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SKIL jäsenseuran jäsenillä on voimassa Kiipeilyliiton neuvotteleman Pohjolavakuutusyhtiön kiipeilyvakuutus (tilanne 2013).
SKIL jäsenseuroilla on maksutta (SKIL maksaa tämän seurojen puolesta) voimassa
Pohjola/SLU:n TuplaTurva-vakuutus joka kattaa seuran toiminnanvastuuvakuutuksen,
vapaaehtoistyön tapaturmavakuutuksen sekä seuratoiminnassa ja talkootoiminnassa
tapahtuneet vahingot myös kolmannelle osapuolelle
SKIL jäsenseurojen jäsenet saavat maksutta kolme kertaa vuodessa kotiinsa
"Kiipeily"-lehden
jäsenseurat voivat liittyä SKIL:n koulutusjärjestelmään ja voivat kouluttaa jäseniään
seinä- kalliokiipeily- ja jääkiipeilyn ohjaajiksi ja kouluttajiksi. KTO -koulutus on
halvempaa SKIL jäsenseuran ohjaajille.
jäsenseurat voivat ostaa omakustannushintaan liiton koulutusmateriaalia (mm.
Seinäkiipelyn ja Kalliokiipeilyn peruskurssimateriaalit) ja SKIL julkaisuja
huomattavasti alle ovh:n (TOPO-kirja, Seinäkiipeily -kirja, Harjoittelu -ja valmennus
-kirja sekä tulevaisuudessa muita SKIL julkaisemia kirjoja) ja myydä jäsenilleen
jälleenmyyntihintaan jolloin seura saa rahaa toimintaansa
jäsenseurat saavat tukea ja tietoa koulutuksen sekä juniori- ja kilpailutoiminnan
aloittamiseen. Seuran junioritoiminnan ohjaajat voivat osallistua maksutta SKIL
valmennuskoulutuksen ensimmäisille tasoille ja saavat käyttöönsä SKIL julkaiseman
Junnutoiminnan ohjaajan oppaan. Seurat voivat saada myös tukea Junnutoiminnan
aloittamiseen nuorisovaliokunnalta.
SKIL:n seurojen jäsenet voivat osallistua SKIL:n Suomi-Cupin kilpailuihin ja
kilpakiipeilijänä pyrkiä Suomen Kiipeilymaajoukkueeseen tai Nuorten
Maajoukkueeseen
SKIL:n jäsenseurat pääsevät osallisiksi kiipeilyliiton hankkeisiin, mm. kalliokiipeily
2000-projekti (=kiipeilykallioiden pultitus SKIL välineillä, SKIL kustantaa pultit,
ankkurit ja liimat sekä kouluttaa asentajat)
SKIL ja seurat auttavat jäseniään kiipeilylupa- eli ns. access-ongelmissa ja
neuvottelevat esim. metsähallituksen kanssa alueiden käytöstä
Jäsenseura voi anoa SKIL:tä seuratukea seuran kiipeilytoiminnan kehittämiseen
jäsenseuroilla on mahdollisuus saada SKIL internetsivuilta tilaa omille www-sivuilleen
SKIL on Suomen Liikunta ja Urheilun (SLU) jäsen joten seuroilla on mahdollisuus
käyttää SLU:n palveluja, esim. sporttisaittia
seuran jäsenenä voit olla mukana seuran ja SKIL:n järjestämillä matkoilla ja osallistua
koulutus-, valmennus- ja kiipeilytapahtumiin
Skil ry:n kuuluu kansainväliseen kiipeilyliittojen kattojärjestöön UIAA:han, täten
liiton jäsenet voivat joissakin saada ulkomailla alennuksia kiipeilyluvista,
alppimajoissa majoittumisissa (huom. alennuksia ei nykyisin saa kaikissa maissa) ym.
UIAA:n jäsenenä SKIL:ltä saa tietoa kansainvälisistä tapahtumista, kiipeilyn
turvallisuus-standardeista ja välinekehityksestä
pääset mukaan piristävään seuratoimintaan:)

Lisäksi ”näkymätöntä” työtä jota SKIL tekee seurojen ja kiipeilijöiden hyväksi:


Access ongelmien ennalta estäminen ja syntyneiden ongelmien selvittely



neuvottelut metsähallituksen ja muiden maanomistajien kanssa kallioiden käytöstä



yhteistyö ja ongelmien ratkaisu kiipeilyasioissa erilaisten viranomaistahojen ja
järjestöjen kanssa; kuluttajavirasto, Tukes, ympäristöministeriö, Opetusministeriö,
läänien terveystarkastajat sekä muut viranomaiset

