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Tässä joitakin turvallisuuteen liittyviä asioita joita haluamme painottaa ennen koulutusta. Nämä asiat
ovat myös osa koulutuksen opetusta sikäli että myös omassa toiminnassasi tulevana ohjaajana
sinun tulee huomioida näitä asioita. Turvallisuusnäkökohdat ja osallistujille jaettava
ennakkoinformaatio täytyy aina sovittaa toimintaan ja ryhmään. On myös tärkeää että jokainen
osallistuja on saanut tarpeelliset ennakkotiedot. Tämä on joskus ongelma esim. yrityksen tilatessa
ohjelmapalveluja yhteyshenkilön kautta.
Ohjeet perustuvat kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annettuun lakiin (75/2004) ja
Kuluttajaviraston ohjeeseen (9/2003). Koulutuksen opetuskieli on pääsääntöisesti Suomi (tai erillisen
sopimuksen mukaan Ruotsi). Ota yhteyttä Kiipeilyliittoon ennen koulutusta mikäli oma kielitaitosi
mahdollisesti hankaloittaa kommunikointia tai asioiden omaksumista. Ohjaajakoulutuksen eri tasoille
vaaditaan tietyt ennakkovaatimukset ja taidot. KTO moduuli 1 on ohjaajakoulutuksen ensimmäinen taso ja
ainoa johon ei vaadita kiipeilyllistä pohjakoulutusta. Varmista koulutusmateriaaleista tai kiipeilyliitosta että
oma tasosi vastaa koulutuksen vaatimuksia.
Kurssille osallistuvan tulee olla 16 vuotta täyttänyt, kokeeseen osallistuvan 18-vuotias. Alle 18-vuotiaalla on
oltava holhoojan allekirjoittama hyväksyntä osallistumisesta. Köysitoiminnan ohjaajana toimiminen
vaatii normaalia fyysistä ja henkistä kuntoa. Ota yhteys kiipeilyliittoon mikäli vamma, sairaus tai muu
terveydellinen rajoitus mahdollisesti voi vaikuttaa osallistumiseesi. Ilmoita aina mahdollisista rajoituksista
järjestäjälle ennen osallistumista! Koulutuksen aikana ei saa olla alkoholin tai huumaavien aineiden tai
lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Ota yhteys kiipeilyliittoon mikäli sinulla on lääkitys joka voi vaikuttaa
osallistumisen turvallisuuteen.
Osallistuminen koulutukseen on vapaaehtoista. Ketään ei saa pakottaa kiipeilykoulutukseen. Koulutuksen
aikana liikutaan korkeilla paikoilla luonnon muovaamilla kallioilla joissa kurssilaisen on pystyttävä
laskeutumaan köydellä ja harjoittelemaan pelastustoimintaa. Kiipeilyyn liittyvät riskitekijät ovat olemassa
koulutuksen aikana. Osallistujan tulee olla tietoinen siitä että korkealla paikalla liikkumiseen sisältyy aina
putoamisen vaara. Osallistujien täytyy siksi olla koulutuksen aikana valppaita ja käyttää harkintaa. Myös
kouluttajan ohjeita ja turvallisuusmääräyksiä on aina noudatettava. Koulutuksen pääkouluttajalle on
kiipeilyliiton toimesta suotu päätösvalta harkintansa mukaan keskeyttää koulutus tai poistaa osallistuja
turvallisuuteen liittyvien olosuhteiden tai muiden tekijöiden niin vaatiessa. Jos keskeytyminen tai osallistujan
poistaminen johtuu muusta kuin tilaajan puolella olevasta sovittujen käytäntöjen tai sopimusten vastaisesta
toiminnasta tarjoaa kiipeilyliitto osallistujalle mahdollisuuden osallistua toiseen koulutukseen.
Täytä ja palauta e-maililla jari.koski@climbing.fi tai printattuna koulutukseen tullessasi pääkouluttajalle:
Yhteystiedot
Rastita, jos väite on kohdallasi totta!
Nimi:
Normaali terveydentila, ei sairauksia?
Katuosoite:
Olen lukenut ja ymmärrän nämä ohjeet.
Postiosoite:
En tule koulutukseen alkoholin tai
huumeen vaikutuksen alaisena.
Sähköposti
Tiedän mitä tarkoittaa: - Lopeta tuo heti!
Puhelin
Ymmärrän että kiipeilyyn liittyy riskejä.
Laskutusosoite
Mielestäni kiipeily on vaarallista.
(jos eri kuin kotiosoite)
Voin kuvitella itseni kiipeilykouluttajana.
Ymmärrän miksi näitä asioita kysytään.

Varmistan kaikki tiedot oikeiksi!
Allekirjoitus:_____________________________________ Paikka ja aika:__________________________
Alle 18-vuotiaan holhoojan allekirjoitus:
__________________________________________
Nimenselvennys:
__________________________________________
Holhoojan puh, tavoitettavissa kurssiaikana:__________________________________________
(Olen tutustunut kurssin sisältöön ja hyväksyn holhottavan osallistumisen)

Suomen Kiipeilyliitto SKIL ry

-

Finnish Climbing Association FCA

Osoite: Erätie 3
00730 HELSINKI
Puh: (09) 348 13135

-

Address: Erätie 3
FIN-00730 HELSINKI
Phone: +358 9 348 13135

-

