusjärjestelmän uudistukseen.

Yleinen tehtäväkenttä vuonna 2022


Kannustaa ja tukea nuorisotyön aloittamista pienemmillä paikkakunnilla ja auttaa
jäsenseuroja aloittamaan lasten ja nuorten ohjattu harrastustoiminta kiipeilyn parissa.
Tavoitteena on, että nuorisovaliokunta tukee erityisesti ainakin yhden seuran
junnutoiminnan aloittamista ja antaa siihen käytännön apua ja tukea.



Parantaa lajin tunnettavuutta sekä lasten ja nuorten että nuorisotoimesta päättävien
parissa.



Järjestää Junnuohjaajakoulutusta



Järjestää Junioriohjaajatapaaminen



Tukea seuroja leirien ja tapahtumien järjestämisessä



Junnuohjaajakoulutuksen materiaalien päivitys

Jotta lasten turvallisuus pysyisi mahdollisimman korkeana, kannustetaan kaikkia jäsenseuroissa
junioritoimintaa pyörittäviä KTO koulutukseen, mikäli seurassa harrastetaan köysikiipeilyä.
Erityisesti junnuohjaajille suunnatun junnuohjaajakoulutuksen kehittäminen jatkuu. Koulutuksessa
käytettävän materiaalin päivitys on aloitettu vuonna 2021. Päivitys on tarkoitus saada valmiiksi
vuoden 2022 aikana. Myös 2017 lanseeratun junnuohjaajaseminaarin konseptia kehitetään
edelleen. 2018 tapahtuman nimi muutettiin junioriohjaajatapaamiseksi, jotta tapahtuma ei tuntuisi
liian viralliselta.

Junioritoiminnan tukeminen uudessa seurassa
NUVA avustaa seuroja junnutoiminnan aloittamisessa tarpeen mukaan. Uudesta seurasta tullaan
valitsemaan työryhmä, 2-4 henkilöä, joka alkaa kehittää nuorisotoimintaa yhdessä NUVA:n
edustajan kanssa. Työryhmän tavoitteena on aloittaa yhteistyö myös kunnan nuorisotoimen kanssa.
Tavoitteena on, että toimintavuoden lopussa uudella seuralla olisi viikoittain vähintään kaksi
nuorisovuoroa (alkeis- ja jatko ryhmä).
NUVA tukee tarvittaessa uuden junnutoiminnan aloittamista taloudellisesti esim. hankkimalla
seuran käyttöön junnutoimintaan soveltuvia kiipeilyvarusteita. Seuralla on mahdollisuus
myöhemmin junnutoiminnan vakiinnuttua lunastaa varusteet itselleen.

Pohjoismainen junnuleiri
Tavoitteena on, että kesällä 2022 Suomesta saadaan ryhmä innokkaita junnuja osallistumaan
pohjoismaiseen junnuleirille mikäli tapahtuman on mahdollista järjestää. Pohjoismainen junnuleiri
järjestelyvuorossa on Ruotsi. Leiri on suunnattu harrastajajunnuille ja heidän ohjaajilleen.
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Junnuohjaajakoulutus
Vuonna 2022 tavoitteena on järjestää yksi tai kaksi kaksipäiväistä kaksi junnuohjaajakoulutusta,
jotka ovat avoimia kaikille SKIL:n jäsenseurojen junnuohjaajille tai ohjaamisesta kiinnostuneille
henkilöille. Aikaisempien vuosien positiivisen kokemuksen perusteella junnuohjaajakoulutukset ovat
olleet myös hieno tilaisuus verkostoitua ja vaihtaa kokemuksia eri seurojen välillä̈ junnutoiminnan
käytännön organisoinnista.
Junnuohjaajakoulutuksesta peritään pieni maksu, jolla katetaan koulutuksen järjestämiskuluja.
Seuroja kannustetaan maksamaan koulutus ohjaajilleen. Lisäksi pyritään järjestämään muutaman
vuoden tauon jälkeen syksyllä 2022 erillinen junnuohjaajatapaaminen, joka toimii jatkokoulutuksena
junnuohjaajakoulutukselle. Tapaamisessa tarjotaan osallistujille mielenkiintoisia luentoja sekä
mahdollisuus jakaa kokemuksia sekä verkostoitua muiden ohjaajien kanssa.
Vuodelle 2022 on suunnitteilla lisäksi järjestää reitintekokoulutusta junnureittejä tekeville, jotta
nuorille saataisiin parannettua junnuille suunnattujen reittien laatua.

