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KTO3 - Korkeaharjoiterataohjaaja koulutuksen sisältö (16 h)
Esittely
Korkeaharjoiterataohjaaja (KTO3) on SKIL ohjaajakoulutuksen ensimmäinen tason
syventävä jatkomoduuli, jota ei vaadita KO-koulutukseen pohjatietona. Se on tarkoitettu
seikkailutoiminnassa
toimiville
tai
siitä
kiinnostuneille
henkilöille,
etenkin
korkeaharjoiteradoilla toimiville tai radoilla työskentelystä kiinnostuneille henkilöille, jotka
ovat KTO-auktorisoituja. Kurssi sisältää korkeaharjoiterataohjaajan näyttökokeen.
KTO3-moduuli antaa tarvittavat taidot ja tiedot turvalliseen ohjaustoimintaan erilaisissa
korkeaharjoite toimintapisteissä, jotka ovat yläköysivalmisteisia ja/tai lehmänhäntä
varmisteisia. Korkeaharjoiteratasysteemit voivat sisältää taljoja ja itselukittuvia
turvasysteemejä. Moduulilla keskitytään käymään läpi turvalliset toimintatavat ja
toimintaympäristö korkeaharjoiteradoilla, opetetaan tarvittavat tiedot ryhmien turvalliseen
ohjaamiseen sekä esitellään yleisiä asioita ratojen rakenteista, joiden hallinta olennaisesti
vähentää onnettomuusriskejä. Kurssilaiset oppivat ennakoimaan ja täten ennalta estämään
tyypillisimpiä ongelma- ja vaaratilanteita. Pelastustekniikat käydään huolellisesti läpi, jotta
tulevat ohjaajat voivat vaaratilanteen sattuessa estää suurempien vahinkojen synnyn ja
tarvittaessa aloittaa pelastuksen.
Auktorisoitu KTO3 voi vetää ryhmiä sisällä ja ulkona. KTO3 ei voi opettaa kiipeilyä eikä
liidaamista, nämä ovat KO-tasoisen ohjaajan töitä. KTO3-moduulille pääsemiseen ei ole
kiipeilyllisiä vaatimuksia.

Koulutuksen vaiheet
Saadakseen KTO3-tason pätevyyden kurssilaisen on suoritettava koulutuksen kaksi
vaihetta: (katso kuva 2. SKIL:n ohjaaja- ja kouluttajakoulutusjärjestelmä 1.1.2011 alkaen)
 Kurssilainen osallistuu KTO3-koulutukseen
 Kurssilainen läpäisee KTO3-näyttökokeen

Ilmoittautumisohjeet
Kurssilaisen tulee täyttää seuraavat vaatimukset osallistuessaan KTO3-moduulille:
 Halu ohjata ryhmiä korkeaharjoiteradalla yläköysivalmisteisissa /
lehmänhäntä varmisteisissa aktiviteeteissä sisällä ja ulkona.
 Tulee olla vähintään 18 v. täyttänyt.
 On hankkinut KTO-tason koulutuksen (KTO-auktorisoitu ja kortti oltava
voimassa).
 SPR:n EA II tai vast. ensiaputaidoista voimassa oleva todistus.
 Pitää olla jäsen jossakin SKILn alaisessa seurassa tai KTO-klubissa.
 Oltava ohjauskokemusta KTO:na vähintään kymmenessä eri tapahtumassa.
 Oma ohjaajan setti.
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KTO3-koulutus
KTO3-moduuli näyttökoeosioineen on kahden päivän mittainen kokonaisuus, missä on
minimissään 16 h koulutusta. KTO3-moduuli keskittyy korkeaharjoiteradoilla toimimiseen ja
pelastamiseen. Lähtökohtana on, että KTO1 ja 2 moduulin asiat osataan ja niitä pystytään
käyttämään sekä soveltamaan yhdessä tämän KTO3-moduulin oppien kanssa. Moduulilla
käydään läpi yleisimmät ratamallit sekä varmistustavat ja puhutaan hieman turvallisen radan
tunnistamisesta, opitaan tunnistamaan korkeaharjoiteradoille tunnusomaiset vaarat ja niiden
ehkäisy sekä ongelmatilanteiden ratkaiseminen. Kolmas moduuli sisältää näyttökokeen,
mutta läpäisyyn vaikuttaa jatkuva näyttö.
Sisältö (kurssipäivä) (8 h):
- Välineiden esittely ja turvallisuusnormistot
- Yleisimmät ratamallit ja rakenteet sekä varmistustavat
- Liikkuminen radalla
- Ryhmän ohjaaminen korkearataharjoitteessa
- Asiakkaan auttaminen radalla
- Pelastusreppu ja sen käyttö
- Pelastustekniikat ja vaaratilanteiden ennaltaehkäisy
- Alaharjoitteiden esittely
Sisältö (näyttöpäivä) (8 h):
- Moduuli 3 sisällön valvottu kertaus
- Ohjaaminen korkearataharjoitteissa (eri vaihtoehtoja)
- Ongelmatilanteita korkeaharjoiteradalla
- Henkilökohtainen palautekeskustelu

