






L-S kiipeilykerho KRUXI ry.

BUDJETTI 2006
Toteutunut
31.12.2005

VARSINAINEN TOIMINTA
TUOTOT

3020 Boulderin käyttömaksut ja vuokrat 2 000,00 € 1 905,00 €
3030 Boulderin avainmaksut 170,00 € 150,00 €
3040 Välinevuokrat 200,00 € 147,00 €
3050 Tuotemyynti - € - €
3060 Junnutoiminnan tuotot 8 650,00 € 8 770,00 €
3070 Kiipeilytapahtumien tuotot 9 000,00 € 6 024,00 €
3090 Kurssit ja koulutus - € - €
3100 Muut tuotot - € 738,00 €

Yhteensä TUOTOT 20 020,00 € 17 734,00 €

KULUT
4000 Boulderin juoksevat kulut 350,00 € 315,80 €
1000 Kiipeilyvälineet, junnut 1 000,00 € 969,85 €
1050 Vuokravälineet 800,00 € 663,00 €
1100 Boulderin varustus 1 820,00 € 1 025,00 €
4010 Tuoteostot - € - €
4030 Junnutoiminnan kulut 10 525,00 € 7 130,92 €
4040 Kerhoillat ja tapahtumat 12 750,00 € 8 530,06 €
4050 Kallioiden kulut 250,00 € 113,46 €
4060 Koulutuskulut - € - €
4070 Avustukset 500,00 € 185,00 €
7100 Tiedotus 200,00 € 175,00 €
7300 Muut kulut 400,00 € 316,20 €

Yhteensä KULUT 28 595,00 € 19 424,29 €

VARSINAISEN TOIMINNAN TULOS 8 575,00 €- 1 690,29 €-

VARAINHANKINTA
TUOTOT

3000 Jäsenmaksut 6 120,00 € 5 256,00 €
3010 Liittymismaksut 400,00 € 380,00 €
3200 Avustukset 1 200,00 € 541,93 €
3200 Harjoitustilavuokra-avustus 3 437,33 € - €
3210 Korkotuotot 60,00 € 36,95 €

Yhteensä TUOTOT 11 217,33 € 6 214,88 €

KULUT
5000 Jäsenverot 3 090,00 € 2 808,00 €
7200 Pankkikulut 220,00 € 145,48 €

Yhteensä KULUT 3 310,00 € 2 953,48 €

VARAINHANKINNAN TULOS 7 907,33 € 3 261,40 €

TILIKAUDEN TULOS ENNEN POISTOJA 667,67 €- 1 571,11 €



Lounais-Suomen Kiipeilykerho KRUXI ry.

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2006

1. Yleistä
KRUXI ry. toimii yhtenä Suomen kiipeilyliiton (SKIL) jäsenseurana. Kiipeily harrastuksena
on saanut pysyvän aseman yhtenä varteenotettavana harrastusmuotona. Tästä kertoo lajin
lisääntynyt harrastajamäärä ja uudet kiipeilyseurat eri puolilla maata. Seuroja on jo yli 20
kappaletta, joista KRUXI on yksi vanhimmista ja toimivimmista.

SKIL kuuluu jäsenenä kansainväliseen kiipeilyn kattojärjestöön Union Internationale des
associations d´Alpinisme´en (UIAA).

2. Kiipeily toiminta-alueella

Sisäseinäkiipeily

Turun urheilupuiston vanha painisali toimii edelleen kerhon bouldertilana. Tilaa on kehitetty
ja pyritään edelleen kehittämään siten, että se palvelisi jäsenistön tarpeita entistä
monipuolisemmin, tehokkaammin ja turvallisemmin kiipeilyn harrastamisessa. Tilaa on
suurimmaksi osaksi rakennettu täyteen, mutta pieniä rakennusprojekteja toteutetaan
edelleen.Välineistöön sekä turvallisuuteen tullaan kiinnittämään toimintavuotena erityistä
huomiota.