Leiritoiminnan tukeminen
Nuorisovaliokunta selvittelee mahdollisuuksia tukea seuroja junnuleirien ja -tapahtumien
järjestämisessä. Aluksi seuroille voidaan tarjota apua käytännön järjestelyissä sekä kanavana
seurojen väliseen yhteistyöhön.

Valiokunnan kokoukset
Valiokunta on suunnitellut kokoontuvansa tarvittaessa 1-2 kertaa ensi vuoden aikana. Tämän lisäksi
asioita hoidetaan puhelimitse ja sähköpostitse.

Tiedotus
Nuorisovaliokunnan tiedotustoiminta hoidetaan Kiipeily- lehden, sähköpostin, SKIL www-sivujen,
Facebook-sivuston sekä muiden sivustojen kautta. Tiedotusta seuroihin päin kehitetään, jotta
toiminta saataisiin näkyvämmäksi ja tiedonkulku sujuvammaksi. Pyritään herättelemään
junnuohjaajien omaa Facebook-ryhmää jälleen henkiin ja selvitellään kannattaako
Nuorisovaliokunnalle perustaa oma Facebook-sivu.

3.4. ACCESS- TOIMINTA (ACCESS-valiokunta)
Uusien kiipeilykallioiden käyttöönottoon ja vanhojen paikkojen käyttöön liittyy usein niin kutsuttuja
”access” -haasteita. Näistä haasteista 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
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viranomaistahojen kanssa on auttanut ratkaisemaan kiipeilijöiden eduksi rajoituspyrkimyksiä
useissa eri tapauksissa eri puolella maatamme.
SKIL:n access- ryhmä perustettiin vuonna 2010 ja nykyisin se toimii yhtenä liiton valiokuntana.
Valiokunnan tärkein tehtäviä ja tavoite on pyrkiä tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään kiipeilyyn ja
kallioiden käyttöön liittyviä access- ongelmia. Valiokunnan jäsenet edustavat monipuolisesti eri
osaamisalueita kuten kaavoitusta, viranomaistoimintaa, jokamiehenoikeuksia, luonnonsuojelua ja
kallioiden kehittämistä.
Valiokunnan käytännön työ koostuu seuraavista tehtävistä:


Access- kysymyksiin ja sopimuksiin liittyvä asiantuntijatuki SKIL seuroille, viranomaisille ja
aktiivisille kallioiden kehittäjille.



Valtakunnallinen kaikkia SKIL seuroja ja kiipeilijöitä palveleva edunvalvonta ja siihen liittyvä
viestintä. Viestintää lisätään kaikille kohderyhmille eli seuroille, niiden hallituksille ja
kiipeilijöille.



Hyvistä toimintatavoista sekä kalliota koskevista rajoituksista viestiminen kiipeilijöiden
suuntaan.



Kallioiden kehittämiseen ja pulttaukseen liittyvien hyvien käytäntöjen edistäminen ja
koulutus SKIL seuroille.



Päättää kallioiden kehittämiseen liittyvästä liiton tuesta.



SKIL:in vastuulla olevien köysi- ja bouldertopojen julkaiseminen.

Valiokunta toimii myös eräänlaisena päivystävänä verkostona, joka pyrkii reagoimaan nopeasti
erilaisiin kiipeilijöiden ja seurojen esille nostamiin havaintoihin ja ongelmiin sekä tiedottamaan
niistä muille kiipeilijöille.
SKIL access Facebook- sivua käytetään nopeana väylänä tiedottamisessa ja akuuteissa
ongelmatilanteissa.
Seuroille on budjetoitu haettavaksi erillinen Kallio – avustus. Avustusta myönnetään
kiipeilykallioilla/bouldereilla esiintyvien ongelmien ehkäisyyn ja kallioiden käytön turvaamiseen;
esimerkkeinä pysäköintipaikan rakentaminen tai parantaminen, kallion edustan raivaaminen,
lähestymispolkujen parantaminen, tiedottaminen esim. kylttien muodossa.
Access-valiokunta tukee seuroja järjestämään kalliotalkoita. Access-henkilö voidaan lähettää
paikalle organisoimaan ja opastamaan toimintaa.
Viranomaisyhteistyö on muuttunut yhä tärkeämmäksi. Eri virastoihin pidetään yhteyttä liittyen mm.
kiipeilylupiin ja kiipeilypaikkojen suojeluun (uhkana rakentaminen, tiehankkeet, kaavoitus ym.).
Yhteistyö metsähallituksen ja erityisesti luontopalveluiden kanssa tiivistyy erityisesti silloin, kun
hankkeita kansallispuistojen perustamiseksi tai hoito- ja käyttösuunnitelmien päivittämiseksi
käynnistetään.
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SKIL tekee yhteistyötä 27Crags-nimisen verkkojulkaisun kanssa kallio- ja boulderreittitietojen eli
topojen julkaisemisessa ja access asioihin liittyvässä viestinnässä.


