
tyssä jutussa tosi vahvat kiipeilijät inspiroivat 
minua treenaamaan kovemmin.

Mikä kiipeilyssä on parasta?

Kiipeilyssä parasta on lajin rentous ja positiivi-
suus, treeneissä ja jopa kisoissa kaikki kannus-
tavat ja tsemppaavat toisiaan loppuun asti.

Minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää 
ikäryhmäsi kiipeilijöille tai muille kiipeili-
jöille ?

Ottakaa kiipeily riittävän rennosti älkääkä 
treenatko enempää kuin itseä huvittaa.

“En ota kiipeilyä liian tosissani 
tavoitteiden suhteen. Jos jokin 
reitti ei mene, niin en välitä siitä. 
Kokeilen seuraavalla kerralla 
uudestaan.”

Valmentajan, 
Santeri Turkulaisen 
kommentti:

Aleksi on aina ollut todellinen ilopilleri. 
Menee reitit tai ei, niin kaverilla on aina hymy 
suulla, vauhti päällä ja pilke silmäkulmassa. 
Aleksi on kiivennyt jo aika pitkään ja taito-
puoli on kunnossa. Tosin erityisesti viimei-
sen vuoden aikana on voimaakin tarttunut 
aikamoinen määrä. Tuollaiselle reilu 50 kiloa 
painavalle jampalle yhden käden leuka 5 kilon 
lisäpainolla on kuitenkin jo ihan tiukka tulos.

Motivaatiota Aleksilla on ollut aina roppakau-
palla, mikä näkyy esimerkiksi panostuksessa 
venyttelyyn. On mielenkiintoista nähdä mitä 
tuleva ulkokausi ja kansainväliset kisa tuo-
vat tullessaan. Kunhan tämä vain malttaisi 
välillä säästellä niitä nahkojansa. Ei nimit-
täin ole lainkaan ennenkuulumatonta, että 
treeneissä Aleksi tuhoaa sormistaan nahat 
alle puolessa tunnissa!

Aleksi Mikkola fläshäämässä Retour aux 
Sources (7A) reittiä Ranskan 
Fontainebleaussa, Kuva: Matti Peltonen
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Suomen Kiipeilyliiton nuorisovalio-
kunta järjestää vuosittain kysynnän 
mukaan 1–2 junnuohjaajakoulutusta. 
Koulutukset pyritään järjestämään 
siellä, missä tarvetta on. Viimeisimmät 
on pidetty Oulussa loppuvuodesta 2016 
ja Helsingissä maaliskuussa 2017. 

Koulutus on tarkoitettu junnutoiminnassa 
jo mukana oleville sekä tuleville junnuoh-
jaajille. Koulutuksissa käydään läpi teoriaa 
esimerkiksi lasten ja nuorten liikunnasta, 
oppimisesta, fyysisestä harjoittelusta sekä 
ohjaamisesta. Teorian lisäksi tehdään käy-
tännön harjoitteita, kehitellään uusia pelejä 
ja leikkejä sekä käydään yhdessä läpi erilai-
sia junnutoimintaan liittyviä hyviä käytän-
teitä. Kouluttajat pyrkivät pitämään kurssin 
keskustelevana, jotta se palvelisi mahdolli-
simman hyvin koulutukseen osallistuvien 
tarpeita. 

Kurssin tärkeintä antia on kurssilaisten 
kesken syntyvät keskustelut, joissa pohdi-
taan yhdessä ratkaisuja junnutoiminnassa 
eteen tulleisiin haastaviin tilanteisiin. 
Kurssi toimii hyvänä kanavana ohjaajien 
verkostoitumisessa, ja vertaistukea onkin 
hyvin saatavilla kurssitovereilta. Kurssilai-
set saavat mukaansa myös reilun annoksen 
uusia ideoita. Oulun kurssilla syntyneen 
ajatuksen pohjalta alettiin keräämään leik-
kipankkia ohjaajien yhteiseen käyttöön. 
Leikkipankista löytyy jutun kirjoittamishet-
kellä lähemmäs 50 erilaista peliä ja leikkiä 
kiipeilyyn tai ryhmäytymiseen liittyen.

Jokaisen koulutuksen päätteeksi kerätään 
palautetta, jonka perusteella koulutusta 
kehitetään. Yhtenä toiveena on ollut saada 
jatkokoulutusta ja ennen kaikkea enem-
män mahdollisuuksia verkostoitua toisten 
ohjaajien kanssa. Palautteen johdosta Nuo-
risovaliokunta järjestää elokuun lopulla 
Tampereella junnuohjaajaseminaarin, jossa 

on tarjolla mielenkiintoisia luentoja sekä 
ajatustenvaihtoa kollegoiden kanssa. Lisä-
tietoa saa seminaarin Facebook-tapahtu-
masta, joka löytyy nimellä Junioriohjaaja 
seminaari 2017.

SKIL:n junnuohjaajakoulutus 

"Junnuohjaajakoulutus oli kattava 
ja käytännönläheinen. Viikonlopun 
aikana käsiteltiin lasten ja nuorten 
ohjaamista sekä yleisesti että kiipeilyn 
näkökulmasta. Koulutus antoi hyviä 
vinkkejä kiipeilykertojen suunnitteluun 
ja myös ohjaajat pääsivät itse kokeile-
maan leikkejä ja harjoituksia. Erityisen 
arvokasta oli kokemusten ja käytäntö-
jen jakaminen muiden seurojen ohjaa-
jien kanssa. Koulutus antoi aivan 
uudenlaista intoa ja näkökulmaa jun-
nutoiminnan pyörittämiseen." 

-Heidi Hahtola

Oulussa käytettiin tennispalloa 
viestikapulana seinäviestissä

Ryhmäpunnerrusta osana tasapainoharjoitetta Helsingin koulutuksessa

Pujottelua solmujen läpi Oulun koulutuksessa
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