Kiipeilypalatsi Oy:n kanssa jatketaan hyvää yhteistyötä seuralaisten sisäkiipeilyn
edistämiseksi. Kiipeilypalatsin kanssa tehtävä yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden seuralle
järjestää kansallisen tason kiipeilykilpailuja sekä tietenkin jäsenilleen pohjoismaisen
mittapuun mukaan kattavat puitteet harjoitteluun. Tavoitteena onkin taata seuralaisille
mahdollisimman joustava ja edullinen tapa harrastaa lajia ympäri vuoden.

Ulkokiipeily

Kerho ylläpitää ja kehittää jo olemassaolevia kiipeilykohteita Varsinais-Suomessa. Porahaat ja
varmistuspisteet pyritään saattamaan UIAA:n vaatimusten ja ohjeiden edellyttämään kuntoon
SKIL:n avustuksella. Seuran jäsenillä on mahdollisuus saada kattava paketti kiipeilypaikoista,
reiteistä ja niihin liittyvistä rajoitteista. Seuran jäsenet pyrkivät aktiivisesti löytämään uusia
kohteita ulkokiipeilyyn. Seura selvittää tarvittaessa maanomistajan ja neuvottelee luvat,
huomioiden luonnonsuojelulliset näkökannat ennen mahdollista paikan käyttöönottoa
kiipeilytoimintaan.

Uusien kiipeilykallioiden varusteluun ja reitittämiseen tullaan kuluvana vuonna panostamaan
erityisesti. Erityisenä kohteena ovat boulderalueet. Turun alueen bouldereita yritetään saada
entistä kattavammin julkaistua internetissä vuoden 2006 aikana.



Junioritoiminta

Vuosi 2005 on ollut seuramme juniorityössä suurten muutosten ja järjestäytymisen vuosi.
Junioritoiminnan järjestäytyminen on tuonut uusia mahdollisuuksia kehityksensä myötä, ja
tätä kehitystä pyrimme viemään mahdollisimman paljon eteenpäin. Uusia junioreita tulee
jatkuvasti lisää. Juniorikiipeilyn tulevaisuus näyttää valoisalta kun juniorityöhön pystytään
panostamaan entistä määrätietoisemmin.

Monet seuramme junioreista ovat kehittyneet päätähuimaavaa vauhtia. Junioritoiminnan
kehitystyö jatkuu tulevaisuudessakin. Kilpailutoiminnan saralla juniorimme pyrkivät
osallistumaan kilpailuihin niin suomessa kuin ulkomaillakin.

3. Organisaatio

Kerhon toiminnasta vastaa hallitus, jossa jokaisella on oma vastuualue. Nämä vastuualueet
hallitus päättää sisäisesti omien arvioidensa perusteella. Kukin vastuualueensa johtaja kerää
ympärilleen hallituksen apujäseniä, joiden kanssa kunkin oman vastuualueen tehtävät on
helpompi täyttää. Malli on havaittu hyväksi edellisen hallituskauden aikana.

4. Koulutus ja kurssitus

Kruxi ry. on aktiivisesti mukana SKIL:n jäsenseuroille suunnatun koulutusjärjestelmän
kehittämisessä. Koulutussisällöt kattavat sisä- ja ulkokiipeilyn kouluttamiseen ja ohjaamiseen
kouluttajilta vaadittavan tietotaidon minimitason.

Kruxin tavoitteena on taata riittävä määrä kouluttajia jäsenistön tarpeet huomioon ottaen.
Vaikka varsinaista peruskurssitoimintaa ei seuran puitteissa järjestetäkkään, jäsenille pyritään
takaamaan korkeatasoista koulutusta kiipeilyn alkeista aina huipulle asti. Seura järjestää
jäsenistölleen ensiapuun, muuhun turvallisuuteen sekä kiipeilyn erityistilanteisiin
perehdyttävää koulutusta. Tarvittaessa hankitaan seuran ulkopuolisia asiantuntijoita
kouluttajiksi. Junioritoiminnan kehittämistä jatketaan ja toiminta yritetään vakiinnuttaa
tehokkaasti toimivaan ja jatkuvaan muotoon.