Kaikki köysikalliot ja boulderit ovat ja pysyvät vapaan kiipeilyn piirissä



Kiipeily on turvallista ja laadukasta



Pysäköinti ja kulku kalliolle on hyvin järjestetty

4. EDUNVALVONTA JA VIRANOMAISYHTEISTYÖ
Eri viranomaisten kanssa tehdään yhteistyötä; kuluttajaturvallisuus-, pelastus- ja muut
viranomaiset. SKIL ja jäsenseurojen edustajat tiedottavat lajin turvallisuudesta ja liiton toiminnasta
mm. turvallisuusseminaareilla ja messuilla.
Metsähallituksen kanssa jatketaan tiivistä yhteistyötä kansallispuistojen kiipeilymahdollisuuksien
parantamiseksi. Toiminnanjohtaja tulee jatkamaan työtään ulkoilufoorumissa sekä muissa
jokamiehenoikeuden ja kallioiden vapaan käytön turvaavissa hankkeissa.
Ympäristöministeriön julkaisemaa kirjaa ”Jokamiehen oikeuksien opas” levitetään jäsenseuroille ja
sitä käytetään työkaluna ristiriitatilanteissa. Ulkoilufoorumi ja siihen jäsenenä kuuluva SKIL olivat
mukana luomassa sisältöä oppaaseen.

5. JULKAISUTOIMINTA JA YLEINEN TIEDOTUSTOIMINTA
Kirjat
Suomen Kiipeilyliiton kustantamia ja julkaisemia kirjoja käytetään kurssikirjoina sekä myydään liiton
jäsenille lähinnä seurojen kautta. Matti A. Jokisen kirjoittaman, alun perin vuonna 1961 ilmestyneen
klassikkokirjan ”Alppien seinämillä” uusintapainos kertoo maamme kiipeilyn historiasta ja
alkuvaiheista.
Suosittu Seinäkiipeily -kirja kuuluu oppimateriaalina useille kouluttaja- ja ohjaajakurssille ja on
erinomainen työkalu myös lajin harrastajille. Kirjaa käytetään seinäkiipeilyn kursseilla
kurssimateriaalina ja myydään edullisesti jäsenseurojen jäsenille sekä muille kiipeilyn harrastajille.
Kiipeilyliitolta tilattu opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkajulkaisu ”Kiipeilyseinäopas”-kirja
on kuntien ja oppilaitosten saatavilla, ja turvaa laadukkaampien kiipeilyseinien rakentamista
julkisiin tiloihin.
Harjoittelu-kirjasta otetaan uusi painos. Kirja on suunnattu lähinnä kiipeilyn harjoittelusta
kiinnostuneiden harrastajien tarpeisiin.
Kalliokiipeilyreitit-kirjasarjan eli uusien topokirjojen tekoa jatketaan vuonna 2022 jo kolmannen
sarjan kirjan, Keski-Suomen-Topon, julkaisulla. Kirjasarjassa julkaistaan valokuviin piirretyt
reittikartat nykyisiltä kiipeilykallioilta. Kirjan kuvitusta on otettu vuosien 2017-2021 aikana ja uusin
kirja painetaan vuonna 2022. Kirjan sisältämä tieto ja artikkelit levittävät osaltaan sekä tietoa
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yleisesti kiipeilyharrastuksesta että erityisesti turvallisuudesta. Kiipeilyliiton kirjoja käytetään
kurssikirjoina ja niitä tilaavat muun muassa seurat, kirjastot ja urheiluopistot.

