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Log-Book 
 

Log-Bookin tarkoitus 

Kouluttajien osaamista seurataan Log-Bookilla. Siihen merkitään kullakin ohjaaja-
kouluttajatasolla merkintöjä oppilaan omasta koulutuksesta ja pidetyistä koulutuksista sekä 
kiipeilytaidon ylläpidosta. Suositeltavaa on ylittää vaadittu minimitaso. Kirjausten tulee olla 
selkeitä, yksiselitteisiä ja todistettuja. Niiden tulee vastata eri ohjaaja-kouluttajatasoilla 
vaadittuja laadullisia kriteerejä. Kullekin koulutustasolla on merkitty mitä suorituksia 
vaaditaan. 
 
Log-Book tulee olla suunniteltu siten, että sillä voi osoittaa aiemman kokemuksensa 
helposti. Sen käyttö tulee aloittaa ennen rekisteröitymistä KO-koulutukseen. Sen perusteella 
SKIL:n kouluttajilla on mahdollisuus antaa ohjeistuksia kuinka kurssilainen voi kehittää 
itseään kiipeilijänä ja ohjaajana. Kuvaile merkittävimpiä kiipeilykokemuksia niin hyviä kuin 
huonoja ja pyri löytämään niistä jotakin oppimisen arvoista. 
 
Log-Bookiin kertyy kokoajan lisää materiaalia. Kutakin suoritusta voi käyttää vain kerran eri 
Log-Bookin tarkastuspisteellä. Log-Book lähetetään sähköpostin liitetiedostona kyseisen 
koulutustason tasovastaavalle aina moduulille ja kokeeseen ilmoittautumisen yhteydessä. 

Log-Bookin sisältö 

Log-Bookin tulee sisältää seuraavia asioita. Muoto ja formaatti on omavalintainen, mutta 
SKIL:llä on hyvä ja suositeltava pohja taulukkolaskentaohjelman formaatissa (excel-
tiedosto). 

- Nimi ja yhteystiedot 
- Syntymäaika ja -paikka 
- Valokuva 
- Laskutustiedot 
- Jäsenyys SKIL:n alaisessa jäsenseurassa tai KTO-klubissa 
- SKIL ohjaajakoulutusten osallistumis- ja suorituspäivämäärät 
- Omat kiipeily- ja valmennuskoulutukset 
- Ohjaajakokemus (ryhmänohjaus ja kouluttaminen) 

o Tiedot: 
 Mikä kurssi/tapahtuma, paikka ja milloin 
 Minkä osuuden itse ohjasit 
 Kenen järjestämä (Seura, muu) 
 Pääkouluttajan nimi ja yhteystiedot 

- Valmennuskokemus 
- Kiipeilykokemus  

o Single-pitch 
 sportti, trädi, jää, tekno 

o Multi-pitch 
 sportti, trädi, jää, tekno, vuori 
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o Tiedot: 
 Päivämäärä 
 Paikka, reitti, vaikeusaste 
 Kiipeilytyyli (On Sight….), KP:n lukumäärä, muita huomioita 
 Kiipeilykaverin nimi 

- Ensiaputaidot 
 Aika ja paikka (myös päivitykset) 
 EA-koulutuksen nimi 
 Koulutuksen järjestäjä 

- KKK-kandidaatin näytetyöt 
o Tiedot: 

 Mikä kurssi ja milloin 
 Mikä oli oma osuutesi 
 SKIL:n pääkouluttajan nimi ja yhteystiedot 

- Asiakasvientiharjoittelut 
o Tiedot: 

 Aika 
 Paikka 
 Reittikuvaus 
 Kavereiden nimi/nimet ja yhteystiedot 

- SKIL Luottamustoimet 
- Muut kurssit ja koulutukset 
- Muu kokemus ryhmänohjaamisesta ja kouluttamisesta 

 
Tiedosto nimetään seuraavasti:  
”Sukunimi Etunimi – LogBook YYYY-MM-DD.xlsx” 

Log-Bookin arviointi 

SKIL:n koulutustasovastaavat tarkastavat Log-Bookin aina ennen moduulille osallistumista, 
kokeeseen osallistumista sekä kouluttajatason uudelleen auktorisointia hyväksyttäessä. 
Arviointiasteikko on seuraava:  
 
KO-tasolla: 
Hyväksytty = Kaikki tasovaatimukset täyttävä selvitys kokelaan osaamisesta 
Välttävä     = Perustaso on saavutettu, mutta enintään yhdessä kohdassa puute  

  osaamisessa/harjoittelukerroissa 
Hylätty       = Yleinen taso heikko useilla osa-alueilla 
 
KKK-tasolla: 
Log-Book arvioidaan asteikolla 1-5. Arvosanan Log-Bookista tulee olla vähintään 3, jotta 
Log-Bookin sisältö on hyväksyttävällä tasolla. 
 