Seuralle hankitaan harjoittelua tukevaa materiaalia ja koulutusta.

5. Kilpailutoiminta

Kerho järjestää jäsenilleen kilpailutoimintaa, kuten jo perinteeksi muodostuneen Kultainen
Kitka boulderkilpailun. Kerholaisia tuetaan ja kannustetaan osallistumaan paikallisiin,
valtakunnallisiin, pohjoismaisiin ja Euroopassa tapahtuviin kiipeilykilpailuihin.

6. Matkat ja retket

Kerho järjestää pienimuotoisia kiipeilytapahtumia tunnettuihin suomalaisiin
kiipeilykohteisiin. Erityismatkakohteina ovat Suomessa järjestettävät kiipeilykilpailut, joiden
matkakuluja seura pyrkii korvaamaan. Kerhomatkojen tavoitteet ovat aina osittain
koulutuksellisia.



7. Kerhoillat ja kokoukset

Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidetään tammi-huhtikuussa. Lisäksi seuran hallitus
kokoontuu keskimäärin kerran kuussa kesätaukoa lukuunottamatta. Koko jäsenistölle
suunnattuja kerhoiltoja pidetään bouldersalilla. Tavoitteena on järjestää kerhoilta ainakin
kerran kuukaudessa. Teemoina tulee olemaan matkakuvauksia kiipeilyyn liittyvistä matkoista,
varusteista, eri kiipeilyn osa-alueista, kuten boulder-, seinä-, kallio-, jää-, tekno-, mixed-,
vuori- ja soolokiipeilystä. Osaan kerhoilloista tullaan pyytämään valtakunnallisestikin
julkisuutta saaneita kiipeilijöitä alustajiksi.

8. Väline- ja kirjalainaus

Kerho lainaa ja vuokraa jäsenistölleen kiipeilyvälineistöä, jota uusitaan ja täydennetään
tarpeen mukaan.

Kerhon ylläpitämään kirjastoon pyritään hankkimaan alan uusinta tietämystä, kuten tietoa
uusista kohteista, reittiselostuksia ja koulutukseen tarkoitettuja oppikirjoja. Jäsenillä on myös
mahdollisuus lainata kirjastosta kiipeilyaiheisia videoita, joita on myös tarkoitus hankkia lisää.

9. Tiedotus

Tiedotus jäsenille hoidetaan pääsääntöisesti sähköisesti ja tiedotteita julkaistaan keskimäärin
kahden kuukauden välein tai aina tarvittaessa. Lisäksi kerholla on käytössään oma
internetkotisivu, jonka kautta jäsenet voivat tehdä jäsentietoihinsa muutoksia, tarkistaa
jäsenmaksunsa tilanteen, keskustella kerhoon ja paikalliseen kiipeilyyn liittyvistä seikoista
sekä jonka avulla seuran hallinto pystyy nopeasti välittämään tietoa seuraa koskevista asioista.
Sisäiseen tiedotukseen käytetään lisäksi bouldersalissa ja kiipeilypalatsissa olevia
ilmoitustauluja.

Kerholaisille esitetään vuoden alussa edellisen vuoden toimintakertomus sekä keskeiset tiedot
kerhosta, sen hallituksesta ja jäsenistöstä.

Kerhon jäsenille tulee SKIL:n julkaisema Kiipeily-lehti.

Kerho pyrkii työskentelemään aktiivisesti kiipeilyturvallisuuden, koulutuksen ja jäsenistön
etujen mukaisesti niin paikallisella kuin myös valtakunnallisella tasolla. Yhteistyötä tehdään
eri tiedotusvälineiden kanssa tarpeen mukaan.

Turussa 18.3.2005

Lounais-Suomen kiipeilykerho KRUXI ry.

Pj. Antti Pensola




