Kiipeilylehti
Vuonna 2022 on tarkoitus julkaista kaksi numeroa jäsenistölle postitettavaa KIIPEILY -lehteä: syys/talvinumero ja kevät-/kesänumero. Lehden ulkoasua ja sisältöä päivitetään. Lehden talouden
parantamiseksi etsitään uusia mainostajia.

Koulutusmateriaalit
Eri tasoisille harrastajakursseille on omat kurssimonisteensa, joita päivitetään jatkuvasti tarpeen
mukaan, mm. kotimainen jääkiipeilyn opas, jota käytetään jääkiipeilyn harrastus- ja
ohjaajakursseilla.
Ohjaaja- ja kouluttajakoulutukseen on omat kurssimonisteensa. Junnuohjaajille ja
juniorikoulutukseen tarkoitettu ”Junioriohjaajan opas kiipeilyseuroille” sekä kilpailujärjestäjille
”Kiipeilykilpailun järjestäjän opas” päivitetään vastaaman nykyistä toimintaa.

Tiedotustoiminta
Liiton tiedotusta kehitetään edellisvuoden tapaan. Liiton Kiipeily- lehteä, www-sivuja, Facebooksivuja ja muita tiedotuskanavia käytetään aktiiviseen tiedottamiseen seuroille, seurojen jäsenille ja
liiton sisällä (hallitus, toimisto, valiokunnat, työryhmät).
Liiton www-sivut uudistetaan ja digitaalisia kanavia otetaan käyttöön liiton tiedottamisessa.
Kiireisiksi ajanjaksoiksi ja hankkeisiin ostetaan ulkopuolista tiedotusosaamista palkkaamalla (OKM
tuen puitteissa) tiedottaja mm. seura- ja junioritoiminnan kehittämiseen ja koordinointiin.

6. SEUROJEN TUKEMINEN
Seuroille annetaan tukea toiminnan ja kehittämisedellytysten parantamiseksi monella tavalla.
Junnu-, kilpailu- ja koulutustoiminnan aloittamista ja kehittämistä tuetaan koulutuksella,
materiaaleilla ja neuvonnalla. Tiedotusta seuroille ja apua seuran tiedotukseen tarjotaan
palkkaamalla (OKM tuen puitteissa) tiedottaja muun muassa seura- ja junioritoiminnan
kehittämiseen ja koordinointiin. Näin seuroja voidaan tukea taloudellisen avun lisäksi
toiminnallisesti, millä on ratkaiseva merkitys pienemmille ja aloittaville seuroille sekä niiden
jäsenistölle. Paremmat seurojen jäsenpalvelut puolestaan mahdollistavat lajin kasvun myötä myös
liiton jäsenmäärän ja rekisteröityneiden kiipeilijöiden määrän kasvun.
Seurat voivat hakea liitolta erillistä rahoitusta kehityshankkeilleen seuratuen muodossa. Lisäksi
seurojen haettavana en erillinen access-tuki luonnon liikuntapaikkojen eli kiipeilykallioiden
olosuhteiden parantamiseen ja turvaamiseen. Liitto tukee seuroja myös kalliotalkoiden
järjestämisessä.
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Kiipeilyn harrastustoimintaa seuroissa pyritään lisäämään ja tukemaan kaikilla kiipeilyn eri osaalueilla. Kalliokiipeilyssä kiinnitetään erityisesti huomiota turvallisuuteen sekä luonnonsuojelullisiin
ja maisemallisiin ongelmiin.
Kiipeilyseinien rakentamisella myös pienempien seurojen käyttöön paikkakunnilla, joissa ei ole
kiipeilyhalleja, edistetään antamalla jäsenseuroille hakemusten perusteella konsultointia ja
mahdollisesti myös taloudellista tukea hankkeisiin. SKIL/Opetus- ja kulttuuriministeriön
liikuntapaikkajulkaisu ”Kiipeilyseinäopas”-kirja on apuna tässä työssä. Lisäksi jäsenseuroille
annetaan tukea neuvotteluissa kuntien ja seinärakentajien kanssa.
Koko jäsenistön kattava kiipeilyvakuutus toteutetaan yhdessä Pohjola- yhtiön kanssa. Vakuutus
helpottaa suuresti seurojen juniori-, leiri- ja kilpatoimintaa, kun kaikki jäsenet ovat automaattisesti
vakuutuksen piirissä.
SKIL on neuvotellut seuroille kattavan TuplaTurva toiminnanvastuu- ja vapaaehtoistyön
vakuutuksen, joka on voimassa seuran toiminnassa. Liitto on maksanut seurojen puolesta Gramexja Teostomaksut, jolloin seura voi soittaa tekijänoikeuden piirissä olevaa musiikkia tapahtumissaan.
Tiedottamisessa jäsenseuroille sekä hallituksen ja valiokuntien välillä käytetään pääsääntöisesti
sähköistä tiedottamista. Tiedottamista jäsenistölle hoidetaan edelleen KIIPEILY -lehden, liiton
www-sivujen sekä jäsenseurojen kautta. Sähköisiä välitiedotteita julkaistaan tarpeen mukaan.
Liiton web–sivuja kehitetään antamaan sekä jäsenseuroille että valiokunnille paremmat
mahdollisuudet tiedottaa toiminnastaan.