Harjoitteluaika
Erityistä harjoitteluaikaa ei ole.

Ensiapuvaatimukset
Ensiaputaito on tärkeää KTO3:lle, joten kurssilaisella tulee olla kokoajan voimassa oleva
SPR:n EA II koulutus tai vastaava. Ensiaputaitojen ylläpidosta ja ajantasaisuudesta on
vastuussa kurssilainen itse.

KTO3-näyttökoe (8 h)
Ennen kokeeseen tuloa kokelaan tulee olla suorittanut seuraavat asiat:
 On osallistunut KTO3-moduulin kurssipäivään
 Kurssilaisen tulee olla vähintään 18v. täyttänyt
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Sisältö (näyttöpäivä):
- Moduuli 3 sisällön valvottu kertaus
- Ohjaaminen korkearataharjoitteissa (eri vaihtoehtoja)
- Ongelmatilanteita korkeaharjoiteradalla
- Henkilökohtainen palautekeskustelu
Kokeessa tullaan testaamaan moduulin sisältöön merkityistä asioista valitusti koostettuja
osia, jossa kaikista kokelaan tulee suoriutua hyväksytysti. Kokeen vastaanottaa SKILn
hyväksymä kouluttaja, joka on vähintään KO-auktorisoitu. Kokeen hyväksytysti läpäisseet
voivat käyttää itsestään nimikettä "Korkeaharjoiterataohjaaja".

KTO3 uudelleen auktorisointi
KTO3-kortin voimassaolo aika on 5 vuotta. Jos KTO3-todistus tai SPR:n EA II tai vast.
todistus vanhenee, niin ohjaajapätevyys lakkaa. Päivitys suoritetaan pätevyyden
voimassaoloaikana eli 5 vuoden sisällä läpäistystä KTO3-kokeesta. Päivittäjä ilmoittautuu
KTO3-moduulin jälkimmäiseen päivään eli koeosuuteen. Jos ei ole ratatöitä tehnyt tai ei
muuten tunne osaavansa asioita, niin kannattaa käydä koko kurssi uudelleen. Päivityksen
aikana kurssin kouluttajat seuraavat uusijan toimintaa ja sen tulee osoittaa kokelaan
ammattitaidon säilyneen.
Seurattavat asiat:
 Kiipeilyn perusasiat
 Välineet ja niiden käyttö ryhmätoiminnassa
 Turvatarkastukset ja kommunikointi
 Ryhmän turvallinen liikuttaminen ja valvonta
 Ohjaaminen korkearataharjoitteissa
 KTO3 ryhmätoiminnat ja pelastus
 KTO3 turvallisuusasenne!
Hyväksytysti suoritetun päivityksen jälkeen kokelas saa korttiinsa vuositarran, joka
voimassa 5 vuotta eteenpäin. Jos suorittaa KO-tasoa, niin KTO:ta eikä KTO3 tarvitse
päivittää ennen kuin KO2-moduulista on kulunut 5 vuotta. KTO 3 (korkeaharjoiterata
ohjaajakurssi) päivittää myös alemman eli KTO-tason, joten rataohjaajakurssin hyväksytysti
läpäissyt on 5 vuotta eteenpäin myös hyväksytty KTO-ohjaaja.

Koulutuksen järjestäjä
KTO3-koulutuksen järjestää kokonaisuudessaan SKIL/KOVA.

Kurssilaisen kurssimateriaali


SKIL KTO moduuli3 -kurssimoniste
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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 KTO3-tasovastaavan kanssa.
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