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JKO - JÄÄKIIPEILYOHJAAJA koulutuksen sisältö (16 h)
Esittely
Jääkiipeilyohjaaja (JKO) on SKIL ohjaajakoulutuksen toisen tason syventävä jatkomoduuli,
jota ei vaadita KKK-koulutukseen pohjatietona. Tosin JKO on osa KKK-koulutusta.
Jääkiipeilyohjaajan
toimintakenttää
ovat
kiipeilyttämisen
ohjaus
jääputouksilla
yläköysivarmisteisena, jääkiipeilyn peruskurssien pitäminen (yläköysitoiminta jäällä) sekä
yhden köyden pituuden pulttireitit jäällä. JKO ei voi opettaa luonnollista liidaamista jäällä,
nämä ovat KKK-tasoisen kouluttajan töitä. Moduuli sisältää jääkiipeilyohjaajan
näyttökokeen.

Koulutuksen vaiheet
Saadakseen JKO-tason pätevyyden kurssilaisen on suoritettava koulutuksen kolme
vaihetta: (katso kuva 2. SKIL:n ohjaaja- ja kouluttajakoulutusjärjestelmä 1.1.2011 alkaen)
 On hankkinut KO-tason koulutuksen (KO-auktorisoitu ja kortti oltava
voimassa) ja lisäksi kerää KO:na kokemusta ohjaajana toimimisesta ennen
kurssille rekisteröitymistä.
 Osallistuu JKO-koulutukseen
 Läpäisee JKO-näyttökokeen

Ilmoittautumisohjeet
Ilmoittautuminen JKO-moduulille tapahtuu lähettämällä sähköpostilla KKK-tasovastaavalle
henkilötiedot ja Log-Bookin (http://www.climbing.fi/skil/node/555).
KKK1-moduulille eli JKO-koulutukseen ilmoittautumisen yhteydessä on toimitettava
seuraavat tiedot:
 Koko nimi, osoite ja puhelinnumero
 Sähköpostiosoite
 Laskutusosoite (jos esim. seura maksaa kurssin)
 Pitää olla jäsen jossakin SKILn alaisessa seurassa tai KTO-klubissa.
 Halu ohjata ja opettaa ryhmiä jääputouksella yläköysivarmisteisesti.
 Tulee olla vähintään 18 v. täyttänyt.
 On hankkinut KO-tason koulutuksen (KO-auktorisoitu ja kortti oltava
voimassa)
 Jääkiipeilytason (On-Sight) tulee olla vähintään WI4 luonnollisilla
välivarmistuksilla kiivettynä.
 SPR:n EA II tai vast. ensiaputaidoista voimassa oleva todistus
 Log-Book, jossa:
o Vähintään 4 kpl ohjauksia todistetusti SKILn alaisen seuran tai
kaupallisen toimijan kiipeilykursseilla KO-auktorisoituna.
o 10 kpl tai enemmän vähintään WI4 jääkipeilyreittiä kiivettynä.
 Suomessa ja Euroopassa (single- tai multipitch).
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Suoritusten sisällettävä vähintään yksi multipitch reitti.
Suoritusten sisällettävä Korouoman Ruskea virta
(tasan)keskeltä toppiin ilman väliständejä tai vastaava reitti.

JKO-koulutus
JKO-koulutus tapahtuu KKK1-moduulin (kalliokiipeilykouluttaja kurssin 1. moduuli)
suorittamisella näyttökoeosioineen kahden päivän mittaisena kokonaisuutena, missä on
minimissään 16 h koulutusta. KKK1-moduuli keskittyy jääputouksilla toimimiseen ja
opettamiseen.