7. TALOUS
Vuoden 2021 alkuperäisen budjetin kokonaissumma oli 474 700€, joka opetusministeriön saamatta
jääneen tuen seurauksena toteutuu arviolta vajaan 400 000€ suuruisena. Vuoden 2022 budjetin
kokonaissumma kasvaa näistä yhteensä 545 760€:n ja tavoiteena on luokkaa 10 000€ suuruinen
ylijäämä, jolla on tarkoitus kattaa vuodelta 2021 aikana syntynyttä tappiot.
SKIL:n taloutta rahoitetaan OKM:ltä saatavalla yleisavustuksella, jäsenseuroilta kerättävillä
jäsenveroilla, julkaisujen mainostuotoilla, yhteistyösopimuksilla sekä kurssien ja tapahtumien
osallistumismaksuilla.

_____________________________
Helsingissä 22.10.2021
Jari Koski
Suomen Kiipeilyliitto ry.
toiminnanjohtaja
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SKIL budjetti 2022
1. TUOTOT

2022

1.1. Koulutustoiminta
Ohjaajakurssi- & koemaksut

63 100 €

Julkaisujen myyntituotot

4 300 €

Muut tuotot

0€
67 400 €

1.2. Kilpailutoiminta
Osanottomaksut

7 500 €

Muut tuotot

63 000 €

Kumppanitulot

10 000 €
80 500 €

1.3. Julkaisutoiminta
Julkaisujen myyntituotot

10 360 €

Ilmoitus- & mainostuotot

6 500 €

Muut tuotot

0€
16 860 €

1.4. Nuorisotoiminta
Osanottomaksut

2 000 €

Muut tuotot

0€

Jäsenmaksut juniorit

8 400 €

Ilmoitus- ja mainostuotot

0€
10 400 €

1.5. Kallioturvallisuus
Avustukset erikseen

5 000 €
5 000 €

1.6. Yleistuotot & -avustukset
Muut tuotot

6 000 €

Vakuutusmaksut Sporttiturva

193 600 €

Jäsenmaksut aikuiset

76 000 €

OKM yleisavustus

105 000 €
380 600 €

TUOTOT YHTEENSÄ

560 760 €
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2. KULUT

2022

2.1. Koulutustoiminta
Henkilöstökulut

33 100 €

Matka- & majoituskulut

8 650 €

Muut toimintakulut

15 600 €

Hallinnon kulut

1 800 €
59 150 €

2.2. Kilpailutoiminta
Henkilöstökulut

8 850 €

Matka- & majoituskulut

21 000 €

Muut toimintakulut

116 390 €

Hallinnon kulut

1 000 €

147 240 €
2.3. Julkaisutoiminta
Henkilöstökulut

10 000 €

Matka- & majoituskulut

500 €

Muut toimintakulut

27 450 €
37 950 €

2.4 Nuorisotoiminta
Henkilöstökulut

5 500 €

Matka- & majoituskulut

1 500 €

Muut toimintakulut

11 800 €

Toiminta-avustukset jäsenkerhoille

10 000 €

Hallinnon kulut

500 €
29 300 €

2.5 Kallioturvallisuus
Henkilöstökulut

9 600 €

Matka- & majoituskulut

1 500 €

Muut toimintakulut

15 200 €
26 300 €

2.6. Hallintokulut
Henkilöstökulut

23 000 €

Matka- & majoituskulut

2 500 €

Yleiset hallintokulut

31 850 €

Vakuutusmaksut Sporttiturva

193 600 €
250 950 €

KULUT YHTEENSÄ

550 890 €

Yli- / alijäämä

9 870 €
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