KKK1 eli jääkiipeilymoduuli (16 h)
Jääkiipeily on kiipeilyn alalajeista vaarallisin. Jääkiipeilyssä kiipeilytekniikka on iso osa
turvallisuutta. Moduulilla käydään läpi jääputouksien anatomiaa, jään tunnistamisesta,
opitaan tunnistamaan jääputouksilla toimimisen tunnusomaiset vaarat ja niiden ehkäisy
sekä ongelmatilanteiden ratkaiseminen. KKK1-moduuli antaa tarvittavat taidot ja tiedot
turvalliseen ohjaus- ja opetustoimintaan jääputouksilla. Moduulin tavoitteena on saavuttaa
osaamistaso, jonka jälkeen kurssilaisella on valmiudet opettaa jääkiipeilyä. Moduuli sisältää
näyttökokeen, mutta läpäisyyn vaikuttaa jatkuva näyttö.
Sisältö:
- Jääkiipeilyn varusteet ja niiden huolto
- Jäätyypit ja jään muodostus
- Jääkiipeilytekniikka ja -tyylit
- Yläköysikiipeily kokonaissuorituksena
- Jääruuvit ja jäähän varmistaminen
- Liidaus jäällä ja sen opettaminen
- Jääpollari ja jääkurkku (ablakov)
- Jäällä tapahtuvan toiminnan eritysvaaratilanteet
- Näyttökoe

Harjoitteluaika
Erityistä harjoitteluaikaa ei ole.

Ensiapuvaatimukset
Ensiaputaito on tärkeää JKO:lle, joten kurssilaisella tulee olla kokoajan voimassa oleva
SPR:n EA II koulutus tai vastaava. Ensiaputaitojen ylläpidosta ja ajantasaisuudesta on
vastuussa kurssilainen itse. Ensiapukoulutukset ja niiden voimassaolo tulee merkitä LogBook:iin.
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JKO-näyttökoe
Ennen kokeeseen tuloa kokelaan tulee olla suorittanut seuraavat asiat:
 On osallistunut KKK1-moduulin kurssipäivään
 Kurssilaisen tulee olla vähintään 18v. täyttänyt
Kokeessa tullaan testaamaan moduulin sisältöön merkityistä asioista valitusti koostettuja
osia, jossa kaikista kokelaan tulee suoriutua hyväksytysti. Koe on luonteeltaan jatkuvaan
näyttöön perustuva. Kokeen vastaanottaa SKILn hyväksymä kouluttaja, joka on KKKauktorisoitu. Kokeen hyväksytysti läpäisseet voivat käyttää itsestään nimikettä
"Jääkiipeilyohjaaja".

JKO uudelleen auktorisointi
JKO-kortin voimassaolo aika on 5 vuotta. Päivitys suoritetaan pätevyyden
voimassaoloaikana eli 5 vuoden sisällä läpäistystä JKO-kokeesta. Päivitystä tekevän
jääkiipeilyohjaajan on osallistuttava KO-päivityspäivään, osallistuttava KKK1-moduulin
toiseen kurssipäivään tai suoritettava KO-koe ennen JKO-kortin umpeutumista. Jos JKOtodistus tai SPR:n EA II tai vast. todistus vanhenee, niin ohjaajapätevyys lakkaa. Uudelleen
auktorisointi tuo kortille uuden viisivuotiskauden. JKO-tason päivitys pitää myös alemmat
(KTO, KTO3 ja KO) suoritetut tasot voimassa.
JKO-kortin voimassaolon umpeuduttua jääkiipeilyohjaajan tulee osallistua myös KO2moduulille, jonka jälkeen on suoritettava KO-koe.

Koulutuksen järjestäjä
JKO-koulutuksen järjestää kokonaisuudessaan SKIL/KOVA.

Kurssilaisen kurssimateriaali




Kurssilla annetut monisteet
SKIL Peruskurssijärjestelmän kurssien kurssimonisteet
WWW

Oikaisupyyntö prosessi
Koulutusvaliokunnalla on prosessi, jolla oikaisupyynnöt hoidetaan seuraavassa
järjestyksessä.
 Keskustelu kokelaan ja kokeen vastaanottajan kanssa, jossa perustellaan
miten päätöksen on päädytty ja annetaan mahdolliset ohjeet uusintakoetta
varten.
 Kirjallinen oikaisupyyntö koulutusvaliokunnan puheenjohtajalle, joka
keskustelee tapauksesta kokeen vastaanottajan ja kokelaan kanssa sekä
tekee lopullisen päätöksen asiassa KKK-tasovastaavan kanssa.
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